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NAJLEPSI

Olga Papliñska - 40 uzyskanych punktów - Szko³a Podstawowa Nr 1
im. T. Ko�ciuszki w Kutnie, Natalia Dziedziczak - 40 uzyskanych punk-
tów - Szko³a Podstawowa Nr 9  im. W³. Jagie³³y w Kutnie, Angelika
Klaudia Kruszyniak - 39 uzyskanych punktów - Szko³a Podstawowa Nr 1
im. T. Ko�ciuszki w Kutnie, Karolina Jankowska - 39 uzyskanych punktów
- Szko³a Podstawowa Nr 9 im. W³. Jagie³³y w Kutnie, Mateusz Krzysztof
Jó�wiak - 39 uzyskanych punktów - Szko³a Podstawowa Nr 4  im. M.
Kopernika w Kutnie, Adam Skonieczny - 39 uzyskanych punktów - Szko³a
Podstawowa Nr 9  im. W³. Jagie³³y w Kutnie, B³a¿ej Wilanowski - 38
uzyskanych punktów - Szko³a Podstawowa Nr 6  im. M. Sk³odowskiej-
Curie w Kutnie, Zuzanna Przygodzka - 38 uzyskanych punktów - Szko³a
Podstawowa Nr 1 im. T. Ko�ciuszki w Kutnie, Norbert  Cyprian Pawlak
- 38 uzyskanych punktów - Szko³a Podstawowa Nr 4  im. M. Kopernika
w Kutnie, Kamil Cie�lak - 38 uzyskanych punktów - Szko³a Podstawowa
Nr 1 im. T. Ko�ciuszki w Kutnie, Karolina Bednarek - 38 uzyskanych
punktów - Szko³a Podstawowa Nr 9  im. W³. Jagie³³y w Kutnie.

(ci¹g dalszy - strona 7)

Uczniowie kutnowskich szkó³ na sprawdzianie po klasie szóstej szko³y
podstawowej uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki, wy¿sze od �redniej
w województwie ³ódzkim (23,99 pkt) i kraju (24,03). Najwy¿szy wynik
w mie�cie uzyskali uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 9 im. W³. Jagie³³y
(26,58). Na równie wysokim poziomie uzyskali wyniki uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 1 im. T. Ko�ciuszki (26,36) i Szko³y Podstawowej nr 6
im. M. Sk³odowskiej � Curie (25,08).

Lista uczniów z kutnowskich szkó³ podstawowych,
którzy uzyskali najwy¿sze wyniki na sprawdzianie po klasie szóstej

szko³y podstawowej w roku szkolnym 2012/2013

XXX−LECIE „TĘCZY”

Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza �Têcza� w Kutnie �wiêtowa³a XXX
lat. W holu KDK zorganizowano wystawê obrazuj¹c¹ osi¹gniêcia i wyda-
rzenia placówki. Dyrektor Dorota Æwirko-Godycka zwracaj¹c siê do dzieci
zaznaczy³a: �Jeste�my z was dumni i cieszymy siê ka¿dym waszym sukcesem,
a w trudnych chwilach mo¿ecie liczyæ na nasze wsparcie. Tym natomiast,
którzy tu kiedy� pracowali i pracuj¹ obecnie serdecznie dziêkujê za wasze
serce i w³o¿ony trud�.            (ci¹g dalszy - strona 7)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

16 lipca 2013 r.

WITAJCIE
− KOCHANE WAKACJE

W obecno�ci minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas i wojewody
³ódzkiego Jolanty Che³miñskiej, w hali sportowej Szko³y Podstawowej
Nr 9 im. W³adys³awa Jagie³³y w Kutnie, odby³a siê uroczysto�æ ogólno-
polskiego zakoñczenia roku szkolnego 2012/2013.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Pi¹tek, 21 czerwca, to szczê�liwy dzieñ w ¿yciu MICHA£A
ADAMSKIEGO - Naczelnika Wydzia³u Kultury, Promocji i Roz-
woju Miasta Kutna. To data obrony jego pracy doktorskiej zatytu-
³owanej �Wspó³praca miêdzynarodowa miast województwa
³ódzkiego�. Jej promotorem by³ profesor doktor habilitowany
Ludwik Malinowski, a recenzentami trójka naukowców z Uni-
wersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu �l¹skiego
i Uniwersytetu £ódzkiego. Rozprawa doktorska odby³a siê
w Wy¿szej Szkole Studiów Miêdzynarodowych w £odzi, której
rektorem jest profesor doktor Marian Wilk (nota bene podobnie
jak doktorant absolwent II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kasprowicza w Kutnie). Micha³ Adamski ma 29 lat. Jest ¿onaty
z adwokatem Michalin¹. Maj¹ pó³torarocznego syna Ignacego.
Nasze gratulacje!

SAMORZĄDOWIEC
Z DOKTORATEM
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Jedyny w naszym mie�cie akwen, bêd¹cy w sezonie letnim p³ywalni¹ dla
wszystkich zainteresowanych, od 29 czerwca jest ju¿ otwarty. Znajduj¹cy
siê przy ulicy Narutowicza w Kutnie obiekt zosta³ nale¿ycie do sezonu
rekreacyjno-wypoczynkowego przygotowany. Odnowiono nieckê poprzez
odpowiednie wyszpachlowanie i pomalowanie. S¹ ³aweczki, zje¿d¿alnia.
Kierownikiem miejskiego k¹pieliska jest ju¿ od lat Edward Ksi¹¿ek,
a zawiaduje nim Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji. Od lat cieszy siê
ono bardzo du¿ym zainteresowaniem mieszkañców nie tylko grodu nad
Ochni¹, ale i ca³ej Ziemi Kutnowskiej; zw³aszcza tych, którzy na okres
wakacji i urlopów pozostan¹ w domach. Tutaj mo¿na zawsze odpocz¹æ,
nie tylko przebywaj¹c w wodzie; np. z ksi¹¿k¹, gazet¹ w rêku. Do koñca
sierpnia br. miejski basen bêdzie czynny w godzinach 9.00-18.00. Opie-
kun p³ywalni na powietrzu Edward Ksi¹¿ek, którego zastali�my podczas
koñcowych prac z pomagaj¹cym mu Andrzejem �niecikowskim, jest pe³en
optymizmu przed sezonem p³ywackim na popularnym �Zalewie�. Bez-
pieczeñstwa bêdzie strzeg³o 3 ratowników na du¿ym basenie (d³ugo�æ
49,5 m, szeroko�æ 24,5 m, g³êboko�æ od 90 do 160 cm) i  brodziku (d³. 15 m,
szer. 7 m, g³êb. 20-50 cm). Ma niep³onn¹ nadziejê, ¿e aura dopisze i pad-
nie kolejny rekord frekwencji. Podaje nam dane: r. 2010 - 75 tysiêcy,
r. 2011 - ok. 60 tys, r. 2012 - blisko 72 tysi¹ce mi³o�ników relaksu na
wodzie i ze s³oñcem.            /J.P./

MIEJSKI BASEN JUŻ CZYNNY

Szanowni Pañstwo! S³uch to jeden z najwa¿niejszych zmys³ów. S³ysz¹c
komunikujemy siê z otoczeniem i reagujemy na sygna³y zagro¿enia. Dlatego
tak wa¿ne jest, aby zapewniæ osobom z wad¹ s³uchu mo¿liwie najlepsze
rozwi¹zania i opiekê, które poprawi¹ zrozumienie mowy podczas spo-
tkañ z najbli¿szymi: wnukami, dzieæmi, rodzin¹ i znajomymi, a tak¿e
w codziennych sytuacjach, tj. rozmowa z kilkoma osobami, ogl¹danie
telewizji, rozmowa z lekarzem czy na poczcie.
Firma GEERS zaprasza na bezp³atne kompleksowe audiometryczne
badania s³uchu objête patronatem prezydenta miasta Kutna w dniach
od 1 do 5 lipca 2013 r. Badania odbêd¹ siê w oddziale Firmy GEERS
w Kutnie przy ul. Barlickiego 28, w godzinach 8.30-17.30. Chêtnych
prosimy o umawianie terminów wizyt telefonicznie pod numerem
24 254-15-05.
W trakcie prowadzonej akcji bêdzie mo¿na wykonaæ audiometryczne
badania s³uchu, zasiêgn¹æ porady protetyków s³uchu i otrzymaæ informacje
o dalszym postêpowaniu w przypadkach tego wymagaj¹cych.

Tydzieñ bezp³atnych badañ s³uchu

ZADBAJ O SWÓJ SŁUCH

BEZ EMOCJI
Rozmowa z Krzysztofem Jatczakiem, prezesem Zarz¹du

Przedsiêbiorstwa Oczyszczania Miasta �Eko Serwis�
Sp. z o.o. w Kutnie

- Z jakim efektem zakoñczy³y siê przetargi na wywóz �mieci w
gminach powiatu kutnowskiego?

- Bez zmian gro�nych dla mieszkañców. Bêdziemy
wywoziæ jak dotychczas �mieci ze wszystkich gmin
powiatu z wy³¹czeniem: Kro�niewic, D¹browic i Nowych
Ostrów. W ¯ychlinie za� chcemy wspó³pracowaæ
z niestartuj¹c¹ w przetargu - firm¹ Mig-Ma, która
posiada pewien potencja³ i zaplecze techniczne. Ju¿
zaproponowali�my wspó³pracê. Uwa¿amy, ¿e razem
zrobimy to lepiej i z korzy�ci¹ dla klientów.

(ci¹g dalszy - strona 4)

Uczniowie II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
wystawili spektakl pod tytu³em �Co jest grane? Czechow w trzech ods³o-
nach�. Scenariusz opiera³ siê trzech jednoaktówkach wybitnego, rosyj-
skiego dramatopisarza: �Nied�wied��, �O�wiadczyny� oraz �Jubileusz�.
Kasprowiczowska inscenizacja przypada³a do gustu zgromadzonej licznie
w Kutnowskim Domu Kultury publiczno�ci, w�ród której znalaz³o siê
wielu absolwentów oraz uczniów innych liceów. Spektakl niejednokrotnie
wywo³ywa³ salwy �miechu, ale z drugiej strony zmusza³ do refleksji na
temat meandrów ludzkiej osobowo�ci.  Przedstawienie by³o zapowiedzi¹
obchodów roku jubileuszowego Liceum, które w przysz³ym roku obchodziæ
bêdzie 60-lecie swojego istnienia.
Obsada: Angelika Iwo³a, Rafa³ Banasiak, Jacek Walczak, Paulina
Magierska, Maciej Król, Marcel Chodorowski, Paulina Buczek, Ma³go-
rzata Olczak, Maciej Ka�mierczak, Jakub Wasiak, Micha³ Szymczak,
Kamil Wojtczak; re¿yseria: Barbara Rostek-Nowacka; scenografia:
Karolina Michalak.       Jakub Czarnecki

KASPROWICZOWSCY AKTORZY

SPACERKIEM PO KUTNIE

W �rodê, 19 czerwca br., w Urzêdzie Miasta Kutna odby³o siê podsumo-
wanie dzia³añ przeciwpowodziowych podjêtych na pocz¹tku czerwca br.
w zwi¹zku z wysokim stanem wód rzeki Ochni oraz zaistnia³ymi podto-
pieniami. Koordynacj¹ dzia³añ zwi¹zanych z zabezpieczeniem sytuacji
na terenie miasta zajmowa³ siê Miejski Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego
w Kutnie, w sk³ad którego wchodz¹ przedstawiciele s³u¿b ratowniczych,
epidemiologicznych, melioracyjnych, komunalnych i pomocy spo³ecznej.
W ramach akcji przeciwpowodziowej wykorzystano ponad 7.000 worków
z piaskiem do zabezpieczenia wa³ów oraz 1 200 m2 folii izolacyjnej. £¹czne
koszty poniesione przez miasto w ramach dzia³añ przeciwpowodziowych
wynios³y 10.000 z³ (zakup piasku, koszty transportu, zakup paliwa do
pomp wodnych). Prezydent Zbigniew Burzyñski podziêkowa³ wszystkim
zaanga¿owanym s³u¿bom za wspó³dzia³anie w sytuacji kryzysowej zagra-
¿aj¹cej bezpieczeñstwu mieszkañcom miasta. Szczególne podziêkowania
za wytrwa³¹ walkê z zagro¿eniami z³o¿y³ stra¿akom Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Kutnie, stra¿akom � ochotnikom z terenu powiatu kutnow-
skiego oraz funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

AKCJA PRZECIWPOWODZIOWA

Co ze Sklêczkami?
Informacja dnia! Sk³adnica Woj-
skowa w Sklêczkach wzbogaci siê
o najnowocze�niejszy, wielkopo-
wierzchniowy magazyn, który
kosztowaæ ma 98 milionów z³otych.

Mieszkania przy Bukowej
W sobotnie popo³udnie, 22 czerwca,
przekazano klucze do mieszkañ

osiemnastu rodzinom na osiedlu
Bukowa. To koniec tego przedsiê-
wziêcia RSM �Pionier� w Kutnie.

Zapisy do ¿³obka
Do 15 sierpnia przyjmowane s¹
zapisy do ¯³obka Miejskiego nr 1,
który ma funkcjonowaæ od 1 wrze-
�nia 2013 r. w budynku Przedszkola
Miejskiego nr 10 przy ul. Wilczej.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zebranych przywita³a dyrektor szko³y Danuta Blus. Organizatorzy uro-
czysto�ci przygotowali ciekawy program artystyczny, w którym uczniowie
zaprezentowali swoje zdolno�ci wokalne, muzyczne, aktorskie i taneczne.
By³a te¿ okazja do zaprezentowania osi¹gniêæ szko³y. Uczniowie z klas
szóstych uzyskali wyniki wy¿sze od �redniej w województwie ³ódzkim
(23,99 pkt.) i kraju (24,03 pkt.). Uzyskali �redni¹ punktacjê 26,58 � to
najlepszy wynik w powiecie kutnowskim. Trzynastu najlepszym uczniom,
którzy uzyskali �redni¹ ocen powy¿ej �5�, dyrektor szko³y Danuta Blus
wrêczy³a listy pochwalne �Najlepszy Absolwent�. Z³o¿yli oni podpisy do
Ksiêgi Prymusów. Ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Minister Szumilas
mia³a przyjemno�æ wrêczyæ �wiadectwa wyró¿niaj¹cym siê w nauce
uczniom, którzy uzyskali �redni¹ ocen powy¿ej 4,75 (38 absolwentów).
Zabieraj¹c g³os pani minister przypomnia³a, ¿e koñcz¹cy siê rok szkolny
by³ Rokiem Bezpiecznej Szko³y. �Koñczycie zajêcia szkolne wype³nione
intensywn¹ prac¹, przed wami czas swobody, wakacji� - mówi³a. Wszystkim
uczniom ¿yczy³a wspania³ego odpoczynku. Prosi³a te¿ o zachowanie roz-
wagi i przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa.          /A.B./
Listy gratulacyjne otrzymali uczniowie ze �redni¹ ocen 5,00 i wiêcej:
Martyna Goniarska, Karolina Jankowska, Paulina Grabarczyk, Jakub
Jab³oñski, Karolina Bednarek, Micha³ Matczak, Kacper Gajewicz,
Natalia Marczak, Kacper Szyszka, Zuzanna Jêdrzejczak, Milena
Adamiak, Zuzanna Sikorska i Hubert Podlewski.
Poza nimi �wiadectwa z wyró¿nieniem otrzymali: Joanna Garstka, Nina
Szymañska, Weronika Olejniczak, Ma³gorzata £ukasiewicz, Dawid
Stasiak, Natalia Dziedziczak, Kamila Pi³acik, Justyna Kurnatowska,
Hubert £ebkowski, Wiktoria Okupska, Patrycja Pawlak, Klaudia
Szablewska, Magdalena Buczyñska, Mateusz Kaczmarek, Angelika
Majchrzak, Weronika Robacka, Wiktoria Sobierañska, Micha³ ¯ak,
Daria Filusz, Julia Morcinietz, Agata Musia³owska, Karolina Stêpka,
Marcin Wiêcek, Monika Witkowska, Patrycja Wolska.

WITAJCIE − KOCHANE WAKACJE
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WIEŚCI GMINNE

sprzeda wierzytelności Przedsiębiorstwa
Rolniczego „GŁOGUS” Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Głogowiec.
Wierzytelności w kwocie 180.000,00
złotych wraz z odsetkami wynikają z prze−
terminowanych faktur za sprzedany olej
napędowy.
Cena do uzgodnienia.

Kontakt: 608−633−081

OLKOP
Hurtownia Olejów i Paliw Sp. z o.o.

Uchwa³a Nr III/202/2013 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w £odzi z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie opinii dotyczacej spra-
wozdania Wójta Gminy Kutno z wykonania bud¿etu za 2012 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 5 w zwi¹zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pa�-
dziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U.
z 2012 r., poz. 1113) po rozpatrzeniu sprawozdania wójta gminy z wykonania
bud¿etu za 2012 rok Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w £odzi: Bogus³aw Wenus - przewodnicz¹cy, Agnieszka Kamyczek-
Maszewska - cz³onek, Józefa Lucyna Michejda - cz³onek uchwala co nastê-
puje: Opiniuje pozytywnie sprawozdanie wójta gminy Kutno z wykonania
bud¿etu za 2012 rok.

Bez skre�leñ
W gminie wiejskiej Kutno ju¿ w pi¹tek, 21 czerwca, odby³a siê tzw. sesja
absolutoryjna. Nie przynios³a ona ¿adnych sensacji, a jedynie mi³e rozcza-
rowania. Po raz kolejny, bo od 1997 roku, absolutorium uzyska³ wójt gminy
Jerzy Bry³a. I to co sta³o siê ju¿ tradycj¹ tej najwiêkszej w powiecie kut-
nowskim pod wzglêdem liczby ludno�ci gminie (drugiej po Bedlnie pod
wzglêdem powierzchni), ci¹gle bez skre�leñ (!). To ju¿ jest sztuka! Chocia¿
sam wójt sprawê ocenia - tak bardziej - urzêdniczo. �Absolutorium traktujê
jako uznanie i sukces dla wszystkich pracowników i samorz¹du. Bez sprze-
czek, ale w dobrze rozumianym sporze. Traktujê je jako akt formalny, gdy¿
jest ju¿ praktycznie pó³ roku po zakoñczeniu 2012 i wydaje siê mi, ¿e trzeba
powróciæ do wcze�niejszego rozpatrywania tej sprawy. Uwa¿am, ¿e jednym
z g³ównych �róde³ powodzenia jest stabilna, do�wiadczona kadra. Od 17 lat
sekretarzem - lub jak ¿artujemy - kanclerzem jest pani El¿bieta Koralewska
- Kowalczyk. W ubieg³ym roku po 41 latach pracy w gminnej administracji
odesz³a pani Anna Bobowska - skarbnik (g³ówna ksiêgowa). Jej miejsce
zajê³a przygotowywana do tej roli Ma³gorzata Tuliñska, z 9-letnim sta¿em
pracy w gminie. Radzie Gminy �szefuje� Dariusz Mroczek, wieloletni radny.
Podobnie jest z innymi cz³onkami Rady (tylko 5 z nich sprawuje tê funkcjê
jedn¹ kadencjê ). Mamy do rozwi¹zywania trudne problemy, wiêc nie starcza
nam czasu na personalne rozgrywki... jako jedyni z wiejskich gmin realizu-
jemy ogromny program kanalizacji. Ukoñczyli�my ju¿ Wo�niaków i Go³ê-
biew Nowy. Teraz realizacja trwa w so³ectwach: Malina, Bielawki. Trudno�ci
- bez liku. Poza problemami finansowymi, najtrudniejsze s¹ ci¹g³e zmiany
dokumentacji, zwi¹zane g³ównie  ze zmianami w³asno�ciowymi i szybk¹ roz-
budow¹ mieszkaniow¹. A ju¿ przygotowujemy kolejne zadanie. Po
remoncie, a faktycznie wykonaniu nowego ogrodzenia i rewitalizacji parku
w Leszczynku, przygotowujemy ju¿ rewitalizacjê zabytkowego dworku. To
zadanie nierealne ze �rodków w³asnych. Jest okazja! Od wrze�nia rusza
program �norweski� z 74,5 miliardami euro, w którym pragniemy siê... zna-
le�æ. Fachowo to siê okre�la go �Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego� - Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowania. Minimalna warto�æ
inwestycji - milion euro. Dofinansowanie osi¹gn¹æ mo¿e a¿ 85%. Liczymy,
¿e siê uda... Co po kanalizacji podmiejskich so³ectw? Musimy wróciæ do
napraw i remontówdróg, na które dotychczas brakowa³o pieniêdzy. Spokojnie,
konsekwentnie, po kolei... zgodnie z zasad¹: �Zgoda buduje�.

Andrzej Stelmaszewski

W GMINIE WIEJSKIEJ W KUTNIE
(ci¹g dalszy ze strony 3)
- Jednak przetargi zmieniaj¹ w zasadniczy sposób sytuacjê firmy?
- Przede wszystkim przychody firmy wzrastaj¹ dwukrotnie. Od 1 lipca
zakresem dzia³ania obejmujemy a¿ 460 tysiêcy mieszkañców. G³ównie
dziêki sensacyjnemu przetargowemu zwyciêstwu w ³ódzkich Ba³utach.
St¹d poza oddzia³ami w £owiczu i Kole, tworzymy kolejny w Zgierzu
przy ul. Wiosny Ludów, dla obs³ugi czê�ci ³ódzkiej aglomeracji.
Kupujemy równie¿ 13 nowych �mieciarek, 16 tysiêcy ma³ych i 5.000
du¿ych pojemników. Na naszym terenie bêdzie wiêc 40 (jeszcze cztery
poddzie¿awiamy) i 50.000 pojemników.
- Jaki teren podlega waszej obs³udze?
- Obejmuje czê�æ powiatów (poza kutnowskim): gostyniñskiego, ³êczyc-
kiego, ³owickiego, kolskiego, w³oc³awskiego i wspomnian¹ ju¿ dzielnicê
£odzi - Ba³uty.
- Czy w powiatowym Kutnie mieli�cie jak¹� konkurencjê?
- Poza nami w przetargu wziê³a udzia³ firma �Remondis� Sp. z o.o.
z £odzi, któr¹ pokonali�my wcze�niej w przetargu w £odzi. Jednak
nasza oferta okaza³a siê najkorzystniejsza. Uwa¿am, ¿e EKOserwis
powinien zawsze mieæ dobr¹, tani¹ ofertê dla mieszkanców i w ten
sposób broniæ swojego rynku i miejsc pracy w firmie na £¹koszyñ-
skiej 127. W koñcu jest nas 147 osób, a z rodzinami to ju¿ silna grupa.
- Jak pan s¹dzi - dlaczego?
- Dlatego, ¿e Oni te¿ szukaj¹ nowych rynków, a Kutnowskie ze wzglêdu
na staranno�æ mieszkañców w sortowaniu odpadów jest w mojej ocenie
atrakcyjne dla ka¿dej firmy. My, tj. mieszkañcy wraz z gmin¹, szko-
³ami, organizacjami spo³ecznymi wykonali�my wieloletni¹ edukacjê
w kierunku gospodarki odpadami, a teraz mo¿na wygraæ i wej�æ na
gotowe. Równie¿ i dlatego, ¿e od wielu lat prowadzimy segregacjê
odpadów (papier - tektura, szk³o bezbarwne i kolorowe oraz tworzywa.
Mieszkañcy domków jednorodzinnych bêd¹ segregowaæ �mieci:
w workach ¿ó³tych (tworzywa sztuczne, puszki metalowe oraz karto-
niki po mleku, sokach itp.), w workach zielonych (szk³o bezbarwne
i kolorowe), a w pojemnikach br¹zowych (odpady �Bio� wraz z zielo-
nymi takimi jak trawa i li�cie). Papier i tekturê nale¿y spakowaæ
i w sposób trwa³y zwi¹zaæ.
- Jakie wiêc podstawowe zmiany odczuj¹ mieszkañcy powiatu kutnow-
skiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi?
- Praktycznie, dotyczyæ one bêd¹ jedynie konieczno�ci ponoszenia
miesiêcznych op³at w wybranej przez siebie wysoko�ci oraz ich uisz-
czania w kasie Urzêdu lub na wskazane konto. Tak przy okazji zwracam
siê z apelem do tych osób, które zdeklarowa³y siê na op³aty bez ulgi,
czyli ��mieci bez segregacji�, aby zmienili zdanie i o�wiadczenia na
tañsze �rozwi¹zania �mieciowe�. Jednocze�nie apelujê o tradycyjny
rozs¹dek - aby wrzucaæ �mieci do w³a�ciwych pojemników.
- Wiêc po co nam by³a ta ��mieciowa rewolucja�?
- To ¿adna rewolucja. Bardziej wiosenna, dziennikarska sensacja;
szczególnie dla mieszkañców powiatu kutnowskiego, którzy od wielu
lat wdra¿aj¹ selektywn¹ zbiórkê �mieci.
- Jak siê pan czuje po zakoñczeniu ��mieciowej wojny�?
- Dziêkujê wszystkim mieszkañcom, którzy spotykaj¹c mnie wspierali
i ¿yczyli sukcesu dla firmy. By³o du¿o osób i du¿o wsparcia, ale i po-
czucia dramatu, ¿e je�li przegramy Kutno i okoliczne gminy, to stra-
cimy na tym terenie prawie wszystko. W przetargach jest trochê loterii
- mo¿e zadecydowaæ grosz przeciwko wieloletniej pracy. I to jest z³e.

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

BEZ EMOCJI

Ponad tysi¹c osób uczestniczy³o w dziesi¹tych ju¿ �Dniach Pola� zorga-
nizowanych przez Hodowlê Ro�lin Strzelce oraz firmê BASF. W�ród zapro-
szonych go�ci znale�li siê miêdzy innymi wicewojewoda ³ódzki Pawe³
Bejda oraz przedstawiciele w³adz samorz¹dowych z powiatu kutnowskiego.
Jak podkre�la³ prezes Hodowli Ro�lin Strzelce Wojciech B³aszczak g³ów-
nym celem imprezy by³o zaprezentowanie rolnikom dobrych, polskich
produktów. S³u¿y³o temu zwiedzanie poletek demonstracyjnych, na których
zosta³y posiane ró¿ne rodzaje zbó¿ jarych oraz ozimych. Przy ka¿dym
z nich mo¿na by³o pos³uchaæ wypowiedzi specjalisty na temat konkretnej
odmiany.

DNI POLA

Du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³a siê równie¿ ekspozycja maszyn i urz¹dzeñ
rolniczych, przeznaczonych zarówno dla mniejszych jak i wiêkszych
gospodarstw. Rolnicy mieli mo¿liwo�æ indywidualnych konsultacji z ho-
dowcami oraz ekspertami od ochrony ro�lin. Swoj¹ ofertê prezentowa³y
tak¿e wydawnictwa redaguj¹ce publikacje rolnicze, a tak¿e bank BG¯
specjalizuj¹cy siê w udzielaniu kredytów preferencyjnych. �Dni Pola� by³y
�wietn¹ okazj¹  do promocji globalnej kampanii wizerunkowej organizo-
wanej przez firmê BASF pod has³em �Praca rolnika � najcenniejsza praca
na Ziemi�. Wa¿n¹ czê�ci¹ obchodów by³a tak¿e konferencja prasowa,
podczas której przedstawiciele dzia³ów marketingowych prezentowali
nowe bardziej odporne na czynniki atmosferyczne odmiany zbó¿ oraz
skuteczniejsze opryski przeciwko chwastom i szkodnikom. Organizatorzy,
jak przysta³o na dobrych gospodarzy, przygotowali dla go�ci posi³ek oraz
tak potrzebne w ten upalny dzieñ napoje ch³odz¹ce. Zwiedzaj¹cy mogli
równie¿ uczestniczyæ w ró¿nego rodzaju zabawach i konkursach, w których
na zwyciêzców czeka³y cenne nagrody.        Jakub Czarnecki

Dni Pola
W trakcie Dni Pola w Strzelcach
mo¿na by³o obejrzeæ i oceniæ po-
letka: z rzepakiem ozimym �Kon-
kret�; pszen¿yta ozime (Amoroso,
Tomko, Wiarus, Transfer i Kreso-
wiak), pszenicê ozim¹ orkisz
(Rokosz), jêczmieñ jary (Oberek
i Hajduczek), owies (Komfort) oraz
produkowane przez Hodowlê

Ro�lin Strzelce odmiany pszenicy
jarej i pszen¿yta jarego.

Dziupla
�Dziuplê� samochodow¹ ujawniono
w gminie Bedlno. Znajdowa³y siê
tam skradzione czê�ci na kwotê 350
tysiêcy z³otych. Zatrzymano 46-let-
niego w³a�ciciela posesji oraz
24-letniego mieszkañca powiatu
zgierskiego.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

6 lipca 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

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−EZOTERYCZNE

W trakcie wernisa¿u wystawy �Wagi i odwa¿niki z kolekcji Marii i Marka
Sandeckich� zwiedzaj¹cy, w tym liczne grono uczniów kro�niewickich
szkó³, mieli okazjê wys³uchaæ ciekawej opowie�ci. Przenios³a ona w nie
tak odleg³e czasy, gdy w sklepach królowa³y wagi uchylne, a w domach
szalkowe oraz bezmiany � wagi o bardzo prostej konstrukcji i zasadzie
dzia³ania, dzi� niemal¿e zapomniane. Wystawa prezentuje jedynie wycinek
bogatej kolekcji pañstwa Sandeckich obejmuj¹cej ponad 500 wag,
odwa¿ników i innych przyrz¹dów pomiarowych. Na ekspozycji znajduj¹
siê wagi ró¿nych typów: sto³owe (najwiêksza kolekcja tego typu wag
w Polsce), kuchenne, listowe, apteczne, sprê¿ynowe, numizmatyczne czy
specjalne � do drobiu, nabojów do autosyfonów, do opium; wagi równo-
ramienne i nierównoramienne, uchylne, techniczne, dziesiêtne. Urz¹dzenia
obrazuj¹ sposoby wa¿enia w ostatnich dwustu latach. Nie zabrak³o równie¿
odwa¿ników: metalowych, kamiennych, szklanych; o ró¿nych, czasami
fantazyjnych kszta³tach. Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 15 wrze�nia br. Bilet
wstêpu to jedynie 2 z³. Zapraszamy  w nastêpuj¹cych dniach: wtorek, �roda
9.00-16.00; czwartek, pi¹tek 9.00-17.00; sobota, niedziela 10.00-17.00
(w sobotê wstêp na wystawê sta³¹ bezp³atny).

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

NOWA WYSTAWA

Zespó³ wokalny �Rokendrolki�, w którego sk³ad wchodz¹ uczniowie
Zespo³u Szkó³ w D¹browicach wzi¹³ udzia³ w pó³finale Festiwalu Piosenki
Ranczerskiej �Wilkowyjce�. S³owa piosenki w rytmie rock and rolla pt.
�Wikowyje� nawi¹zuj¹ tematycznie do serialu �Ranczo�. Do pó³fina³u,
który odby³ siê 9 czerwca 2013 r. w Baranowie k. Kêpna, zosta³o wy³o-
nionych 16 pó³finalistów. Na oficjalnym otwarciu festiwalu wyst¹pi³ przed-
stawiciel kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi, a konfe-
ransjerkê prowadzi³ sam Piotr Prêgowski - serialowy Pietrek. Na imprezie
go�ci³a prasa i telewizja . Wszystko odby³o siê na wysokim poziomie.
Uczestnicy imprezy zostali podjêci posi³kiem, dobrze siê bawili wraz
z sprzyjaj¹c¹ pogod¹. O wej�ciu do fina³u decydowa³y g³osy jury festiwalu
i uda³o siê! 28 czerwca jedziemy do Kiko³a w woj. kujawsko-pomorskim
na ogólnopolski fina³ Festiwalu Piosenki Ranczerskiej. To wielki sukces
i promocja dla naszego regionu . Mamy nadziejê znale�æ siê w �cis³ej
czo³ówce najlepszych wykonawców, a mo¿e nawet wygraæ festiwal. Damy
czadu! Trzymajcie za nas kciuki.

WILKOWYJE

W�ród zaproszonych go�ci znalaz³o siê tak¿e wielu naszych kutnowskich
rze�biarzy: Andrzej Wojtczak, Magdalena Wojtczak, Artur Matusiak, Józef
Stañczyk, Józef Marciniak, Zbigniew Szczepañski, S³awomir Suchodolski,
Jerzy ¯andarowski, Dorota Stanicka, Jan Szymañski, którzy przedstawili
swoje prace indywidualnie. Tegoroczny festiwal potrwa do 15 sierpnia
2013 r.              Sylwia Kacalak, Muzeum Regionalne w Kutnie

W pi¹tek, 14 czerwca 2013 r., w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odby³
siê wernisa¿ VI Miêdzynarodowego Festiwalu Sztuki Naiwnej �Art Naif
Fetiwal�. To jedyna w Polscei najwiêksza w Europie miêdzynarodowa
wystawa sztuki naiwnej, prezentuj¹ca prace artystów z ca³ego �wiata, m.in.
z Tanzanii, Kanady, Australii, Brazylii, kilkunastu krajów europejskich
oraz z Polski. Muzeum Regionalne w Kutnie równie¿ zosta³o zaproszone
do wziêcia udzia³u w tym wydarzeniu i zaprezentowania muzealnej
wystawy �Targ kutnowski�. Ekspozycja cieszy³a siê du¿ym zaintereso-
waniem ogl¹daj¹cych.

SZTUKA NAIWNA

W parku Traugutta

TĘCZOWY ZUCH

W sobotê przed po³udniem parkiem Traugutta zaw³adnê³y zuchy z kut-
nowskiego hufca ZHP. To ju¿ kolejna edycja festynu Têczowy Zuch.
Imprezê rozpoczê³y sceniczne prezentacje artystyczne gromad. Zuchy
zaprezentowa³y swoje umiejêtno�ci wokalne oraz taneczne.
Na punktach aktywno�ci sprawdza³y swoj¹ wiedzê z ró¿nych dziedzin.
Rozwi¹zywa³y ³amig³ówki, rebusy, pokonuj¹c pajêczynê musia³y wykazaæ
siê zwinno�ci¹, a na punkcie mody prezentowa³y swój gust i umiejêtno�æ
kreatywnego my�lenia. Wykonywa³y do�wiadczenia chemiczne oraz
pomiary z wykorzystaniem ró¿nych oryginalnych metod. Podczas wszyst-
kich dzia³añ æwiczyli wspó³pracê w zespole. Na zakoñczenie wszystkie
gromady dosta³y pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody.

ZŁOTY ŚRODEK POEZJI

Hufiec ZHP Kutno zaprasza dzieci i m³odzie¿ w wieku 8-16 lat na kolonie
do £eby. Posiadamy jeszcze kilka  wolnych miejsc na turnusy od 12 do
24 lipca oraz od 24 lipca do 5 sierpnia. Koszt kolonii wynosi 1400 z³.
Kolonie w O�rodku Kolonijnym S³owiniec ul. Nadmorska 19.
Szczegó³y oferty mo¿na znale�æ na stronie hufca www.kutno.zhp.pl, tam
te¿ znajduj¹ siê numery telefonów  pod którymi mo¿na uzyskaæ wszelkie
informacje. Mo¿na tez bezpo�rednio kontaktowaæ siê pod numer telefonu
501-899-341. Hufiec Kutno jest sprawdzonym od wielu lat organizato-
rem wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y. Gwarantujemy atrakcyjny
program i bardzo dobr¹ opiekê wykwalifikowanej kadry. Zapraszamy!

WAKACJE Z HARCERZAMI

Ten kutnowski festiwal, po�wiêcony kulturze ¿ywego s³owa, mia³ miejsce
ju¿ po raz dziewi¹ty. Tym razem nosi³ has³o �Nowa poezja, ojczyzna
i dziewczyna�. Imprezy odbywa³y siê w dwóch miejscach - Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca oraz Kutnowskim Domu Kultury. Oficjalny pocz¹tek
Festiwalu otworzy³ koncert �Tañce i pie�ni polskie� w wykonaniu zespo³u
muzyki tradycyjnej �Gêsty ko¿uch kurzu� By³ fina³ akcji �Wybierz wiersz�
i og³oszenie wyników konkursów i plebiscytu. Wrêczono nagrody laureatom,
m.in. �Poetyckiej Szkole Roku 2013�. Prezentowano antologiê �Nowa
poezja, ojczyzna i dziewczyna�. Wiersze czytali wybrani autorzy, a spo-
tkanie prowadzi³ kutnowski poeta Artur Fryz. Podoba³ siê koncert zespo³u
poety Dawida Majera, W³odzimierza Kinierskiego i wokalistki Sylwii
Nadgrodkiewicz oraz recital Andrzeja Kobina �Mam czas po rosyjsku,
po polsku i niemiecku�. Udane by³y warsztaty tañca, �piewu i obyczaju
polskiego prowadzone przez cz³onków kapeli �Katarzynki� i �Gêsty ko¿uch
kurzu�. Z zaciekawieniem przyjêto koncert Adama Struga z zespo³em pt.
�Monodia polska� oraz grupy �De Press�. Dla najwytrwalszych by³a zabawa
�Do oporu i z przytupem�. Nie zabrak³o spotkañ literackich. �Od Gry-
phiusa do Poethena�. Dawna i wspó³czesna liryka niemiecka w krêgu
polskiej inspiracji - to tytu³ spotkania z Sergiuszem Stern¹ Wachowiakiem,
autorem antologii �Polnische Lyrik aus nundert Jahren� oraz cyklu ese-
istycznego �Axis mundi Wschowa�. Pan Sergiusz i Jerzy £. Kaczmarek
(t³umacz wierszy) prowadzili spotkanie z niemieck¹ poetk¹ Angelik¹ Janz.
�Ja� - taki tytu³ nosi³o spotkanie autorskie z poetk¹ Ew¹ Lipsk¹. Roz-
strzygniêto IX OKL �Z³oty �rodek Poezji Kutno 2013�, wrêczono nagrody
i ods³oniêto mural na �cianie Poetów. Tadeusz D¹browski prowadzi³ spo-
tkanie z poetami niemieckimi - Uljan¹ Wolf i Janem Wagnerem. Nosi³o
ono tytu³ �Lyryk von Jetzt�. �Apetyt na poezjê� - to nazwa inscenizacji
Anny Chodakowskiej i Romana Ziemlañskiego. Jurorami tegorocznego
Konkursu Literackiego byli: Karol Maliszewski, Krzysztof Kuczkowski,
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Kudyba i Artur Fryz. Zwyciê¿y³
Janusz Radwañski za tomik �Ksiêga wyj�cia awaryjnego�. Druga by³a
Urszula Kulbacka a trzecie miejsce razem zajêli: Kajetan Herdyñski i
Tomasz Ososiñski.            /J.P./

W ramach akcji �Odjazdowy Bibliotekarz� odby³ siê w Kro�niewicach rajd
rowerowy. Wspó³organizatorami imprezy czytelniczej by³y biblioteka szkolna
Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kro�niewicach oraz Biblioteka Publiczna w Kro�niewicach.
Uczestnicy wycieczki przejechali ponad 18 km. Podczas postoju przeprowadzono
konkursy czytelnicze. Na terenie rekreacyjnym przy ul. Kwiatowej cykli�ci
odpoczêli po trudach podró¿y, posilili siê kie³baskami z grilla ufundowanymi
przez Henryka. Ociepê, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Kro�niewicach.
W�ród atrakcji przygotowanych przez organizatorów by³y te¿ odwiedziny
m³odzie¿y w Bibliotece Publicznej w Kro�niewicach. Czytelników powita³a
Ma³gorzata Smolczewska kierownik biblioteki. Na mi³o�ników s³owa druko-
wanego czeka³ s³odki poczêstunek. Cykli�ci wymienili siê te¿ ksi¹¿kami w formie
bookcrossingu. To drugi tego typu rajd w Kro�niewicach w ramach �Odjazdo-
wego Bibliotekarza�. Zapocz¹tkowa³ go Eugeniusz Kikosicki nie¿yj¹cy
dyrektor GCK,SiR w Kro�niewicach. W rajdzie wziê³a udzia³ m³odzie¿
gimnazjalna oraz Anna Ociepa, Ma³gorzata Przygodzka oraz Julita Szczepan-
kiewicz, koordynator �Odjazdowego Bibliotekarza�.

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewicKTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kutnowskie obserwacje

Czy wiecie, że...
W powiecie kutnowskim jest a¿ 95.669 pojazdów. Osobowych, pikapów,
ciê¿arowych, autobusów. traktorów! Oznacza to, ¿e prawie na ka¿dego
mieszkañca (³¹czne z niemowlêtami) Ziemi Kutnowskiej przypada jeden
silnikowy pojazd.

Pogoda siê zrobi³a taka... monsunowa. Gor¹c, ¿e a¿ asfalt sp³ywa, a potem
ulewa jak przy najgorszych powodziach. Masz babo placek! Ani siê cz³o-
wiek nie obejrza³, a tu ju¿ minê³o pó³rocze. Koñcz¹ siê truskawki, a na
drzewach owocowych (wi�nie, czere�nie, jab³onie) pojawi³ siê parch i inne
�wiñstwa, wiêc konieczne sta³y siê opryski. Jak na z³o�æ, znowu opady.
Masz babo placek!
By³am w Bratoszewicach! Tak! Tak! Tam, gdzie by³a podwójna prezentacja:
najlepszych zwierz¹t hodowlanych oraz produktów rolniczych i XV Wo-
jewódzka Wystawa Zwierz¹t hodowlanych. Czegó¿ tam nie by³o. Oko³o
120 wystawców wyrobów i us³ug rolnictwa (to targi �W Sercu Polski�.
Setka hodowców, którzy pokazali oko³o 600 zwierz¹t (w tym 84 krowy
i cielêta, a tak¿e konie, �winie kozy, owce i drób). By³a masa konkursów,
w tym i superchampionów. Na najlepsze wyroby wêdliniarskie, piekar-
skie i mleczarskie. Jarmark Sadzonek, i artyku³ów spo¿ywczych. Gra³y
kapele ludowe. Uff, czy kto� w Kutnie jeszcze pamiêta jak w latach piêæ-
dziesi¹tych podobne wystawy rolnicze organizowano w Kutnie, w... parku
Wiosny Ludów. Masz babo placek!

Prof. Janusz Czapiñski, psycholog spo³eczny:
Politycy m³odego pokolenia nie maj¹ nic do zaproponowania. Chc¹ tylko
w³adzy. �Dziennik �Gazeta Prawna�.

Przegl¹d Nr 26 (704) z 24-30.06.2013 r. �Cytaty�, s. 5

W dniu 20 czerwca 2013 r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Wspólników na stanowisko dyrektora
Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej zosta³ powo³any
Andrzej Musia³owicz. Uchwa³a o powo³aniu zosta³a podjêta
jednog³o�nie. Podjêta decyzja jest  konsekwencj¹ uchwa³y Rady
Nadzorczej, która w dniu 14 czerwca b.r. powo³a³a Andrzeja
Musia³owicza na stanowisko prezesa Zarz¹du Spó³ki Kutnowski
Szpital Samorz¹dowy. Starosta Kutnowski Miros³awa Gal-
Grabowska na spotkaniu z za³og¹ szpitala zaprezentowa³a nowego
prezesa.

Sam na w³asnej skórze tego do�wiadczy³em, gdy w roku 1990 spó³dzielcza
�hucpa� nie udzieli³a mnie i trzem cz³onkom zarz¹du RSM �Pionier� abso-
lutorium. W sytuacji, gdy wyniki ekonomiczno-finansowe spó³dzielni by³y
najlepsze w dotychczasowej - i jak siê pó�niej okaza³o - w ci¹gu 55-lecia
jej dzia³alno�ci. Efektem tego by³o odbycie ponownego Zebrania Przed-
stawicieli, przyjêcie materia³ów i ponowna propozycja objêcia posady
prezesa firmy. Lekarze do tego nie dopu�cili i dziêki nim spó³dzielnia nie
musia³a p³aciæ kolosalnych odszkodowañ... Jednak s¹dzi³em, ¿e do takiej
politycznej i oszczerczej oceny ju¿ nigdy nie dojdzie, gdy¿ mia³o byæ
NORMALNIE! ¯ycie jednak swoje i w Polsce, i w Kutnie okaza³o, ¿e
mo¿e byæ inaczej. Przyk³ad z �podwórka� Starostwa Kutnowskiego przy
okazji wniosku o absolutorium. Oddajmy g³os dokumentowi, jakim jest
Uchwa³a Nr III/282/2013 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w £odzi z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie opinii doty-
cz¹cej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie w sprawie
absolutorium za rok 2012.
�(...) W dniu 19 czerwca 2013 roku Komisja Rewizyjna sformu³owa³a
wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarz¹du Powiatu
w Kutnie i przeg³osowa³a go 5 g³osami �za� i 2 g³osami �przeciw�.
Komisja w uzasadnieniu do wniosku stwierdzi³a, ¿e g³osuj¹c nad nieudzie-
leniem absolutorium dla Zarz¹du Powiatu za 2012 rok wziê³a pod uwagê:
1. Brak odpowiedniego nadzoru nad spó³kami, dla których jedynym w³a-
�cicielem jest powiat, w szczególno�ci KSS Sp. z o.o., co doprowadzi³o
do trudnej sytuacji finansowej spó³ki; strata za 2012 rok wynosi³a
3.367.021,25 z³.
2. Brak nadzoru nad korzystaniem z dróg bêd¹cych w³asno�ci¹ powiatu
przez wykonawców autostrad, co doprowadzi³o do degradacji nawierzchni,
która by³a skutkiem braku realizacji zapisów umów.
3. Niecelowe wydatkowanie �rodków finansowych w zakresie bie¿¹cego
utrzymania eksploatacji dróg powiatowych. (...)
Zgodnie z przepisami (...) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie
bud¿etu i wystêpuje do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Dlatego te¿ wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie powinien zawieraæ opiniê o wy-
konaniu bud¿etu za 2012 rok. Opinii takiej brak.
Sk³ad Orzekaj¹cy pragnie zauwa¿yæ, i¿ wa¿nym elementem wniosku
absolutoryjnego jest jego w³a�ciwe i wyczerpuj¹ce uzasadnienie. Spraw¹
zasadnicz¹ w tym przypadku jest, aby ocena dotyczy³a wykonania
bud¿etu za 2012 rok. Nale¿y przy tym mieæ na uwadze czy formu³owane
zarzuty s¹ dostatecznie udokumentowane, czy s¹ zasadne w �wietle
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a tak¿e czy maj¹ istotny wp³yw na
wykonanie bud¿etu.
Uzasadnienie wniosku, w szczególno�ci za�, gdy chodzi o nieudzielenie
absolutorium, powinno przede wszystkim zawieraæ stwierdzone przez
Komisjê Rewizyjn¹ nieprawid³owo�ci w zakresie wykonanie bud¿etu,
analizê przyczyn ich powstania i ocenê czy odpowiedzialno�ci¹ za
zaistnia³e nieprawid³owo�ci mo¿na obci¹¿yæ organ wykonawczy.
W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego, uzasadnienie do wniosku Komisji
Rewizyjnej w punkcie 1 nie wskazuje, aby zarzut braku nadzoru przez
Zarz¹d Powiatu nad spó³kami, których jedynym w³a�cicielem jest
powiat mia³ doprowadziæ do trudnej ich sytuacji, dotyczy³ wykonania
bud¿etu Powiatu w Kutnie za 2012 rok. Podobnie jak zarzut z punktu
2 odnosz¹cy siê do braku nadzoru nad korzystaniem z dróg powiato-
wych przez wykonawców autostrad. Obydwa te zarzuty nie dotycz¹
wykonania bud¿etu, nie powinny byæ brane pod uwagê przy rozstrzy-
ganiu kwestii absolutorium. W odniesieniu do punktu 3 o niecelowym
wydatkowaniu �rodków finansowych w zakresie bie¿¹cego utrzymania
eksploatacji dróg powiatowych nale¿y stwierdziæ, i¿ Komisja Rewi-
zyjna formu³uj¹c zarzut nie przedstawi³a ¿adnych konkretnych infor-
macji, które by ten zarzut uzasadnia³y. Komisja nie sprecyzowa³a
swoich zarzutów oraz nie wykaza³a jakie wydatki nale¿a³oby uznaæ
za niecelowe. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e Komisja sformu³owa³a
zarzuty bardzo ogólnie, nie ma mo¿liwo�ci merytorycznej oceny po-
wy¿szego zarzutu.
W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi Powiatu w Kutnie nie jest
poparty ustaleniami tej¿e Komisji �wiadcz¹cymi o negatywnych zja-
wiskach w zakresie wykonania bud¿etu Powiatu za 2012 rok.
Przy powy¿szym, Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e opinia Komisji
Rewizyjnej powinna dotyczyæ wykonania planu dochodów i przychodów
bud¿etu, wykonania wydatków oraz planowanych sp³at zobowi¹zañ
kredytowo-po¿yczkowych, wykonywania upowa¿nieñ przez Zarz¹d
w zakresie dokonywania zmian w bud¿ecie w trakcie roku bud¿eto-
wego oraz zaci¹gania zobowi¹zañ, przestrzegania zasad wykonywania
bud¿etu i dyscypliny finansów publicznych. INSTYTUCJA ABSO-
LUTORIUM STANOWI BOWIEM USTAWOWO OKRE�LONY
SPOSÓB KONTROLI ORGANU STANOWI¥CEGO NAD WYKO-
NANIEM BUD¯ETU PRZEZ ORGAN WYKONAWCZY I JEST
WYRAZEM KOÑCOWEJ OCENY JEGO DZIA£ALNO�CI W TYM
ZAKRESIE. W PROCESIE UDZIELANIA ABSOLUTORIUM
KONIECZNE JEST UZYSKANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE
JAK WYKONANO PLANOWANY BUD¯ET, JAKIE S¥ PRZYCZYNY
ROZBIE¯NO�CI POMIÊDZY STANEM PLANOWANYM A RZE-
CZYWISTYM, CZY WIN¥ ZA OWE ROZBIE¯NO�CI MO¯NA
OBCI¥¯YÆ ORGAN WYKONAWCZY, CZY TE¯ BY£Y ONE
WYNIKIEM OBIEKTYWNYCH UWARUNKOWAÑ. (...)�

DO�Æ CYTATU! STARCZY
TEGO BLAMA¯U... KOMISJI
REWIZYJNEJ.
Có¿ dodaæ, có¿ uj¹æ!?
Chyba tylko to, ¿e wybrani przez nas radni weszli �w skórê� pos³ów i
sami tworz¹ - PRAWO! ¯ENADA!

Andrzej Stelmaszewski
P.S. Powiatowi radni nie dostrzegli nawet, ¿e kutnowski szpital jest ju¿
prawie SPRYWATYZOWANY! /a.s./

W ubieg³ym roku na terenie województwa ³ódzkiego by³o 793 milionerów
(w 2011 - 830, a wcze�niej 704 i 720). Najwiêcej - oczywi�cie - w samej
£odzi - 370. W powiecie kutnowskim tych, którzy w PIT-ch wykazali
dochód w wysoko�ci miliona z³otych by³o 21, czyli podniós³ siê standard
¿ycia... u naszych biznesmenów. Z tego co nam jeszcze wiadomo, to
z niepotwierdzonych �róde³ (gdy¿ aktualnie nie podaje siê miejscowo�ci,
gdzie pad³y g³ówne wygrane) nikt z kutnowian czy kutnian, nie sta³ siê
milionerem dziêki Totolotkowi.     Jan Widz

34 Sesja Rady Miasta trwa³a siedem godzin i momentami by³a
bardzo burzliwa. Prezes Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci Niepe³nosprawnych �Pomoc Dzieciom� Stanis³aw Lewan-
dowski, w asy�cie wiceprzewodnicz¹cej Zarz¹du Ko³a nr 1 w Kutnie
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umy-
s³owym Barbary Królikowskiej, wrêczy³ prezydentowi m. Kutna
Zbigniewowi Burzyñskiemu presti¿owy Medal im. dr. Henryka
Jordana. Radni przyjêli 14 uchwa³ w ró¿nych sprawach i informacjê
na temat realizacji w 2012 roku wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem miasta, a tak¿e budownictwa
prowadzonego przez TBS Sp. z o.o. w Kutnie, informacjê za rok
2012 o dzia³alno�ci miasta Kutna w prowadzeniu dzia³alno�ci
kulturalnej oraz informacjê na temat zamierzeñ w zakresie wypo-
czynku letniego dzieci i m³odzie¿y w 2013 roku. G³ównym punktem
Sesji by³o absolutorium dla prezydenta miasta Kutna za rok 2012,
za którym g³osowa³o 16 radnych (Klub �Porozumienie dla Kutna,
Klub PiS, radni PO). Trzy osoby z Klubu SLD wstrzyma³y siê od
g³osu (Aleksandra Koszada, Krzysztof Dêbski, Bartosz Serenda),
a radna niezale¿na Maria Aulich by³a przeciw. Bohaterem tej sesji,
i to w znaczeniu pejoratywnym, by³ radny Bartosz Serenda, który
zdaniem wiêkszo�ci radnych dezorganizowa³ j¹ sk³adaj¹c pisemn¹
skargê na Komisjê Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji, i na jej
przewodnicz¹c¹, zarzucaj¹c brak wspó³pracy. Nie by³a ona rozpa-
trywana, gdy¿ radny nie mo¿e skar¿yæ radnego. Radny Serenda
poza tym by³ odosobniony w swoich pogl¹dach w sprawie ustalenia
op³at ponoszonych z tytu³u korzystania ze ¿³obków prowadzonych
przez miasto Kutno oraz w kwestii likwidacji Filii nr 1 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kutnie. Radny Janusz Pawlak zarzuci³
Bartoszowi Serendzie nierozumienie wielu spraw i g³oszenie pod
adresem radnych inwektyw. W koñcowej czê�ci XXXIV Sesji g³os
zabra³ przewodnicz¹cy Ogólnopolskiej Inicjatywy Obywatelskiej
Wies³aw Bry³ka, który ostro skrytykowa³ w³adze starostwa kutnow-
skiego za katastrofalny stan Kutnowskiego Szpitala Samorz¹do-
wego. Dosta³o siê te¿ radnemu Rady Miasta Kutna - nieobecnemu
ju¿ na Sesji - Krzysztofowi W. Dêbskiemu (pracownikowi Starostwa
Kutnowskiego). W kuluarach twierdzono: �Dobrze, ¿e macie
Serendê - przynajmniej siê nie nudzicie�.          /J.P./

ABSOLUTORIUM DLA PREZYDENTA

W ostatnim tygodniu czerwca w kutnowskich samorz¹dach odby³y siê
sesje absolutoryjne. W mie�cie, jak mo¿na by³o przewidzieæ ze szwajcarsk¹
precyzj¹, prezydent uzyska³ absolutorium g³osami swojego klubu radnych,
który ma wiêkszo�æ w Radzie. Dodatkowe wsparcie prezydent uzyska³ od
radnych PIS i PO. Opozycyjni radni SLD wstrzymali siê od udzielenia
absolutorium, a radna niezale¿na g³osowa³a przeciw. Podczas dyskusji
nie by³o fajerwerków i pada³y rzeczowe argumenty. Jedni chwalili prezy-
denta, inni zg³aszali uwagi. Sprawozdania finansowe zosta³y przyjête bez
demagogicznej retoryki. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wnosi³a do
sprawozdañ ¿adnych zastrze¿eñ. Ca³kiem inaczej wygl¹da³a sesja abso-
lutoryjna w powiecie. Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ zosta³y wytoczone
ciê¿kie dzia³a. Opozycja dowala³a ile wlezie Zarz¹dowi i nawet pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wstrzyma³a ciê¿kiego ostrza³u.
RIO zarzuci³o komisji rewizyjnej naruszenie obowi¹zuj¹cych procedur,
ale opozycja przesz³a nad tym do porz¹dku dziennego. Lider opozycji
niebezpiecznie siê rozpêdzi³ sugeruj¹c, ¿e opinia RiO mog³a byæ wydana
za kwiatki i bombonierki. Ciê¿kie to oskar¿enie i raczej nale¿y je traktowaæ
jako przejaw ostrej frustracji. Liderzy opozycji wzywali Zarz¹d Powiatu
do wytê¿onej pracy w ci¹gu najbli¿szych 11 dni. Skutkiem tej wytê¿onej
pracy mia³o byæ znalezienie w bud¿ecie powiatu kilku milionów z³otych
na dokapitalizowanie szpitala. Wszyscy wiedz¹, ¿e bud¿et powiatu jest
�go³y jak �wiêty turecki�, wiêc apele radnych o znalezienie pieniêdzy
przypomina³y sytuacjê, w której mieszamy ³y¿k¹ fili¿ankê herbaty bez
cukru wierz¹c, ¿e od samego mieszania herbata bêdzie s³odka. Batalia
trwa³a d³ugo, a efekt koñcowy by³ taki, ¿e zmobilizowana koalicja udzie-
li³a Zarz¹dowi absolutorium. Po zakoñczonej sesji pozosta³ smak gorz-
kiej herbaty, a zabrak³o kwiatków i bombonierki.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

KWIATKI I BOMBONIERKI

Notka biograficzna
Andrzej Musia³owicz
Lat 54, ¿onaty.
Wykszta³cenie: wy¿sze ekonomiczne - Uniwersytet £ódzki.
Studia podyplomowe zwi¹zane z organizacj¹ szpitali oraz ekonomi¹ zdrowia
- Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet Warszawski.
Kurs na kandydata na cz³onka rady nadzorczej spó³ek skarbu pañstwa.
Kariera zawodowa: m.in. cz³onek grupy roboczej ministra zdrowia d.s.
standardów w ochronie zdrowia; dyrektor d.s. ekonomiczno-administra-
cyjnych im. szpitala im. Kopernika w £odzi; biuro pe³nomocnika Rz¹du
d.s. ubezpieczeñ zdrowotnych; dyrektor szpitala Grochów; wiceprezes
zarz¹du zespo³u klinik specjalistycznych szpital w Puszczykowie; cz³onek
i prezes zarz¹du Oxygen sp. z o.o.
Ostatnio: wiceprezes zarz¹du House Domowa Opieka sp. z o.o. oraz spó³ki
córki Nadzieja Opieka Pielêgniarstwo Rehabilitacja sp. z o.o. i Care
Center Sara sp. z o.o.

Co raz to w moim stacjonarnym telefonie
odzywaj¹ siê mi³e damskie g³osy.
W tych g³osach entuzjazm wrêcz p³onie,
gdy zapraszaj¹ mnie na handlowe hopsztosy.

Namawiaj¹ do uczestniczenia w pokazach
artyku³ów zdrowotnych b¹d� technicznych.
W piêknym s³owem malowanych obrazach
namawiaj¹ do spotkañ rozlicznych.
Niemal widzê przez aparat telefoniczny
rozmówczyni kokieteryjn¹ minkê,
jej wysi³ek werbalny i pewnie mimiczny,
¿e jak przyjdê, to nagrodz¹ upominkiem.

W handlu wszystkie chwyty s¹ dozwolone.
Marketing, to pojêcie, które ju¿ mnie mêczy.
Tandetn¹ reklam¹ nie chcê byæ zwabiony,
wiêc drogie panie, nie dzwoñcie do mnie wiêcej.

Pewnie ten apel nic nie da.
Nadal bêdê otrzymywa³ telefony liczne.
Innych te¿ dotyka ta sama bieda,
gdy zgodzili siê zaistnieæ w ksi¹¿ce telefonicznej.

Kazimierz Ci¹¿ela

ŻEGANAJ SZKOŁO

WITAJCIE WAKACJE

Reklama

Cytaty

MILIONERZY

KOMUNIKAT
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

Oliwia Jancerowicz - Szko³a Podstawowa Nr 1 im. T. Ko�ciuszki w Kutnie,
B³a¿ej Wilanowski - Szko³a Podstawowa Nr 6  im. W³. Jagie³³y w Kutnie,
Karolina Jankowska - Szko³a Podstawowa Nr 9 im. T. Ko�ciuszki
w Kutnie, Martyna Goniarska - Szko³a Podstawowa Nr 9  im. W³. Jagie³³y
w Kutnie, Magdalena Æwirko-Godycka - Gimnazjum Nr 2 im. Marsz.
J. Pi³sudskiego w Kutnie, Kinga Sikora - Gimnazjum Nr 3 im. H. Sien-
kiewicza w Kutnie.
Na dobrym poziomie ukszta³towa³y siê tak¿e wyniki uzyskane przez kut-
nowskich gimnazjalistów. Uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie uzyskali wyniki powy¿ej �redniej woje-
wódzkiej i krajowej ze wszystkich bloków przedmiotowych (czê�æ
humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, jêzyki obce). W przypadku
Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza uczniowie osi¹gnêli bardzo dobre
wyniki z czê�ci humanistycznej, natomiast nieco s³absze w czê�ci mate-
matyczno-przyrodniczej i jêzykach obcych.
Lista uczniów z kutnowskich gimnazjów, którzy uzyskali najwy¿sze

wyniki na egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2012/2013

NAJLEPSI
(ci¹g dalszy ze strony 1)

Lista uczniów z kutnowskich szkó³ podstawowych i gimnazjów
uhonorowanych Nagrod¹ Prezydenta Miasta Kutno z tytu³u

posiadanych talentów w roku szkolnym 2012/2013
(osi¹gniêcia literackie, sportowe, artystyczne, wolontariat,

prospo³eczna postawa)

Gimnazjum Nr 2 w Kutnie: Barbara Olga Czy¿ewska (97,40% ), Sylwia
Michalak (96,80%), Krzysztof Wiêc³aw (96,40%); Gimnazjum Nr 1
w Kutnie: Micha³ Zarêbski (95,00%); Gimnazjum Nr 3 w Kutnie: Alek-
sandra Maria Wiklak (94,40%); Gimnazjum Nr 1 w Kutnie: Mariusz
Rojewski (91,00%); Gimnazjum Nr 2 w Kutnie: Sara Sobolewska
(90,40%), Bartosz Adrian Wegner (89,80%); Gimnazjum Nr 1 w Kutnie:

Przemys³aw Szczygielski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Wiedzy o Sztuce (sekcja muzyki), finalista Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Sztuce (sekcja plastyki) - Gimna-
zjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Kutnie, Maria Kalbarczyk - finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Polskiego - Gimna-
zjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Kutnie, Krzysztof Wiêc³aw - laureat
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, laureat Wojewódzkiego Kon-
kursu Tematycznego �Matematyka moja pasja�, finalista Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, Gimnazjum Nr 2 im. Marsz.
J. Pi³sudskiego w Kutnie, Olga Jó�wiak - finalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Wiedzy o Spo³eczeñstwie, Gimnazjum Nr 2 im.
Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie, Sylwia Michalak - finalistka Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, Gimnazjum Nr 2 im.  Marsz.
J. Pi³sudskiego w Kutnie, Przemys³aw Ry³ - laureat Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego �Losy ¿o³nierza polskiego� (etap wojewódzki),
Gimnazjum Nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie, Dominik Szczesiak
- laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego �Losy ¿o³nierza pol-
skiego� (etap wojewódzki), Gimnazjum Nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego
w Kutnie, Magdalena Æwirko-Godycka - finalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu Tematycznego �Matematyka moja pasja�, Gimnazjum Nr 2 im.
Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie, Aleksandra Wiklak - finalistka Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, finalistka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Spo³eczeñstwie, Gimnazjum Nr 3
im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie.

Micha³ Sobol (89,60%); Gimnazjum Nr 3 w Kutnie: Adam Piotr Janiak
(89,40%); Gimnazjum Nr 2 w Kutnie: Weronika Rozpiórska (89,00%).
Prezydent Miasta Kutno nagrodzi³ gimnazjalistów, którzy uzyskali tytu³y
laureatów lub finalistów w konkursach przedmiotowych i tematycznych
organizowanych przez £ódzkiego Kuratora O�wiaty w roku szkolnym
2012/2013

Laureaci i finali�ci konkursów przedmiotowych i tematycznych

Zespó³ �Abrakadabra�.

W dniu 26 czerwca 2013 r., o godzinie 9.00, nast¹pi³o podpisanie umowy
pomiêdzy Miejskim Zak³adem Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie (prezes
Jacek Sikora), a AMZ - Kutno Sp. z o.o. (prezes Jerzy Stachowski i Dariusz
Fabisiak - cz³onek Zarz¹du) na dostawê trzech fabrycznie nowych auto-
busów miejskich z ca³kowicie nisk¹ pod³og¹, klasy I przystosowanych do
przewozu osób niepe³nosprawnych, wyprodukowanych w 2013 roku.
Pierwszy z autobusów trafi do MZK w III kwartale, a dwa nastepne na
koniec bie¿¹cego roku. Warto�æ transakcji oko³o 1,8 miliona z³otych.
DO 9 SIERPNIA 2013 R. TRWA KONKURS NA IMIÊ AUTOBUSU
MZK, PRODUKCJI AMZ SP. Z O.O. W KUTNIE. MO¯NA WY-
BIERAÆ Z PROPOZYCJI FIRMY, CZY TO BÊDZIE �ANTONI
TROCZEWSKI� CZY TE¯ RÓ¯A KUTNO� LUB ZG£ASZAÆ INNE
PROPOZYCJE.

NOWE AUTOBUSY
Mieszkañcy Kutna mog¹ ogl¹daæ ciekaw¹ wystawê  obrazów Bogumi³a
Gardoliñskiego. Obrazy tego artysty s¹ gr¹ barw, odcieni, grubo�ci nak³a-
danej farby na p³ótno. Kuratorem wystawy, która potrwa do koñca lipca,
jest Tomasz Czy¿ewski. W okoliczno�ciowym wydawnictwie, którego jest
wspó³autorem m.in. pisze: �Podobno artystów coraz wiêcej, jednak malarzy
wdziêcznych farbom za ich mo¿liwo�ci chyba ubywa, dlatego cieszê siê,
¿e mo¿emy zaprezentowaæ malowanie Bogumi³a Gardoliñskiego.

RODZINNA PREZENTACJA

Jego ekspresja nie og³usza, nie opiera siê na monumentalnych gestach, to
raczej ekspresja iskrz¹ca i zachwycona najdrobniejszymi skrami koloru...�.
Na wernisa¿u wystawy, 27 czerwca w Muzeum Regionalnym w Kutnie,
by³a te¿ mo¿liwo�æ us³yszeæ grê na flecie�Ninki Gardoliñskiej, córki
autora wystawy.           /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Placówka powsta³a w 1983 roku w Kutnie jako Pañstwowy Dom Ma³ego
Dziecka podlegaj¹ca Zespo³owi Opieki Zdrowotnej w Kutnie. Dziesiêæ
lat pó�niej zosta³a przekszta³cona w placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹
podlegaj¹c¹ Kuratorium O�wiaty w P³ocku. Od 1 stycznia 1999 roku
organem prowadz¹cym dla placówki sta³o siê Starostwo Powiatowe
w Kutnie. Od 2003 roku placówka nosi nazwê Placówka Opiekuñczo-
Wychowawcza �Têcza� w Kutnie. Aktualnie przebywa tu 39 wychowan-
ków w wieku od 7 do 25 roku ¿ycia. Z ¿yczeniami wyst¹pili: starosta
kutnowski Miros³awa Gal-Grabowska, wiceprezydent miasta Kutna Zbigniew
Wdowiak, pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak i dyrektor PCPR Anna
Antczak, prezes Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego Mariusz Kozarski
i przedstawiciele kutnowskich szkó³. W programie artystycznym, prowa-
dzonym przez Dorotê Ja�kowiak i Andrzeja Paw³owskiego, by³y piosenki,
taniec i krótkie scenki rodzajowe.           /A.B./

XXX−LECIE „TĘCZY”

Na obiekcie Klubu Strzelectwa Sportowego �Orze³� w Kutnie przepro-
wadzone zosta³y zawody strzeleckie w ramach Miejskiej Miêdzyszkolnej
Ligi Strzeleckiej. S¹ to ju¿ kolejne zawody tego typu objête patronatem
przewodnicz¹cego Rady Miasta. Do wspó³zawodnictwa o miano najlep-
szego strzelca przyst¹pi³o 69 uczniów reprezentuj¹cych szko³y podsta-
wowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne. Ka¿da ze szkó³ mog³a
wystawiæ dwa czteroosobowe zespo³y. Strzelano z karabinka pneumatycz-
nego i kbks. W grupie szkó³ podstawowych indywidualnie najlepszymi
byli: Piotr Matczak (SP 4) przed Jakubem Æwikliñskim (SP 1) i Franciszkiem
Mazurem (SP 4). Zespo³owo wygrali uczniowie Szko³y Podstawowej
Nr 4 przed SP nr 1 oraz SP nr 6. W grupie gimnazjów indywidualnie
zwyciê¿y³ Jakub Szymañski (Gimn. nr 1) przed Emili¹ Mazur (Gimn.
nr 3) oraz Cezarym Ka�mierczakiem (Gimn. nr 3). Zespo³owo wygra³a
dru¿yna Gimnazjum nr 1 przed Gimnazjum Nr 3 i drugim zespo³em
równie¿ z tej szko³y. W grupie wiekowo najstarszej najlepiej strzelali:
Marcin Stêpka (ZS nr 1), Jakub Wasiak (II LO Kutno) i Hubert Witeczek
(ZS ¯ychlin). Zespo³owo zwyciê¿yli uczniowie ZS nr 1 w Kutnie przed
II LO Kutno i Zespo³em Szkó³ ¯ychlin. Najlepsi zawodnicy i dru¿yny
otrzymali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.  Organizatorem imprezy
byli cz³onkowie Zarz¹du Powiatowego Ligi Obrony Kraju.           /A.B./

PRZEDWAKACYJNE STRZELANIE
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

PEKAO SA Z RIG−iem

Bank PEKAO SA Oddzia³ I i Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie
zorganizowa³y konferencjê na temat: �Raport o sytuacji ma³ych przedsiê-
biorstw w 2012 roku - wyniki powiatu kutnowskiego�. Spotkanie odby³o
siê w dniu 26 czerwca w siedzibie RIG. Otworzyli je: Micha³ Stajuda -
dyrektor Oddzia³u I Bpekao SA w Kutnie i Wies³aw Antoniak, prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie. �Raport� zaprezentowa³
M. Stajuda. Na sali obecnych by³o oko³o 50 przedstawicieli zaintereso-
wanych firm i prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski.

W niedzielê, 30 czerwca, go�ciem Kutnowskiego Stowarzyszenia
�Pokolenia� by³ profesor doktor Jerzy Andrzej Jaskiernia.
Urodzi³ siê 21 marca 1950 r. w Kudowie-Zdroju, jest polskim poli-
tykiem, by³ pos³em na Sejm  IX kadencji oraz na Sejm RP I, II, III
i IV kadencji. By³y minister sprawiedliwo�ci. W latach 1972-1981
by³ asystentem, starszym asystentem i adiunktem na Wydziale
Prawa i Administracji UJ. Studiowa³ na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji na Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1977 r. obroni³ tam
pracê doktorsk¹. W 2000 r. otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk
prawnych. Zawodowo zwi¹zany z Zak³adem Wspó³czesnych
Systemów Politycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Od 1994 r. zasiada³ w Zgromadzeniu Parlamentarnym
Rady Europy w Strasburgu, gdzie pe³ni³ funkcjê I wiceprzewod-
nicz¹cego Komisji Zagadnieñ Prawnych i Praw Cz³owieka. To
kolejne ju¿ spotkanie cz³onków �Pokoleñ� z ciekawymi i znanymi
lud�mi lewicy. (poprzednio byli m.in. Józef Oleksy i Krzysztof
Janik). Spotkanie zorganizowano w sali wyk³adowej WSGK
w Kutnie, a uczestniczy³o w nim ponad 50 osób z terenu powiatu
kutnowskiego. Zaproszony go�æ ze swad¹ i humorem zaprezen-
towa³ ponad godzinn¹ prelekcjê na temat �Wp³yw standardów
miêdzynarodowych na rozwój demokracji i ochronê praw cz³o-
wieka�, po czym wiêcej ni¿ pó³ godziny odpowiada³ na pytania
zebranych z sali. Spotkanie zakoñczy³o siê wrêczeniem organiza-
torom i gospodarzom 3-tomowego wydawnictwa, a z kolei go�cia
obdarowano najnowsz¹ monografi¹ Kutna.        /B.G./

SPOTKANIE „POKOLEŃ” STOWARZYSZENIE „ZŁOTY WIEK”
X lat

Proszê Pañstwa - kiedy przesz³am na emeryturê, to mia³am trochê wiêcej
czasu dla siebie i swojej rodziny. W czasie spacerów zauwa¿y³am du¿o
starszych osób siedz¹cych na ³aweczkach kutnowskich osiedli, a na ich twa-
rzach widaæ by³o brak rado�ci. Kiedy zapyta³am dlaczego s¹ smutni,
odpowied� by³a jedna - a gdzie my mo¿emy teraz pój�æ, ju¿ teraz nikomu
nie jeste�my potrzebni. I te utyskiwania naszych seniorów wziê³am sobie
do serca i pomy�la³am, ¿e muszê co� w tej sprawie zrobiæ. Uda³am siê do
Szanownej Pani Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie, przy ulicy
Jagie³³y 6, z pro�b¹ na pozwolenie zorganizowania w szkole spotkania
z emerytami i rencistami. Odpowied� by³a natychmiastowa - �Proszê bar-
dzo�, powiedzia³a pani dyrektor. Mo¿na takie spotkanie zrobiæ w sto³ówce
szkolnej i doda³a, ¿e �nasza szko³a s³u¿y naszemu �rodowisku lokalnemu
i nale¿y z tego korzystaæ�. Rozwiesi³am zaproszenia i takie spotkanie
odby³o siê 19 wrze�nia 2002 roku. Przyby³o na nie oko³o 80 osób. Na tym
spotkaniu rozmawiali�my o trudnych warunkach ¿ycia emerytów oraz
sprawach spo³eczno-gospodarczych naszego miasta, a tak¿e jak¹ formê
wybraæ do pracy na rzecz osób starszych. Podstawowym celem tego spo-
tkania by³o wyci¹gniêcie tych ludzi z samotno�ci i wprowadzenie ich
w nurt ¿ycia kulturalnego i spo³ecznego, a przede wszystkim zagospoda-
rowanie ich wolnego czasu. I tak proszê Pañstwa zaczê³a siê nasza dzia³al-
no�æ. Najpierw by³ to klub towarzyski. Zbierali�my siê dwa razy w miesi¹cu
z w³asn¹ kaw¹, herbat¹ i ciastkami, prowadzili�my rozmowy na ró¿ne
tematy. By³y recytowane wiersze, �piewane piosenki. W spotkaniach tych
uczestniczy³o od 27 do 47 osób. W roku 2003 ustalono, ¿e klub nale¿y prze-
kszta³ciæ w organizacjê pozarz¹dow¹, a wiêc Stowarzyszenie. W sk³ad
Zarz¹du, który wybrano 16 czerwca 2003 r. weszli: Teresa Rzetelska - prezes
Stowarzyszenia, Jolanta Gajda - zastêpca prezesa, Wies³awa Warszawska
- sekretarz, Marianna Zambrzycka - skarbnik. Komisja Rewizyjna sk³ada³a
siê z 3 osób: Miros³awa Nyskiewicz - przewodnicz¹ca Komisji, Mieczys³awa
Pawlak - cz³onek, Henryka Romek - cz³onek. Uchwalono regulamin
Stowarzyszenia, a tak¿e, ¿e bêdzie nosiæ nazwê - Stowarzyszenie �Z³oty
Wiek� w Kutnie. Z tymi wszystkimi dokumentami wyst¹piono z do Sta-
rostwa Powiatowego w Kutnie w celu zarejestrowania Stowarzyszenia.
18 lipca 2003 roku Stowarzyszenie zosta³o wpisane do Rejestru Stowa-
rzyszeñ Starostwa Powiatowego pod pozycj¹ nr 10. I tak od 10 lat nasze
Stowarzyszenie nosi nazwê: Stowarzyszenie �Z³oty Wiek� w Kutnie i jest
obecnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S¹dowym jako jednostka
prawna. A obecny sk³ad Zarz¹du Stowarzyszenia to: Teresa Rzetelska -
prezes, Jolanta Gajda - zastêpca pezesa, Maria Stêpniak - sekretarz, Henryka
Sochalska - ksiêgowa, Marianna Zambrzycka - skarbnik. Komisja Rewi-
zyjna sk³ada³a siê z 3 osób: Miros³awa Nyskiewicz - przewodnicz¹ca
Komisji, Henryka Romek i Henryka Kacalak - cz³onkowie. Ten sk³ad
Zarz¹du Stowarzyszenia dzia³a od 2005 roku. Nasze Stowarzyszenie liczy
aktualnie 175 (!) cz³onków, w tym 98% to osoby niepe³nosprawne, (21 osób
posiada wykszta³cenie wy¿sze, 101 wykszta³cenie �rednie, 39 zawodowe,
a 24 podstawowe, przekrój wiekowy od 56 do 84 lat). W ci¹gu 10 lat
istnienia odbyli�my 199 spotkañ, na których frekwencja wynosi³a od
27 do 70 osób, a obecnie od kilku lat na spotkania przychodzi 90-120

cz³onków i wiêcej. Na spotkaniach omawiamy najwa¿niejsze dla Stowa-
rzyszenia sprawy - pó�niej jest herbatka, kawa, ciasto, muzyka, taniec
i �piew. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest: zagospodarowanie
wolnego czasu seniorów, umo¿liwienie wyj�cia z samotno�ci osobom star-
szym, w³¹czenie osób starszych, samotnych i niepe³nosprawnych do ¿ycia
spo³eczno-kulturalnego i korzystanie z niego. W czasie swojego istnienia
Stowarzyszenie zorganizowa³o 9 wycieczek zdrowotnych do miejscowo�ci
nadmorskich (W³adys³awów, Ko³obrzeg, Ustka), a skorzysta³o z nich ³¹cznie
458 osób. Byli�my te¿ 4-krotnie w Zakopanym - 210 osó. Podczas tych
wycieczek nasi cz³onkowie zwiedzili i poznali historiê kilkudziesiêciu
miejscowo�ci i ich kulturê.         (ci¹g dalszy - strona 11)

W wyprawie bra³y udzia³ dzieci i m³odzie¿ � zwyciêzcy konkursu wiedzy na
temat tradycji ró¿anej w Kutnie, który zosta³ przeprowadzony podczas rajdu
pieszego ulicami miasta. Na jednym z postojów czeka³a niespodzianka � wszyscy
uczestnicy wyprawy otrzymali bia³e koszulki z napisem Kutno miasto ró¿
� prezent od prezydenta miasta Kutna. Po drodze zwiedzili�my Zielon¹ Górê -
��ladami Bachusa�. Podziwiali�my piêkne okazy ro�lin w Palmiarni, a na zbo-
czu jednego ze wzgórz, na których po³o¿ona jest Zielona Góra  obejrzeli�my
rosn¹ce winoro�le. Miasteczko Forst le¿y po obu stronach rzeki Nysy (Forst
le¿y po niemieckiej stronie, a po polskiej stronie jest miejscowo�æ Zasieki).
W dniach 28�30 czerwca odbywa siê tradycyjny festyn w Ogrodzie Ró¿anym
po³¹czony z wystaw¹ ró¿ ciêtych, wystaw¹ filatelistyczn¹, koncertami, turniejem
o puchar ró¿y, zawodami kolarskimi itp. Po wej�ciu na teren Ogrodu Ró¿ane-
go czeka³a nas wielka niespodzianka - go�ci z Kutna przywita³a ma³¿onka
zastêpcy burmistrza Forst Beata Zuber, która bardzo dobrze mówi po polsku.

RÓŻANA PODRÓŻ
Ponad stu mieszkañców Kutna  zwiedza³o w dniu 29 czerwca 2013 r. Ogród
Ró¿any w Forst. Wycieczkê zorganizowa³o Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej w ramach realizacji zadania publicznego wspieranego przez pre-
zydenta miasta Kutna pod nazw¹ �Z tradycj¹ ró¿an¹ w przysz³o�æ - wyprawa
ulicami Kutna, przez ogród ró¿any w Forst, a¿ do ogródka ró¿anego przy Dworku
Modrzewiowym�.

By³a naszym �wietnym przewodnikiem. Od niej dowiedzieli�my siê wielu
interesuj¹cych rzeczy o tradycji i historii tego piêknego miejsca, a tak¿e o pro-
wadzeniu ogrodu, rosn¹cych w nim ró¿ach i innych ro�linach. Tylko czarnej
ró¿y nie mogli�my zobaczyæ, z uwagi na to, ¿e by³a jeszcze w p¹ku� Ale za to
mogli�my podziwiaæ miniaturowe zielone ró¿e, w¹chaæ  ró¿e damasceñskie
o bardzo intensywnym zapachu,  dotkn¹æ kolców ró¿y pn¹cej, których wielko�æ
dochodzi do dwóch centymetrów. Spacerowali�my po dziedziñcu z pergolami
i bawili�my siê ¿abi¹ fontann¹  (by plu³a wod¹, trzeba nadepn¹æ przycisk przed
coko³em). Na �cie¿kach Ogrodu Ró¿anego spotkali�my przewodnicz¹cego Rady
Miasta Grzegorza Chojnackiego, przewodnicz¹c¹ Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i  Informacji  Rady  Miasta Kutno Joannê Podemsk¹ oraz naczelnika
Wydzia³u Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Micha³a Adamskiego. Dla tych,
którzy nasyc¹ ju¿ zmys³y ró¿ami czekaj¹ w drugiej czê�ci ogrodu  bogato
wyposa¿one stoiska gastronomiczne. Ka¿dy znajdzie tu co� smakowitego dla
siebie. Dzieci bawi¹ siê w lunaparku, bajkowym placu zabaw lub bior¹ udzia³
w organizowanych zajêciach. Doro�li mog¹ odpoczywaæ w rozstawionych
wszêdzie le¿akach. My mamy odmianê  ró¿y pod nazw¹ Kutno, natomiast
w niemieckim ogrodzie ro�nie ró¿a o nazwie Forst.  W ogrodzie na wszystkich
tablicach informacyjnych widniej¹ napisy w jêzyku polskim, jedynie nazwy
ro�lin napisane s¹ po ³acinie. Odnale�li�my tak¿e akcent polski - tablicê
po�wiêcon¹ ró¿om w polskiej literaturze. Umieszczone tu zosta³y fragmenty
poezji Jana Kochanowskiego, Juliusza S³owackiego, Tadeusza Miciñskiego,
Tadeusza Peipera, Juliana Przybosia, Wis³awy Szymborskiej, Mieczys³awa
Jastruna, Zbigniewa Herberta. Bardzo trudno jest tak na  gor¹co opisaæ w kil-
kunastu zdaniach wszystko to, co na nas czeka³o w Ogrodzie Ró¿anym w Forst.
Jedno jest pewne � na powierzchni 15 hektarów jest ponad 40 tysiêcy krzewów
ró¿anych, których barwa, rozmiar, ilo�æ, zapach przyprawiaj¹ o zawrót g³owy.
Do tego podziwiali�my ró¿e ciête, które prezentowano w kompozycjach
i bukietach w pawilonie wystawowym. Szkoda tylko, ¿e ju¿ o 19.00 musieli-
�my wyjechaæ. W³a�nie zaczêto rozstawiaæ tea-light�ki na wszystkich �cie¿-
kach, by rozpocz¹æ Noc Tysi¹ca �wiate³. Mo¿e w nastêpnym roku uda nam siê
je podziwiaæ.            /B.G./
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W hali sportowej Gimnazjum Nr 2 w Kutnie rozegrano XI Ogólno-
polskie Mistrzostwa Szkó³ w scrabble. Do mistrzostw, jakie odby³y
siê w pi¹tek 14 czerwca, przyst¹pi³o 51 dwuosobowych dru¿yn repre-
zentuj¹cych 33 szko³y, w tym: 8 podstawowych, 15 gimnazjów,
9 ponadgimnazjalnych, 1 bursa szkolna. Miêdzy innymi do naszego
miasta przyjecha³y dru¿yny z takich miast jak: Szczecin, Zabrze,
Rybnik, K³odzko, Tychy, Radom. Bardzo dob¹ opiniê wyda³ organi-
zatorom sêdzia g³ówny Mariusz Wrza³ek z Polskiej Federacji Scrabble.
Zwyciêstwo odnios³a kutnowska para: Wojciech Stawicki i Hubert
Smoliñski, uczniowie I LO im. H. D¹browskiego w Kutnie w grupie
szkó³ ponadgimnazjalnych. Ci sami uczniowie otrzymali równie¿
I miejsce jako najlepsza dru¿yna województwa ³ódzkiego, a tak¿e
otrzymali nagrodê jako �Najlepsza Szko³a Klubu Przoduj¹cych Szkó³
Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole�. W grupie szkó³ podsta-
wowych reprezentuj¹ca nasze miasto Szko³a Podstawowa Nr 6 zajê³a
szóste miejsce; w grupie gimnazjów równie¿ na szóstym miejscu upla-
sowa³a siê dru¿yna z Gimnazjum w Kro�niewicach. Za organizacjê
zawodów gromkie brawa otrzyma³y: Ma³gorzata Sieradzon i Renata
Chodorowska (Gimnazjum Nr2) oraz Weronika Kendra reprezentuj¹ca

MISTRZOWIE SCRABBLE

Program Scrabble w Szkole. Puchary i nagrody rzeczowe wrêczali:
Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent miasta oraz Juliusz Sieradzon,
dyrektor Gimnazjum Nr 2 W Kutnie.          /A.B./
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�Kto w Kutnie nie by³...� Czyje to by³y s³owa? Dlaczego przetrwa³y tak
d³ugo? Jak brzmia³y w oryginale? Co osoba, to inna wersja! Jako� historycy
z naszego terenu nie kwapi¹ siê do poszukiwania prawdy, a legend jest
bez liku. �Kto w Kutnie nie by³, ten �¯ycia� nie pozna�. Tak moim zda-
niem - brzmia³o to powiedzenie w oryginale. A pod spodem podpis...
Boles³aw Wieniawa D³ugoszowski. Napis by³ odrêczny. W³asnorêcznie
sygnowany, napisany o³ówkiem grafitowym na �cianie nad stolikiem, przy
którym biesiadowa³, wtedy podpu³kownik Wieniawa D³ugoszowski. Udawa³
siê wówczas do Poznania. Z misj¹ Pana Marsza³ka, w delikatnej kwestii:
dlaczego nie by³o komitetu powitalnego na dworcu w Poznaniu podczas
przejazdu poci¹gu specjalnego z misj¹ wojskow¹ Francji. Delegacja uda-
wa³a do Warszawy na rozmowy z najwy¿szymi w³adzami Polski. Adiutant
Marsza³ka jecha³ automobilem, a pierwszy postój wypad³ mu w Kutnie.
By³o to wydarzenie bez precedensu! Sama osoba �Wieniawy� to ju¿ wielka
sensacja w mie�cie. Kutnowska restauracja �¯ycie� (red. przy ulicy Poznañ-
skiej, obecnej - Narutowicza) by³a wówczas eleganckim lokalem, z osobn¹
cukierni¹. Stoliki mia³y marmurowe blaty. By³ podest dla orkiestry. By³o
miejsce do �dansowania�, czyli tañca, z okr¹g³ym dywanem, aby t³umi³
ha³as. Bardzo droga zastawa czyni³a to miejsce przyjemnym dla go�ci.
Ceny by³y odpowiednie, ale i klientela nie byle jaka. Okoliczne ziemiañstwo,
bogaci obywatele, kupcy i wszyscy ci, których by³o staæ na p³acenie
rachunku. Sama nazwa lokalu by³a do�æ intryguj¹ca! Sk¹d siê wziê³a, co
za pomys³? Trzeba siêgn¹æ do wcze�niejszych, kutnowskich dziejów...
Po 1918 roku stacjonowa³a w Kutnie �B³êkitna Armia� genera³a Hallera
oraz misja francuska, której sk³ad personalny ulega³ ci¹g³ym zmianom.
By³ tu nawet Charles de Gaulle - pó�niejszy prezydent Francji. Wspomina
o tym w swoich zapiskach �Vers l�armee de metier�. Przed³u¿aj¹cy siê
pobyt wojskowych w mie�cie, po wojnie, budzi³ sprzeciw mêskiej czê�ci
jego mieszkañców. Do�æ sporo napisano o tym w protokó³ach z obrad
ówczesnych notabli. By³o po wojnie. Ci co prze¿yli, chcieli mieæ co� z ¿ycia,
wiêc lokale rozrywkowe mia³y siê wspaniale. Panie mia³y mnóstwo ado-
ratorów, ¿ycie rozwija³o siê dynamicznie. W Kutnie wtedy dzia³a³ teatr,
by³o kilka kin, sale taneczne, a i knajpek bez liku (jak jest klient, towar
zawsze siê znajdzie). Nobliwy pan restaurator, bardzo solidnie dba³ o in-
teresy firmy. Wcze�nie wstawa³, pó�no wraca³, niewiele czasu po�wiêca³
m³odej, piêknej ¿onie. A ona wzdycha³a s³uchaj¹c s³owików i pozbywa³a
siê wszelkich hamulców jakie nak³ada³y owe czasy. Có¿ wiêc dziwnego,
¿e pewnego razu - pan - budz¹c siê, nie zasta³ swego bóstwa w ³ó¿ku. Nie
obudzi³o u�pionej, mêskiej podejrzliwo�ci nag³e zainteresowanie �fran-
cuszczyzn¹�. Dopiero, gdy pewnego razu pani domu znik³a wraz z bi¿u-
teri¹ i strojami, faktu zdrady nie da³o siê ukryæ. Okaza³o siê, ¿e wyjecha³a
wraz z pewnym oficerem �do Pary¿a�. Kronika towarzyska mia³a u¿ywanie.
Zrozpaczony m¹¿ pani Amelii poszed³ po poradê - do rabina. Ale w tak
wa¿nej sprawie radê móg³ znale�æ tylko cadyk. Uda³ siê wiêc do Uniejowa,
bo tam w³a�nie rezydowa³ ten hierarcha. Podczas wyja�nieñ, pan restau-
rator ca³y czas powtarza³, ¿e �ona to ca³e moje ¿ycie�. Zapad³a decyzja - niech
wiêc restauracja nazywa siê �¯ycie�, gdy¿ wtedy codziennie �bêdziesz�
z ow¹ osob¹. To rozwi¹zanie cadyka da³o wiêc nazwê lokalu, któr¹ wspo-
mina siê do dzi�. Po pewnym czasie pani Amelia wróci³a z Pary¿a,
a jej powrót elegancko wyt³umaczono. Ale i tak ka¿dy mia³ w³asne zdanie
na ten temat. Plotka wtedy mia³a realne znaczenie - dzisiaj chyba te¿!
Epizod nie zniszczy³ reputacji lokalu, wrêcz przeciwnie, a �napis� wyko-
nany rêk¹ Pierwszego Adiutanta Marsza³ka, w obecno�ci w³a�ciciela, przy-
niós³ s³awê. A w³a�ciciel �¯ycia� opowiada³ go�ciom jak to Wieniawa
D³ugoszowski twierdzi³, ¿e �Najlepsze gêsie pipki daj¹ u Grubego Joska
na Gnojnej, a gêsie w¹tróbki tutaj s¹ wy�mienite. Takich jeszcze nie jad³em�.
To by³o co�! A i trunki pochwali³! Oczywi�cie, ochoczo je degustowa³:
�Nie rozcieñczone�. Na koniec pobytu znamienitego go�cia, gdy szef
kuchni w uk³onach dziêkowa³ za zaszczyt goszczenia �pierwszego u³ana
Rzeczpospolitej� - Wieniawa u�cisn¹³ d³oñ w³a�ciciela i o³ówkiem, który
wyj¹³ mu zza ucha, zapisa³ nad stolikiem ow¹ do dzi� wspominan¹,
nie�mierteln¹ maksymê. Ju¿ nie ¿yj¹ Ci, którzy w tym uczestniczyli, ale
s³owa przetrwa³y, taka ich si³a! Ten napis wszyscy chcieli ogl¹daæ, bo
wie�æ siê roznios³a po okolicy. Trzeba by³o napis chroniæ szyb¹ w spe-
cjalnie wykonanej z³oconej ramie. Dopiero przy odnawianiu pojawi³ siê
problem - restaurator usilnie prosi³  szefa firmy malarskiej pana Micha³a
Tomaszewskiego, �aby Broñ Bo¿e nie zachlapaæ i nie zniszczyæ farb¹
�arcydzie³a�. Taki mia³ do niego szacunek. Wiêc mistrz Tomaszewski  oso-
bi�cie pilnowa³, aby niczego nie uszkodziæ. Dotrzymaæ danego s³owa -
tego wymaga³ mistrzowski honor. Ta firma istnieje do dzisiaj i jest chyba
najstarsz¹ w Kutnie, ale czy bêdzie mieæ kontynuatorów?! Czas zaciera
�lady wielu faktów, odchodz¹ bezpo�redni �wiadkowie tych zdarzeñ. My
mo¿emy o tym wiedzieæ tylko dlatego, ¿e s¹ tacy którzy uchronili je od
zapomnienia dla przysz³ych pokoleñ. (...)   Zdzis³aw Wojciech Krakowiak
P.S. Dla pañstwa Gadzinowskich z Kutna dziêkczynne uk³ony za pomoc
w zebraniu materia³ów.

Czytelniczy Hyde Park

„ŻYCIE”  Z... WIENIAWĄ

W pe³nej gali jako ambasador.
W Rzymie reprezentowa³ majestat
Najja�niejszej Rzeczpospolitej.
W Warszawie mówiono �¿e zosta³
zes³any do Rzymu� - oczywi�cie
by³y to plotki...ale?!

Boles³aw Wieniawa D³ugoszowski
tu¿ po nominacji generalskiej.
Dowódca 1 Pu³ku Szwole¿erów
im. marsz. J. Pi³sudskiego oraz
Komendant Placu Warszawa, a tak¿e
I adiutant Marsza³ka.

Po 50 latach!

BAL MATURALNY
Rozpoczêcie roku szkolnego przypad³o na 2 wrze�nia 1963 r. W ponie-
dzia³ek zalêknieni i wyp³oszeni zebrali�my siê na placu przed warsztatami
a budynkiem biurowym, gdzie odby³o siê uroczyste rozpoczêcie roku.
Nasz rocznik w Technikum Mechanicznym rozpocz¹³ naukê w dwóch kla-
sach: �A� - obróbka skrawaniem i �B� - budowa maszyn. W obu klasach
naukê rozpoczyna³o po 43 uczniów - razem 86 osób. Podzia³ na klasy
wydawa³ siê dziwny, bo nie mieli�my na to zupe³nie wp³ywu. Po prostu
listê uczniów, którzy zdali egzaminy, podzielono na pó³ zaliczaj¹c jedynie
dziewczêta do klasy �B�. By³o ich wtedy kilkana�cie i by³y to pierwsze
uczennice w tej szkole. Wychowawczyni¹ klasy �B� zosta³a m³oda nauczy-
cielka jêzyka polskiego Aleksandra Byliñska. Dziewczêta by³y zachwycone.
Nasz¹ klasê �A� przyj¹³ pod swoje skrzyd³a m³ody nauczyciel matematyki
S³awomir Pilarski. Ten wybór by³ dla mnie sporym zaskoczeniem ponie-
wa¿ byli�my kolegami z boiska. Razem trenowali�my pi³kê no¿n¹ w klubie
�Czarni Kutno�. Nawet kilka spotkañ rozegrali�my razem. Ja w bramce
rezerw, mój wychowawca na lewym skrzydle. Nasz wychowawca mia³
wiele innych pasji, które i nas uczniów stopniowo wci¹ga³y. Przede wszystkim
filatelistyka. Wielu z nas zainteresowa³o siê t¹ dziedzin¹ nawet z niez³ymi
wynikami. Zdobywali�my m³odzie¿owe odznaki filatelistyczne, powiêk-
szali�my swoje zbiory, wysy³ali�my kolekcje na wystawy. Kolejn¹ pasj¹
pana S³awka by³y szachy. Systematycznie organizowa³ w szkole turnieje
szachowe. W tej dziedzinie z naszej klasy �wietnie dawali sobie radê:
Krzysio Broda, W³adzio Kludziñski czy Wiesio Olczak. Kolejna pasja to
fotografika, dziêki której wielu z nas ma do dzi� pami¹tki z lat szkolnych,
które s¹ ¿ywym obrazem tego co siê wtedy dzia³o, a dzi� ju¿ historii szkolnej.
No i oczywi�cie kolejna pasja to SKO, dziêki której wielu z nas potrafi³o
uszanowaæ pieni¹dze i uczy³o siê oszczêdno�ci. Nie rozp³ywaj¹c siê
w zaletach naszego wychowawcy, nie mogê nie wspomnieæ o harcerstwie.
Pan Pilarski by³ dowódc¹, razem z panem Gawryszczakiem, M³odzie¿owej
S³u¿by Ruchu. W przeciwieñstwie do mnie - ja nale¿a³em do Harcerskiej
Dru¿yny Po¿arniczej. Pamiêtam nawet absencjê moj¹ w szkole, która trwa³a
kilka dni, kiedy walczyli�my z powodzi¹ i jej skutkami. Aleksandra
Byliñska, m³oda nauczycielka jêzyka polskiego, sprawia³a, ¿e zapa³ do
tego przedmiotu humanistycznego, szczególnie u ch³opców, znacznie siê
wzmóg³. Nie ukrywam, ¿e wielu podkochiwa³o siê w m³odej wychowawczyni,
dziêki temu zyska³ tylko jêzyk polski. (...) Przez piêæ lat, które spêdzili�my
w Technikum Mechanicznym na Azorach wiele siê wydarzy³o i nazbiera³o
wspomnieñ. By³y sytuacje zabawne, wywo³uj¹ce salwy �miechu. Zdarza³y
siê równie¿ nieprzyjemne, gro�ne, o których lepiej dzi� nie wspominaæ.
Jednym z ostatnich naszych wspólnych zadañ, jeszcze przed matur¹, by³a
organizacja studniówki w ZZK na ul. Jagielloñskiej. Czê�æ programu pamiê-
tam jak przez mg³ê: Zbyszek Bia³ecki, Krzysztof Broda i Jurek Durys
parodiowali �Czerwone Gitary�, ja za� mówi³em wiersze Zbigniewa
Za³uskiego. Dalszych wyg³upów nie pamiêtam. Ta�ma, na któr¹ by³a
nagrywana ca³a impreza, gdzie� zaginê³a. Wszystko posz³o w niepamiêæ.
Pó�niej tylko matura w sali nad warsztatami. Wiele emocji i nerwów oraz
ostatecznie rado�æ - koniec szko³y. Wszyscy ruszyli�my w doros³e ¿ycie,
ka¿dy na swój sposób realizowaæ w³asne marzenia... Po rozstaniu ze szko³¹
¿ycie ka¿demu z nas zaczê³o pisaæ nowe scenariusze, ale ju¿ indywidualnie.
Pozosta³ jedynie ¿al, ¿e nie uda³o siê zorganizowaæ balu maturalnego.
Próbowa³em dotrzeæ do wszystkich kolegów, pozbieraæ zdjêcia, zebraæ
materia³y. Nie powiod³o siê i dzi� ¿a³ujê, bo nie mamy ani jednej wspólnej
fotografii po maturze. My�li o organizacji balu wróci³y dwadzie�cia lat
pó�niej, przy okazji zjazdu ogólnego wszystkich absolwentów na 25-lecie
Technikum. Równie¿ i wtedy nie powiod³o siê, dlatego liczê, ¿e uda siê
teraz. Choæ wielu wymiguje siê narzekaj¹c na brak czasu, z³y stan zdrowia.
Ale my ju¿ m³odziej na pewno siê nie spotkamy!

P.S. Uda³o siê... po 50 latach! W sobotê, 25 maja 2013 roku, spotkali�my
siê w gmachu �Mechanika� (w ZS nr 1 im. Stanis³awa Staszica przy ulicy
Oporowskiej). By³o nas 21. Po godzinie zwiedzania szko³y, przenie�li�my
siê do lokalu �Duet� w Adamowicach. Wówczas uczestniczy³o 18 osób.
I rozpoczê³a siê czê�æ mniej oficjalna, nasz spó�niony... Bal Maturalny.
Wspomnieniom nie by³o koñca. Z nauczycieli dopisa³ pierwszy wycho-
wawca klasy �A� S³awomir Pilarski wraz z ¿on¹... i zebrali nale¿ne Im
ho³dy. Zabawa by³a przednia i skoñczy³a siê oko³o czwartej rano. Dobre
tañce i melodie z lat 70-tych sprawi³y mi³y nastrój i okazjê do wspomnieñ.
S¹dzê, ¿e wiêkszo�æ mi³o wspomina czas spêdzony na Azorach.

Wspomina³ Andrzej Bielicki

(ci¹d dalszy ze strony 9)
Niektórzy z nas byli w tych miejscach po raz pierwszy. Nie wymieniam
tych miejscowo�ci i ich walorów, bo to wspomnienia na kilka godzin. Ale
historia naszego Stowarzyszenia to nie tylko wycieczki turystyczne i wypo-
czynkowe, to tak¿e dzia³alno�æ na na rzecz lokalnego �rodowiska w mie�cie.
I tak np. - wspieranie MOPS w Kutnie (sadzenie drzew i krzewów na
osiedlach, pomoc w organizacji dnia dziecka, dekorowanie choinek na
osiedlach, wspó³praca przy organizacji ró¿nego rodzaju imprez w mie�cie
dla seniorów, zbiórka ¿ywno�ci do paczek �wi¹tecznych dla najubo¿szych
rodzin). Ta wspó³praca trwa i rozwija siê nadal. Odbyli�my kilkana�cie
spotkañ z mieszkañcami domów opieki spo³ecznej i dalej to czynimy, przy-
nosz¹c im rado�æ i poprzez wystêpy artystyczne. Spotykamy siê z przed-
stawicielami w³adz miasta, a Prezydent Zbigniew Burzyñski przynajmniej
raz w roku jest naszym go�ciem. Organizujemy spotkania z przedstawi-
cielami w³adz pañstwowych i parlamentarnych, a go�mi naszymi byli m.in.:
Micha³ Kaczmarek - by³y ju¿ pose³ na Sejm RP, Aleksandra Koszada
- by³a senator RP, to nasz bardzo czêsty go�æ, a dziêki niej mogli�my po raz
pierwszy zwiedziæ Sejm, Senat i Pa³ac Prezydencki za� sto³ówka poselska
przyjê³a nas obiadem. Go�cili�my równie¿ pos³a Tadeusza Wo�niaka, Prze-
mys³awa Jacka B³aszczyka senatora RP, z którym kontakt utrzymujemy
do dzi�. Senator zorganizowa³ nam wycieczkê do stolicy, dziêki czmu
osoby, które nie by³y jeszcze w Sejmie i Senacie mog³y zobaczyæ te obiekty.
W naszych spotkaniach bra³y te¿ udzia³ inne znacz¹ce osoby z terenu
miasta naszego miasta i powiatu: by³a dyrektor PCPR Jolanta Szczypiñska,
dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury Teresa Mosingiewicz, ksiê¿a
z naszej parafii i przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
Mieli�my wycieczki do: Wroc³awia - zwiedzanie Panoramy Rac³awickiej
(3x), Ciechocinka i £ówicza - (katedra i skansen dawnych budowli), Boli-
mowo i Le�niczówka (gdzie mieli�my majówki), Nieborów (zamek i park),
Arkadia (park przepiêkny!). Warszawê zwiedzali�my prawie ka¿dego roku,
a w tym Zamek Królewski, £azienki, Katedrê �wiêtego Jana i inne ko�cio³y,
Muzeum Powstania Warszawskiego (2x), cmentarz na Pow¹zkach (3x),
starówkê warszawsk¹, Ko�ció³ �w. Krzy¿a, Grób Nieznanego ¯o³nierza,
graj¹ce ³aweczki warszawskie i Stadion Narodowy. Byli�my w Pradze
Czeskiej. Tak¿e - w Bieszczadach i zwiedzali�my tam przepiêkne ko�ció³ki,
zaporê na Solinie (mieli�my sp³yw po Solinie). W okresie tych 10 lat
odbyli�my m.in.: Kilkadziesi¹t wieczorków muzyczno-tanecznych, kil-
kana�cie literacko muzycznych z konkursami literackimi. Ka¿dego roku
organizujemy imprezy okoliczno�ciowe, jak: Dzieñ Babci i Dziadka, Dzieñ
Kobiet, Dzieñ Matki, Dzieñ Ojca i Andrzejki. Organizowali�my konkursy
na Miss Stowarzyszenia w�ród pañ i panów oraz Przegl¹d Mody Wiosennej,
w którym wziê³o udzia³ 10 pañ i panów. By³ te¿ konkurs literacki - poezja
Wis³awy Szymborskiej oraz czytanie wierszy naszej poetki Marii Stêpniak.
Nasz zespó³ artystyczny wystêpowa³ w 2012 roku na organizowanej przez
miasto imprezie z okazji Dnia Seniora. Stowarzyszenie zorganizowa³
w czasie tej imprezy konkurs na Miss w�ród pañ i panów. By³y równie¿
wieczorki o charakterze religijnym, jak dzielenie siê op³atkiem w Bo¿e
Narodzenie i jajkiem z okazji �wi¹t Wielkanocnych (by³y kolêdy i inne
pie�ni religijne - stosowne do okoliczno�ci). Organizowali�my wieczorki
na Powitanie Wiosny, Powitanie Lata. Stowarzyszenie organizowa³o te¿
majówki na �wie¿ym powietrzu np. w lesie u Tadeusza Czekalskiego,
w Bolimowie oraz w gospodarstwie agroturystycznym w Holendrach. By³a
te¿ promocja ksi¹¿ki naszej poetki Marii Stêpniak. Byli�my te¿ w Teatrze
Wielkim w £odzi. To wszystko co czynili�my by³o dla ludzi starszych,
samotnych i niepe³nosprawnych po to, by mogli poczuæ siê lud�mi pe³no-
warto�ciowymi, by choæ na chwilê zapomnieli o swoich problemach zdro-
wotnych i rodzinnych. Na wycieczkach i innych imprezach towarzyszy³a
nam rado�æ i chêæ do ¿ycia - to siê czu³o i widzia³o. (...) Szanowni Pañstwo!
Muszê stwierdziæ, ¿e bez pomocy w³adz miasta, starostwa i pozosta³ych
instytucji i innych osób nie by³oby mo¿liwe prowadzenie takiej dzia³al-
no�ci prze Stowarzyszenie, które utrzymuje siê wy³¹cznie ze sk³adek cz³on-
kowskich wynosz¹cych aktualnie 4 z³ote miesiêcznie od osoby. Wszystkie
koszty zwi¹zane z wycieczkami czy imprezami by³y pokrywane w 80%
przez samych uczestników. (...) Na zakoñczenie muszê jeszcze powiedzieæ
Pañstwu o tym co zauwa¿y³am prowadz¹c Stowarzyszenie prze 10 lat,
a mianowicie, ¿e ludzie bêd¹cy na emeryturach nie starzej¹ si,ê lecz tylko
dorastaj¹. To wspaniali ludzie, nigdy o nich nie mogê powiedzieæ, ¿e to
ludzie starzy, s¹ tylko osobami dojrza³ymi i bardzo m¹drymi, potrafi¹cymi
znale�æ siê w ka¿dej sytuacji, ¿e s¹ na �cie¿ce rozwoju, a nasza dzia³alno�æ
pozwala nam utrzymaæ m³odo�æ - taka moi kochani jest prawda. Có¿ tu
dodaæ!? Chyba to, ¿e - co ciekawe w dzisiejszych czasach - Zarz¹d Stowa-
rzyszenia pracuje bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.     Teresa Rzetelska

Stowarzyszenie �Z³oty Wiek� w Kutnie we �Wspólnym Domu� przy
ul. Wyszyñskiego 11 w Kunie zorganizowa³o dla seniorów konferencjê,
której tematami by³o: �Si³a organizacji pozarz¹dowych� i �Staro�æ i ¿ycie�.
Uczestniczy³o w niej oko³o 60 seniorów. Referat �Si³a organizacji poza-
rz¹dowych� wyg³osi³a Teresa Rzetelska, a na temat �Staro�æ i ¿ycie� przed-
stawicielka s³u¿by zdrowia. oba tematy zosta³y przyjête ze zrozumieniem.
na zakoñczenie Konferencji wyst¹pi³ zespó³ artystyczny cz³onków �Sto-
warzyszenia Z³oty Wiek� w Kutnie w sk³adzie: Maria Stêpniak, Wies³aw
Florkowski, Halina Wasiak, Janina Czekalska i Bogus³awa Jêdrzejczak.

STOWARZYSZENIE „ZŁOTY WIEK”
X lat

STAROŚĆ, A ŻYCIESTAROŚĆ, A ŻYCIE
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SAMO ¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

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

Sprzedam mieszkanie 47 m2,
3 pokoje + kuchnia, na III piêtrze
przy ul D³ugosza. Tel. 601-305-
085 oraz 697-847-421 po godz. 17
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przed-
pokój) dzia³ka 898 m2, cena 300
tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam 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 zabu-
dowaniami gospodarczymi +
dzia³ka 28 arów, Grabów ko³o
¯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 Kutnie, ul. Ko�ciuszki. Tel.
668-277-265
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
950 m2, przy ul. Zielonej w Kut-
nie. Tel. 604-586-443
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1350 m2, ulica Konopnicka, ogro-
dzona, 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 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel. 608-
797-821
Kupiê ziemiê w okolicach Klo-
nowca, Woli Chru�cianej oraz
£ani¹t. Tel. 607-092-666
Wynajmê lokal przy ul. Królew-
skiej, parter. Tel. 510-712-893
Posiadam do wynajêcia plac
270 m2 w centrum Kutna. Tel.
601-310-151
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia-
³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹
(biuro rachunkowe, gabinet
kosmetyczny, fryzjer, masa¿) przy
ul. £êczyckiej (Hotel Awis), nie-
zale¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam stoisko na placu han-
dlowym Manhatan w Kutnie. Tel.
502-127-530
Sprzedam stoisko na placu han-
dlowym Manhatan w Kutnie. Tel.
513-837-559
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce 1700 m2,
Kutno. Tel. 501-669-196
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³-
ce ogrodzonej 3000 m2. Mo¿li-
wo�æ najmu czê�ciowego lub
zmiana adaptacji lokali. Tel. 24
355-68-64, 501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-
913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007

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.

XX−LECIE MKS „KUTNO”

Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Przyjmê gruz - Kutno. Tel. 793-
016-724
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje
mo¿liwo�æ wykupu komercyjnego
doj�cia do jeziora. Pe³ny las, do
jeziora 150 m. Pow. dzia³ki 540 m2.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzynkach.
Tel. 784-336-270
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna.
Domek, woda, pr¹d. Tel. 695-
591-002
Gara¿ do wynajêcia przy ul. D³u-
gosza. Tel. 601-29-22-21
Sprzedam gara¿ przy ul. Królo-
wej Jadwigi. Tel. (24) 254-61-38
Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe II p, urz¹dzone w ̄ ychlinie.
Tel. 517-313-571
Sprzedam mieszkanie 38 m2,
Kro�niewice (1 p+ kuchnia),
I piêtro. Tel. 698-734-520
Sprzedam mieszkanie 30 m2

w Dobrzelinie lub zamieniê na
ma³¹ dzia³kê z gara¿em w Kutnie
(lub okolicy). Tel. 604-254-132
Sprzedam mieszkanie 55,91 m2

w osiedlu Sklêczki - parter, bal-
kon, gara¿. Tel. 694-299-324
Sprzedam lub wynajmê mieszka-
nie 53 m2. Osiedle Grunwald. Tel.
662-061-772
Kupiê mieszkanie 3 pokojowe
w Kutnie. Tel. 785-622-767
Sprzedam dom wolnostoj¹cy
(200 m2), dobra lokalizacja, tanio.
Kutno. Tel. 504-363-388
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
o powierzchni 130 m2 plus gara¿.
Tel. 795-442-968
Z powodu wyjazdu sprzedam,
domek murowany z wod¹ i ener-
gi¹ na dzia³ce ROD �Kolejarz�
Kutno. Tel. 604-254-132

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

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

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

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

Skup czarnej porzeczki,
wiśni, aronii, ogórka
Spółdzielnia Ogrodnicza

Kutno, Majdany 14, tel. 607−092−666
ZAPRASZAMY

Okoliczno�ciowe spotkanie koszykarek, pi³karzy, trenerów i dzia³aczy
Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� odbyte w Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca 13 czerwca br. � obok uhonorowania wyró¿niaj¹cych siê zawod-
niczek i zawodników w sezonie 2012/2013, cz³onków za³o¿ycieli � aktu-
alnych cz³onków zwyczajnych i sponsora o 20-letnim sta¿u sponsorskim
� mia³o te¿ jeszcze inne wa¿kie i podnios³e punkty programu.
Klubowymi �Medalami Matki� zosta³y wyró¿nione: Ma³gorzata BOG-
DAÑSKA - mama Weroniki, koszykarki; Iwona MACIEJEWSKA - mama
Martyny, koszykarki; El¿bieta KUBIAK - mama Rafa³a, pi³karza; Iwona
KACPROWICZ - mama Pauliny, koszykarki; Ma³gorzata KRZYMIE-
NIEWSKA - mama Adriana, pi³karza; Zofia MAZUR - mama Krzysztofa,
cz³onka Komisji Rewizyjnej; Ewa MUCHA - mama Piotra, pi³karza;
Gra¿yna SOCHA - mama Kamila, trenera III-ligowej dru¿yny pi³ki no¿nej;
Maria WOJTALIK - mama Katarzyny, gospodarza stadionu; Joanna
�WIÊCICKA - mama Anny, koszykarki; Ma³gorzata Z£OTOWSKA
- mama Marii, koszykarki.

Pañstwo Lucynê i Zdzis³awa Leja z Odolanowa � wspó³projektantów
i producentów ju¿ oko³o 500 pluszowych maskotek klubowych �Kutnowski
Lew� - nagrodzono srebrn¹ statuetk¹ �Kutnowski Lew�.

Oprawê wokalno-muzyczn¹, w czê�ci specjalnie opracowan¹ i dedykowan¹
miêdzy innymi cz³onkom za³o¿ycielom i koszykarkom, ciep³o przyjêt¹
przez oko³o 120-osobow¹ widowniê realizowa³a �Kapela znad Baryczy�.

Najm³odsze adeptki basketu: Julita Ambroziak, Wiktoria �wiêcicka,
Zuzanna Sikorska i najm³odsi adepci �kopanej�: Jakub Marczak, Patryk
Sobczyk, Dawid Kowalski od pañstwa Leja otrzymali pluszowe maskotki.

Denat
19 czerwca, w Kutnie w tartaku
przy ulicy Przemys³owej, pracownik
jednej z firm wpad³ do zsypu trocin,
a nastêpnie zosta³ nimi przysypany
ponosz¹c �mieræ na miejscu.

Przesadzanie
10 czerwca, w Rustowie - gmina
Krzy¿anów, skradziono z terenu
szkó³ki ogrodniczej krzewy: 250
cisów, 100 tui, 50 pla¿aków, 80 tui
¿ó³tych. Warto�æ strat 4000 z³otych.

M³odociani rozbójnicy
12 czerwca, w Kutnie przy ulicy
Wojska Polskiego, funkcjonariusze
Policji wraz ze Stra¿¹ Miejsk¹
zatrzymali dwóch sprawców w wie-
ku 19 i 21 lat, którzy dokonali roz-
boju si³¹ zabieraj¹c poszkodowane-
mu telefon komórkowy o warto�ci
500 z³otych.

Mieæ mied�
16 czerwca, w Kutnie na ulicy Kro-
�niewickiej, skradziono oko³o 90

metrów drutu miedzianego z sieci
trakcji elektrycznej, nieczynnej
obrotnicy kolejowej. Straty wynio-
s³y oko³o 1500 z³otych.

Internetowe oszustwa
Mieszkañca Kutna oszukano przy
zakupie zegara na kwotê przekra-
czaj¹c¹ 500 z³otych. Pieni¹dze
wp³aci³... zegara nie otrzyma³! Inny
mieszkaniec Kutna, pomimo wp³aty
kwoty 100 z³otych na zakup zabawki,
towaru nie otrzyma³.

Drobiowa hossa
20 czerwca, w ¯urawieñcu pod
Kutnem, po uprzednim uszkodze-
niu drzwi wej�ciowych do pomiesz-
czenia gospodarczego, skradziono
15 kaczek oraz 60 ma³ych kaczu-
szek.

Z³odziejski cyklosport
14 czerwca, w ̄ ychlinie przy ulicy
Narutowicza, skradziono rower
o warto�ci 600 z³otych na szkodê
mieszkanki powiatu kutnowskiego.

Sprzedam sklep w Ozorkowie
36 m2. Bardzo dobra lokalizacja.
Tel. 506-271-590
Sprzedam kontener mieszkalny,
tanio. Tel. 663-910-355
Sprzedam VW Golf V, 1 rok,
2 00 SR. I w³a�ciciel, Salon Pol-
ska. Tel. 600-810-527
Sprzedam Suzuki GZ 125 �Ma-
ruder� r. pr. 1998. Czarna per³a.
Stan bardzo dobry. Op³acony. Tel.
668-945-931
Sprzedam przyczepê Sam 750
z plandek¹ i radio CB z anten¹.
Tel. 797-117-886
Sprzedam miesiêczniki �Elek-
tronika dla Wszystkich� z lat
1999-204. Tanio. Tel. 668-945-931
Sprzedam tanio dzieciêcy bujak
�S³oñ�. Pracuje na pr¹d. Tel. 503-
951-876
Sprzedam jasne biurko z krzes³a-
mi (60 z³) i ró¿ne numizmaty (po
30 z³) z certyfikatami. Tel. 604-
254-132
Sprzedam kryszta³y, akwarium
200 l z wyposa¿eniem i rybkami
(pielêgnice papuzie). Tel. 608-
615-325
Sprzedam owies. Tel. 880-789-758
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Koszykówka

Pi³ka no¿na

MKS PRZEGRAŁ Z LIDEREM

Baseball

W zakoñczonych niedawno w Czêstochowie mistrzostwach Polski w klasie
15 metrowej bra³o udzia³ 55 pilotów z ró¿nych regionów naszego kraju,
w tym kilku medalistów mistrzostw �wiata i Europy. Doskonale spisa³ siê
kutnianin £ukasz Wójcik, reprezentuj¹cy Aeroklub W³oc³awski, zdoby-
waj¹c tytu³ pierwszego wicemistrza Polski. Zwyciê¿y³ dwukrotny mistrz
�wiata Zbigniew Nieradka, z którym nasz £ukasz w ubieg³ym roku zdoby³
dwa pierwsze miejsca w mistrzostwach �wiata w klasie 18 metrowej
w Uvalde, w amerykañskim Teksasie. Jak nam powiedzia³a sympatyczna
mened¿erka £ukasza Liliana Urbañczyk-Wójcik (zarazem Jego ¿ona)
w ci¹gu o�miu dni zmagañ piloci rozegrali cztery konkurencje licz¹ce od
150 do 500 kilometrów; wszystkie ze �rednimi prêdko�ciami powy¿ej 110 km
na godzinê. £ukasz Wójcik tak podsumowuje swój udany start w Czêsto-
chowie: �Zawody te by³y dla mnie ostatnim etapem przygotowañ do zbli-
¿aj¹cych siê mistrzostw Europy, które niebawem rozpoczn¹ siê w Ostrowie
Wielkopolskim. Uczestnictwo w tegorocznych imprezach szybowniczych
jest mo¿liwe dziêki pomocy Urzêdu Miasta Kutna, Kliniki Kolasiñski
i firmy Sirmax Polska. Pragnê serdecznie Im podziêkowaæ i jednocze�nie
zaprosiæ wszystkich mieszkañców m. Kutna do kibicowania i odwiedzenia
Ostrowa w trakcie mistrzostw. Bêdzie to zarazem niepowtarzalna okazja,
aby zobaczyæ tak du¿e wydarzenie lotnicze z bliska, zaledwie dwie godziny
jazdy samochodem od Kutna�. Dodajmy, ¿e w zawodach w Czêstochowie
bra³ udzia³ tak¿e starszy brat £ukasza Kamil Wójcik. Zaj¹³ 20 miejsce.
Obu Panom gratulujemy!

SREBRO ŁUKASZA WÓJCIKA
Szybownictwo

Na obiektach Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi Miejski Klub Sportowy
�Stal� BiS Kutno (prezes Waldemar Adam Szymañski) zorganizowa³ bardzo
ciekawe zawody dla dzieciêcych zespo³ów z Warszawy, Bydgoszczy, Osielska
i Kutna. Rozpoczêli je 10-latkowie (30 uczniów) z SP nr 1 im. Tadeusza
Ko�ciuszki w Kutnie (trener Andrzej Pietrzak, asystent S³awomir Kryska).
Dali oni pokaz aktywnego treningu i gry sparingowej. Trening m³odych
softballistek prowadzili - trener Marcin Durka i kierownik dru¿yny Piotr
Grzanowski. Potem by³y mecze najm³odszych. Po dwóch godzinach gry
sze�cio i siedmiolatków z Kutna i Bydgoszczy by³ remis 28:28. Najm³odsi
teeballi�ci otrzymali dyplomy za rozegranie pierwszego, w ich sportowych
karierach, meczu na pe³nowymiarowym boisku. W dwumeczu ma³oligowców
Stal Kutno pokona³o 17:2 i 19:14 Dêby Osielsko. Zespó³ MKS-u BiS
prowadzili: Mariusz Grzanowski i Marcin Cukier. Kutnianie grali w sk³a-
dzie: Denis Bednarek, Konrad Bielecki, Krystian Cukier, Jakub Æwikliñski,
Micha³ Flisowski, Krzysztof Kozarski, Kamil Kryska, Nikol Przybysz
i Dominik Sobczyk. W kategorii do lat 12 kutnowski zespó³ prowadzony
przez trenerów - Jakuba Dyszkiewicza i Mariusza Grzanowskiego - wygra³
7:2 z dru¿yn¹ Wallball Warszawa i przegra³ 2:10. Zespó³ Wallball sk³ada
siê z dzieci pracowników amerykañskich firm w stolicy. Ciekawe by³y
spotkania kutnowskich softballistek (trener Marcin Durka, asystent Mariusz
Grzanowski i kierownik Piotr Grzanowski). Przeciwnikiem ¿ó³to-niebie-
skich by³ sto³eczny zespó³ 4 Team Diamonds Warszawa. Warszawianki,
faworytki rozgrywek o mistrzostwo Polski, przegra³y 7:10 i wygra³y 8:4.
Nasze dziewczêta gra³y w sk³adzie: Ma³gorzata Grzanowska, Patrycja
Kaczor, Kinga Kolanowska, Daria Kubiak, Beata Lewandowska, Iza
Ma³drzykowska, Aleksandra Naguszewska, Aleksandra Niewiadomska,
Weronika Pi¹tkowska, Daria �nieæ, Patrycja Wojtczak.

POŻYTECZNY FESTYN

Kickboxing

Wojewódzka liga juniorów m³odszych
Ceramika Opoczno - MKS Teva Kutno 1:0 (1:0)

Wojewódzka liga kat. �Micha³owicz�
MKS Mavex Kutno - W³ókniarz Moszczenica 2:0 (0:0)

Gole dla zespo³u trenera Tomasza Kaby zdobyli: Mateusz Sobczyk,
Adrian Pêgowski.

£ódzka klasa kat. �Górski�
Metalowiec £ód� - MKS Kutno 3:1 (2:1)

Bramkê dla dru¿yny trenera Jacka Czekalskiego strzeli³ Oskar Okrasiñski.

Najlepiej spisa³a siê Ma³gorzata Pop³awska, która w kategorii wagowej
70 kg wywalczy³a z³oty medal i tytu³ mistrzyni Polski. W finale pokona³a
rywalkê z Bielska-Bia³ej przed czasem wykonuj¹c efektown¹ i niezwykle
skuteczn¹ technikê no¿n¹ na tu³ów. Br¹zowy �kr¹¿ek� zdoby³ Jakub Kasica
w kategorii wagowej - 84 kg. Inni nasi zawodnicy wypadli nie�le. Maciej
Jagie³³o uplasowa³ siê w przedziale V - XII miejsca (kat. - 74 kg), a Patryk
Grzybowski (kat. 69 kg) V-XXV.

KUTNIANIE Z MEDALAMI
W Lesznie Wielkopolskim odby³y siê mistrzostwa Polski juniorów w light
contact. W turnieju bra³o udzia³ 151 zawodników z 35 klubów naszego
kraju, w�ród nich czworo z Akademii Sportów Walki i Rekreacji �Alex�
Kutno (trener Aleksander Grabowski).

Lekkoatletyka

Na stadionie w £aniêtach Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespo³y
Sportowe w Kutnie (przewodnicz¹cy W³adys³aw Sokó³) - przy pomocy
Starostwa Powiatu Kutnowskiego, LUKS £aniêta i RW LZS w £odzi -
zorganizowa³a indywidualne i powiatowe mistrzostwa w kategorii juniorów.
Zawodnicy startowali w 6 konkurencjach. 163 wiejskich lekkoatletów (76
dziewcz¹t) reprezentowa³o gminy: Bedlno, D¹browice, £aniêta, Ostrowy,
Krzy¿anów, Oporów. Oto najlepsi: 100 m - Angelika Paw³owska (Bedlno),
Marek Andrysiak (Oporów); 400 m - Daria Gmerek (£aniêta), Mateusz
Sobolewski (Krzy¿anów); skok w dal - Izabela Drabik (Bedlno), Rafa³
B¹kowski (Krzy¿anów); pchniêcie kul¹ - Mateusz Lewandowski (Bedlno),
Daria Seklecka (£aniêta); 800 m - Izabela Drabik (Bedlno); 1000 m
- Damian Lasecki (Bedlno). Dla najlepszych by³y medale i dyplomy.

MISTRZOSTWA LZS

Sukcesem zakoñczy³ siê dla kutnianina Antoniego Kaliñskiego udzia³
w mistrzostwach Europy Federacji WUAP (World United Amateur
Powerlifting). W s³owackiej Trnavie sympatyczny Anto� startowa³ w gru-
pie weteranów (55-59 lat) w kategorii wagowej do 60 kg i wywalczy³
tytu³ najlepszego na Starym Kontynencie. W wyciskaniu sztangi na
³aweczce le¿¹c uzyska³ 122.5 kg, co jest nowym rekordem �wiata w tej
Federacji. �P¯K� gratuluje!

MISTRZ ANTONI
Podnoszenie ciê¿arów

Podopieczne trenera Adama Paw³owskiego zwyciê¿y³y w presti¿owym
turnieju w stolicy polskiej �Petrochemii�. Skrzatki (U-11) pokona³y MUKS 21
P³ock 29:26; UKS 23 P³ock 42:10. Punkty zdoby³y: Natalia Pietrzak 11,
Julia Brewiñska 8, Nikola Go³êbiewska 8, Iga Wo�niak 8, Julita Ambro-
ziak 8, Zuzanna Sikorska 6, Klaudia Wszywkow 6, Justyna Kozarska 5,
Natalia Kacalak 4, Alicja Janecka 4, Kinga Polakowska 3. Kutnianki mog³y
wzi¹æ udzia³ w p³ockich zawodach dziêki wsparciu finansowemu prezesa
Zarz¹du Florian Centrum S.A. Marka Nowaka i rodziców zawodniczek.
Tak trzymaæ!

MKS WYGRYWA W PŁOCKU
Z udzia³em 250 zawodników z Polski, Litwy, Ukrainy, Czech i £otwy na
piêknym 50 metrowym basenie w Dêbicy odby³y siê Miêdzynarodowe
Letnie Mistrzostwa Polski Masters. Niestrudzony 81-letni kutnianin
Kazimierz From (sponsor Zarz¹d Inwestycji w Kutnie), reprezentuj¹cy
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Kutno, zdoby³ 5-krotnie tytu³
wicemistrza kraju i raz by³ trzeci. Srebro sympatyczny pan Kaziu uzyska³
na: 50 m dowolnym - 0.58.44 min., na 50 m grzbietowym - 1.15.35 min.,
na 100 m grzbietowym - 2.51.08 min., na 200 m grzbietowym - 6.20.34 min.
i na 200 m dowolnym - 5.22.27; a br¹z na 100 m dowolnym - 2.17.85 min.
Gratulujemy i podziwiamy!

P³ywanie

MEDALISTA FROM

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Mi³o�ników tej dyscypliny sportowej czekaj¹ kolejne w naszym mie�cie
emocje. A to za spraw¹ mistrzostw Europy i Afryki Ma³ej Ligi Baseballowej.
Od 2 do 9 lipca (godz. 10-18) na Stadionie im. Stana Musia³a rozgrywane
bêd¹ mecze w kategorii 12-14 lat, a w dniach 13-21 lipca (10-18) na Sta-
dionie im. Edwarda Piszka graæ bêd¹ 11-12 latkowie. Otwarcie mistrzostw
2 lipca o godz. 10.00, a Parada Ma³ej Ligi 13 lipca o godz. 10.30.

Zaproszenie na baseball

Na zakoñczenie mistrzostw III ligi ³ódzko-mazowieckiej niekwestionowany
lider Legionovia go�ci³ w Kutnie i bez problemów pokona³ �Miejskich�.

MKS Kutno - Legionovia Legionowo 1:3 (0:3)
Gole: 0:1 - Sebastian Janusiñski (4)-wolny z 24 metrów!, 0:2 - Szymon
Lewicki (13), 0:3 - Mateusz So³tys (35), 1:3 - Dawid Dziêgielewski (79).
Dawid w 89 minucie po piêknej akcji strzeli³ tak¿e w s³upek. Do przerwy
gra³ w bramce MKS-u Jakub Skrzypiec. By³ to jego ostatni mecz jako
zawodnika. Przed meczem uroczy�cie pogratulowano Legionovii awansu
do II ligi. Podsumowanie sezonu w nastêpnym �P¯K�.

Przez 5 dni hala SP nr 9 w Kutnie jest aren¹ fina³u krajowego basketu
m³odzie¿y organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polsk¹
Federacjê Sportu M³odzie¿owego, PZKOSZ, £ZKOSZ i £ódzk¹ Federacjê
Sportu. Realizatorem Turnieju jest Koszykarski Klub Sportowy Pro-
Basket Kutno. Graj¹ najlepsze zespo³y (8) reprezentuj¹ce: Wielkopolskê,
�l¹sk, Mazowsze, Ma³opolskê, Pomorze, Podkarpacie, Dolny �l¹sk
i Kujawsko-Pomorskie. Mecze rozpoczynaj¹ siê o godz. 10.00 od 01.07 -
04.07, a 05.07 o godzinie 11.00 rozegrane bêdzie spotkanie o 3 miejsce,
a o 13.00 o pierwsze. Zapraszamy!

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

GRAŁA MŁODZIEŻ MKS−u

„MAŁA KADRA CZEKA”
Doskonale wypad³a dru¿yna LKS Ostrovia Ostrowy (trener Witold Wojt-
czak) w finale wojewódzkiego turnieju rozgrywanego w B³aszkach.
Uczniowie SP w Ostrowach zremisowali 2:2 z SP Opoczno i zajêli drugie
miejsce. Trzeci¹ lokatê zaj¹³ zespó³ Piasta B³aszki, z którym �Ostrovia�
wygra³a 1:0. �Ostrovia�: Maciej Pierzgalski, Konrad Derucki, Kacper
Szymañski, Szymon Sza³amacha, Maciej Wojtalik, Dawid Kondraszewski,
Mateusz ¯ak, Micha³ Lewandowski. W finale regionu ³ódzkiego dziew-
cz¹t w Bia³ej Rawskiej dru¿yna SP Ostrowy zajê³a IV miejsce.

Obraduj¹cy 27 czerwca (czwartek) 2013 roku w godzinach pó�-
nopopo³udniowych, w sekretariacie klubu na Stadionie Miejskim
ul. Ko�ciuszki 26, Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�
(w piêcioosobowym sk³adzie, z udzia³em przewodnicz¹cej Komisji
Rewizyjnej) zapozna³ Paw³a �l¹zaka � trenera pi³ki no¿nej II klasy
z ekonomicznym warunkami dzia³alno�ci w drugim pó³roczu br.
III-ligowej dru¿yny pi³ki no¿nej oraz propozycj¹ kontraktu
trenerskiego dotycz¹cego prowadzenia tego zespo³u. W wyniku
wnikliwej szczerej i konstruktywnej rozmowy wszystkich uczest-
ników zebrania Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�
postanowi³ o powierzeniu Paw³owi �l¹zakowi z dniem 5 lipca 2013
roku na okres do 31 grudnia br. � zadañ trenera III-ligowej dru¿yny
pi³ki no¿nej. ¯yczymy �staremu� i nowemu selekcjonerowi
powodzenia! �P¯K� trzyma kciuki za sukcesy zespo³u, którym
Pawe³ �lêzak bêdzie kierowa³.

COME BACK ŚLĘZAKA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 361

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: D5-C11-M8  B9-I4-K2-L7-C5-D5-B12
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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Poziomo: A-1. Barwa d�wiêku A-7. Ro�lina z podmok³ych ³¹k
B-9. Z³¹cze dwóch desek C-1. Ceniona ro�liona pastewna D-9.
Pantera �nie¿na E-1. Liga koszykówki amerykañskiej E-5. Pier-
wiastek u¿ywany w stopach G-1. Nimfa, rusa³ka I-1. Nad ni¹
Szeged I-6. Magia z Tahiti J-9. Ozdobne obramowanie tarczy
herbowej K-1. Koncentracja L-9. Czê�æ adresu M-1. �... nad
kuku³czym gniazdem� z J. Nicholsonem, nagrodzony Oscarem
M-5. Krótsza od alby.

Pionowo: 1-A.  Pieprzojad 1-I. Hrabina z tytu³u powie�ci Kra-
szewskiego 2-E. Mieszkanie osiedlowe (potocznie) 3-A. Kaszka
dla dzieci 3-I. Nag³e zwiêkszenie szybko�ci w lekkoatletyce 4-F.
Narzêdzie w tartaku 5-A. S³uszno�æ 5-J. Strumieñ, potok, rzeczka
6-E. Schowek na asy w czasie gry 7-A. Rzeka podziemna Hadesu
7-I. Wyspa na Ba³tyku 9-A. Napisa³ �¯ycie na Mississippi (Mark)
9-I. Odmiana �liwy 11-A. W dawnej Polsce strój magnatów 11-I.
Ciemnoskóry prezydent USA 13-A. Czê�æ karabinu lub pistoletu
13-I. Znak pi�mienny dla oznaczenia liczby.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Urodzi³a siê 30 czerwca 1954 roku w grodzie nad S³udwi¹. Tutaj te¿
koñczy³a Technikum Elektromechaniczne i... odnosi³a sukcesy (nawet
w kraju) w zespole wokalnym (�Ariols� potem �Delfiny�), w sk³ad
którego jeszcze wchodzi³y Jej dwie rodzone siostry - Wanda i Teresa.
Ta familijna grupa �piewa³a nawet ze Zdzis³aw¹ So�nick¹. Mia³a te¿
liczne koncerty w ³ódzkiej Filharmonii. Uczêszczaj¹c do s³ynnego w Polsce
¿ychliñskiego Technikum pisa³a te¿ ró¿nego rodzaju wiersze, ot tak
sobie w zeszyciku - jako ma³y relaks i odskocznia od rzeczywisto�ci.
Nikt nie przypuszcza³, a ona tym bardziej, ¿e kiedy� bêdzie s³awna,
a poezja to bêdzie jej Profesja. No có¿... samo ¿ycie! Dzisiaj jest znan¹
poetk¹ polsk¹, eseistk¹, redaktorem i autork¹ bajek dla dzieci. Jej utwory
t³umaczone s¹ na licz¹ce siê jêzyki �wiata. ¯ychlin i Ziemia Kutnow-
ska powinny byæ z naszej Rodaczki dumne, zw³aszcza ¯ychlin. A czy
tak jest? Studiowa³a w Górno�l¹skiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Mys³owicach, a nastêpnie ukoñczy³a studia podyplomowe w Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Mened¿er Kultury.
Mieszka w D¹browie Górniczej. Debiutowa³a tomem poetyckim �Zo-
baczyæ, zrozumieæ i... wracaæ� (1999), z przedmow¹ Jana Przemszy
Zieliñskiego, na ³amach prasy regionalnej jako poetka. Nale¿y do
Górno�l¹skiego Towarzystwa Literackiego, Towarzystwa Przyjació³
D¹browy Górniczej, Stowarzyszenia Autorów Polskich. Wiersze i recen-
zje publikowane by³y i s¹ na ³amach prasy ogólnopolskiej i regionalnej,
miêdzy innymi w czasopismach: ��l¹sk�, �Górno�l¹ski Informator
Kulturalny�, �Raptularz Kulturalny�, �Trybuna �l¹ska�, �Dziennik
Zachodni�, �Gazeta Wyborcza�, �Gazeta Kujawska�, �Gazeta Ko³o-
brzeska�, �¯ycie Kutna�, �Powiatowe ̄ ycie Kutna�, �Dziennik £ódzki
- Bywalec�, �Dziennik Polski�, �Nowe Zag³êbie�, �Puls Zag³êbia�,
�Echo Czeladzi�, �Stal�, �D�wiêk Pere³�, �Kurier Literacki�, �Gazeta
Uniwersytecka� Uniwersytetu �l¹skiego, �Akant�, �Migotania�, �Meta-
fora�. Publikowa³a w antologiach: �Zag³êbie poetów� (2002), �Pisarze,
poeci, literaci, kronikarze Stowarzyszenia Poetów Polskich� (2008),
�Poscriptum 3� (2009), �Poscriptum 4� (2010), �Poscriptum 5� (2012).
Od 2000 roku jej poezja prezentowana jest w Programie I Polskiego
Radia w audycjach �Strofy dla Ciebie� i �Strofy na dobranoc� w wy-
konaniu Zofii Kucówny, w programach poetyckich w Polskim Radiu
£ód�, Radiu Ko³obrzeg, Radiu Piekary �l¹skie, Polskim Radiu Kato-
wice. Czêsto wiersze Janiny Barbary Soko³owskiej interpretowa³
w Polskim Radiu Krzysztof Kolberger. Odbywa liczne spotkania z czy-
telnikami (6 lat temu mia³a takie na Ziemi Kutnowskiej), a Ona sama
zaprezentowana jest w s³owniku bibliograficznym �Pisarze i badacze
literatury w Zag³êbiu D¹browskim� (2002), �Kto jest kim w Zag³êbiu
D¹browskim� (2004), �Sylwetki Zag³êbia� (2007). Jest redaktork¹
i wspó³redaktork¹ takich ksi¹¿ek jak: �¯ydzi w Zag³êbiu D¹browskim
i okolicy� (2004), ��ladami ̄ ydów z Zag³êbia D¹browskiego� (2009),
�Kto jest kim w Zag³êbiu D¹browskim� (2004), �Wêdrówki bliskie
i dalekie� (2011). Ceni sobie tytu³ �D¹browianina 2002 roku� oraz
�Nagrodê Artystyczn¹ Prezydenta Miasta D¹browy Górniczej�. Rodzi
siê pytanie dlaczego nie jest uhonorowana chocia¿by Laurem Hono-
rowego Obywatela Miasta ¯ychlina? Zw³aszcza ¿e nasza krajanka
w swojej twórczo�ci (ponad 25 ksi¹¿ek wydanych) podkre�la perma-
nentnie swoje bliskie zwi¹zki z ¯ychlinem, Kutnem. Ostatnio pani
Janina Barbara go�ci³a (co prawda krótko) w Urzêdzie Miasta Kutna,
gdzie otrzyma³a liczne upominki od prezydenta miasta Kutna Zbigniewa
Burzyñskiego mówi¹ce o wspó³czesnej historii Kutna. By³a wzruszona.
Jesieni¹ kutnowska Ksi¹¿nica zamierza zorganizowaæ z Ni¹ kilka spo-
tkañ autorskich. Apelujemy jeszcze raz do Samorz¹du Miasta ¯ychlina
- lepszej promocji kulturalnej miasta, od tej co robi Wasza Rodaczka,
nie znajdziecie. Doceñcie to! Pani Janina Barbara Soko³owska do tej
pory wyda³a nastêpuj¹ce ksi¹¿ki - tomiki poetyckie: �Zobaczyæ, zro-
zumieæ i... wracaæ� (1999, 2002), �Czy ju¿ blisko nieba� (2000, 2002),
�Ogród Armidy� (2001, 2002), �Wiatraki� (2002), �D�wiêk pere³�
(2002), �Cukrowe kolce� (2002), �Poca³unki czasu� (2003), �Krytyka
krytyki. Wolno�æ w poezji wspó³czesnej� (2004), �¯ycie literackie,
plastyczne, muzyczne wybranych jednostek� w �¯ydzi w Zag³êbiu
D¹browskim i okolicy� (2004), �Maki� (2004), �Brzeg cofniêty bark¹.
Po¿egnanie� (2006), �Ciebie nie ma� (2008), �O dzieciñstwie� w ��la-
dami ¯ydów z Zag³êbia D¹browskiego� (2009), �Szelki bezpieczeñ-
stwa� (2010, 2012), �Nic� (2012), �Pamiêtnik matki� (2012), �O �li-
maczku, ¿abce, g¹sce i le�nej rodzinie� (2010), �Hiperrealistyczne
minuty� (2011) oraz napisa³a wstêpy do tomików wierszy: �Wype³niæ
przestrzeñ� (2011) i �Wêdrówki bliskie i dalekie� (2011). �Powiatowe
¯ycie Kutna� jest dumne, ¿e mo¿e pochwaliæ siê znajomo�ci¹ z Janin¹
Barbar¹ Soko³owsk¹ i z wielk¹ przyjemno�ci¹ przybli¿a swoim Czy-
telnikom Jej twórczo�æ, która z ka¿dym rokiem jest coraz bogatsza
i warto�ciowsza.       Jerzy Papiewski

Janina Barbara Soko³owska rodem z ¯ychlina

UZNANA POETKA

Zorganizowa³y go: Spo³eczna Fundacja Miasta Kutno, Urz¹d
Miasta Kutno, Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej, Centrum
Rozwoju i Promocji Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Has³em
przewodnim festynu by³o: �Grunt to rodzinka! Razem ra�niej�.
Oficjalnego otwarcia tegorocznego festynu dokonali: wiceprezy-
dent miasta Jacek Boczkaja oraz dyrektor MOPS - Bo¿ena Budnik.
Wyst¹pi³y m.in. dzieci z przedszkola katolickiego, grupa Stowa-
rzyszenia �Przystañ� przy �rodowiskowym Domu Samopomocy,
m³odzie¿ z WTZ �Niezabudka�, zespó³ �Finezja� z kutnowskiego
ko³a PZG, grupa wokalna z I LO im. J.H. D¹browskiego, grupa
z Stowarzyszenia �Z³oty wiek�. Podziwiano tresurê psa przewod-
nika dla osób niewidomych. By³ te¿ pokaz malowania twarzy,
pomiary cukru i ci�nienia krwi. Podziwiano tak¿e artystyczne zdol-
no�ci rêkodzie³a hafciarskiego.         /A.B./

MAŁY JUBILEUSZ
Deszczowa pogoda nie przeszkodzi³a w realizacji zaplanowanego
w �rodê 26 czerwca jubileuszowego, pi¹tego ju¿ Festynu Organi-
zacji Pozarz¹dowych jaki mia³ miejsce w parku im. R. Traugutta
w Kutnie.
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OKAZJA !  OKAZJA !  OKAZJA !

Jest on pod wezwaniem Naj�wiêtszej Maryi Panny i �wiêtego Miko³aja.
Znajduje siê w Dekanacie Kutno - �w. Wawrzyñca. Parafia �wiêtego
Joachima w Mnichu erygowana zosta³a w 1399 roku. Drewniany ko�ció³,
niszczony i ostatecznie spalony w czasie wojen, w 1539 roku zast¹piono
ju¿ murowanym - ufundowanym przez Stanis³awa Kuciñskiego. Obiekt,
zniszczony podczas najazdu szwedzkiego, zosta³ odbudowany w latach
1860-1862 dziêki W³adys³awowi Grotowskiemu i po�wiêcony w roku
1862. �wi¹tynia w Mnichu jest wzniesiona na planie prostok¹ta jako orien-
towana. Do nawy od wschodu przylega prezbiterium zamkniête pó³kolist¹
absyd¹, a od pó³nocy - zakrysti¹. Zachodni¹ fasadê flankuj¹ dwie wie¿e
przykryte metalowymi he³mami. W prezbiterium usytuowany jest klasy-
cystyczny o³tarz g³ówny z drugiej po³owy XIX wieku ze sztukatorsk¹
kompozycj¹ �Adoracja Baranka� w retabulum oraz �wiêtego Miko³aja
w zwieñczeniu. Wystrój prezbiterium dope³niaj¹ obrazy Mi³osierdzia
Bo¿ego i Wniebowst¹pienia Naj�wiêtszej Maryi Panny, XVI-wieczna p³a-
skorze�ba Stanis³awa Kuciñskiego na �cianie o³tarzowej, figury �wiêtego
Piotra i �wiêtego Paw³a przy �cianach bocznych oraz polichromia wy-
obra¿aj¹ca Wniebowst¹pienie Naj�wiêtszej Maryi Panny na stropie. Przy
nawie znajduje siê klasycystyczna ambona z drugiej po³owy XIX wieku,
a obok niej - chrzcielnica. Bli¿ej ³awek dla wiernych usytuowane s¹ o³tarze
boczne. W o³tarzu dedykowanym �wiêtej Rodzinie umieszczony jest
obraz przedstawiaj¹cy �wiêt¹ Annê, �wiêtego Joachima i ma³¹ Maryjê;
w o³tarzu po�wiêconym Maryi - wizerunek Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
Na �cianach bocznych ko�cio³a namalowane s¹ stacje Drogi Krzy¿owej.
Na chórze usytuowany jest zabytkowy prospekt organowy z o�miog³oso-
wymi organami prawdopodobnie z 1946 roku. Kolatora obecnego ko�cio³a
W³adys³awa Grotowskiego upamiêtnia okaza³y nagrobek. Z parafii Mnich
pochodzi Ludwik Jerzy P³osajkiewicz - urodzony w 1859 roku kompozytor,
nauczyciel muzyki i organista. Zmar³ w Warszawie w 1926 roku. Pocho-
wany zosta³ na sto³ecznych Pow¹zkach (!). Od 2008 roku duszpasterstwo
w Mnichu sprawuje proboszcz ksi¹dz Dariusz Karpiñski. Wyrazem zaan-
ga¿owania w ¿ycie ko�cio³a jest dzia³alno�æ trzech Kó³ Ró¿añcowych,
scholi oraz wspólnot lektorów, ministrantów i bielanek. Odpust parafialny,
przypadaj¹cy 15 sierpnia w �wiêto Wniebowst¹pienia Naj�wiêtszej Maryi
Panny, przenoszony jest na pierwsz¹ niedzielê wrze�nia. W 2012 roku
parafia �wiêtego Joachima w Mnichu uroczy�cie obchodzi³a 150-lecie
istnienia obecnego ko�cio³a parafialnego.        Jerzy Papiewski
(na podstawie ksi¹¿ki �Ko�cio³y Diecezji £owickiej. Nasze dziedzictwo�)

KOŚCIÓŁ W MNICHU Jam s³uga Twój, syn S³u¿ebnicy

Józef Zawitkowski
BISKUP TYTULARNY AUSANA. BISKUP POMOCNICZY £OWICKI

Szanowny Pan
Prezydent Kutna
PT Zbigniew Burzyñski

Wiem, ¿e 11 maja br. podczas meczu pi³ki no¿nej w Kutnie poli-
cjanci - ksiê¿a, Pan Prezydent dziêkowa³ ksiêdzu pra³atowi
Dobrodziejowi za to, ¿e by³ dobrym duchem ka¿dego meczu i wier-
nym Kibicem Kutnowskim. Pragnê i ja do³¹czyæ do s³ów Pana
Prezydenta moje gratulacje i s³owa uznania dla ksiêdza Jana
Dobrodzieja. Pochodzimy z jednych stron. Dzieli nas Pilica.
Ojcowie nasi prze¿ywali razem trudn¹ m³odo�æ II wojny i nie-
mieckiej okupacji. Nas te¿ ³¹czy³y lata szkolne zw³aszcza klasy X
i XI kiedy mieli�my �wietnych nauczycieli: Ksiêdza Twardowskiego,
pana Lisiewicza i Tatianê Bukowsk¹.
Janek by³ dla mnie nie tylko koleg¹, by³ przyjacielem. Cz³owiek
zaradny, praktyczny jak wszyscy w Odrzywole potrafi³ pomóc,
wyprowadziæ z opresji i m¹drze pokierowaæ.
Lata seminarium by³y dla nas trudne. Byli�my biedni, drêczeni
czynownikami systemu. Po skoñczeniu seminarium byli�my rzu-
cani w ró¿ne strony wielkiej diecezji. Spotykali�my siê na waka-
cjach. Warunki katechizacji i duszpasterstwa by³y bardzo trudne,
ale Janek by³ rado�ci¹, wsparciem i do przodu.
Zbli¿y³ nas bardzo czas kiedy znale�li�my siê w s¹siedztwie - ja
w £owiczu, Janek na budowie ko�cio³a w Kutnie.
Podziwia³em go. �ciany mieszkania pokryte szronem, za oknem
wielka budowa. Dobrodzieju prawdziwy jak Ty to wszystko swoj¹
g³ow¹ ogarniasz? Dumny by³ z Janka Jego ojciec Stanis³aw. Czêsto
bywa³ w Kutnie. To te¿ cz³owiek odrzywolskich interesów, ale tu
w Kutnie tylko syna podziwia³ i modli³ siê za niego.
Przy takim froncie i nawale prac Dobrodziej mia³ dla wszystkich
czas, czasem kromkê chleba, czasem kibicowanie, czasem gor¹c¹
modlitwê, ale te¿ z dowcipem. U�miechn¹³ siê pewnie i Pan Bóg
do takiego Dobrodzieja.
Wiem, ¿e przychodzi czas, kiedy trzeba odej�æ. Niech przyjd¹ inni
m¹drzejsi, silniejsi. Czas i mnie, aby Tobie Janku przez usta Wiel-
kiego Prezydenta Kutna podziêkowaæ. Dziêkujê Ci. By³e� dla mnie
zawsze dobrodziejem. Odpocznij trochê! Spotkamy siê czasem
w Dobrodziejówce i powspominamy o dobrych czasach i starych
Polakach.

Tymczasem b¹d� zdrów. Szczê�æ Ci Bo¿e!
Niech Matka Bo¿a ma Ciê w Opiece.

Józek
£owicz, dnia 13.06.2013 r.

W Szkole Podstawowej Nr 9 w Kutnie, 21 czerwca 2013 r,. odby³o siê
podsumowanie realizacji grantów w ramach �Siêgaj, gdzie wzrok nie
siêga - Kutnowskie Granty O�wiatowe�. �Przesz³o�æ dla przysz³o�ci to
miêdzyprzedmiotowy projekt o charakterze badawczym i medialno-arty-
stycznym�. Realizowa³y go: Marzanna Dwojacka, Ma³gorzata Borucka,
Alina Murzynowska, Edyta Kaba, Alina Limanowska. W holu szko³y
zorganizowano wystawê prac, ekspozycjê dawnych sprzêtów wiejskich
wypo¿yczonych z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Mieczys³awowie. Swoje
podwoje otworzy³o równie¿ kino �Kraj�, gdzie wyswietlano prezentacjê
multimedialn¹ o Kutnie i okolicach. Uczniowie zaprezentowali zebranym
materia³ o Kutnie, jego przesz³o�ci, poszukiwanie �ladów miasta w litera-
turze, odkrywanie historii ukrytej w murach Muzeum Regionalnego czy
Archiwum Miejskiego. Badali równie¿ stan przyrody w okolicznych
parkach i lasach. Zapoznali siê z twórczo�ci¹ ludow¹ regionu - tañcem
i przy�piewkami. �ladem podró¿y w czasie by³a tak¿e �wizyta� Napole-
ona, marsza³ka Pi³sudskiego i króla saskiego Fryderyka Augusta, których
obecno�æ w naszym mie�cie zosta³a udokumentowana. Na zakoñczenie
uczniowie otrzymali dyplomy i upominki. Ten festiwal kultury regionalnej
u�wietni³ wystêp Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej.

GRANT OŚWIATOWY

W pi¹tek, 21 czerwca, m³odzi mi³o�nicy szachów spotkali siê, ¿eby roze-
graæ ostatnie w tym roku szkolnym zawody o tytu³ wakacyjnego mistrza
�Szóstki� w III Turnieju Szachowym im. Henryka Pawlaka. 19 zawodników
po 7 razy potyka³o siê tempem 10 minut na osobê. Mistrzostwa przebieg³y
wyj¹tkowo sprawnie, czemu sprzyja³y wydruki z programu Swiss Perfect
98. Otwarcia dokona³a Dyrektor Szko³y Emilia Malanowska. Sêdziowa³
Mi³osz Zwarycz, nasz absolwent. Od pocz¹tku do koñca panowa³ mi³y
nastrój, czemu sprzyja³a du¿a ilo�æ niegazowanych napojów i herbatni-
ków - �dekorowany s³onecznik� z marmoladk¹. Nikt nie zdoby³ mniej ni¿
dwa punkty i nikt nie poszed³ do domu z pustymi rêkami. Po raz pierwszy
grali�my wy³¹cznie w³asnym sprzêtem, gromadzonym sukcesywnie dziêki
�rodkom grantowym. Pobili�my rekord ilo�ci dziewcz¹t, których by³o a¿
sze�æ. Dla Zuzi Staniszewskiej, uczennicy 6 klasy, która przez lata repre-
zentowa³a nasz¹ szko³ê w szachach dru¿ynowych, by³ to turniej po¿e-
gnalny. Wywalczy³a ona dobre, 6 miejsce. Za udany nale¿y te¿ uznaæ
debiut Marceliny Czajkowskiej. Na li�cie startowej znalaz³y siê a¿ cztery
rodzeñstwa. Oddali�my ho³d �p. Henrykowi Pawlakowi, wieloletniemu
instruktorowi z uprawnieniami sêdziowskimi z  M³odzie¿owego Domu
Kultury, który bezinteresownie przed laty przyje¿d¿a³ do naszej szko³y
i uczy³ dzieci gry w szachy. Jego podobizna znalaz³a siê w tym roku na
dyplomie. A oto pierwsza dziesi¹tka po 7 rundzie: 1. Pawe³ Kwiatkowski
(kl. IV), 2. Micha³ Sêczkowski (kl. V), 3. Kacper Szerszeñ (III kl.),
4. Micha³ Kwiatkowski (IV kl.), 5. Witold Szerszeñ (V kl.), 6. Zuzanna
Staniszewska (VI kl.), 7. Maciej Galant (III kl.), 8. Mi³osz Urbañski (V kl.),
9. Kacper Da³ek (II kl.) i 10. Marcelina Czajkowska (III kl.). Je�li chodzi
o 1 i 2 miejsce, zaskoczenia nie by³o, ale 3 miejsce Kacpra Szerszenia, to
spory sukces. Gratulujemy!

SZACHOWY TURNIEJ

Ksi¹dz magister Miros³aw Romanowski, dotychczasowy proboszcz
parafii pod wezwaniem �wiêtej Maryi Magdaleny w £êkach
Ko�cielnych, mianowany zosta³ 25 czerwca 2013 roku probosz-
czem parafii pod wezwaniem �wiêtego Jana Chrzciciela w Kutnie.

Nominacja

PROBOSZCZ NA TARNOWSKIEGO

Muzeum Regionalne w Kutnie, wspólnie z £ódzkim Domem Kultury,
zorganizowa³o wystawê czasow¹ �Kamienie pamiêci, kamienie
niepamiêci. Cmentarze ewangelickie województwa ³ódzkiego�. Jej
autorami s¹: Andrzej Bia³kowski i Piotr Wypych. Nawi¹zuje ona do
historii Ziemi £ódzkiej z XIX wieku i pocz¹tku XX wieku okresu,
w którym zamieszkiwa³a tu spo³eczno�æ ¿ydowska, ewangelicka i pra-
wos³awna. Po nich zosta³y groby, a niekiedy sporej wielko�ci cmentarze.
Wystawê mo¿na uznaæ jako epitafium dla wszystkich tych, którzy
ju¿ odeszli, pozostawiaj¹c po sobie �lady widoczne do dnia dzisiejszego.
Do tej pory mieszkañcy Kutna ogl¹dali wystawê �Ikony z Supra�la�
nawi¹zuj¹c¹ do prawos³awia, a tak¿e wystawê �Cmentarze ¿ydowskie
w £ódzkiem� nawi¹zuj¹c¹ do judaizmu. Kuratorem obecnej wystawy,
która czynna bêdzie do po³owy sierpnia, jest Tomasz Czy¿ewski.

/A.B./

STARE NAGROBKI




