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FILAR POLSKIEJ GOSPODARKI
Polfarmex S.A.

W trakcie gali �Filary Polskiej Gospodarki�, w Pa³acu Kultury i Nauki
w Warszawie, kutnowska firma Polfarmex S.A. otrzyma³a wyró¿nienie.

(ciag dalszy - strona 3)

WRESZCIE!

Od poniedzia³ku, 11 czerwca 2012 roku, po wielu miesi¹cach prac
budowlanych, dworzec kolejowy PKP w Kutnie zosta³ oddany do u¿ytku.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Kutno - Oporów A.D. 2012

POTOP SZWEDZKI

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, Urz¹d Marsza³kowski w £odzi,
Urz¹d Miasta Kutna i Starostwo Powiatowe w Kutnie, przygotowa³o dwu-
dniow¹ imprezê. W miniony pi¹tek rozpocz¹³ j¹ krótki wyk³ad w Domu
Dochodowym �... o wieku XVII rozmowy�, mówiono te¿ o �o staropol-
skiej kuchni�. Wczesnym za� popo³udniem, na placu Pi³sudskiego,
widzowie mieli mo¿liwo�æ obejrzenia �...wej�cia wojsk szwedzkich i po-
witanie króla Karola Gustawa�.           (ci¹g dalszy - strona 5)

130 LAT STRAŻY POŻARNEJ
W ŻYCHLINIE

Remiza stra¿acka w ¯ychlinie. W latach 1903-1907 zrealizowano
czê�æ praw¹, a w 1934 roku oddano do u¿ytku czê�æ lew¹. Wówczas
zmodernizowano równie¿ stary obiekt.    (czytaj - strona 8)

Ponad czterysta osób, mieszkañców miasta i regionu oklaskiwa³o w parku
Traugutta wystêpy grup tanecznych dzia³aj¹cych przy Kutnowskim Domu
Kultury.           (ci¹g dalszy - strona 8)

Z MUZYKĄ I TAŃCEM

ZLOT HUFCA

Zlot Hufca Kutno im. Aleksandra Kamiñskiego - czytaj na stronie 5.
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Z okazji trzeciego roku dzia³alno�ci
Agrometu Jaryszki w Kutnie w³a-
�ciciele Ewa i Jan Skrzypczak wraz
z pracownikami zorganizowali
w siedzibie firmy integracyjne
spotkanie. Imprezie towarzyszy³a
przepiêkna pogoda, a i atmosfera
imprezy by³a wspania³a. Bawi³y siê
wiêc ca³e rodziny, bo oprócz wy-
stawy nowoczesnych ci¹gników
i maszyn rolniczych oraz poczê-
stunku dla doros³ych, by³o te¿ du¿o
miejsca na zabawê i prezenty dla
dzieci. Gospodarzem �Pikniku�

Pañstwo Ewa i Jan Skrzypczak z synem Tomaszem i wnuczkami
Gabrysi¹ i Madzi¹.

by³a Sabina Bogdañska, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Agrometu Jaryszki w Kutnie. Agromet Jaryszki Spó³ka Jawna to
firma prowadz¹ca 3 oddzia³y (Kutno, ¯nin, Zamo�æ) z central¹ w Jaryszkach k/Poznania. W samym Kutnie
Agromet zatrudnia oko³o 25 pracowników, a we wszystkich oddzia³ach oko³o 100. Piêkna zabawa (w oczekiwaniu
na mecz Polska - Czechy) trwa³a do pó�nego popo³udnia. Go�ci bawi³ m.in. Zespó³ Folklorystyczny �Ustronie�
ze Skierniewic, pod kierownictwem El¿biety Rusieckiej-Kucharskiej.  /B.G./

PIKNIK
RODZINNY
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SPACERKIEM PO KUTNIE

(ciag dalszy ze strony 1)
Odebra³ je prezes Mieczys³aw Wo�ko. Polfarmex S.A. Jest jedyn¹ firm¹
farmaceutyczn¹ w wojwództwie ³ódzkim. Takie nagrody otrzymali rów-
nie¿: PGE KWB Be³chatów, Ceramika Parady¿, Mirbud, Cementownia
Warta. Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez �Puls
Biznesu� i czo³ow¹ agencjê badawcz¹ TNS Pentor. Ranking tym ró¿ni siê
od wielu innych zestawieñ, ¿e jest pierwszym w Polsce katalogiem
du¿ych firm, odgrywaj¹cych czo³ow¹ rolê w poszczególnych wojewódz-
twach, a zwyciêzcy zostali wskazani przez lokalne samorz¹dy.
Kategorie wyboru firmy: jest istotnym pracodawc¹ dla regionu, w tym
promuje zatrudnienie (sta¿e dla studentów, zatrudnianie niepe³nospraw-
nych, programy outplacement); jest wa¿nym p³atnikiem podatków lokal-
nych; dzia³a na rzecz spo³eczno�ci lokalnej, jest gospodarcz¹ wizytówk¹
regionu, zaanga¿owana w rozwój regionu, dzia³a charytatywnie. Honorowy
patronat nad imprez¹ objê³o Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.

FILAR POLSKIEJ GOSPODARKI
Polfarmex S.A.

Trwa budowa Magazynu Wysokiego Sk³adowania, na terenie
zak³adu produkcyjnego w Kutnie, któr¹ rozpoczêto w 2011 roku.

Co nowego
w Polfarmex-ie?
W aptekach jest ju¿ dostêpna bia³a
czekolada Ceruvit Omega-3. Ceruvit
Junior Omega-3 to suplement diety
w postaci tabliczki czekolady dla
dzieci powy¿ej trzeciego roku ¿ycia.
Jest to pierwszy na rynku suplement
diety z kwasami Omega-3 w formie
pysznej, bia³ej czekolady. Oprócz
tego cennego sk³adnika, czekolada
zawiera witaminy A, E i D. Ju¿
2 kostki czekolady zaspokoj¹ zapo-
trzebowanie organizmu dziecka na
te witaminy. Substancje zawarte
w czekoladzie wspomagaj¹ koncen-
tracjê i zapamiêtywanie, wspieraj¹
odporno�æ organizmu i wzmacniaj¹
ko�ci i zêby.

Wchodz¹cy do budynku dworca obdarowani zostali czerwon¹ ró¿¹, a o
odpowiedni nastrój chwili zadba³ chór nauczycieli Szko³y Muzycznej
w Kutnie. Zebrani us³yszeli znane ju¿ piosenki: �O Kutno�, �Rodzina�,
�Yesterday� z repertuaru zespo³u The Beatles.

WRESZCIE!
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Okoliczno�ciowa uroczysto�æ jego otwarcia mia³a miejsce w holu budynku.
Wziêli w niej udzia³, oprócz samorz¹dowców miasta i powiatu, przedsta-
wiciele firmy buduj¹cej obiekt oraz go�cie z Warszawy, na czele ze
Zbigniewem Królem, dyrektorem Rejonu Dworców Kolejowych PKP S.A.

Po krótkich wyst¹pieniach dyrektora Zbigniewa Króla oraz prezydenta
miasta Zbigniewa Burzyñskiego obaj panowie spojrzeli na zegarki i wspól-
nym g³osem stwierdzili: stacja Kutno zosta³a otwarta. Tego dnia od
godziny 13.00 (i to zostanie wpisane do kroniki dworca) dy¿ur w kasie
biletowej pe³ni³y panie: Dorota Szumiñska i Anna Ró¿ycka.

Obecnych na uroczysto�ci czêstowano ma³ymi, smacznymi ciasteczkami.
Dla informacji naszych Czytelników podajemy, i¿ przebudowa kutnow-
skiego dworca zamknê³a siê kwot¹ 13 milionów z³otych, a czerwone ró¿e
wrêczali nie pracownicy PKP, tylko pracownicy � Muzeum Regionalnego
w Kutnie.           /A.B./

Podczas wypoczynku bêdzie realizowany program rozwoju osobi-
stego. Zapewniamy wiele atrakcji: wycieczki, rajdy, ciekawe gry
i zabawy integracyjne (organizujemy od 10 lat wypoczynek dla dzieci
i m³odzie¿y). Zakwaterowanie i wy¿ywienie w o�rodku kolonijnym
�Sawa� w Stegnie.
Koszt obozu ze strony uczestnika wynosi tylko  850 z³ (pozosta³¹
kwotê 700 z³ zapewnia fundacja i miasto Kutno).
Wszelkie informacje pod telefonem: 605-911-595 lub 667-031-960.
Odbiór kart uczestnika w siedzibie fundacji w Kutnie przy ulicy
Oporowskiej 20 (po uprzednim umówieniu siê telefoniczne).
Uwaga ! Ilo�æ miejsc bardzo ograniczona (decyduje kolejno�æ zg³oszeñ).
ORGANIZATOR: Fundacja ARS VITA - Piotr Wójciñski.

ATRAKCYJNE WCZASY
dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej

w Stegnie nad Ba³tykiem,
w dniach od 16 lipca do 27 lipca 2012 r.

organizuje Fundacja Ars Vita
promuj¹ca zdrowy styl ¿ycia w�ród dzieci i m³odzie¿y.

Uroczyste zakoñczenie jubileuszowego, pi¹tego roku akademickiego na
UTW odby³o siê 12 czerwca 2012 w Kutnowskim Domu Kultury.  Imprezê
prowadzi³a Maria Wierzbicka. Samo sprawozdanie z piêcioletniej dzia-
³alno�ci trwa³o oko³o godziny. Potem by³y wyró¿nienia, dyplomy oraz
moc wzruszaj¹cych ¿yczeñ i wi¹zanki kwiatów. Z ¿yczeniami przybyli
te¿ go�cie i hojni sponsorzy. By³ piêkny wystêp artystów - studentów
seniorów z grupy teatralnej �Maska II�, któr¹ kieruje Jadwiga Kubiak.
Nagrodzony zosta³ hucznymi brawami, a na zakoñczenie by³a lampka szam-
pana i s³odki poczêstunek. Przypomnijmy, ¿e inicjatork¹ zorganizowania
UTW w Kutnie by³a Maria Spera. Pocz¹tki to 170 osób, która to liczba
z roku na rok ros³a, a¿ do dzisiejszych 315 seniorów. Przez jubileuszowe
piêæ lat s³uchacze m.in. wys³uchali 59 wyk³adów i uczestniczyli w 45
wycieczkach do teatru.          /G.B./

PIĘCIOLECIE UTW

Zad³u¿enia
W RSM �Pionier� w Kutnie zad³u-
¿enia czynszowe wynosz¹ 3 miliony
z³otych, z czego 186 rodzin zalega
powy¿ej 5 miesiêcy na kwotê 1,8 mln
z³otych. Zad³u¿enia w ZNM
wynios³y 1,5 mln z³otych.

Barwy sportu
�Barwy kutnowskiego sportu� to
tytu³ cyklicznych wystaw w Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kutnie. Pierwsz¹
ekspozycjê po�wiêcono �Czarnym�
(nastêpne: Kutnowianka, RTS Stal
i MKS Kutno).

Kolej 2012
Symulowane zderzenie samochodu
osobowego z poci¹giem to æwicze-
nia przed ME 2012. Æwiczenia zor-
ganizowano przy ul. Przemys³owej
w Kutnie.

Projekt pomnika
Multimedialne drzewo to projekt
pomnika Antoniego Troczewskiego,
który TPZK chce postawiæ na placu
Zduñskim.

Zbyt optymistycznie
Kutnowski ¿ó³w kajmanowy zbyt
optymistycznie typowa³ wyniki
spotkañ Polski na Euro 2012; 3:0
z Grecj¹ i z Rosj¹ 2:1.

Uchwa³owa 21 Sesja
Radni upowa¿nili prezydenta miasta
Kutna do z³o¿enia wniosku aplika-
cyjnego w ramach �Programu
Operacyjnego Infrastruktura i �ro-
dowisko� na realizacjê projektu
pod nazw¹ �Rozbudowa wraz
z modernizacj¹ systemu zbierania
i oczyszczania �cieków komunal-
nych aglomeracji Kutno�. Preferen-
cyjna po¿yczka bêdzie z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi. Projekt zak³ada budowê
kanalizacji sanitarnej wraz z prze-
pompowni¹ �cieków ul. Narutowicza,
Kiliñskiego i Grunwaldzkiej oraz
rozbudowê i modernizacjê Grupowej
Oczyszczalni �cieków. Zak³ada
tak¿e budowê kanalizacji sanitarnej
w ul. Jesiennej, Rolniczej, w oko-
licach ul. Sklêczkowskiej i Odlew-
niczej. Wnioskowana kwota dotacji
wynosi 11.382.263,89 z³. Zmieniono
tak¿e uchwa³y w �Sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej miasta
Kutna na lata 2012 - 2041� oraz

�Strategii rozwoju m. Kutna na lata
2006 - 2013, która zostanie posze-
rzona o rozbudowê zadania z pod-
jêtej na tej nadzwyczajnej sesji
pierwszej uchwa³y. /J.P./

Denat
W M³ogoszynie, w czwartek, po
godzinie 7.00 kierowca Skody
Octawia zjecha³ autem na lewy pas
jezdni i uderzy³ w nadje¿d¿aj¹cy
ciê¿arowy Mercedes. Sze�ciedzie-
siêciolatek, mieszkaniec Kutna,
zgin¹³ na miejscu. Droga krajowa
702 by³a ca³kowicie zablokowana.
Kutnowscy policjanci organizowali
objazdy samochodów.
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WIEŚCI GMINNE

Zarz¹d i Rada Powiatu kutnowskiego dostali �Hit� za ratowanie szpitala
w Kutnie. Niektórzy pow¹tpiewali, czy im siê to nale¿y. Jaki� czas temu
ca³kiem sporo osób zaanga¿owa³o siê w ratowanie kutnowskiego szpitala.
Pamiêtam, jak niektórzy snuli ponure wizje, ¿e szpital musi upa�æ, ¿e
bagno, ¿e  trzeba powo³aæ cztery oddzia³y. Zdaje siê, ¿e d³ug szpitala siêga³
niemal 90 mln z³. Du¿o, ca³kiem du¿o. Dziwna koalicja, jak mówi¹
niektórzy, PO-PIS-PSL-SLD, Gal�Grabowska, K³opotowski, Ruciñski,
Trawczyñski, Urbaniak, Pawlak, Dêbski, dyrektor Okoñski - to wiêkszo�æ
osób, która zaanga¿owa³a siê w ochronê szpitala - i uda³o siê, mimo
narzekania tych wszystkich malkontentów! Uzyskana kwota ponad 54 mln
nie jest, jak niektórzy s¹dz¹, czym� przes¹dzonym, pewnym. Mam wra¿enie,
¿e niektórym osobom, grupom, �rodowiskom by³o prawie na rêkê, ¿eby
w szpitalu siê nie uda³o! Ostatnio przeczyta³em, ¿e w szpitalu podwy¿ki
115 - 150 z³. To pewno nie szczyt marzeñ personelu szpitala, ale to �wiadczy
o tym, ¿e wszystko jest ok. Na pewno zmierza  w dobrym kierunku. Nie
s¹dzi³em, ¿e sam, na w³asnej skórze bêdê mia³ okazjê przekonaæ jak sprawy
siê maj¹ w kutnowskiej lecznicy!
W koñcu kwietnia, jad¹c na rowerze, zosta³em potr¹cony przez samochód.
Do�æ szybko - w zasadzie natychmiast - przyjecha³a policja. Policjanci,
jak pamiêtam, zachowywali siê niezwykle profesjonalnie. Byli pomocni.
Mo¿e jedynie powinni mieæ lepszy zestaw ratunkowy jad¹c do kolizji, ale
temu zawini³ pewno brak kasy. Z reakcj¹ osób trzecich te¿ nie jest u nas
tak �le � m³oda lekarka (pracuj¹ca w £odzi) przybieg³a z domu i udziela³a
pierwszej pomocy. Nazwisko wypad³o mi z g³owy, a szkoda, bo wiedzia³-
bym komu dziêkowaæ. Falck jecha³ trochê d³ugo, ka¿dy poszkodowany
pewno chce, ¿eby by³o to natychmiast, ale ponoæ je¿d¿¹ na GPS, mo¿e
nie wszêdzie znaj¹ drogê? Obs³uga karetki profesjonalna. Trafi³em na SOR
� Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy, prowadzony przez dr Grzegorza Koszadê.
Sporo osób poszkodowanych mimo pó�nej pory, ale tak jest podobno
zawsze! ̄ adnych zastrze¿eñ, wszystko dzia³a³o jak w zegarku. Pielêgniarki
i lekarze byli niezwykle profesjonalni. Wydaje mi siê, ¿e ca³kiem nie�le
sobie radz¹ w tego typu sytuacjach.
Poniewa¿ by³em nieco pociêty i przytarty na twarzy, trafi³em na oddzia³
chirurgiczny na ostatnim piêtrze z widokiem na wie¿e wiertnicz¹ w Go³ê-
biewie. Pó�nym wieczorem wjecha³em na salê chirurgiczn¹ i dr Piotr Ziem-
niak wszystko, krok po kroku wyt³umaczy³ mi, co i jak i zeszy³ moje
rozdarte elementy na twarzy oraz opatrzy³ to, czego nie da³o siê zeszyæ.
Dawno nie mia³em bezpo�redniego kontaktu ze szpitalem, w tym równie¿
kutnowskim, wiêc troska dr. Ziemniaka - jak siê pó�niej dowiedzia³em
ordynatora tego oddzia³u - nieco mnie zaskoczy³a. Rozmowy z pacjentami
tego oddzia³u u�wiadomi³y mi, ¿e to norma. Panie pielêgniarki z oddzia³u
niezwykle mi³e i troskliwe. S³owem, nikomu nie ¿yczê, ale je�li kto� mia³by
trafiæ na chirurgiê,  to polecam kutnowski szpital ! Mam nadziejê, ¿e nie
dotyczy to tylko tego oddzia³u, ale i innych!
Wracaj¹c do prób uratowania naszego szpitala, to wszyscy, byæ mo¿e kogo�
pomin¹³em, kto anga¿owa³ siê w jego ochronê, dzia³ali dla naszego,
powiatowo-miejskiego dobra. Wyobra�cie sobie, co mog³oby siê staæ
z ka¿dym z nas - tak¿e ze mn¹ - gdyby szpital upad³. Pewno byliby�my
wo¿eni do jakich� o�ciennych miast, pogotowie jeszcze d³u¿ej szuka³oby
konkretnej ulicy czy domu, by dotrzeæ do nas z pomoc¹. �Têczowa koalicja�
w powiecie, jak niektórzy o tym mówi¹, wykaza³a siê niezwyk³¹ skutecz-
no�ci¹ w d¹¿eniu do uratowania szpitala. Liczy siê tylko to! Nie szyldy
partyjne, nie wzajemne animozje, bo co one znacz¹, gdy kto� potrzebuje
po prostu fachowej pomocy medycznej? Nic, zupe³nie nic! Jestem takim
samym obywatelem jak sto kilkana�cie tysiêcy mieszkañców naszego
powiatu i chcia³bym, ¿eby wszystkim przy�wieca³a taka naczelna zasada
� po pierwsze liczy siê nasz wspólny interes miejski i powiatowy!!! Co�,
co kiedy� by³o przedmiotem niewybrednych kpin � sytuacja w kutnow-
skiej lecznicy - powoli siê zmienia i to w dobrym kierunku. Mo¿e to byæ
nasz znak firmowy. Ma³a to pociecha, ¿e szpitale w miastach o�ciennych
maj¹ siê �le. Mo¿e tamtejszym elitom politycznym zabrak³o wyobra�ni,
mo¿e my�leli, ¿e im gorzej w szpitalu, tym lepiej dla nich? Nie mam
pojêcia; wiem natomiast, ¿e u nas jest ok. W tym przypadku znów po-
twierdza siê przys³owie, ¿e sukces ma wielu ojców, a pora¿ka jest sierot¹!
Niech tam. Wa¿ne, ¿e mo¿emy liczyæ na fachow¹ i szybk¹ pomoc
medyczn¹. My�lê, ¿e bêdziemy mogli siê tym chwaliæ, mówi¹c: �dobry,
bo kutnowski!�.           Janusz Pawlak

SZPITAL PO KUTNOWSKU

W Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Adama Mickiewicza w ¯ychlinie mie�ci
siê ... szkolne muzeum. Co prawda to prawda, ale stanowi¹ je tylko dwa
pomieszczenia. Powsta³o ono tu¿ po II wojnie, a jego twórc¹ by³ d³ugo-
letni nauczyciel ¿ychliñskiego LO Franciszek Góreczny. To w³a�nie pry-
watne zbiory profesora Górecznego sta³y siê zal¹¿kiem muzeum. W ci¹gu
nastêpnych lat zbiory muzealne by³y sukcesywnie wzbogacane - by³y to
zazwyczaj darowizny uczniów i ich rodziców. Czegó¿ tu nie ma! S¹ urny,
popielnice, ceramika, ¿arna. Z militariów: broñ bia³a, broñ palna, ele-
menty umundurowania i wyposa¿enia ¿o³nierskiego. Ceramika ludowa.
Narzêdzia rolnicze (sierpy, brony, cepy, ko³owrotki itp.). Do ogl¹dania
elementy strojów ³owickich, �wi¹tki, wycinanki. Meble, zegary, oprawione
fotografie, lustra, lampy naftowe, samowary. Tak¿e dokumenty, ksi¹¿ki,
prasa. Równie¿ regionalia - eksponaty zwi¹zane z miastem i gmin¹
¯ychlin: plany zabudowy miejskiej, kroniki szkolne, dokumenty, foto-
grafie. Znajduje siê tu oko³o 200 historycznych eksponatów i blisko 80
woluminów (polskich oraz obcojêzycznych), pochodz¹cych g³ównie z
dziewiêtnastego i pocz¹tków dwudziestego wieku. Uwagê zwraca bogaty
zbiór archeologiczny: urny ze szcz¹tkami kostnymi, no¿e-skrobaczki
z okresu paleolitu, fragmenty uposa¿enia wojownika s³owiañskiego z okresu
wêdrówki ludów. Poza szkolnym muzeum, w klasopracowni historycznej,
znajduj¹ siê trzy sta³e ekspozycje: �Pod zaborami�, �W II Rzeczypospo-
litej�, �Wojna i okupacja�.           /K.S./

A to ciekawe...

SZKOŁA Z MUZEUM

JAKUB GABRYCHOWICZ - zawodnik Miejskiego Klubu Spor-
towego Expom Kro�niewianka Kro�niewice podczas mistrzostw
makroregionu zaj¹³ pierwsze miejsce w biegu na 800 m z czasem
1;58,33 sek. i wywalczy³ awans do Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y, która odbêdzie siê w drugiej po³owie lipca w Krakowie.
W tej samej konkurencji Gracjan Zieliñski zaj¹³ trzecie miejsce,
a Krzysztof Kartowski czwarte. Czwarte miejsce zajê³a równie¿
sztafeta 4 x 400 m w sk³adzie: Krzysztof Kartowski, Mateusz
Lewandowski, Gracjan Zieliñski, Jakub Gabrychowicz. Trenerem
ch³opców jest Andrzej Fa³dziñski.

MISTRZ MAKROREGIONU

W Wy¿szej Szkole Gospodarki Krajowej  w Kutnie uroczy�cie wrêczono
dyplomy magistrów i in¿ynierów absolwentom tej uczelni, kszta³c¹cych
siê na kierunku informatyki oraz geodezji i kartografii. Po raz pierwszy
dyplomy in¿yniera otrzymali absolwenci kierunku in¿ynierii �rodowiska.
Stopieñ in¿yniera uzyskany w kutnowskiej uczelni upowa¿nia absolwentów
do ubiegania siê o ró¿nego rodzaju uprawnienia w sensie uprawnieñ
instalacyjnych, oczywi�cie po odbyciu stosownych praktyk. Te upragnione
dokumenty odebra³o ogó³em 39 osób. Ich wrêczenia dokonali: prof.dr
hab.in¿. Stefan Przew³ocki, prof. dr hab. Henryk Sabiniak oraz prof. dr
in¿. Henryk Zió³kowski. O trudno�ci w uzyskaniu dyplomu ukoñczenia
uczelni mo¿na zorientowaæ siê po kilku przyk³adach tematów prac in¿y-
nierskich i magisterskich. Na kierunku informatyka temat pracy in¿ynier-
skiej �Wirtualna sieæ dla ma³ego miasta w �rodowisku GNS 3 � projekt
i implementacja� napisanej przez £ukasza Pa³czyñskiego; na kierunku
geodezja i kartografia praca in¿ynierska �Dokumentacja geodezyjna i kar-
tograficzna podstaw¹ wyceny nieruchomo�ci zabytkowych� napisanej
przez Blankê Ka�miersk¹; na kierunku in¿ynieria �rodowiska praca in¿y-
nierska �Projekt dwufunkcyjnego wêz³a cieplnego dla budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego� napisanej przez Sylwiê Koziñsk¹. Rozdanie
dyplomów zakoñczy³ toast szampanem za pozytywnie zdane egzaminy.
¯egnaj¹c dyplomantów prof. Przew³ocki powiedzia³ m.in.: �Wszystkich
pañstwa traktujemy jako ambasadorów naszej szko³y. Wasze kwalifikacje,
umiejêtno�ci i wiedza tworz¹ opiniê o WSGK, a wasze sukcesy s¹ naszymi
sukcesami�.           /A.B./

DYPLOMANCI WSGK

Kolejne ju¿ nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatu Kutnowskiego zwo³ano
na wniosek 7 radnych koalicji (Zdzis³awa Sapiejki, Sylwestra Reterskiego,
Zdzis³awa Trawczyñskiego, Konrada K³opotowskiego, Miros³awa Ruciñ-
skiego, Ryszarda Olesiñskiego i Artura Gieruli). W porz¹dku posiedzenia
znalaz³ siê tylko jeden punkt: podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany sk³adu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie. G³osowanie nad
poszerzeniem spowodowane zosta³o brakiem mo¿liwo�ci uzyskania opinii
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarz¹du powiatu. Powodem
by³ pat w g³osowaniu. Najpierw dwóch cz³onków, by³o za (dwóch przeciw
i dwóch wstrzyma³o siê od g³osu). Nastêpnie - trzy za, trzy przeciw. �Posze-
rzenie sk³adu komisji pozwoli na wyj�cie z patowej sytuacji...� - mówi³ prze-
wodnicz¹cy Rady Rafa³ Jó�wiak. Samo g³osowanie - w sprawie poszerzenia
sk³adu - poprzedzi³a emocjonalna dyskusja, w której g³os zabiera³a kilka-
krotnie radna Jolanta Szczypiñska, a z oburzeniem (o wniosku 7 radnych)
wypowiada³ siê Marek Materka. (SLD). Szereg pytañ skierowano do radcy
prawnego, poniewa¿ zdaniem radnych opozycji �ta sesja by³a niepotrzebna�.
�Radnego trzeba tak d³ugo pi³owaæ a¿ zag³osuje w sposób wygodny dla
koalicji - komentowa³ Krzystof Debich i dodawa³: �Gwa³cicie ducha prawa,
ducha demokracji i samorz¹dno�ci. G³osowanie do skutku? Tego jeszcze nie
by³o�. Ostra polemika wywi¹za³a siê te¿ pomiêdzy przewodnicz¹cym komisji
rewizyjnej Zbigniewem Filipiakiem, a przewodnicz¹cym Rady Rafa³em
Jó�wiakiem. �Próbowa³ pan dostarczyæ do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Skierniewicach dokumenty z posiedzenia komisji, a to s¹ kompetencje
przewodnicz¹cego Rady� - stwierdzi³ m.in. Rafa³ Jó�wiak. �Prosi³em o dostêp
do protokó³u. Nie mia³em zamiaru wysy³aæ ¿adnych dokumentów� - odpo-
wiada³ Filipiak. Po ostrej, godzinnej wymianie pogl¹dów zarz¹dzono g³oso-
wanie, w którym jedynym kandydatem by³ Ryszard Olesiñski. Stosunkiem
g³osów 13 do 7 zosta³ nowym cz³onkiem Komisji Rewizyjnej. Teraz ju¿ nie
by³o niespodzianek: trzech radnych komisji rewizyjnej by³o za, dwóch - przeciw,
jeden wstrzyma³ siê od g³osu. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, o godzinie
12.00 zarz¹dzi³ koniec jej posiedzenia.           /G.B./

Strefa Kibica
Na czas mistrzostw Euro 2012, zor-
ganizowano j¹ na stadionie by³ej
�Kutnowianki�. Jej organizatorem
jest Oficjalny Fan Club Widzew -
Kutno, którego prezesem jest
Micha³ Wasielewski. Mecze, ogl¹-
daj¹ na telebimie t³umy mi³o�ników
futbolu poprzebierane w barwy
narodowe. Jest kolorowo, rodzinnie
i weso³o, a fantastycznego dopingu
mog³aby pozazdro�ciæ niejedna na
murawie dru¿yna. S¹ te¿ dla dzieci
dmuchane zabawki, pi³karskie
boisko, symulator gier. Mo¿na rów-
nie¿ pomalowaæ twarz, by mocniej
uto¿samiaæ siê z EURO 2012.

XVIII SESJA RADY POWIATU

Gmina Strzelce uczestniczy³a w jarmarku, jaki mia³ miejsce w pierwszej
dekadzie czerwca, na rynku Manufaktury w £odzi. Patronat nad imprez¹
obj¹³ Urz¹d Marsza³kowski województwa ³ódzkiego. �Smaki Ziemi £ódz-
kiej� to impreza, której celem by³o wyszukiwanie potraw regionalnych,
które mog³yby siê staæ kulinarn¹ wizytówk¹ regionu. W tym roku prym
wiod³y pieczone kaczki. Maria Kaczorowska, dyrektor departamentu fun-
duszu rozwoju obszarów wiejskich g³o�no wyrazi³a swoje opiniê, ¿e �lubi
to co najprostsze�. Smakowa³ jej szczególnie kartoflarz, czyli danie na
bazie ziemniaków. Przygotowa³y je cz³onkinie Stowarzyszenia Gospodyñ
Wiejskich w Muchnowie, gmina Strzelce: Zofia Stêpniak, Janina Michalak,
Jadwiga Cicharska, Renata Cichoñska i Barbara Pietrzak. Podczas tej
imprezy odby³ siê tak¿e przegl¹d dorobku kulturalnego pod has³em
�FOLK-NUTA�. Przyst¹pi³y do niego równie¿ dwa zespo³y �piewacze
gminy: �Klonowianki� i �Strzelce�. Ich wystêp nagrodzony zosta³ grom-
kimi brawami. W³adze gminy Strzelce reprezentowa³a Ewa Zielak,
zastêpca wójta gminy.           /A.B./

SMAKI ZIEMI ŁÓDZKIEJ

Pierwsze urodziny
Jedyna placówka tego typu w wo-
jewództwie ³ódzkim �Wspólny
dom� �wiêtowa³a swoje pierwsze
urodziny. To kompleks terapeutycz-
no-integracyjny sk³adaj¹cy siê z 32
mieszkañ z aneksami kuchennymi.
Mieszka w nich 35 pensjonariuszy,
g³ównie ludzi starszych, w tym nie-
pe³nosprawnych. Kierownikiem
�Wspólnego domu� jest Agniesz-
ka Jêkot. Obiekt zbudowano kosz-
tem ponad czterech milionów z³o-
tych, z czego dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Kutno otrzyma³o
ponad trzy miliony z³otych.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

7 lipca 2012 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy pol-
skiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Biote-
rapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest te¿ wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim
w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu
pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach
itd. Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi�:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Jestem bardzo wdziêczna Tomaszowi Æwiekowi za zlikwidowanie moich
chorób kobiecych - Jadwiga Bagiñska Maków Maz.

Bonawentura Grodziñski (1931-2012), mimo ¿e zmar³ w £odzi,
przez ca³e swoje aktywne ¿ycie by³ zwi¹zany z Kutnem. I to na dobre,
i na z³e. By³ dziennikarzem lokalnej prasy, korespondentem popu-
larnego ³ódzkiego �G³osu Robotniczego�, a przede wszystkim
niezrównanym mistrzem fotografii reporterskiej. Jednak¿e du¿y roz-
g³os zdoby³, chocia¿ na co dzieñ by³ niesamowicie skromn¹ osob¹,
swoim kolekcjonowaniem znaczków i kart pocztowych. T¹ pasj¹
zarazi³ wielu, nawet najbli¿szych. Bra³ udzia³, ze swoimi zbiorami,
w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, i to przewa¿nie
z du¿ym powodzeniem. Szczególnie upodoba³ sobie historiê II wojny
�wiatowej, a zw³aszcza martyrologiê narodu polskiego podczas niej.
Temu zagadnieniu po�wiêci³ praktycznie wiêkszo�æ swego ¿ycia. Jego
karty pocztowe z tego okresu nie mia³y sobie równych nawet w naszym
kraju. Opracowa³ te¿, na podstawie w³asnych zbiorów, historiê kut-
nowskiej poczty. Bonek, bo tak go nazywali�my, by³ dusz¹ ka¿dego
towarzystwa. Weso³y, ¿yczliwy i kochaj¹cy ludzi. Dzia³a³ bardzo
aktywnie w sekcjach Kutnowskiego Domu Kultury; w Kutnowskim
Towarzystwie Fotograficznym i na rzecz filatelistyki. Na zawsze
pozostanie w pamiêci u swoich licznych kolegów i przyjació³. Z Jego
osobowo�ci zawsze emanowa³a serdeczno�æ i dobroæ. Lubi³ wspó³-
pracê z m³odzie¿¹. Jego artystyczne pasje zosta³y docenione te¿ ostatnio
przez Kapitu³ê Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich
Jerzego Dunin-Borkowskiego. To presti¿owe i licz¹ce siê w naszym
kraju wyró¿nienie otrzyma³ ju¿ po�miertnie. Odszed³ od nas kolejny,
wspania³y cz³owiek i nieoceniony dzia³acz upowszechniania kultury
na Ziemi Kutnowskiej, któr¹ zawsze dobrze promowa³.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
Jerzy Papiewski

ODSZEDŁ DZIAŁACZ KULTURY

Jedyny akwen w Kutnie na powietrzu przy ulicy Narutowicza ju¿ nied³ugo
bêdzie czynny i to bezp³atnie dla wszystkich zainteresowanych. Ma on
49,5 m d³ugo�ci i 24,5 m szeroko�ci, a jego g³êboko�æ wynosi od 90 do
160 cm. Pomie�ci 1500 m3 wody. Tu bêdzie mog³a wypoczywaæ w okresie
letnim m³odzie¿ i doro�li, natomiast dzieci bêd¹ mia³y do dyspozycji bro-
dzik (50 m3 wody o g³êboko�ci od 20 do 50 cm). Nad bezpieczeñstwem
wszystkich korzystaj¹cych z basenu czuwaæ bêdzie trzech do�wiadczo-
nych ratowników. Jak nam powiedzia³ jego kierownik Edward Ksi¹¿ek
wszystko jest ju¿ praktycznie zapiête na przys³owiowy guzik i oby tylko
dopisa³a s³oneczna aura. Pan Edward dodaje, ¿e liczy na pobicie rekordu
frekwencji na akwenie (w ubieg³ym roku przebywa³o aktywnie na nim
oko³o 90 tysiêcy osób w ró¿nym wieku). Basen przy ulicy Narutowicza,
gdzie mie�ci siê prê¿ne Stowarzyszenie Wêdkarskie �Zalew�, czynny
bêdzie od 30 czerwca do koñca sierpnia w godzinach 9.00-18.00. Warto
z niego korzystaæ.            /J.P./

OTWARTY BASEN ZAPRASZA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
By³ pokaz musztry, mody i obyczajów XVII w. Dla uczestników odtwo-
rzono zdarzenia z XVII w, które mia³y miejsce na Ziemi Kutnowskiej.
Pomys³odawcy imprezy (Jacek Saramonowicz i Piotr Stasiak z KTH)
z dum¹ podkre�lali, ¿e to co wydarzy³o siê na terenie obecnego powiatu
podczas potopu szwedzkiego, to historia bardzo ma³o znana. A sam¹
rekonstrukcjê przeprowadzono zgodnie z dokumentami jakie zosta³y zna-
lezione w klasztorze Paulinów na Jasnej Górze. Przed ratuszem przez co
najmniej dwie godziny mo¿na by³o podziwiaæ strzelanie z muszkietów
i armaty, któr¹ odpali³ te¿ prezydent Zbigniew Burzyñski w towarzystwie
cz³onka Zarz¹du Województwa £ódzkiego Marcina A. Bugajskiego
i wicestarosty Konrada K³opotowskiego. Drugiego dnia oporowski
zamek i przyleg³y park zgromadzi³ kilkuset widzów. W³a�nie w otaczaj¹cym
zamek parku mo¿na by³o od rana zwiedzaæ obóz grup rekonstrukcyjnych
wojsk szwedzkich, polskich i zaciê¿nych. Ka¿dy kto skorzysta³ w tym
dniu z zaproszenia do Oporowa mia³ mo¿liwo�æ zapoznaæ siê z obozo-
wym ¿yciem wojska, rodzajami ówczesnej broni, obyczajami i kuchni¹.
Móg³ te¿ postrzelaæ z ³uku do tarczy. O 13.00 pojawili siê przed zamkiem
Szwedzi, którzy z marszu przyst¹pili do ataku na broni¹cych go Polaków.
Huk szwedzkich arkebuzów i broni¹cej zamku armaty, która zdobyta przez
atakuj¹cych, ostrzeliwa³a potem mury zamku. Dym i okrzyki walcz¹cych
s³ychaæ by³o w ca³ej okolicy. Niestety, zgodnie z historyczn¹ prawd¹,
Polacy musieli �wywiesiæ bia³¹ flagê� i poddaæ zamek.

Kutno - Oporów A.D. 2012

POTOP SZWEDZKI

Pó�niej by³y bajki dla milusiñskich wystawiane przez XVII wieczny teatr
lalkowy, a mali widzowie zajmuj¹cy miejsca na belkach s³omy, z rado�ci¹
reagowali na prezentowane sceny. By³y stragany z bursztynem, rêkodzie-
³em i podp³omykami dla zg³odnia³ych. Uczestnicy mogli te¿ porozmawiaæ
z rekonstruktorami i przygl¹daæ siê obozowemu ¿yciu. �W drugim dniu
rekonstrukcji historycznej pod nazw¹ �Potop szwedzki na Ziemi Kutnow-
skiej A.D. 2012�, oprócz inscenizacji zdobycia zamku, w której wziê³y
udzia³ grupy m.in. z Warszawy, Krakowa, Wroc³awia, Rawy Mazowieckiej,
odby³ siê fina³ konkursu edukacyjnego, który nazwano �O puchar
Zag³oby�. Wziê³o w nim udzia³ ponad 70 uczestników. Zainteresowaniem
cieszy³ siê teatr kukie³kowy, wizyty w obozowisku, strzelanie z ³uku. Nawet
pogoda dopisa³a. �W imieniu organizatorów chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim tym, którzy wsparli dzisiejsz¹ imprezê...� - podsumowa³
Jacek Saramonowicz, prezes Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego.
Oporowsk¹ bitwê o zamek obserwowali m.in.: cz³onek Zarz¹du Woje-
wództwa £ódzkiego Marcin A. Bugajski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu
w Kutnie Rafa³ Jó�wiak, wicestarosta kutnowski Konrad K³opotowski
i wiceprezydent m. Kutna Zbigniew Wdowiak.          /G.B./

Od 15 do 17 czerwca trwa³ Zlot Hufca Kutno. Impreza by³a kolejn¹
ods³on¹ obchodów 100-lecia harcerstwa na Ziemi Kutnowskiej. W pro-
gramie zlotu m.in. w pi¹tek od godziny 17.00 budowano zlotowy obóz
oraz odby³ siê apel mundurowy. W sobotê do harcerzy do³¹czy³y zuchy.
Uroczysty apel hufca na pl. Pi³sudskiego rozpocz¹³ siê o godzinie 10.00.
Tu¿ po apelu Gra Miejska dla dru¿yn harcerskich oraz festyn Têczowe
Zuchy dla gromad zuchowych. Podsumowanie zmagañ harcerzy i zuchów
oraz rozdanie nagród ufundowanych ze �rodków WFO�iGW w £odzi oraz
Urz¹d Miasta Kutno odby³o siê na scenie w parku Traugutta. Tak¿e
w parku po pysznym obiedzie zagra³ znany ju¿ i popularny zespó³  Klucz
od Kilwatera. Po godzinie 18.00 impreza przenios³a siê do Szko³y Pod-
stawowej Nr 1. Tam w programie by³o ognisko oraz Akademia Rozmaito�ci.
Zlot zakoñczy³ siê w niedzielê podsumowuj¹cym apelem. W zlocie uczest-
niczy³o oko³o 300 zuchów, harcerzy i instruktorów.

ZLOT HUFCA

Od kilkunastu lat, w czerwcu, nauczyciele Szko³y Podstawowej Nr 6
organizuj¹ zawody sportowe, do których zapraszaj¹ �podstawówki�
z terenu miasta. To od dziesiêciu lat, mo¿na powiedzieæ, �wiêto spor-
towe szko³y i osiedla nazwane by³o �£¹koszyniad¹�. Od zesz³ego roku
to wydarzenie postanowiono nazywaæ �Pucharem £¹koszyna�. Pozo-
staj¹c przez chwilê przy minionych kilkunastu latach wypada wspo-
mnieæ, ¿e od samego pocz¹tku tej imprezy jej komentatorem jest
Jerzy Papiewski, by³y nauczyciel �szóstki�. W programie tegorocz-
nych zawodów by³a siatkówka dziewcz¹t, pi³ka no¿na ch³opców,
zawody strzeleckie z broni pneumatycznej przeprowadzone przez
instruktorów KSS �Orze³� i mecz pi³ki no¿nej Rodzice � Nauczyciele.
Ufundowane przez gospodarzy imprezy puchary wrêcza³a dyrektor
szko³y Emilia Malanowska. W siatkówce dziewcz¹t najlepsze by³y
uczennice �szóstki�, w pi³ce no¿nej z pucharu zadowoleni byli uczniowie
�dziewi¹tki�. W strzelaniu swoje umiejêtno�ci spróbowa³o ponad piêæ-
dziesiêciu chêtnych uczniów. Najwiêcej emocji przyniós³ mecz
seniorów pomiêdzy dru¿ynami rodziców i nauczycieli. Puchar
wywalczyli nauczyciele, którzy pokonali �rodziców� wynikiem 7:5.

/A.B./

W ŁĄKOSZYNIE
NA SPORTOWO
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 KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Prof. Zygmunt Bauman - filozof
To on, a nie jej niedobór, jest dzi� najniezno�niejsz¹ z przeszkód w rozu-
mieniu �wiata. Gdy parê lat temu sprawdzi³em w Google, ile odpowiedzi
Internet dostarczy na has³o �Informacja�, dosta³em 3,5 miliona wyników.
Trzy lata pó�niej to samo has³o wygenerowa³o ju¿ 9 bln 700 odpowiedzi;
na termin �news� otrzyma³em za� 10 bln 780 mln rezultatów. W jednym
niedzielnym wydaniu �The Sunday Timesa� jest wiêcej informacji, ni¿
filozof o�wiecenia w XVIII w. konsumowa³ w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Za-
miast nape³niaæ p³uca ¿yciodajnym tlenem, nat³ok informacji dusi.

Za �Przegl¹dem� Nr 17-18 (643-644) z 6 maja 2012 r., s .63

NADMIAR INFORMACJI

W dniu 4 czerwca br., w £odzi, odby³o siê spotkanie pe³nomocników okrê-
gowych i powiatowych Solidarnej Polski z terenu województwa ³ódzkiego.
Spotkanie poprowadzi³ pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak - pe³nomocnik
regionalny (wojewódzki) i okrêgowy (okrêg Nr 11 - sieradzki). W prezy-
dium zasiedli tak¿e pozostali pe³nomocnicy okrêgowi - by³y pose³ na Sejm
RP - Krzysztof Maciejewski (okrêg Nr 10 � Piotrków Trybunalski) i Jan
Widuliñski (okrêg Nr 9 � £ód�). Towarzyszy³ im szef struktur
m³odzie¿owych województwa ³ódzkiego Piotr Cieplucha. Przedmiotem
konferencji by³o omówienie aktualnych problemów zwi¹zanych z sytuacj¹
gospodarcz¹ i polityczn¹ w Polsce i w regionie. Ustalono, ¿e do koñca
sierpnia br. powinni byæ powo³ani pe³nomocnicy Solidarnej Polski we
wszystkich gminach województwa ³ódzkiego.

I Konferencja Pełnomocników Solidarnej
Polski  w Województwie Łódzkim

Zamy�li³am siê...
Wolno zapada zmierzch...
Nadchodzi noc ksiê¿ycowa...
Nie chcê spaæ! Nie chcê zamkn¹æ oczu,
Wiêc, piszê te s³owa.
Dumam... Siêgam pamiêci¹ w przesz³o�æ...
Widzê ludzkie cienie...
Rozpoznajê w nich - moje pokolenie!
Widzê chaty pokryte strzecha z ma³ymi oknami.
Z których od lampy naftowej nik³e �wiate³ka o�wietlaj¹ drogê.
Widzê dzieci z przykrêconymi do butów ³y¿wami
Je¿d¿¹ po zamarzniêtych rowach, te¿ wo¿¹ siê sankami.
Widzê garnki odwrócone do góry dnem wisz¹ce na drewnianym p³ocie,
Wymownie �wiadcz¹ce o zakoñczonej ciê¿kiej,wiejskiej robocie
I furmankê widzê, na której d³ugie mile wie�niacy do miasta jad¹.
Z koszami pe³nymi jaj, serów jab³ek i gruszek.
Gdy zarobi¹ trochê, pewnie kupi¹ sobie jaki� ciuszek
Widzê konia ci¹gn¹cego p³ug i bronê za nim,
Aby przygotowaæ pole pod zasiew ozimin.
Widzê boæka stoj¹cego w kapu�cie.
On moim s¹siadom podrzuci³ kolejne dzieciê - ju¿ chyba szóste!
I rower widzê!
Posiada³y go nieliczne dzieci w okolicy, ich rodzice
To w³a�ciciele dworskiej kamiennicy.
I objazdowe kino dostrzegam z niewielkim ekranem,
Z czarno-bia³ym filmem, w miesi¹cu raz tylko widziane!
I wiejsk¹ zabawê na któr¹ ch³opaki
Zak³ada³y czyste koszule i marynarki, nie fraki!
A dziewczyny w sukienkach i koralach, �ni³y, czê�ciej o amorach,
Ni¿ o nauce w ma³ych, szkolnych salach.
Czujê zapach chleba, który gospodyni z pieca wyjmowa³a.
Znak krzy¿a czyni³a, gdy dzieciom dawa³a.
Widzê ciep³¹ kiszkê wyjmowan¹ z wrz¹tku
Kuchniê - �kozê� z fajerkami stoj¹c¹ po �rodku.
Wy¿ej wisi sznurek. Susz¹ siê na nim bluzki, majtk i swetry
I pieluchy z tetry.
Moje pokolenie!
Bez telewizora i komórki!
Z radiem PIONIER zwanym ko³cho�nikiem.
Ze �wiat³em lampy naftowej co jak mgie³ka �wieci,
I z dartym pierzem wieczorami na posag dla dzieci.
Moje pokolenie!
Te¿ i z wie¿owcami, samochodem, traktortem, telewizorem z pilotem.
Z komputerem, Internetem, komórk¹, kinem domowym
I z w kosmos lotem. (...)
Moje pokolenie!!!
¯al, czy rado�æ tak prze¿ytych lat?
Czy lepsze ju¿ by³o, jest, czy mo¿e bêdzie jeszcze?
Co da³ mi ten �wiat? (...)

Maria Stêpniak

Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e �hucznie� otwarto kutnowski dworzec.
W poniedzia³ek, 11 czerwca, odby³a siê bowiem uroczysto�æ otwarcia
wyremontowanego, licz¹cego 150 lat obiektu. By³o superekspresowo! Ca³a
uroczysto�æ trwa³a mo¿e z kwadrans!!! Dwie piosenki wykona³ chór.
Z minutê trwa³o wyst¹pienie dyrektora 1000 stacji w Polsce. Dwa razy
d³u¿ej trwa³o przemówienie prezydenta miasta Kutna. Potem obaj panowie
krzyknêli: �Uwa¿amy dworzec kutnowski za otwarty�. I móg³by to byæ
koniec uroczysto�ci, gdyby nie interwencja chóru, który ambitnie od�piewa³
jeszcze jeden utwór. W miêdzyczasie panie kelnerki roznosi³y, zapewne na
os³odê�, mini-ciastka. No i jeszcze pracownicy Muzeum urz¹dzili - przed
dworcem - ma³¹ wystawê o 150-leciu kutnowskiej kolei oraz wrêczali
go�ciom (a w koñcu i wszystkim) piêkne ró¿e. Ot i wszystko! Ludzie
wychodzili speszeni. St¹d mo¿e z³o�liwe uwagi o samym remoncie! Jedna
z ciekawszych opinii: �Fasada zabytkowa, wnêtrze nowoczesne - biurowe
i na dodatek - �jak kwiatek do ko¿ucha� - trzy �zardzewia³e pomosty
wej�ciowe na dworzec i perony�! I to wszystko za feralne - nomen omen
- 13 milionów z³otych.     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

SUPEREKSPRES!

Masz babo placek! Najpierw gor¹co, pó�niej ch³odno, a wreszcie deszcz.
Jak¿e od¿y³y zbo¿a, a i chwasty te¿. Pola z soczyst¹ zieleni¹, a¿ mi³o
patrzeæ. Masz babo placek! Sezon truskawkowy w pe³ni, choæ piêknych
owoców ... ma³o. St¹d cena dla klientów trochê wygórowana w granicach
6-7 z³otych. Gdzie te dobre czasy dla kupuj¹cych, gdy truskawki by³y po
2-3 z³ote. Komu to przeszkadza³o!?
Masz babo placek! Czy wiecie, ¿e zimowe niskie temperatury i brak po-
krywy �nie¿nej spowodowa³y du¿e zniszczenia drzew i krzewów owoco-
wych. Chocia¿ nie wszystkich! Ma byæ rekord jab³ek, czyli wiêcej ni¿
w roku 2011, mimo ¿e wymarz³y odmiany typu Sampton, Clise, Gala,
a w majowych �ogrodnikach� pad³y zawi¹zki Jonagolda. Zimowa ano-
malia bêdzie mia³a wp³yw na zmniejszone dostawy wi�ni, �liw, gruszy,
czere�ni, moreli i brzoskwiñ. Za� zbiory truskawek mog¹ byæ najni¿sze
od 40 lat! Tak twierdzi przewodnicz¹cy Towarzystwa Rozwoju Sadów
Kar³owych profesor Eberhard Makosz. Masz babo placek! Wed³ug niego
³¹cznie zbierzemy w tym roku 2,75 mln ton owoców z drzew owocowych
(rok wcze�niej 2,81), a owoców miêkkich bêdzie zaledwie 270 tysiêcy
ton (w 2011 roku - 379 tysiêcy ton!). Masz babo placek!
Ju¿ do�æ dawno nie pisano o Zespole Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej.
A tu prawdziwa bomba! Wyje¿d¿aj¹ do Hiszpanii! Od 21 czerwca do
1 lipca kutnowscy �piewako-tancerze wezm¹ udzia³ w III Miêdzynarodo-
wym Festiwalu �Alegra�, wystêpy w hiszpañskiej Calellii. Nastêpnie
wystêpy w Witoni i IV ods³ona festynu �Na ludowo� 15 lipca w parku
Traugutta. Masz babo placek!
Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w ¯ychlinie (prezes Jerzy Maciak)
wraz z Burmistrzem Gminy ¯ychlin Grzegorzem Ambroziakiem zorgani-
zowali uroczysto�æ 130-lecia OSP w ¯ychlinie. Rozpocz¹³ j¹ przemarsz
stra¿aków z orkiestr¹ do Ko�cio³a pod wezwaniem �wiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a. W intencji stra¿aków i ich rodzin odprawiono tam Mszê
�wiêt¹. Po niej nast¹pi³ przemarsz na Plac 29 Listopada, gdzie odby³y siê
g³ówne uroczysto�ci 130-lecia OSP w ¯ychlinie. Uroczysto�ci zakoñczy³
wystêp Kabaretu OTTO. Masz babo placek!

Ka¿dy z nas podejmuje mnóstwo ró¿nych decyzji. Zarówno w ¿yciu zawodowym,
dzia³alno�ci spo³ecznej i samorz¹dowej oraz w naszych rodzinach. Od podjêtych
decyzji uzale¿niony jest fina³ prowadzonych przez nas spraw. Rozwa¿ne, zgodne
z logik¹ i prawem decyzje  powinny byæ  norm¹ powszechnie obowi¹zuj¹c¹.
Zupe³nie nie do przyjêcia jest unikanie decyzji w sytuacji, która wymaga jed-
noznacznego okre�lenia stanowiska. Jeszcze gorzej, je¿eli u¿ywa siê pokrêt-
nych t³umaczeñ uzasadniaj¹cych brak decyzji, a wiêc sytuacji, w której w da-
nym temacie jest siê za, a nawet przeciw. Wówczas nastêpuje niebezpieczne
zjawisko rozdwojenia ja¿ni i zjawisko potocznie nazywanego pomieszania
z popl¹taniem. Katalog spraw wymagaj¹cych jednoznacznych decyzji jest �ci�le
okre�lony prawem i nie ma tutaj mo¿liwo�ci uznaniowego traktowania sprawy.
Dok³adnie tak¹ sytuacjê mamy w przypadku g³osowania absolutorium dla
zarz¹dów i rad nadzorczych spó³ek prawa handlowego. Organ udzielaj¹cy
absolutorium zgodnie z zapisami kodeksu spó³ek handlowych zobowi¹zany jest
do udzielenia lub nie udzielenia absolutorium. Wstrzymanie siê od podjêcia tej
decyzji jest niemo¿liwe. Podobnie wygl¹da procedowanie absolutorium w pol-
skich samorz¹dach. W ustawach samorz¹dowych oraz w ustawie o finansach
publicznych, na komisjê rewizyjn¹ zosta³ na³o¿ony obowi¹zek do podjêcia
uchwa³y za lub przeciw absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta i za-
rz¹du powiatu. Ustawodawca nie przewidzia³ sytuacji braku rozstrzygniêcia.
Wszelkie  karko³omne argumenty i dziwaczne interpretacje s¹ do wyrzucenia
do kosza. Chocholi taniec uprawiany przez jak¹kolwiek samorz¹dow¹ komisjê
rewizyjn¹ oraz unikanie jednoznacznej uchwa³y, która musi byæ podjêta w usta-
wowym terminie, dyskwalifikuje jej cz³onków. Trudno zrozumieæ fakt wycho-
dzenia poza merytoryczne, okre�lone ustawowo przes³anki podejmowania
decyzji o absolutorium. Odpowiedzialna rada powinna wyci¹gn¹æ w³a�ciwe
wnioski w stosunku do ³ami¹cych obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny. W³a�nie
takie wnioski wyci¹gnê³a rada powiatu w Kutnie i komisja rewizyjna w pi¹tek
15 czerwca, a wiêc w ostatnim ustawowym terminie podjê³a wymagan¹ prawem
uchwa³ê. S¹ równie¿ decyzje, które powinny byæ szybko podejmowane i wdra¿ane
do realizacji ze wzglêdu na wa¿ny interes spo³eczny. Wielokrotnie poruszana
przeze mnie sprawa zagro¿enia katastrof¹ ekologiczn¹ powiatu kutnowskiego
i ca³ego dorzecza Bzury, ze wzglêdu na brak koniecznej rozbudowy oczysz-
czalni �cieków, w³a�nie do takich nale¿y. Od mniej wiêcej trzech lat wiadomo,
¿e mo¿liwo�ci technologiczne kutnowskiej oczyszczalni s¹ wyczerpane i nie
bêdzie ona w stanie przyjmowaæ zwiêkszonych ilo�ci �cieków o ciê¿kich
³adunkach zanieczyszczeñ. Przez ten czas prezydent Kutna nie podj¹³ tematu
rozbudowy oczyszczalni i bagatelizowa³ problem. Radni z³o¿yli w tej sprawie
interpelacjê. W czwartek 14 czerwca radni otrzymali odpowied�, z której wynika,
¿e prezydent zobowi¹zuje oczyszczalniê do zajêcia siê tym tematem. Sprawa
istotna, któr¹ prezydent nie za³atwi³ przez trzy lata, ma byæ teraz za³atwiona,
bowiem nareszcie równie¿ szanowna w³adza uzna³a potrzebê tej inwestycji.
Miêdzy innymi w tym temacie spotka³a siê w pi¹tek 15 czerwca na sesji nad-
zwyczajnej Rada Miasta, która upowa¿ni³a  prezydenta do z³o¿enia wniosku
o uzyskanie dofinansowania, miêdzy innymi równie¿ rozbudowy oczyszczalni.
Zobaczymy jaki bêdzie efekt tego dzia³ania i czy w przypadku odrzucenia wniosku,
miasto bêdzie w stanie przeprowadziæ t¹ inwestycjê i zabezpieczyæ niezbêdne
�rodki finansowe. W zwi¹zku z jednoznacznym wnioskiem z³o¿onym przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska, rozbudowa oczyszczalni sta³a
siê zadaniem priorytetowym dla miejskiego samorz¹du i prezydent musi wyka-
zaæ efektywno�æ w realizacji tego zadania. Czas �ciemy ju¿ siê skoñczy³, teraz
jest czas, w którym licz¹ siê efekty, a nie ruchy pozorne. W obu opisanych
problemach, w powiecie i w mie�cie, korekty przeprowadzone przez radnych
nale¿y skwitowaæ - lepiej pó�no, ni¿ wcale.          Krzysztof Wac³aw Dêbski

Kutnowskie obserwacje

LEPIEJ PÓŻNO, NIŻ WCALE…Przez ostatnie dwa tygodnie nasze mêskie (i nie tylko) ¿ycie
toczy³o siê w rytmie �Euro 2012�. Horror jaki nasi pi³karze
zaprezentowali w meczu z Grecj¹ (po golu Roberta Lewan-
dowskiego - ekstaza szczê�cia; wyrównanie Greków graj¹-
cych w �dziesi¹tkê� - zasmuci³o; a czerwona kartka Woj-
ciecha Szczêsnego - to prawdziwy koszmar; by po obronie
karnego przez Przemys³awa Tytonia - wróci³y nadzieje)
i zamiast zwyciêstwa... wygrany w koñcu: SZCZÊ�LIWY
REMIS. Drugi mecz z podtekstami (i bójkami m³odych
pseudokibiców) i znowu thriller. W rocznicê powstania
rosyjskiego pañstwa do przerwy pada gol dla �sbornej�. Jedna,
jedyna gro�na akcja Rosjan i od razu bramka! Jakie¿ to by³o
niesprawiedliwe dla Polaków. Po przerwie Polacy zagrali
wreszcie jak... Grecy (z nami). Kapitañski i �kapitalny� gol
Kuby B³aszczykowskiego przypomnia³, ¿e mamy w sk³adzie
Wielk¹ Trójkê z Borussii Dortmund. Mogli�my ten mecz
nawet wygraæ, ale w sumie by³ SPRAWIEDLIWY REMIS.
Tu¿ po zdobyciu gola przez Polskê w meczu z Rosj¹ odno-
towano, i¿ TVP ogl¹da³o a¿ szesna�cie milionów dwie�cie
trzydzie�ci cztery tysi¹ce widzów. Ale to nie jest rekord!
(najwiêcej obejrza³o  Adama Ma³ysza). POZOSTALI�MY
W GRZE! Teraz trzeba by³o tylko (i a¿) wygraæ z Czechami.
No i wreszcie przysz³a wieczorna sobota. Có¿ dodaæ, có¿
uj¹æ!? By³o jak - w spotkaniu z Grecj¹. Tak w sumie nasi
pi³karze dobrze zagrali w turnieju tylko godzinê. Tylko szkoda,
¿e w trzech meczach... �PEPICZKI� OGRALI NAS
SPRYTEM, KONSEKWENCJ¥ I TAKTYK¥, KTÓRA
U NAS BY£A PRZYS£OWIOW¥ �KUL¥ U NOGI�.
0:1 to najni¿szy wymiar kary! �Spali³y� siê marzenia. Rów-
nie¿ Smuda i �desant� zagranicznych pi³karzy. Sensacyjny
zwrot turnieju w grupie A. �Wysz³y� z niej dwie, teoretycznie
najs³absze dru¿yny, czyli Czechy i Grecja. SKOÑCZY£Y
SIÊ MISTRZOSTWA EUROPY DLA POLSKI I WIEL-
KIEJ ROSJI. KTO BY TAK POSTAWI£, TO UCHO-
DZI£BY CO NAJMNIEJ ZA WARIATA!? A to fakt.
Ja postawi³em dru¿ynie polskiej trzy remisy, wiêc moje roz-
goryczenie i smutek by³ ciut mniejszy, ni¿ przeciêtnego
widza. Racjê mieli - Jan Tomaszewski i prezes rosyjskiej
pi³ki, którzy zgodnie stwierdzili, ¿e Polacy byli �le przygo-
towani do szansy, jakiej nie mieli dotychczas (i nie bêd¹ d³ugo
mieli). Polacy maj¹ ostatnie miejsce w grupie A.
¯al pozostanie na d³ugo! Chocia¿ teraz mo¿emy spokojniej
ogl¹daæ innych, którzy przeszli do æwieræfina³ów. OBY�MY
TYLKO WYCI¥GNÊLI ODPOWIEDNIE WNIOSKI,
Z TAK BOLESNEJ LEKCJI. Mam te¿ nadziejê, ¿e nie
bêdziemy czekali lata na rezygnacjê prezesa Laty za taki

BLAMA¯.
Andrzej Stelmaszewski

P.S. W sobotê wieczorem w Kutnie, nawet niebo burzowo
p³aka³o!

Moje pokolenie

Do pi³karskich EURO blisko,
a nasz trener robi wszystko,
by zmontowaæ sw¹ dru¿ynê
I na siebie przyj¹æ winê.

Ju¿ stadiony s¹ gotowe
i nastroje wrêcz bojowe,
tylko czekaæ na pi³karskich go�ci,
by impreza - przebiega³a nam bez z³o�ci.

£atwo ograæ siê nie damy,
a w snach proroczych - medal mamy.
Wiemy, ¿e nie bêdzie ³atwo,
kiedy� to strzelali - Szarmach, Lato!

Mamy w kadrze niez³ych graczy,
dobrze graj¹, co� to znaczy.
Lewandowski z B³aszczykowskim
Dobry duet - mamy zaszczyt.

¯yczmy dobrej gry i spokoju,
zagrzewaj¹c pi³karzy do boju,
by dobr¹ opiniê o Polsce,
wystawi³ �wiat.

Kazimierz Che³miniak

Futbolowe Euro 2012
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

130 LAT STRAŻY POŻARNEJ
W ŻYCHLINIE

Takie by³y pocz¹tki
Towarzystwo Stra¿y Ogniowej Ochotniczej w ¯ychlinie zorgani-
zowano w 1882 roku. Jej za³o¿ycielami byli miêdzy innymi: Stanis³aw
Starzyñski (wybrany na pierwszego naczelnika), Antoni Maci¹¿-
kiewicz - ksi¹dz proboszcz parafii ¯ychlin, Jadwiga Garczyñska
- córka Tomasza Pruszaka, w³a�ciciela miasta i Aleksander Or³owski
- przemys³owiec. Musieli oni wykazaæ wiele uporu, aby prze³amaæ
niechêæ w³adz carskich dla organizowania polskich stowarzyszeñ.
Wówczas stra¿ by³a nie tylko jednostk¹ ochrony przeciwpo¿arowej,
ale i d¹¿eñ spo³ecznych oraz narodowych. Przy stra¿nicach skupia³o
siê ¿ycie kulturalno-o�wiatowe, powstawa³y amatorskie teatrzyki,
chóry, orkiestry i biblioteki. Stra¿ by³a tak¿e jedyn¹, umundurowan¹,
opart¹ na wojskowych regulaminach polsk¹ organizacj¹. Po kilku
latach dzia³alno�ci, decyzj¹ w³adz carskich, Stra¿ Ogniow¹ Ochot-
nicz¹ w ¯ychlinie rozwi¹zano pod zarzutem dzia³alno�ci patrio-
tycznej. Reaktywowano j¹ oko³o 1900 roku dziêki takim dzia³aczom
jak: Ludwik Ponenko - dyrektor Cukrowni Dobrzelin, Józef
Dêbowski - proboszcz parafii ̄ ychlin, Stanis³aw Stachowicz - w³a-
�ciciel apteki, Teofil Strzem¿alski, Józef Andrzejewski - przemy-
s³owiec, Emil Czepe, Stefan Zemski - obywatel ziemski, Wilhelm
Weber - buchalter Cukrowni Dobrzelin i Jan Wo�niak - kierownik
giserni. Funkcjê prezesa powierzono dyrektorowi odlewni - Leopoldowi
Wolickiemu, a naczelnika - obywatelowi miasta - Baranowskiemu.
Po odej�ciu Wilhelma Webera do OSP przy Cukrowni Dobrzelin
dokonano zmian w sk³adzie zarz¹du ¿ychliñskiej stra¿y. W roku
1903 prezesem zosta³ lekarz medycyny - Stefan  Budziñski z Pniewa,
naczelnikiem - Teofil Strzem¿alski, a poza nimi cz³onkami zarz¹du
byli: Henryk Jaroszewski - lekarz weterynarii, Bronis³aw Wieczor-
kiewicz - lekarz, Stanis³aw Stachowicz, Feliks Puchalski - ksi¹dz,
Emil Czepe, Stefan Maciejewski. Dziêki ofiarno�ci mieszkañców
miasta oraz pobliskich okolic przyst¹piono do budowy remizy i wspi-
nalni pomiêdzy ulicami: G¹biñsk¹ i Zako�cieln¹. Budynek Stra¿nicy
by³ jednopiêtrowy, murowany, ale nieotynkowany i bez podpiwni-
czenia. Ogrzewano go piecami wêglowymi. Obiekt nie posiada³ ani
wody, ani kanalizacji. Na parterze zlokalizowano mieszkanie,
pomieszczenie na sprzêt, hol i klatkê schodow¹; na piêtrze - du¿¹
salê na �wietlicê. Od pó³nocnej strony budynku wykonano trzypiê-
trow¹ wspinalniê, któr¹ wykorzystywano równie¿ do suszenia wê¿y.
W 1907 roku Stra¿y Ogniowej Ochotniczej w ¯ychlinie mieszkañcy
miasta ufundowali sztandar (z bia³ym or³em w koronie i �wiêtym
Florianem oraz napisem - O. Stra¿ w ¯ychlinie 1901-1907). W latach
1907-1913 prezesem by³ Ludwik Ponenko, a naczelnikiem pozosta³
Tadeusz Strzem¿alski. Dobrze prowadzone szkolenie teoretyczne
i æwiczenia sprawno�ci fizycznej zaowocowa³y w³a�ciwym przy-
gotowaniem stra¿aków do akcji bojowych. Dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu i sprawno�ci stra¿acy nie dopu�cili do rozprzestrze-
nienia siê ognia na inne czê�ci miasta w  czasie po¿aru, który
w 1911 roku strawi³ 31 obiektów, w tym 17 budynków mieszkal-
nych. W tym czasie ¿ychliñska jednostka posiada³a na wyposa¿eniu:
sikawkê przeno�n¹ i czteroko³ow¹, obs³ugiwan¹ rêcznie, sprzêt
burz¹cy: bosaki jedno - i dwuhakowe, toporki, topory oraz ³opaty,
t³umice, wiadra, skrzykawki i liny. Od 1912 roku przy jednostce
w ¯ychlinie dzia³a³a orkiestra stra¿acka oraz otwarto bibliotekê.
W wyborach 14 lutego 1913  prezesem zosta³ wybrany Leopold
Wolicki - dyrektor fabryki wyrobów ¿elaznych, natomiast naczel-
nikiem - Leon Zawadzki.
W latach 1917-1922 prezesem by³ Stefan Maciejewski, a naczelni-
kiem - aptekarz W³adys³aw Rêdziejowski.
Po 123 latach zaborów w 1918 r. Polska odzyska³a niepodleg³o�æ.
W�ród walcz¹cych o wolno�æ Ojczyzny byli i stra¿acy z ¯ychlina,
którzy dzia³ali w szeregach POW (m.in. K. Fabian i W. Arêdzikowski).

Jerzy Maciak, Ludwik Zalewski �Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w ¯ychlinie. Kronika z lat 1882-2002, For Press, Kutno 2002

W dniach 12 i 13 czerwca 2012 r.w Szkole Podstawowej nr 1
w Kutnie (dyrektor Jaros³aw Koszañski) odby³ siê turniej pi³ki
koszykowej ch³opców klas IV. Pomys³odawc¹ i organizatorem
zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego: Aleksander
Grabowski i Andrzej Pietrzak. Do zawodów przyst¹pi³o 6 klas
IV: A, B, C, D, E, F. £¹cznie oko³o 50 ch³opców. Dru¿yny gra³y
systemem �ka¿dy z ka¿dym�, po 8 minut ka¿dy mecz. Ch³opcy
zaprezentowali spore umiejêtno�ci koszykarskie i wspó³pracê
w dru¿ynach. Najwa¿niejsza idea i zasada gry FAIR PLAY by³a
przez wszystkich przestrzegana. W wyniku koñcowej rywalizacji
poszczególne klasy zajê³y: I miejsce - IV B, II miejsce - IV F,
III miejsce - IV A, IV miejsce - IV E, V miejsce - IV D, VI miej-
sce - IV C. Ch³opcy bardzo fajnie przede wszystkim bawili siê
w czasie turnieju. Poziom gry zró¿nicowany, ale jak na tym etapie
ch³opcy posiadaj¹ ju¿ spore umiejêtno�ci gry w pi³kê koszykow¹.
Spora czê�æ z nich trenuje w AZS WSGK KUTNO, w sekcji
koszykarskiej - stwierdzi³ Andrzej Pietrzak.

TURNIEJ KOSZYKÓWKI

Prezesi i Naczelnicy
OSP w Żychlinie

PREZESI NACZELNICY
1. n.n. 1. Stanis³aw Skar¿yñski
2. Leopold Wolicki 2. Baranowski
3. Stefan Budziñski 3. Teofil Strzem¿alski
4. Ludwik Ponenko 4. Jan Gryff-Chamski
5. Stefan Maciejewski 5. Zygmunt Weber
6. Karol Fabian 6. Konstanty Nowicki
7. Stefan G³ogowski 7. Zygmunt Suchorski
8. Konstanty Pawlak 8. Konstanty Nowicki
9. Zygmunt Suchorski 9. Józef Moszczyñski
10. Bronis³aw �wiat³owski 10. Bronis³aw Piñkowski
11. Marian �liwiñski 11. Stefan Klimczak
12. Henryk Klarzyñski 12. Stanis³aw Ry¿lak
13. W³adys³aw Jagie³³o 13. Czes³aw Ledzion
14. Franciszek Dêbicki 14. Jan Wojtalewicz
15. Bronis³aw Wojciechowski 15. Stanis³aw Ry¿lak
16. Ludwik Zalewski
17. Jerzy Maciak

(ci¹g dalszy ze strony 1)
By³ to dwugodzinny koncert koñcz¹cy rok kulturalno-o�wiatowy 2011-
2012. Imprezê prowadzi³y: Adrianna Krukowska i Marta Dawidowicz.
Ca³y blok wystêpów rozpoczêli cz³onkowie Teatru Puszek przedstawie-
niem: �Nie ma tego z³ego�. By³y to skróty wielu polskich bajek. Stroje
m³odych artystów i ich pewno�æ sceniczna  zosta³y serdecznie przyjête
przez zgromadzon¹ publiczno�æ. Od strony technicznej impreza zosta³a
dobrze przygotowana i nag³o�niona. Na estradê wychodzi³y kolejne grupy
prowadzone pod kierunkiem Joanny Zieliñskiej i Doroty Cio³kowskiej,
a wiêc: Puls, Fair play, Alibi, grupa Street Dance Crew, Beat Killers, Cool
Kids, Zespó³ tañca jazzowego Szok, Dangerous Team, Sekcja 3 w 1.
Dziewczêta z grupy teatralnej �od jutra� za�piewa³y piosenki z �Majówki
z Barej¹�.           /A.B./

Z MUZYKĄ I TAŃCEM
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¯YCIE REKLAMOWE
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Na stadionie ³ódzkiego AZS-u rozegrano mistrzostwa województwa,
w których bra³o udzia³ dziewiêcioro zawodników UKS �Dziewi¹tka� Kutno
(trener Jacek Kud³a). Podwójn¹ medalistk¹ zosta³a Wiktoria Leszczyñska.

Wygra³a 100 m z czasem 13.11. (w eliminacjach rekord ¿yciowy 13 s.),
a srebro zdoby³a w skoku w dal wynikiem 482 cm. Rafa³ Ewkowski trzy-
krotnie stawa³ na podium. By³ drugi na 110 m pp³ (16.37 s) i w skoku
w dal (607 cm) oraz trzeci w rzucie oszczepem (38.72 m). Medalist¹ zosta³
tak¿e Piotr Kowalski, który br¹z otrzyma³ za sze�ciobój.            /J.P./

UDANY WYSTĘP MŁODZIKÓW „9”WITAJCIE WAKACJE

W Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie, 15 czerwca 2012 roku, m³odzi raperzy
instruowali kole¿anki i kolegów z klas IV-VI, jak rado�nie i bezpiecznie spêdziæ
nadchodz¹ce wakacje. Ka¿da wspólnie �piewana piosenka nios³a przes³anie
bezpiecznego zachowania. Tekst rapu emitowany by³ na dwóch ekranach oraz
rozwieszany na �cianach w formie plakatów. Na tablicach informacyjnych
wyeksponowano numery alarmowe oraz informacje o ICE. Po czê�ci artystycznej
g³os zabra³ przedstawiciel kutnowskiej policji, który w ciekawy sposób
przedstawi³ zasady bezpiecznego zachowania oraz przeprowadzi³ krótki tema-
tyczny quiz, a tak¿e rozda³ odblaskowe opaski. Organizatorkami ca³ego przed-
siêwziêcia by³y: pedagog szkolny Bo¿ena Sikorska i nauczycielka przyrody
Alina Murzynowska.

�Wakacje niech nam ¿yj¹ wiecznie.
W wakacje zdrowo i bezpiecznie.�

WITAJCIE WAKACJE
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Któ¿ jeszcze pamiêta, ¿e pierwszym
starost¹ powiatowym w Kutnie by³
Stanis³aw Chrzanowski, kutnowski
notariusz urodzony 19 maja 1863
roku, zamêczony przez Niemców
30 czerwca 1942 roku!?
By³ ¿onaty z Mart¹ z Wygrzywal-
skich Chrzanowsk¹. Stanis³aw
Chrzanowski pe³ni³ tê funkcjê
bardzo krótko, bo od 11 do 16 listo-
pada 1918 roku. Sam z niej zrezy-
gnowa³, gdy kutnowskiej delegacji
wys³anej do Warszawy (dr Antoni
Troczewski i Stanis³aw Jasiukowicz)
o�wiadczono, ¿e nie wiedz¹c o za-
istnia³ej w Kutnie sytuacji 11 listo-
pada powo³ano W³adys³awa
Froelicha  ze �leszyna jako Komi-
sarza Rz¹du Polskiego na powiat
kutnowski.

A to ciekawe...

KUTNOWSKI ŚLAD

Stanis³aw Chrzanowski - pierwszy
starosta powiatowy w Kutnie.

I dalej: Brat Zofii z Chrzanow-
skich - Roweckiej matki genera³a
dywizji Stefana Grota Rowec-
kiego, dowódcy Armii Krajowej.
Koñczy ten napis znak po-
wstañczej kotwicy. Faktycznie
w ¿yciorysie Genera³a, urodzo-
nego w Piotrkowie Trybunal-
skim, jako rodzice figuruj¹
Zofia Michalina z Chrzanow-
skich i Stefan Augustyn Leon
Rowecki, urzêdnik Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego.

/K.S./

Pomnik z czarnego marmuru przypomina (wej�cie �rodkow¹ bram¹,
tu¿ przed grobami poleg³ych ¿o³nierzy) o jego istnieniu. Ale ten
grób na dolnej p³ycie zawiera nastêpuj¹ce zdanie: �Grób rodziny
Chrzanowskich. Tu spoczywa I starosta kutnowski po odzyskaniu
niepodleg³o�ci w 1918 roku adwokat notariusz Stanis³aw Chrza-
nowski�.

PIERŚCIENIE PANA JERZEGO

To oni w 2012 r. odebrali Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjone-
rów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego (od lewej): Witold Na-
kielski, Mariola Jurecka, Marek Sandecki, Matylda Selwa, Zygmunt
Wasilewski.

Tegoroczni laureaci Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich
Jerzego Dunin-Borkowskiego

Marek Sandecki  (ur. 1951 r.)
Nr pier�cienia 109

Urodzony we W³oc³awku i z tym miastem zwi¹zany do dzisiaj.
Posiada wykszta³cenie wy¿sze techniczne, po³¹czy³ pracê zawo-
dow¹ i spo³ecznikowsk¹ pasjê o licznych zainteresowaniach
kolekcjonerskich. Przy tym jest cz³owiekiem wytrwa³ym i sku-
tecznym. Zacz¹³ kolekcjonowaæ wagi � zgromadzi³ najwiêksz¹
kolekcjê w Polsce i sta³ siê specjalist¹ w tej dziedzinie. Napisa³
fachowy i wyczerpuj¹cy katalog o czê�ci swoich zbiorów pt. Wagi
sto³owe, który ukaza³ siê w 2010 r. Nad nastêpnymi  pracuje.
Zainteresowanie ¿eglug¹ parow¹ na Wi�le zaowocowa³o Dziejami
holownika �Lubecki�, napisanymi wspólnie z T. W¹sikiem. Zbiory
dotycz¹ce przemys³u w³oc³awskiego te¿ z pewno�ci¹ doczekaj¹
siê publikacji. Nale¿y te¿ wspomnieæ o licznych wystawach we
W³oc³awku  oraz  m.in. w Muzeum Techniki w Warszawie i w
Muzeum Dawnego Kupiectwa w �widnicy. Laureat kolekcjonuje
wiêc, aby nie tylko mieæ, ale te¿ poznawaæ i dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹
oraz zbiorami z innymi. Aktywnie dzia³a w Towarzystwie Mi³o-
�ników W³oc³awka (jest wiceprezesem) i skutecznie zara¿a innych
swoimi pasjami. Dziêki temu móg³ za³o¿yæ w rodzinnym mie�cie
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Miar i Wag. Docenia rolê Internetu,
dlatego za³o¿y³ stronê firmy, na której udostêpnia te¿ swoj¹
kolekcjê (www.ppw_tosz.republika.pl) i stronê Stowarzyszenie
Kolekcjonerów Miar i Wag (www.kolekcjonerzy-wag.eu). Dowodem
uznania jego dokonañ jest cz³onkostwo w Polskim Towarzystwie
Historii Techniki i niemieckiego stowarzyszenia Mass und
Gewicht, a tak¿e Dyplom Uznania za zas³ugi dla ratowania dzie-
dzictwa kulturowego W³oc³awka.

Bonawentura Grodziñski (1931-2012)
Nr pier�cienia 110

Laureat, niestety nie doczeka³ siê swojej nagrody. Zmar³ 18 kwietnia
br., na tydzieñ przed posiedzeniem Kapitu³y, która podjê³a decyzjê
o uhonorowaniu tego wybitnego filatelisty, nie wiedz¹c jeszcze
o jego �mierci. W swoim d³ugim i pracowitym ¿yciu zarabia³ na
utrzymanie jako fotoreporter i kupiec, ale jego ¿yciow¹ pasj¹ by³a
filatelistyka. Powa¿nie zaj¹³ siê tym tematem w szkole �redniej.
W latach 50-tych i 60-tych, kiedy zamieszka³ w Kutnie, zacz¹³
budowaæ zbiory z dziedziny historii poczty w Kutnie oraz poczt
polowych i korespondencji jeñców wojennych, kompletowa³ prze-
sy³ki Królestwa Polskiego (1815-1870), a tak¿e kasowniki pro-
wizoryczne z lat 1944-1947. Od 1955 nale¿a³ do PZF, nale¿a³
i wspó³organizowa³ ró¿ne ko³a PZF, m. In. Przy Cechu Rzemios³
Ró¿nych w Kutnie, Od 2011 r. by³ cz³onkiem zarz¹du Okrêgu PZF
w £odzi. Nie zajmowa³ siê jednak tylko filatelistyk¹. Interesowa³a
go tak¿e stara fotografia, numizmatyka i falerystyka. Bra³ udzia³
w wielu wystawach, g³ównie filatelistycznych. Zarówno z krajo-
wych jak i miêdzynarodowych czêsto wraca³ z medalami, w tym
wieloma z³otymi. W�ród wielu jego publikacji zdecydowanie
nale¿y wyró¿niæ monografiê Historia poczty w Kutnie na znacz-
kach pocztowych 1815-1995. B. Grodziñski by³ laureatem wielu
wyró¿nieñ filatelistycznych, w tym Z³otej Odznaki �Za Zas³ugi
Dla Polskiej Filatelistyki� oraz Medalu �Za Zas³ugi Dla Rozwoju
Publikacji Filatelistycznych�. W 1994 r. Rada m. Kutno przyzna³a
mu nagrodê i dyplom za upowszechnianie kultury Kutna i regionu
kutnowskiego. Od 2011 r. by³ Cz³onkiem Honorowym PZF.

Zygmunt Wasilewski  (ur. 1933 r.)
Nr pier�cienia 111

Zamieszka³y od wielu lat w Lublinie, obecnie emeryt, pasjê kolek-
cjonersk¹ odkry³ w sobie do�æ pó�no, bo w wieku oko³o 40 lat.
Zacz¹³ wówczas zbieraæ broñ bia³¹. Pierwszym trofeum by³a szaszka
kozacka. Podró¿e do radzieckich republik w Azji �rodkowej i na
Syberiê w latach 80-tych wzbogaci³y zbiory militariów i zaowo-
cowa³y zainteresowaniem metaloplastyk¹. Odwiedziny u córki
w Perth, w Australii, zapocz¹tkowa³y nowy dzia³ w zbiorach �
rze�ba Azji i Pacyfiku. Na bazie tego tematu nawi¹za³ kontakt
i wspó³pracê z Andrzejem Wawrzyniakiem, twórc¹ Muzeum Azji
i Pacyfiku w Warszawie. Bra³ udzia³ w wielu wystawach zbioro-
wych i indywidualnych. Kolekcjê rze�b przedstawi³ w katalogu
wydanym w 2008 r. Kolekcja, licz¹ca obecnie 120 figurek i wiêk-
szych rze�b ca³y czas ro�nie. Pan Zygmunt nie zaniedbuje te¿
innych dzia³ów, w tym najm³odszego � porcelany dekoracyjnej.
Od 1998 r. jest cz³onkiem Lubelskiego Klubu Kolekcjonerów,
w którym pe³ni obecnie funkcjê cz³onka zarz¹du i odpowiada za
kontakty i organizacjê wspó³pracy z m³odzie¿¹ w ramach Fundacji
�Rozwiñ Skrzyd³a�.  By³ moderatorem powstania M³odzie¿owego
Klubu Kolekcjonerów w Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie.
Dziêki jego zaanga¿owaniu jest nadzieja, ¿e lubelskie kolekcjo-
nerstwo bêdzie nadal siê rozwijaæ.

Witold Nakielski (ur. 1939 r.)
Nr pier�cienia 112

Zawsze wierny rodzinnej £odzi, przedsiêbiorca � obecnie na zas³u-
¿onej emeryturze. Numizmatyka od czasów licealnych sta³a siê
jego pasj¹. �Zainfekowa³� go ni¹ w 1955 r. kustosz Gabinetu
Numizmatycznego, Anatol Gupieniec. On sta³ siê pierwszym
doradc¹ i mentorem licealisty. Pó�niej pozna³ i uczy³ siê od plejady

znakomitych kolekcjonerów i historyków pieni¹dza: W³adys³awa
Terleckiego, Kazimierza de Julien, Annê Szemiotow¹, Ryszarda
Kiersnowskiego, a tak¿e Jerzego Dunin-Borkowskiego. W 1959
r. zosta³ przyjêty do Warszawskiej Sekcji Numizmatycznej PTA,
zarekomendowany przez Anatola Gupieñca i W³adys³awa Terlec-
kiego. Ju¿ w 1961 r. by³ wspó³za³o¿ycielem i pierwszym sekreta-
rzem zarz¹du £ódzkiej Ko³a Numizmatycznego PTA. Zawsze bra³
aktywny udzia³ w wystawach numizmatycznych, udostêpniaj¹c
swoje bogate zbiory monet �redniowiecznych, a tak¿e udziela³ siê
w dzia³alno�ci popularyzatorskiej i naukowej, wyg³aszaj¹c refe-
raty na wielu sympozjach i sesjach naukowych, g³ównie na temat
mennictwa �redniowiecznego. Jego zbiory prezentowane by³y
m.in. w muzeach ³ódzkich, na Zamku Królewskim w Warszawie,
Muzeum Okrêgowym w Bydgoszczy. Z jego wiedzy i do�wiad-
czenia korzystaj¹ od wielu lat pracownicy Dzia³u Numizmatycz-
nego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w £odzi.
Otrzyma³ wiele nagród i wyró¿nieñ. M.in. odznaczony zosta³
Odznak¹ �Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury� i Z³otym Medalem �Za
zas³ugi dla Numizmatyki ³odzkiej�. Od 2005 r. jest cz³onkiem
Honorowym Oddzia³u £ódzkiego PTN.

Cieszyñski Klub Hobbystów (rok za³. 1972)
Nr pier�cienia 113

Jeden z najstarszych klubów kolekcjonerskich, dzia³aj¹cy, jako
jedyny, nieprzerwanie od 1972 r. za³o¿y³o 17 osób. Od pocz¹tku
jednym z podstawowych zadañ by³o ratowanie pami¹tek trady-
cyjnej kultury �l¹ska Cieszyñskiego. Cz³onkowie klubu kieruj¹
s³owami �Kolekcjonowanie pami¹tek przesz³o�ci - oznaka sza-
cunku dla historii naszej Ojczyzny�. Przez 30 lat cz³onkami klubu
by³o ponad 300 osób. W chwili obecnej jego cz³onkami jest ponad
30 osób, w tym 4 honorowych. Klub od zawsze wspó³pracowa³
z cieszyñskimi instytucjami kulturalnymi, zw³aszcza maj¹cymi
zbie¿ne z nim cele, a wiêc muzeami i Cieszyñskim O�rodkiem
Kultury, Macierz¹ Ziemi Cieszyñskiej, która u¿ycza klubowi
siedziby. Cieszyñscy Hobby�ci s¹ te¿ wspó³za³o¿ycielami i aktyw-
nymi cz³onkami Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich.
Klub, nie licz¹c udzia³u w wystawach obcych, zorganizowa³
ponad 60 wystaw w³asnych w Cieszynie i muzeach w ca³ej Polsce.
Cieszyñscy kolekcjonerzy przekazali wiele warto�ciowych eks-
ponatów do muzeów, zw³aszcza w Cieszynie. Organizowane
w Cieszynie gie³dy kolekcjonerskie (odby³o siê ponad 350) ciesz¹
siê od lat nies³abn¹cym zainteresowaniem. Cz³onkowie klubu mog¹
siê pochwaliæ poka�nym dorobkiem wydawniczym, m.in. ukaza³y
siê 43 numery Informatora CKH i Cieszyñskiego Kwartalnika
Militarnego oraz wiele wydawnictw indywidualnych jego cz³onków.
Klub ma powa¿ny udzia³ w ratowaniu zabytkowych nagrobków
na cmentarzach cieszyñskich a tak¿e w uratowaniu i renowacji
polskiego bunkra z 1939 r. Dziêki pasji cz³onków Klubu w Cieszynie
powsta³y dwa muzea � Karol Franek zorganizowa³ Muzeum Dru-
karstwa, Krzysztof Ne�cior natomiast utworzy³ prywatne Muzeum
4 Pu³ku Strzelców Podhalañskich.

Adam Kersten (urodzony 26 kwietnia 1930 w Kutnie, zmar³ 11 stycznia
1983 w Warszawie) � polski historyk, specjalista dziejów Polski XVII
wieku. Urodzi³ siê w polskiej rodzinie ¿ydowskiego pochodzenia. Po
wojnie koñczy³ szko³ê w £odzi. Studia historyczne odby³ na Uniwersytecie
Warszawskim. W 1955 podj¹³ pracê na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie. Konsultant historyczny filmu i serialu telewizyjnego
Pan Wo³odyjowski (1968), wspó³autor scenariusza do filmu Potop (1974),
autor ksi¹¿ki Sienkiewicz � �Potop� � Historia (PIW, Warszawa 1966),
zwolennik odbr¹zawiania mitów narodowych. Wspó³za³o¿yciel i wyk³a-
dowca Towarzystwa Kursów Naukowych (1978�1981), twórca niezale¿nego
wydawnictwa NOWA2, publikuj¹cego m.in. wyk³ady TKN. Odznaczony
po�miertnie Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany
zosta³ na cmentarzu Komunalnym Pó³nocnym w Warszawie. By³ mê¿em
Krystyny Kersten (1931�2008), tak¿e historyka.
Wa¿niejsze prace: Stefan Czarniecki 1599-1665, Opowie�ci o szwedzkim
naje�dzie, Hieronim Radziejowski. Studium w³adzy i opozycji, Na tropach
Napierskiego. W krêgu mitów i faktów, Ch³opi polscy w walce z najaz-
dem szwedzkim 1655-1656, Szwedzi pod Jasn¹ Gór¹ 1655, Historia
Powszechna. Wiek XVII.

ADAM KERSTEN

BRUKARSTWO
układanie kostki
SOLIDNIE !

NAJTANIEJ !
Kutno i okolice

Tel. 508−722−413

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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Z DZIEJÓW KDK

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

IMPRESJE FOTOGRAFICZNE

Zdjêcia z archiwum Jerzego Papiewskiego, dyrektora KDK w latach 1979
- 1990 (foto: �.P. Wac³aw Budzyñski i Micha³ Jab³oñski).

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. mieszka-
niem oko³o 60 m2 (2 pokoje, kuch-
nia, ³azienka, przedpokój) dzia³ka
898 m2, cena 300 tys. z³. Tel. (58)
348-73-32
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach. Tel.
24 252-18-39
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 49 m2 (3p+k), IV piêtro
przy ul. Troczewskiego. Tel. 664-
018-595
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58 m2 (2 pokoje+kuchnia)
po kapitalnym remoncie, w pe³ni
umeblowane, I p., ul. Królowej
Jadwigi. Tel. 664-268-043
Sprzedam lub zamieniê 37 m2. Tel.
516-024-028 po 17
Kupiê kawalerkê do 32 m2, w oko-
licach Staszica, Ko³³¹taja, Braci
�niad. Tel. 512-444-900
Sprzedam niedrogo dom z zabudo-
waniami gosp. + dzia³ka 28 arów,
Grabów k. ̄ ychlina. Tel. 500-211-542
Sprzedam dom parterowy 70 m2

i dom 40 m2 na dzia³ce 648 m2, me-
dia, centrum Kutna. Tel. 512-444-
918, 518-791-872
Tanio sprzedam domek na wsi
ko³o Gostynina, pod lasem, dzia³ka
0,5 ha. Tel. 516-199-906

Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dom piêtrowy, osiedle
Dybów, dzia³ka 432 m2. Tel. 518-
093-832
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel. 782-
280-223
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o  pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta. Tel. 0664-01-85-95.
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD Bielawki k/Kutna. Domek,
woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam
magazyn w Kutnie o pow. ok. 400 m2

+ dwa gara¿e + bud. mieszkalny do
remontu na dzia³ce ogrodzonej
3000 m2. Mo¿liwo�æ najmu czê�cio-
wego lub zmiana adaptacji lokali.
Tel. 24 355-68-64, 501-666-527
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy, Kutno,
ul. Zielarska. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
5 tys. m2 w Krzesinie. Dostêp do pr¹du
i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
w Kutnie, ul. Ko�ciuszki. Tel. 668-
277-265
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
950 m2, przy ul. Zielonej w Kutnie.
Tel. 604-586-443
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ok.
2400 m2, media w dzia³ce, Kucz-
ków. Tel. 24 253-34-40
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
300 m2, wszystkie media, os. £¹-
koszyn. Tel. 668-788-024
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, Piwki. Tel. 889-
084-794
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1350 m2, ul. Konopnicka, ogrodzona,
wszystkie media. Tel. 784-232-360,
24 355-56-25
Sprzedam 1,75 ha + budynki
we wsi Wymys³ów, gm. Kro�niewice.
Tel. 663-470-881
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub na
dzia³ki okolice Kutna. Tel. 608-
797-821
Sprzedam 2 ha przy KPB �Eko
Serwis�, dzia³ka 50 - 400 m2. Tel.
508-722-413
Kupiê ziemiê w okolicach Klo-
nowca, Woli Chru�cianej, £ani¹t.
Tel. 607-092-666
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹

dzia³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
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 lokal na
dzia³alno�æ, przy ul. Królewskiej.
Tel. 519-762-235, 609- 161-997
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce 1700 m2,
Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam stoisko na placu handlo-
wym Manhatan w Kutnie. Tel. 513-
837-559
Sprzedam stoisko na placu handlo-
wym Manhatan w Kutnie. Tel. 502-
127-530
Sprzedam piece gazowe Rapido 60
i 120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maksy-
malne obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-
913-028
Sprzedam sukniê �lubn¹ ecru
firmy Cymbelaine model Gala 2011,
rozm. 40/173. Tel. 503-030-475
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Wynajmê kiosk 16 m2 - bardzo tani
czynsz - na dowoln¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹. Bardzo dobra lokali-
zacja - skrzy¿owanie ulicy Sk³odow-
skiej i Sosabowskiego. Tel. 691-
916-000

SKUP OWOCÓW
truskawki, czarna
porzeczka, wiśnia

Spółdzielnia Ogrodnicza
w Kutnie Majdany 14

Tel. 607−092−666

Ró¿a na powitanie towarzyszy³a wszystkim wa¿niejszym imprezom.
Drugi z prawej - legenda kutnowskiej fotografii Józef Szymañczyk.

XV-lecie zespo³u wokalno-instrumentalnego �Synkopy� (twórcy:
Lechos³aw Stelmaszewski i Leszek Wituszyñski).

Pie�niarz Warszawy Jarema Stêpowski wpisuje siê do Ksiêgi
Pami¹tkowej KDK.

Jesienne Spotkania Teatralne cieszy³y siê du¿¹ popularno�ci¹. Ich
otwarcie w 1987 roku.

Rok 2012 jest wyj¹tkowy dla Kutnowskiego Domu Kultury, bowiem ta
placówka obchodzi 40-lecie swojego aktywnego funkcjonowania. Z okazji
zacnego jubileuszu KDK prezentujemy na ³amach �P¯K�, przy pomocy
zdjêæ, Jego historiê poprzez ludzi, wydarzenia, dzia³alno�æ.

Euro-Bomba!
To nie rekord do Ksiêgi Guinessa,
ale szczyt g³upoty. W pi¹tek, wielki
inauguracyjny mecz Polska - Grecja.
O godz. 13.15, 15-latek z ¯ychlina
zadzwoni³ do ABW z informacj¹,
¿e na Stadionie Narodowym jest
pod³o¿ona bomba. Po pó³ godzinie
szalony ma³olat zosta³ zatrzymany
przez ¿ychliñskich policjantów. By³
to pierwszy wybryk tego m³odzieñca.
Po przes³uchaniu zosta³ wiêc zwol-
niony. Bêdzie s¹dzony w S¹dzie
Rodzinnym, który mo¿e go skazaæ
na pobyt w... poprawczaku. Ca³e
szczê�cie, ¿e nie jest doros³y, gdy¿
grozi³by mu wyrok, a¿ do o�miu (!)
lat wiêzienia. Nie trzeba dodawaæ,
¿e mecz nie zosta³ odwo³any.

Wa³owanie
W Byszewie skradziono z pola wa³
rolniczy. Straty oszacowano na
3 tysi¹ce z³otych.

Koszenie!?
W Paw³owicach z niezabezpieczonej
stodo³y skradziono kosiarkê samo-

jezdn¹ marki John Deere x 300 R,
kosiarkê Husqvarna i Stihl. Straty
oszacowano na 17 tysiêcy z³otych.

Tytoñ w modzie
Z wnêtrza sklepu spo¿ywczego
przy ulicy Jesiennej w Kutnie skra-
dziono wyroby tytoniowe. W³a�ci-
cielka sklepu ponios³a straty
warto�ci 12 tysiêcy z³otych.

Nieproszone wizyty
Z mieszkania przy ulicy Sikorskiego
w Kutnie skradziono ró¿nego
rodzaju z³ota,  bi¿uteriê oraz pie-
ni¹dze w kwocie 100 dolarów i 200
euro. Straty to 12 tysiêcy z³otych.

Kablowanie
W Go³êbiewie Nowym z pomiesz-
czenia warsztatu jednej z firm skra-
dziono oko³o 30 metrów kabla
si³owego-energetycznego i oko³o
50 metrów przewodu jednofazowego.
£¹czne straty 600 z³otych.

¯ycie piwniczne
Z piwnic bloku przy ulicy Szyma-
nowskiego w Kutnie dokonano kra-
dzie¿y elektronarzêdzi i sprzêtu

wêdkarskiego. Straty 350 z³otych,
a w drugim przypadku elektrona-
rzêdzi i ró¿nego rodzaju kluczy na
kwotê 250 z³otych.

¯ycie na targowicy
W Kutnie, na terenie targowicy
miejskiej, przebywaj¹cemu tam
mê¿czy�nie skradziono portfel
z zawarto�ci¹ kart bankomatowych
i p³atniczych oraz dowodu osobi-
stego, prawa jazdy i pieniêdzy
w kwocie 150 z³otych.

Z³odziejski cyklosport
W Pniewie, z terenu szko³y podsta-
wowej, skradziono rower górski
Giant w kolorze czerwono-niebie-
skim. Warto�æ strat 1400 z³otych.

Telefoniczne spiêcie
Z mieszkania, przy ulicy Sk³odow-
skiej w Kutnie, skradziono telefon
komórkowy Nokia 500. W³a�ciciela
kosztowa³o to 400 z³otych.

Samochodowa corrida
W Kro�niewicach z samochodu
Ford stoj¹cego na ulicy Toruñskiej
skradziono portfel z zawarto�ci¹

dowodu osobistego, prawa jazdy
oraz pieniêdzy w kwocie 220 z³otych.
Z niestrze¿onego parkingu przy ulicy
Mickiewicza w Kutnie skradziono
samochód marki Volkswagen Passat.
Warto�æ pojazdu okre�lono na
13.500 z³otych.
Ze stoj¹cego przy ulicy Wschodniej
w Kutnie samochodu Opel Astra
skradziono radio JVS, radio CB
i portfel z dokumentami osobistymi.
Straty oszacowano na 350 z³otych.

Kraksa
Na trasie A1, w miejscowo�ci
Bzówki, kieruj¹cy autobusem marki
Bova nie dostosowa³ prêdko�ci do
warunków drogowych i najecha³ na
ty³ ci¹gnika siod³owego Iveco
z naczep¹ Schmitz. W wyniku zda-
rzenia obra¿eñ cia³a dozna³a pasa-
¿erka autobusu. Kieruj¹cy pojazdami
byli trze�wi.

Podpalenie
W miejscowo�ci Rybie podpalono
bele s³omy. Gospodarze okre�lili
ich warto�æ na 3 tysi¹ce z³otych.

Kurki, koguty
odchowane

ZAMÓWIENIA
Agroplon

Sójki Parcel 3a
Tel. 24 252-11-34

do godz.17.00

Sprzedam teren pod inwestycje
w Kutnie, ul. £¹koszyñska (za
EKO-SERWISEM) od 0,8 ha.
Mo¿liwo�æ budowy domu.

Tel. 508-722-413

Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
42 m2 , III piêtro. Tel. 696-711-644
Wynajmê dwa pokoje z kuchni¹
w domku wolnostoj¹cym. Tel. 24-
254-80-75
Sprzedam dom o pow. 80 m2

z dzia³k¹ 1070 m2 na ulicy Naru-
towicza 68 a w Kutnie. Tel. 661-
428-032.
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
ogrodzon¹ 1530 m2 w Kutnie. Tel.
505-933-968
Sprzedam  ogrodzon¹ dzia³kê
budowlan¹ k/¯ychlina (staw, kort
tenisowy). Tel. 503-155-967
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
w Kutnie. Domek murowany, media,
drzewa owocowe. Ogrodzona. Tel.
24- 254-77-01
Sprzedam VW Passat Kombi,
2004 r. Tel. 600-742-602
Sprzedam tanio siatkê górnicz¹
w elementach i blachê ocynkowan¹.
Tel. 505-933-968
Sprzedam pi³ê tarczow¹ (trajzega)
do drewna + tarcza. Tel. 505-933-
968
Sprzedam agregat uprawowy 280 cm
kupiony w marcu. Kultywator 15,
Brony 3. Tel. 727-609-822
Sprzedam gry komputerowe na
PC, monitor LCD LG 19``. Tel.
606-475-184
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

LekkoatletykaPi³ka no¿na

Baseball

V liga
MKS II Kutno - LKS Ga³kówek 4:0 (2:0)

Bramki: 1:0 - Marcin Panek (19), 2:0 - Adam Grzybowski (41), 3:0 -
Marcin Panek (72), 4:0 - Marcin Panek (75). Outsider ³ódzkiej klasy okrêgowej
gra³ ambitnie przez ca³y mecz, ale zespó³ trenera Andrzeja Grzegorka
i kierownika Krzysztofa Rogali pokaza³ bardziej dojrza³y futbol i co naj-
wa¿niejsze skuteczny. Go�cie stworzyli w ca³ym spotkaniu tylko dwie
gro�ne sytuacje - w 57 minucie ostry strza³ Mateusz Turkowski wybi³ na
korner, a w 64 minucie pi³ka uderzy³a w s³upek. Na uwagê zas³uguje
hat-trick �profesora�, rodem z ¯ychlina, Marcina Panka. To zwyciêstwo
przes¹dzi³o, ¿e rezerwy �miejskich� zajê³y drugie miejsce w tabeli roz-
grywek. To najwiêkszy sukces kutnowskich dublerów w dotychczasowej
historii klubu.

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Na boisku przy Gimnazjum w £aniêtach odby³y siê Powiatowe Mistrzo-
stwa Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe (przewodnicz¹cy W³adys³aw
Sokó³) w kategorii juniorów na 2012 rok. O tytu³ najlepszych mieszkañców
- sportowców - wsi na Ziemi Kutnowskiej rywalizowa³o 131 zawodników,
w tym 58 dziewcz¹t. Wyniki pierwszych trzech w konkurencjach: 100 m
- Natalia Wêglarek (Strzelce), Izabela Konowalczyk (Go³êbiewek), Kinga
Stasiak (Krzy¿anów) oraz Przemys³aw S³omiñski (Ostrowy), Szymon
Górkiewicz (Strzelce), Kajetan Dogadalski (Strzelce); 400 m - Ma³gorzata
£uczak (Go³êbiewek), Daria Moczulska (Go³êbiewek), Kinga Weber
(£aniêta) oraz Piotr Bogdañski (Ostrowy), Daniel Chodorowski (Strzelce),
Adam Stanis³awski (Krzy¿anów); 800 m - Pamela Ignaczak (£anieta),
Samanta Kruszyna (Strzelce), Karolina Kakaryga (Ostrowy); 1200 m
- Maciej Kawczyñski (Ostrowy), Patryk Wi�niewski (£aniêta), Dawid
Adamczyk (Ostrowy); skok w dal - Natalia Wêglarek (Strzelce), Klaudia
Sarniak (Go³êbiewek), Izabela Konowalczyk (Go³êbiewek) oraz Adam
Ogiñski (Go³êbiewek), Przemys³aw S³omiñski (Ostrowy), Tomasz Czer-
wiñski (Strzelce); pchniêcie kul¹ - Marta Fr¹tczak (£aniêta), Anna Bara-
nowska (£aniêta), Anna Kondraszewska (Ostrowy) i Szymon Górkiewicz
(Strzelce), £ukasz Cierpikowski (Strzelce), Jakub Krakos (Ostrowy).
Otrzymali oni pami¹tkowe dyplomy i okoliczno�ciowe medale od Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS w £odzi i Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Kutnie. Wszystkim gratulujemy!

ZAWODY LZS

Cztery spotkania o mistrzostwo ekstraligi rozegrali w Centrum Ma³ej Ligi
podopieczni trenera Przemys³awa Kubickiego i kierownika dru¿yny
Patrycji Bieleckiej. Ich przeciwnikiem by³a szósta dru¿yna tabeli KS Ba-
seball Wroc³aw. Wyniki tego pojedynku to 3:1 dla kutnian (3:1, 2:5, 11:0,
2:0). Sk³ad naszego zespo³u: Adam Anders, Gracjan Bielecki, Piotr
Cedzyñski, Mariusz Gawrylak, Mariusz Grzanowski, Kacper Kamiñski,
Jakub Kasica, Adam Konopek, Jakub Kolasiñski, Artur Krasiñski,
Tobiasz Lewandowski, Robert Ma³ecki, Cezary Miklas, Piotr Miko³aj-
czyk, Jakub Nadolski, Micha³ Perliñski, Artur Wojtczak, Jakub Wojtczak,
Maciej Wróblewski. Kutnianie zajmuj¹ 3 miejsce za Gepardami ¯ory
i Silesi¹ Rybnik. W Lidze Softballu Kobiet nasze panie (wicemistrzynie
Polski) uleg³y ekipie TSB Demony Miejska Górka 12:19 i wygra³y 16:9.
S¹ na przedostatniej, pi¹tej lokacie maj¹c na 6 rozegranych spotkañ dwa
wygrane.

GRA MKS STAL BIS KUTNO

DRUGIE MIEJSCE MKS−u „KUTNO”

W sezonie 2011/2012 kutnianie, zdobywaj¹c wicemistrzostwo III ligi ³ódzko-
mazowieckiej, osi¹gnêli najwiêkszy laur w historii futbolu grodu nad
Ochni¹. Chocia¿ niektórzy czuj¹ niedosyt, bo szansa na awans do II ligi
by³a i to du¿a. Dru¿ynê prowadzi³ Kamil Socha, a jego asystentami byli:
Andrzej Grzegorek (runda jesienna) i Robert Michalski (runda wiosenna).
Kierunkiem zespo³u by³ Andrzej Królak, masa¿ysta - Edward Ksi¹¿ek
(runda jesienna), Piotr Go³ofit (runda wiosenna). Grali w zespole: Jakub
Skrzypiec, Mateusz Turkowski, Micha³ Soko³owicz, Tomasz Wróblew-
ski (runda jesienna), Wojciech Borowiec, Przemys³aw Michalski, £ukasz
Znyk, Micha³ Rosiak, Sylwester P³acheta, Kamil Zagajewski, Micha³
Muszyñski (runda wiosenna), Andrzej Grzegorek, Adam Grzybowski,
Robert Kowalczyk (runda jesienna), Przemys³aw Kowalski (runda wio-
senna), Marian Jakubowski, Rafa³ Kubiak (kpt.), Dariusz Lipiñski, Dawid
Dziêgielewski, Marcin Dopiera³a, Bartosz Broniarek, Piotr Michalski (runda
jesienna), Marcin Panek (runda jesienna), Bartosz Kaczor (runda wiosenna),
Maciej Rogala (runda wiosenna), Maciej Rutkowski, Dawid Klepczyñski
(runda wiosenna), Maciej Kowalczyk, Jakub Lipczyñski. �rednia wieku
26,5 lat. Wyniki uzyskane przez dru¿ynê MKS-u: z Radomiakiem Radom
1:1, 0:3, z Wart¹ Sieradz 0:0, 1:0, z Ursusem Warszawa 1:1, 1:0, z Legio-
novi¹ Legionowo 2:1, 0:0, z KP Piaseczno 1:3, 4:0, z Or³em Wierzbica
0:2, 1:2 z Zawisz¹ Rzgów 0:0, 4:0, z Soko³em Aleksandrów £ódzki 0:0,
3:2, z Mazurem Karczew 2:1, 1:1, z Broni¹ Radom 3:1, 0:0, ze Startem
Otwock 0:0, 0:0, z Narwi¹ Ostro³êka 4:0, 2:0, z W³ókniarzem Zelów 2:1,
2:1, z Omeg¹ Kleszczów 2:2, 4:1, z Hutnikiem Warszawa 3:0, 2:0. Naj-
skuteczniejszymi pi³karzami byli: Sylwester P³acheta - 8 goli, Micha³

Rosiak -7, Dawid Dziêgielewski 6, Rafa³ Kubiak 5, Robert Kowalczyk 5,
Przemys³aw Kowalski 4, Mariusz Jakubowski 3. Najd³u¿ej grali: Wojciech
Borowiec i Przemys³aw Michalski. Najwiêcej ¿ó³tych kartek (7) mia³ Adam
Grzybowski. Seniorzy rozpoczna treningi przed sezonem 2012/2013
2 lipca, a rozpocznie siê on w III lidze ³ódzko-mazowieckiej 18 sierpnia.
Koñcowa tabela III ligi sezonu 2011/2012:
1. Radomiak Radom 30 67 52:17
2. MKS Kutno 30 59 46:21
3. Legionovia Legionowo 30 51 47:25
4. Broñ Radom 30 47 44:28
5. Orze³ Wierzbica 30 46 30:28
6. Ursus Warszawa 30 43 46:35
7. Start Otwock 30 43 34:30
8. Omega Kleszczów 30 43 42:38
9. KP Piaseczno 30 42 33:36
10. Zawisza Rzgów 30 39 27:30
11. Sokó³ Aleksandrów £. 30 39 27:30
12. Mazur Karczew 30 35 32:34
13. Hutnik Warszawa 30 34 38:42
14. W³ókniarz Zelów 30 34 33:52
15. Warta Sieradz 30 29 32:46
16. Narew Ostro³êka 30 9 10:81
Radomiak awansowa³ do II ligi, a do IV spad³y: Narew, Warta i W³ók-
niarz. Wesz³y do III ligi: GKP Targówek Warszawa, Pogoñ Grodzisk
Mazowiecki, Lechia Tomaszów Mazowiecki i WKS Wieluñ.

To has³o mistrzostw województwa ³ódzkiego w biegach rozstawnych. Na
stadionie AZS-u w £odzi du¿y sukces odnios³a w kategorii szkó³ podsta-
wowych SP nr 9 z Kutna (trener Jacek Kud³a). Dziewczyny biegn¹ce
w sk³adzie: Emilia Ku�min, Aleksandra Snopkowska, Magdalena Pietrzy-
kowska, Martyna Goniarska, Sandra Kucharska (rezerwowa) uzyska³y czas
55.06 s i zdecydowanie zajê³y pierwsze miejsce pokonuj¹c 13 sztafet.
Doskonale spisali siê te¿ ch³opcy, którzy w grupie 14 najlepszych sztafet
w regionie zdobyli br¹zowy medal. Sztafeta: Krystian Walczak, Jakub
Kopeæ, Adrian Jarosiñski, Mateusz Sobczyk, Patryk Wójkowski (rezer-
wowy) osi¹gnê³a rezultat53.95 s. Zarówno dziewczêta jak i ch³opcy
z �dziewi¹tki� startowali w sztafetach 4x100 metrów. Koñcowym akordem
mistrzostw by³y sztafety mieszane 16x100 m, w których na zmianê bieg³o
8 dziewcz¹t i 8 ch³opców. Kutnianie 1600 m przebiegli w czasie 3.53.39
min. i wywalczyli tytu³ mistrzów. Oto sk³ad: Emilia Ku�min, Mateusz
Sobczyk, Aleksandra Snopkowska, Adrian Jarosiñski, Aleksandra Ber-
naciñska, Krystian Walczak, Magdalena Pietrzykowska, Jakub Kopeæ,
Sandra Kucharska, Patryk Wójkowski, Martyna Goniarska, Marcel
Jab³oñski, Karolina Jankowska, Bartosz Czarnecki, Marta Budner,
Damian Andrzejewski, Ma³gorzata Durmaj (rezerwowa), Hubert Zabo-
rowski (rezerwowy). Wszystkie sztafetyz SP 9 uzyska³y awans do fina³u
krajowego, który odbêdzie siê w £odzi 22 czerwca.
Równie¿ dwie sztafety, ale z ZS nr 1 im. Staszica w Kutnie, zakwalifikowa³y
siê do fina³u ogólnopolskiegow £odzi. W kategorii szkó³ ponadgimna-
zjalnych dziewczêta ze �Staszica� pokona³y 27 szkó³ z województwa ³ódz-
kiego uzyskuj¹c w sztafecie 4x100 m 54.08 s. Sk³ad: Anna Pigulska,
Magdalena Lewandowska, Aleksandra Podemska, Natalia Majda; trener
Mariusz £ubiñski. Mêska reprezentacja �Staszica� (trener S³awomir
Podemski) z czasem 2.07.15 min. zajê³a drugie miejsce w sztafecie szwedz-
kiej (100x200x300x400 m). Sk³ad wicemistrzów: Micha³ Maæczak,
Micha³ Ignaczewski, Maciej Rogala, Marcin Kacprzak. Gratulujemy!

Ten uzdolniony zawodnik UKS �Dziewi¹tka� Kutno (trener
Jacek Kud³a) wygra³ zawody strefowe regionu ³ódzkiego w o�mio-
boju i awansowa³ do lipcowych (Kraków) mistrzostw Polski
juniorów m³odszych. Marcin zdoby³ 4829 punktów (rekord ¿y-
ciowy) osi¹gaj¹c rezultaty: na 100 m - 11.55 s, skok w dal - 583 cm,
pchniêcie kul¹ - 11.42 m, 400 m - 54.41 s, 110 m pp³. - 16.16 s,
skok wzwy¿ - 189 cm, oszczep - 46.98 m, 1000 m - 3.03.83 min.

TRIUMF MARCINA KACPRZAKA

VENA SPORT FESTIWAL

To narodowy sport i tradycyjna sztuka walki Korei. Pocz¹tkowo zosta³o
stworzone do celów militarnych. Nastêpnie zaadoptowane do u¿ytku
cywilnego. Jego twórc¹ jest genera³ Choi Hong Hi. Obecnie jest jedn¹
z pe³noprawnych dyscyplin olimpijskich. Sekcja taekwondo AZS WSGK
Kutno istnieje od 2000 roku. Warto podkre�liæ, ¿e reprezentanci tego
studenckiego klubu (trener Tomasz Bia³ob³ocki - 4 dan) ponad 150 razy
stawali na krajowych i zagranicznych podiach. W hali SP nr 9 przez
8 godzin odbywa³y siê interesuj¹ce zawody, w których bra³o udzia³ ponad
50 zawodników z Kutna i Skierniewic (GLKS Yakuza - trener Piotr Kuba
3 dan). Honorowymi go�æmi tej bardzo ciekawej i stoj¹cej na wysokim
poziomie imprezy byli: trener kadry narodowej Polski taekwondo Soo
Kwang Lee (9 dan) i olimpijka w tej dyscyplinie z Aten Aleksandra
U�ciñska (6 dan). Przeprowadzili oni wspólny trening wszystkich zawod-
ników oraz egzaminy na stopnie uczniowskie i mistrzowskie. Wrêczyli
tak¿e certyfikaty. Du¿e zainteresowanie wywo³a³o �poomse� i konkurencje
dla dzieci do lat 10. �Poomse� to obowi¹zkowe æwiczenia opracowane
przez mistrzów taekwondo. W konkurencjach walk full contact zwyciê-
¿yli: Joanna Milczarek, Adrian Gralak, Zbigniew £ukomski, Tomasz
Zarêbski. Najlepsi otrzymali atrakcyjne puchary, medale i dyplomy.

Taekwondo

WSGK CUP 2012

Kickboxing

W Lesznie Wlkp. o tytu³ najlepszych juniorów Polski walczy³o trzech
zawodników Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno. Podopieczni
trenera Aleksandra Grabowskiego i Piotra Sali - £ukasz Walichnowski,
Jakub Kasica i Sebastian Jakubowski, zajêli w swoich kategoriach wago-
wych miejsca 5-8. Kutnianie wykazali siê dobrym przygotowaniem tech-
niczno-taktycznym i kondycyjnym. W nastêpnych ich startach powinno
byæ lepiej.

KUTNIANIE W MISTRZOSTWACH KRAJU

MISTRZOSTWA LZS REGIONU ŁÓDZKIEGO
Na Stadionie Miejskim im. H. T. Reymana w Kutnie rozegrano ju¿ po raz
czwarty z rzêdu zawody Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe naszego
województwa w kategorii szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Starto-
wa³o 380 osób ze wszystkich rejonów £ódzkiego. Otwarcia imprezy
dokonali: przewodnicz¹cy RW LZS w £odzi Marek Mazur, przewodni-
cz¹cy RP LZS w Kutnie W³adys³aw Sokó³ i cz³onek Zarz¹du Starostwa
Powiatowego w Kutnie Miros³aw Ruciñski. Rozegrano 24 konkurencje.
Powiat kutnowski reprezentowa³y: SP Ostrowy, SP Wroczyny, SP £aniêta,
SP Strzelce, SP Szczyt, SP Bedlno oraz ZS Go³êbiewek, Gim. Krzy¿a-
nów, Gim. Bedlno, Gim. Strzelce. Najlepiej zespo³owo z nich wypad³a
ekipa z Bedlna. Podopieczni trenera Kamila Ga³¹zki (prowadzi te¿ pi³karzy
GKS Bedlno) plasowali siê w czo³ówkach konkurencji: w skoku wzwy¿
Robert Kaniewski by³ trzeci - 165 cm, w skoku w dal Bart³omiej Buja³a
zaj¹³ trzecie miejsce - 556 cm, a sztafeta 4 x 100 m w sk³adzie: B. Buja³a,
B. Walczak, A. Kutkowski i M. Pakulski wywalczy³a, z czasem 49 s.,
drug¹ lokatê. Ponadto w biegu na 1000 m Damian Lasecki by³ czwarty.
Dobrze wypad³ te¿ w rzucie pi³k¹ palantow¹ Emil Ku� - 51.50 m. Z cie-
kawszych wyników: skok w dal - Krystian Kie³bik (Gim. Rozprza) 6 m,
100 m Kamil Jakubowiak (Gim. Sieradz) 11.58 s. Skok w dal szkó³ pod-
stawowych wygra³ Dawid Stañczyk - 481 cm z podkutnowskich Strzelec.
Ciekawe by³y sztafety szwedzkie (400, 300, 200,100 m) i 4 x 100 m.
Kutnowskie zawody by³y bardzo udane co podkre�lali przyjezdni.
¯egnaj¹c siê mówili - do zobaczenia za rok, oczywi�cie...w Kutnie. Naj-
lepsi otrzymali pami¹tkowe medale i dyplomy.

foto: www.kurier-powiatu.pl
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 336

MIESZKANIE
DLA FIRM

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

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

WYKONUJÊ
PROJEKTY

BUDOWLANE
Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 609-822-102

Has³o: B9-G5-£-L9-E3  G3  D7-C13-I2-A4
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 Kutnie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na
stronie www.fitforza.pl.

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 609−107−203

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Choroby serca
Nadci�nienie têtnicze

Kontrola rozruszników serca
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Szp. ul. S. Sterlinga w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Poziomo: A-1. Leci z papierosa A-7. Gatunek wierzby B-9. Czeski
taniec C-1. Znany w Polsce z piosenki �Azurro� (Adriano) D-9. Scho-
wek na asy E-1. Wiecznie zielone drzewo z Nowej Gwinei E-5. Ptasi
w�ród zió³ G-1. Autorka �Harrego Pottera� I-1. Komnata I-6. Rzeka
w Hiszpanii (430 km) J-9. Stru� amerykañski K-1. Mia³ pieczê nad
jako�ci¹ podawanego jedzenia na stó³ monarchy L-9. Turecki ¿an-
darm M-1. Postaæ z powie�ci Sienkiewicza �W pustyni i w puszczy�
M-5. Ro�lina ozdobna (p³omyk).

Pionowo: 1-A. �Pogoda...� z repertuaru Hanny Banaszak 1-I. �No-
kaut� w d¿udo 2-E. Os³ania �wiat³o lampy 3-A. Brytyjska piosenkarka
gruziñskiego pochodzenia goszcz¹ca ostatnio w Polsce 3-I. Dawny
wo�ny w zak³adzie naukowym 4-F. Kojarzy siê z Omeg¹ 5-A. Po-
karm dla kanarków 5-J. Szefuje 6-E. Matka Perseusza 7-A. Wizeru-
nek polityka dla wyborcy 7-I. Zdrój na pograniczu Niecki Soleckiej
i Garbu Piñczowskiego 9-A. Polecenie dla psa 9-I. Minera³ (odmiana
agatu) 11-A. Oklaski za pieni¹dze 11-I. �... pada� z repertuaru Lady
Pank 13-A. Etap w ¿yciu motyla 13-I. Gleba silnie próchniczna typu
bagiennego.           oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Marzec 1996 roku. Kutnowski Dom Kultury - sala amfiteatralna.
Radio Boss (Andrzej Bry³ka, Jerzy Papiewski, Magdalena Radzi-
mierska), Nowy Tygodnik P³ocki (Jerzy Fr¹tczak, Andrzej Stel-
maszewski) organizuj¹ po raz pierwszy w historii wspó³czesnego
Kutna eliminacje do konkursu na najpiêkniejsz¹ dziewczynê
Mazowsza. Do walki staje 16 przedstawicielek p³ci piêknej,
wybranych drog¹ eliminacji, reprezentuj¹cych Ziemiê Kutnowsk¹,
Ziemiê £êczyck¹ i Ziemiê Gostyniñsk¹. Gwiazd¹ artystyczn¹ pod-
czas wyboru Miss by³a �wietna polska piosenkarka, kompozytorka
i autorka tekstów - Halina Fr¹ckowiak (urodzona 10 kwietnia 1947
roku w Poznaniu). Zdjêcie pochodzi z tego w³a�nie nowatorskiego
w grodzie nad Ochni¹ programu. Szybko siê zaprzyja�nili�my
i kilkakrotnie pó�niej mia³em przyjemno�æ z sympatyczn¹, piêkn¹,
bezpo�redni¹, komunikatywn¹, bardzo ¿yczliw¹ i skromn¹ pani¹
Halin¹ siê komunikowaæ pracuj¹c w popularnym wtedy Radiu Boss
(zasiêg P³ock - Ciechanów - Kutno - Piotrków Trybunalski). To
by³y piêkne czasy. Halina Fr¹ckowiak debiutowa³a w 1963 i 1964
roku na Festiwalu M³odych Talentów w Szczecinie. Tutaj konku-
rowa³a miêdzy innymi ze Zdzis³aw¹ So�nick¹, Czes³awem Nie-
menem i Krzysztofem Klenczonem. Zosta³a wtedy laureatk¹ tak
zwanej �Z³otej Dziesi¹tki:. Wspó³pracowa³a z takimi zespo³ami
jak: �Tony�, �Fakty�, �Tarpany�. Zdobywa³a nagrody na Festi-
walach Piosenki w Opolu i w Ko³obrzegu; w latach 1969, 1976,
1977, 1988, 1991, 1993 r. W roku 1976 w Opolu nagrodzono j¹
dodatkowo tytu³em �Miss Obiektywu�. Pracuj¹c z takimi zespo-
³ami jak: �Czerwono-Czarni�, �ABC�, �Tarpany� czy �Drumlersi�
wylansowa³a swoje najwiêksze przeboje: �Kto��, �Czekam tu�,
�Napisz proszê�. Ca³y czas dokszta³ca³a swoje umiejêtno�ci
wokalne u Alicji Barskiej. W 1972 r. rozpoczê³a karierê solow¹.
Wtedy w³a�nie wygra³a kilkakrotnie plebiscyt na najpopularniejsz¹
piosenkarkê Polski. Bra³a udzia³ w zagranicznych festiwalach
(Ostenda, Rostock, Drezno), gdzie otrzyma³a najwa¿niejsze
wyró¿nienia i nagrody, miêdzy innymi otrzyma³a �Z³oty Mikro-
fon� Polsko-Amerykañskiej Agencji Artystycznej. W drodze na
koncert, który mia³ siê odbyæ w 1990 roku w Gorzowie Wielko-
polskim, uleg³a powa¿nemu wypadkowi drogowemu. Mia³a poka-

Halina Fr¹ckowiak w Kutnie

BYŁA OZDOBĄ WYBORÓW MISS
leczon¹ przez szk³o twarz i po³amane nogi. Chocia¿ obra¿enia
twarzy zagoi³y siê stosunkowo szybko i bez widocznych blizn, to
uszkodzenia nóg by³y powa¿niejsze i wymaga³y wielotygodnio-
wego leczenia i wielomiesiêcznej rehabilitacji. Halina Fr¹ckowiak
nagra³a ponad 20 p³yt i kaset, a jej koncerty mo¿na by³o obejrzeæ
w wielu miejscach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie. Wystêpowa³a tak¿e w Teatrze Muzycznym w Gdyni,
w Teatrze Wielkim w £odzi i w Warszawie. Jej albumy solowe to:
�Idê�, �Geira� (z zespo³em SBB), �Ogród Luizy� (z Józefem Skrze-
kiem), �Serca gwiazd�, �Halina Fr¹ckowiak�, �Przystanek bez dro-
gowskazu...�, �Gara¿e gwiazd�. Z grup¹ �ABC� - �Grupa ABC
Andrzeja Nebeskiego�, �Hallo nr 2� (dla NRD). Popularne sk³a-
danki to: �Dawne i nowe przeboje�, �Antologia 2 CD�, �B¹d�
gotowy do drogi�, �Platynowa kolekcja - z³ote przeboje�, �Z³ota
kolekcja - Ma³y Elf�. P³yta �Ogród Luizy� (i cykl 20 mi³osnych
liryków) powsta³a jako owoc zafascynowania Haliny Fr¹ckowiak
poezj¹ Kazimierza Wierzyñskiego. Kolejnym wa¿nym wydarze-
niem sta³a siê p³yta �Geira�, a na listach przebojów znalaz³y siê
takie utwory jak: �Tin Pan Alley�, �Papierowy Ksiê¿yc�, �Anna
ju¿ nie mieszka tu�. To efekt stopniowej zmiany repertuaru pio-
senkarki na powa¿niejszy i bardziej liryczny. �Polskie Nagrania�,
na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, przyzna³y Jej
Z³ot¹ P³ytê za ca³okszta³t dokonañ artystycznych. W 2008 roku
nagra³a now¹ wersjê swojego przeboju �Papierowy Ksiê¿yc�
razem z zespo³em �Muchy�. Najwa¿niejsze piosenki w repertu-
arze Haliny Fr¹ckowiak to m.in.: �Anna ju¿ tu nie mieszka�
(muzyka - Jaros³aw Kukulski, s³owa - Janusz Kondratowicz);
�Atlantydo ¿yj wiecznie� (Kukulski, Kondratowicz); �Bawimy siê
w ¿ycie� (muz. i s³. Halina Fr¹ckowiak); �B¹d� gotowy dzi� do
drogi� (Katarzyna Gärtner i Marek Dudkiewicz); �Dancing
Queen� (Wojciech Trzciñski - Janusz Kondratowicz); �Ma³y Elf�
(H. Roy - Jacek Cygan); �Na sianie� (Katarzyna Gärtner - Ernest
Bryll); �Napisz proszê� (Andrzej Miko³ajczak - Andrzej Jastrzêbiec-
Koz³owski); �Papierowy Ksiê¿yc� (Jaros³aw Kukulski - Janusz
Kondratowicz); �Serca gwiazd� (Kukulski - Janusz Kofta); �Tin
Pan Alley� (Kukulski -  Kondratowicz). Halina Fr¹ckowiak ceni
sobie tak¿e nagrody, wyró¿nienia i odznaczenia jak: nagroda
PRiTV na KFPP w Opolu za �Czekam tu�, �Br¹zow¹ i Srebrn¹
Kotwicê Sopockiego Lata�, Nagrodê prezydenta m. Opola za
wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie wykonawstwa piosenki i jej
prezentacjê na festiwalach w Opolu, Medal Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis.     Jerzy Papiewski
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Pocz¹tki parafii Kaszewy siêgaj¹ XIV wieku. Pierwszy drewniany
ko�ció³ wzmiankowany w 1420 roku, ufundowa³a rodzina Kaszewskich,
do której wówczas nale¿a³y Kaszewy. Drugi, drewniany Dom Bo¿y,
w 1732 roku zbudowa³ podczaszy rawski Jan Wilkanowski, wspierany
przez arcybiskupa metropolitê gnie�nieñskiego Teodora Potockiego Prymasa
Polski, kasztelanow¹ krakowsk¹ ksiê¿nê Teofilê Wi�niowieck¹ i skarbnika
rawskiego £ukasza Wolskiego. Nastêpny ko�ció³, ju¿ murowany, zbudowa³
w latach 1908-1912 proboszcz Józef Winder z fundacji w³a�cicielki Kaszew
- Lutostañskiej. 4 maja 1913 roku konsekrowa³ go sufragan warszawski
biskup Kazimierz Ruszkiewicz. W 1940 roku Niemcy rozebrali �wi¹tyniê
do fundamentów. W 1945 roku ksi¹dz Franciszek Zakrzewski z wiernymi
urz¹dzi³ kaplicê w remizie stra¿ackiej, do której parafianie przenie�li prze-
chowane w domach wyposa¿enie starej �wi¹tyni. W latach 1945-1948
proboszcz Zygmunt Kowalski z ofiar parafian wzniós³ obecn¹ jednona-
wow¹ �wi¹tyniê na planie krzy¿a, utrzyman¹ w stylu neogotyckim. Pierwsz¹
mszê �wiêt¹ w nowym ko�ciele odprawi³ biskup Zygmunt Chromañski
8 sierpnia 1948 roku. Po�wiêcenia dokona³ 29 czerwca 1945 roku ksi¹dz
Bronis³aw P¹gowski. W roku 1958, staraniem ówczesnego proboszcza
Zygmunta Zieliñskiego, wnêtrze ko�cio³a odnowiono i czê�ciowo prze-
budowano wielki o³tarz. Renowacja przeprowadzona w latach 1995-2005
przez ksiêdza proboszcza Jana Bukowskiego przywróci³a �wi¹tyni dawn¹
�wietno�æ. Ceglan¹ �wi¹tyniê z masywn¹ wie¿¹ nad wej�ciem g³ównym
przykrywa dwuspadowy dach. Wnêtrze kryje wiele przedmiotów pó�no-
barokowych z wyposa¿enia poprzedniego ko�cio³a, zachowanych dziêki
trosce i heroizmowi parafian. W absydzie ni¿szego i wê¿szego od nawy
prezbiterium stoi XVIII-wieczny o³tarz g³ówny z obrazem Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej w sukience z epoki, zasuwanym obrazem �Rodzina
Maryi�. W drugiej kondygnacji umieszczony jest obraz �wiêtego Andrzeja
Aposto³a (z jego atrybutami), a w zwieñczeniu znajduje siê krzy¿ na kuli.
Przy prezbiterium stoj¹ niewielkie o³tarzyki po�wiêcone Naj�wiêtszej
Maryi Pannie. W nawach bocznych znajduj¹ siê o³tarze Naj�wiêtszego
Serca Pana Jezusa i �wiêtego Rocha. Obecnie Dom Bo¿y i parafiê w Kasze-
wach (dekanat Kutno - �wiêtego Micha³a Archanio³a) s¹ przedmiotem
troski proboszcza ksiêdza Andrzeja K³oszewskiego. W parafii pod
wezwaniem �wiêtego Andrzeja s¹ dwa ko³a ¯ywego Ró¿añca, s³u¿ba
o³tarza, bielanki i schola. Asystê ko�cieln¹ stanowi¹ stra¿acy. Odpusty
obchodzone s¹: 15 sierpnia - w �wieto Wniebowziêcia Naj�wiêtszej
Maryi Panny i 30 listopada - we wspomnienie �wiêtego Andrzeja Aposto³a.

Jerzy Papiewski
(Na podstawie ksi¹¿ki �Ko�cio³y Diecezji £owickiej - Nasze dziedzictwo�)

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KASZEWACH

W czwartek, 7 czerwca, katolicy naszego kraju brali udzia³ w uroczysto�ciach
ku czci Naj�wiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej, zwyczajowo nazywanego
Bo¿ym Cia³em. W parafii �wiêtego Stanis³awa biskupa Mêczennika
w £¹koszynie, w samo po³udnie, wyruszy³a z ko�cio³a procesja euchary-
styczna do czterech o³tarzy przygotowanych na t¹ uroczysto�æ. Monstrancjê
z Naj�wiêtszym Sakramentem nie�li kolejno ksiê¿a: Miros³aw Czarno-
³êcki, Piotr Skibniewski i Józef Zawi�lak. Przy ka¿dym z o³tarzy czytana
by³a tre�æ Ewangelii, tematycznie zwi¹zana z Eucharysti¹. �piewano pie�ni
religijne. W procesji bra³a udzia³ orkiestra dêta OSP w Kutnie. Jest okazja
do przypomnienia, i¿ oficjalnie w 1317 roku papie¿ Jan XXII ustanowi³
uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a dla ca³ego Ko�cio³a, a jego termin wyznaczy³
na czwartek w oktawie Zes³ania Ducha �wiêtego. Tak wiêc jest to ��wiêto
ruchome� wypadaj¹ce zawsze 60 dni po Wielkanocy.          /A.B./

BOŻE CIAŁO

W Przedszkolu Miejskim nr 5 �Stokrotka� w Kutnie zrealizowany zosta³
w grupach 4-5-latków program edukacyjny antytytoniowy �Czyste
powietrze wokó³ nas�. Dzieci m.in. uczestniczy³y w zabawach twórczych
�Co by by³o, gdyby��, zabawie badawczej, w ramach której bada³y w³a-
�ciwo�ci kwiatów za pomoc¹ zmys³ów, wykonywa³y prace plastyczne
projektuj¹c wspólnie z rodzicami znaczki o zakazie palenia, �piewa³y pio-
senkê o Dinku, uk³ada³y kompozycje z kwiatów i wys³ucha³y pogadanki
Jolanty Dudkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kutnie nt. zdrowego i bezpiecznego stylu ¿ycia. Koordynatorem pro-
gramu jest Agnieszka Kaliñska.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
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CZYSTE POWIETRZE

Piknik rodzinny zgromadzi³ z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkó³
w Go³êbiewku - jak zwykle ca³e rodziny - dziadków, rodziców, m³odsze
i starsze rodzeñstwo oraz m³odzie¿ szko³y. By³y liczne konkurencje spor-
towe: rzuty serso, rzuty pi³k¹ do kosza, strza³y do bramki, rowerowy tor
przeszkód oraz przeci¹ganie liny. Spotkanie u�wietnili swoimi wystêpami
utalentowani uczniowie szko³y. Przygotowali indywidualne oraz grupowe
wystêpy wokalne i taneczne rywalizuj¹c w szkolnym konkursie � Talen-
tynki 2012�. Podczas festynu mo¿na by³o skosztowaæ gor¹cej kie³baski
prosto z pieca, poczêstowaæ siê pachn¹cymi cytrusami i warzywami. Tak¿e
pomalowaæ twarz, wystylizowaæ fryzurê, wzi¹æ udzia³ w zawodach spor-
towych w pi³kê no¿n¹ otrzymuj¹c �s³odkie� nagrody. Najwa¿niejsza by³a
dobra zabawa, której nie popsu³a kapry�na aura.

RODZINNE ŚWIĘTO

Wszelkiej pomy�lno�ci
na nowej drodze ¿ycia

Sz.P. Annie i Paw³owi Wo³oszyn
¿yczy

Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�

¯yciorys jak ¿yciorys... Fakt ju¿ budz¹cy szacunek: 42 lata
pracy. Jeszcze wiêkszy podziw i uznanie, gdy dodamy, ¿e a¿
40 lat w jednym zak³adzie pracy. W dodatku w Urzêdzie Gminy
Kutno, a co wiêcej od pocz¹tku jego utworzenia, czyli od
1 stycznia 1973 roku. Od 1 grudnia 1989 roku jako g³ówna
ksiêgowa. Tak skrótowo mo¿na przedstawiæ zawodowe doko-
nania pani

ANNY BOBOWSKIEJ
(z domu Wyszogrodzkiej) - obecnie skarbnika gminy Kutno.

Urodzi³a siê w Dzierzgowie, gmina Nieborów, powiat ³owicki. Roczny
sta¿ w Pañstwowym Gospodarstwie Rolnym w podkutnowskim Lesznie,
a nastêpnie prawie dwa lata w ówczesnym Prezydium Gromadzkiej
Rady w pod³owickim Be³chowie i Arkadii. Kolejne awanse od instruk-
tora do referenta ds. planowania i statystyki Gminy Kutno (1977).
W 1983 roku otrzymuje funkcjê starszego inspektora. Kluczowym dla
jej zawodowej kariery by³o ukoñczenie wielu kursów, w tym a¿ 300
godzinnego zaocznego kursu dla pracowników finansowo-ksiêgowych
(1988). Ciekawy jest równie¿ koñcowy etap pracy jako skarbnika (od
4 lipca 1990) w Urzêdzie Gminy Kutno. W zwi¹zku z osi¹gniêciem
wieku emerytalnego, na jej pro�bê, Rada Gminy Kutno odwo³a³a j¹
w sierpniu 2006 r. Jednak na pro�bê wójta Jerzego Bry³y od 1wrze�nia
tego roku znów podjê³a odpowiedzialn¹ pracê. Tak wspomina wójt
Jerzy Bry³a swoj¹ wspó³pracê z pani¹ skarbnik Ann¹ Bobowsk¹:
�Pani Ania by³a dla mnie faktycznie nauczycielem administracji
samorz¹dowej. Mia³a intuicjê - umia³a planowaæ i wydawaæ gminne
dochody i koszty z �zegarmistrzowsk¹ precyzj¹�. Sta³a siê wiêc auto-
rytetem finansowym. Dobrze wspó³pracowa³a z innymi skarbnikami
gmin Ziemi Kutnowskiej i RIO w Skierniewicach. Co godne podkre-
�lenia by³a finansist¹ �z krwi i ko�ci�, ale zarazem z dobrym sercem
i wra¿liwo�ci¹ na ludzkie problemy�. Wspó³pracownicy i byli pra-
cownicy mile wspominaj¹ pani¹ skarbnik jako fachow¹, kole¿eñsk¹,
pomocn¹ i zawsze z dobr¹ rad¹ osobê. Nie tylko mieszkañcy, ale tak¿e
stra¿acy z gminy honorowali swoj¹ pani¹ Aniê. Dzia³a³a w stra¿y
i jest honorowym cz³onkiem OSP w Wierzbiu!
A ¿ycie rodzinne?
Normalne. Po�lubi³a swego mê¿a Jana 22 lipca 1972 roku. Tak siê
�w¿eni³am w Kutno� - twierdzi. �Z tego zwi¹zku urodzi³o siê dwoje
dzieci, córka Katarzyna i syn Tomasz�. Sama pani skarbnik tak ocenia
sama siebie: �Prze¿y³am ¿ycie zawodowe, 40 lat w gminie Kutno.
Jestem sympatykiem PSL-u, ale z daleka od polityki, nie tylko ze wzglêdu
na zajmowane stanowisko. Kocham mê¿a, dzieci i �oczko w g³owie�
- wnuka Tymona�.
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ŻEGNAJ SZKOŁO!
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Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Powiat Kutnowski realizuje projekt Nr
WND-RPLD.02.06.00-00-079/09 pn.

�Termomodernizacja
obiektów szkolnych etap II."

Ca³kowita warto�æ projektu:
6 238 308,29 PLN.

Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego:

5 293 395,01 PLN.
Umowa o dofinansowanie Projektu Nr
WND-RPLD.02.06.00-00-079/09-00 z dnia
29.04.2011 roku.

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH ETAP II

Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie po termomodernizacji. Zmodernizowany obiekt Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie.


