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ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

�wiêto Babci i Dziadka to uroczysto�æ, która na sta³e wpisa³a siê w kalen-
darz uroczysto�ci Szko³y Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego
w Strzegocinie.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Tego jeszcze nie by³o

75−LETNI JUBILEUSZ

75 lat temu, 17 lutego 1943 roku, w ko�ciele parafii p.w. �w. Joachima
w Mnichu, zawarli zwi¹zek ma³¿eñski Jadwiga i Edmund Bieliccy.
Uroczysta msza �wiêta, o b³ogos³awieñstwo Bo¿e w intencji Jubilatów,
odbêdzie siê w sobotê 17 lutego 2018 roku o godz. 12.00 w ko�ciele p.w.
�w. Wawrzyñca w Kutnie ul. kard. Stefana Wyszyñskiego 4.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Na uroczystej Gali Laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego �Wiersz o Babci i Dziadku�, 22 stycznia, w Akade-
mickim O�rodku Inicjatyw Artystycznych, zorganizowanej przez
Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole Anna £ykowska, uczen-
nica klasy II gimnazjalnej ze Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marsz.
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie, za wiersz pt. �Dziêkujê� zdoby³a
III nagrodê w kategorii uczniów szkó³ ponadpodstawowych
w grupie wiekowej 13-15 lat. Nagrodê wrêczy³a jej aktorka Teresa
Lipowska. Na konkurs wp³ynê³o 136 prac.

KUTNOWSKA LAUREATKA

BOHATEROM
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W samo po³udnie, 23 stycznia 2018 r., pod tablic¹ przytwierdzon¹ na murze
budynku przy ulicy Sienkiewicza 2 i upamiêtniaj¹c¹ bohaterów Powstania
Styczniowego oraz pobyt Rz¹du Narodowego w Kutnie w styczniu 1863,
uczczono 155 rocznicê jego wybuchu.           (ci¹g dalszy - strona 3)

  „ZŁOTY WIEK”

Stowarzyszenie �Z³oty Wiek� w Kutnie jest organizacj¹ charytatywn¹.
�ród³em s¹ sk³adki cz³onkowskie, które wynosz¹ 5 z³otych od cz³onka
miesiêcznie.    (ci¹g dalszy - strona 5 i 15)

  „ZŁOTY WIEK”

RYNEK PRACY

W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie odby³o siê spotkanie przed-
stawicieli miejscowych pracodawców z cz³onkami Zarz¹du firmy Wadwicz
Grupa sp. z o.o. z Warszawy: jej prezesem Micha³em Szrajberem;
Wadwicz sp. z o.o., prezesem Marcinem Brylowskim; dyrektorem
ds. Klientów Kluczowych Maciejem Spodarem. Region £ód� Wadwicz
Grupa sp. z o.o. reprezentowa³ Józef Pisarski, kutnowianin.

(ci¹g dalszy - strona 4)

JUBILEUSZOWA 50 SESJA

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie odby³a siê uroczysta
50 sesja Rady Miasta Kutno, w trakcie której przyjeto uchwa³ê
o budowie pomnika doktora Antoniego Troczewskiego.

(czytaj - strona 8-9 i strona 6)

ZIMOWISKO

Prawie 50-osobowa grupa dzieci i m³odzie¿y wziê³a udzia³ w zimo-
wisku, w Poroninie, zorganizowanym przez Team Tour, Kutno,
Królewska 47. By³ tam �nieg. I rano, i po po³udniu jego uczestnicy
szusowali po stokach w pobliskiej Suche-ski (780 m n.p.m.),
a jeden dzieñ na wy¿szych górkach � Bia³ki Tatrzañskiej (1350 m
n.p.m.). Brylowali w zjazdach m.in. kutnowianie 8-letni Wiktor
i 9-letni £ukasz. Wszystkim dopisywa³ humor i apetyt! To by³o
prawdziwe, �nie¿ne zimowisko!   (foto - strona 11)

TEAM TOUR
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jadwiga i Edward poznali siê w 1942 roku. Oboje mieli po 22 lata. By³a
okupacja, pomimo to wziêli �lub w ko�ciele w Mnichu. Za to grozi³ wtedy
wyrok �mierci � a wiêc mo¿na powiedzieæ �mi³o�æ do grobowej deski�.
By³y to bardzo ciê¿kie czasy. Wcze�niej Edward po swych wojennych
przygodach � ucieczce, najpierw z niewoli rosyjskiej, a nastêpnie nie-
mieckiej, wróci³ do Kutna i podj¹³ pracê na kolei oraz dzia³alno�æ konspi-
racyjn¹ w AK. W marcu 1944 roku zosta³ aresztowany za swoj¹ pracê
konspiracyjn¹ i po wyroku wywieziony do Niemiec. Tam, w obozie
w Ambergu, zasta³o go wyzwolenie z r¹k wojsk amerykañskich. Pomimo
nêc¹cych propozycji pozostania na Zachodzie powróci³ do Kutna, gdzie
czeka³y na niego ¿ona Jadwiga i córka Barbara.
Zacz¹³ siê kolejny etap w ich ¿yciu � Edward wróci³ do pracy na kolei
i do swojej drugiej mi³o�ci, czyli sportu, a szczególnie pi³ki no¿nej. Na
�wiat przychodz¹ kolejno: Piotr, Andrzej oraz bli�niacy Tomasz i Grzegorz
� dwaj ostatni szybko jednak odchodz¹ do lepszego �wiata. Jadwiga ze
wzglêdu na z³y stan zdrowia nie podjê³a pracy zawodowej, lecz pomaga³a
mê¿owi wykonuj¹c prace cha³upnicze, a przede wszystkim zajmowa³a
siê domem i wychowaniem gromadki dzieci. Edward Bielicki przez wiele
lat z wielkim zaanga¿owaniem dzia³a³ w kutnowskim sporcie, po zakoñ-
czeniu kariery zawodniczej zosta³ trenerem. Robi³ to z wielkim zapa³em
i dobrym skutkiem. Czarni Kutno pod jego trenerskim okiem byli czo³o-
wym klubem naszego regionu. To za jego pracy uku³o siê has³o: �Gdzie
potêga? � za torami!�. Po przej�ciu na emeryturê nie spocz¹³ na laurach.
Wspomaga³ dzia³alno�æ Zwi¹zku ̄ o³nierzy AK, którego by³ sekretarzem,
pomaga³ Kutnowskiemu Towarzystwu Cyklistów w prowadzeniu ksiêgo-
wo�ci, a tak¿e zak³ada³ kancelariê w parafii �w. Jana Chrzciciela w Kutnie.
Dzieci szanownych jubilatów � Barbara i Piotr, ukoñczywszy studia
ruszyli zdobywaæ �wiat, syn Andrzej pozosta³ w Kutnie. Id¹c w �lady
ojca pracowa³ na kolei i � oczywi�cie zaj¹³, siê sportem. Z czasem Jadwiga
i Edward doczekali siê wnuków, a dzi� dane jest im radowaæ równie¿
prawnukami: Amelk¹ i Paw³em. Dzi� mo¿emy cieszyæ siê wspania³ym
Jubileuszem 75 rocznicy �lubu Jadwigi i Edwarda Bielickich. Ich si³¹
pozwalaj¹c¹ wytrwaæ tak d³ugo razem by³ sta³y optymizm, pogoda ducha,
a przede wszystkim wiara w ludzi. ¯yczymy im du¿o zdrowia i wielu
kolejnych wspólnie spêdzonych lat!     Redakcja

Tego jeszcze nie by³o

75−LETNI JUBILEUSZ

Ma³o osób wie, ¿e £ask równie¿ promuje siê jak Kutno � �Miastem Ró¿�.
Jeszcze w tym roku powstanie w tym mie�cie (jak w Kutnie) � ROSA-
RIUM. Dosta³ na ten cel 1,6 mln z³ z Narodowego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej. (Koszt ca³o�ci 1,9 mln z³). Jak gro�na
to konkurencja!? Znaj¹cy temat kutnianie twierdz¹, ¿e wcale nie za wielka...
poniewa¿ w ma³ym £asku wszystko przygotowuje siê jako �prezent� dla
¿o³nierzy amerykañskich. A nasze Kutno � dla polskiego spo³eczeñstwa!

/k.s./

Urz¹d Miasta Kutno Informuje, i¿ osobom fizycznym, których dochód
miesiêczny na jednego cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza
kwoty 50% �redniego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej w roku poprzedzaj¹cym rok, za który op³ata ma byæ wnoszona (og³a-
szanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w miesi¹cu
lutym), Prezydent Miasta Kutno udziela na ich wniosek 50% bonifikaty
od op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci grun-
towej, je¿eli nieruchomo�æ jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele
mieszkaniowe. Termin sk³adania wniosków o udzielenie bonifikaty od
roku 2018 uleg³ skróceniu i up³ywa z dniem 1 marca 2018 roku. Do wniosku
nale¿y do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce wysoko�æ dochodów uzyska-
nych w roku 2017.
Dochód miesiêczny jest obliczany jako �rednia miesiêczna z dochodu,
o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego
w roku poprzedzaj¹cym rok, za który op³ata jest wnoszona.
Przez gospodarstwo domowe rozumie siê gospodarstwo prowadzone przez
u¿ytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z ma³¿onkiem lub
innymi osobami stale z nim zamieszkuj¹cymi i gospodaruj¹cymi na
nieruchomo�ci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste.
Szczegó³owych informacji udziela Wydzia³ Gospodarki Nieruchomo�ciami i
Rolnictwa Urzêdu Miasta Kutno tel. 24 253-11-44, 253-12-49 i 253-12-48.
Wnioski o udzielenie bonifikaty mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 203, 210A
i 213 oraz na stronie internetowej www.umkutno.bip.e-zeto.eu zak³adka
�karty us³ug �wiadczonych przez Urz¹d Miasta Kutno/budownictwo
i mieszkania/gospodarka nieruchomo�ciami/bonifikaty od op³aty rocznej...�.

AMERYKAŃSKI ŁASK

KOMUNIKAT

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na spotkanie, któremu przewodniczy³ dr Micha³ Adamski � naczelnik
Wydzia³u Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, przybyli przedstawiciele
urzêdów: miasta i powiatu, harcerstwa, biura pos³a na Sejm RP Tadeusza
Wo�niaka, Muzeum Regionalnego, TPZK, uczniów Gimnazjum nr 2.
W krótkiej refleksji na temat Powstania Styczniowego wiceprezydent miasta
Zbigniew Wdowiak m.in. powiedzia³: �Je�li siê dzi� tu spotykamy, to
w³a�nie po to, ¿eby swoj¹ obecno�ci¹ potwierdziæ, ¿e pamiêtamy o tym
wysi³ku zbrojnym, zw³aszcza na terenie Ziemi Kutnowskiej, gdzie prze-
bywa³ Rz¹d Narodowy�.

BOHATEROM
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Powstanie Styczniowe (1863�1864) by³o najd³u¿ej trwaj¹cym zrywem
niepodleg³o�ciowym w epoce porozbiorowej. Do walki wci¹gnê³o wszystkie
warstwy spo³eczeñstwa, odcisnê³o siê silnie na ówczesnych stosunkach
miêdzynarodowych, a wreszcie spowodowa³o ogromny  prze³om spo³eczny
i ideowy w dziejach narodowych, co wywar³o decyduj¹cy wp³yw na roz-
wój nowoczesnego spo³eczeñstwa polskiego. Zebrani na uroczysto�ci
wys³uchali te¿, odczytanych przez Patryka Kubiaka, wspomnieñ ksiêdza
Janowskiego o wydarzeniach, jakie mia³y miejsce w Kutnie w roku wybuchu
Powstania Styczniowego. Przyby³e na uroczysto�æ delegacje z³o¿y³y wi¹-
zanki kwiatów pod wy¿ej wspomnian¹ tablic¹. Kwiaty z³o¿ono tak¿e pod
tablic¹ po�wiêcon¹ uczestnikom Powstania Styczniowego znajduj¹c¹ siê
na murze Kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej przy ulicy £êczyckiej.
Tu znajduj¹ siê szcz¹tki powstañców, choæ ju¿ dzi� nie ma ich grobów.
Byli to - Roch Terebiñski oraz Feliks Wo�niak.           /A.B./

Prezydent Miasta Kutno uprzejmie informuje, w okresie od 1 lutego
2018 r. do 30 wrze�nia 2018 r.  przystêpuje do naboru wniosków
o przyznanie dotacji celowej na modernizacjê systemów ogrzewania,
ograniczaj¹c¹ emisjê zanieczyszczeñ, w budynkach na terenie
Miasta Kutno, zgodnie z zasadami okre�lonymi w �Regulaminie
udzielenia dotacji celowej na modernizacjê systemów ogrzewania,
ograniczaj¹c¹ emisjê zanieczyszczeñ, w budynkach na terenie
Miasta Kutno�.
Wysoko�æ dotacji wynosi do 50% kosztów poniesionych na zakup
i monta¿ nowego �ród³a ogrzewania lecz nie wiêcej ni¿ 3.000 z³.
Wnioski o dotacjê rozpatrywane bêd¹ wed³ug kolejno�ci ich z³o¿enia,
do wysoko�ci �rodków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym
roku bud¿etowym Miasta Kutno, przyjmuj¹c maksymaln¹ kwotê dofi-
nansowania na ka¿dy wniosek.
Realizacja dotowanego zadania musi nast¹piæ w nieprzekraczalnym
terminie do 31 pa�dziernika roku, w którym przyznana zosta³a dotacja.
Podstawowe kwestie zwi¹zane z udzielaniem dotacji celowej na
modernizacjê systemów ogrzewania, ograniczaj¹c¹ emisjê zanie-
czyszczeñ, w budynkach na terenie Miasta Kutno:
� dotacja mo¿e zostaæ udzielona tylko na wymianê istniej¹cych urz¹-
dzeñ grzewczych opalanych paliwem sta³ym na nowe �ród³a ogrze-
wania w postaci: pomp ciep³a, ogrzewania gazowego, ogrzewania elek-
trycznego, ogrzewania olejowego, nowoczesnych urz¹dzeñ grzewczych
z podajnikiem automatycznym na biomasê lub wêgiel, spe³niaj¹cych
³¹cznie nastêpuj¹ce wymogi: posiadaj¹cych certyfikat zgodno�ci z norm¹
PN-EN 303-5:2012 �Kot³y grzewcze. Czê�æ 5: kot³y grzewcze na paliwa
sta³e z rêcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej
do 500 kW - terminologia, wymagania, badania i oznakowanie� lub
równowa¿n¹, wydany przez w³a�ciw¹ jednostkê certyfikuj¹c¹; data
potwierdzenia zgodno�ci z wymagan¹ norm¹ nie mo¿e byæ wcze�niejsza
ni¿ 5 lat licz¹c od daty z³o¿enia wniosku o dotacjê; urz¹dzenie powinno
posiadaæ nominaln¹ sprawno�æ przemiany energetycznej co najmniej
80% i spe³niaæ wymagania: klasy 5 - dla �róde³ opalanych paliwami
sta³ymi oddanych do u¿ytkowania po 1.01.2016 r.�;
� po z³o¿eniu wniosku lecz przed podpisaniem umowy o udzielenie
dotacji celowej przedstawiciele Urzêdu Miasta w Kutnie dokonaj¹
kontroli w zakresie posiadania �ród³a ogrzewania na paliwo sta³e, prze-
widzianego do likwidacji. Równie¿ po zrealizowaniu modernizacji
nast¹pi kontrola celem stwierdzenia wype³nienia zadania zgodnie z wa-
runkami umowy;
� w celu wype³nienia wniosku oraz zapoznania siê z umow¹, a tak¿e
uzyskania dodatkowych informacji zwi¹zanych z ubieganiem siê
o dotacjê celow¹ nale¿y zg³aszaæ siê do Urzêdu Miasta Kutno,
Pl. Marsz. J. Pi³sudskiego 18, od poniedzia³ku do pi¹tku,w godzi-
nach 730-1530, do pokoju nr 327 lub zadzwoniæ pod numer telefonu
24-253-12-54.

Prezydent Miasta Kutno - Zbigniew Burzyñski

SZANOWNI PAŃSTWO,
DRODZY MIESZKAŃCY!

Holenderska Fundacja Samen Delen (Dzieliæ Razem) w Landgraaf dzia³a
ju¿ 20 lat . Równie¿ tyle prezesuje jej Anna Palmen-Boels. Wspó³pracê
z powiatem kutnowskim rozpoczê³a ona ju¿ od 2000 r. Udziela pomocy
rzeczowej i finansowej w postaci: odzie¿y i obuwia, sprzêtu gospodarstwa
domowego, mebli na wyposa¿enie wnêtrz, �rodków czysto�ci i pior¹cych,
�rodków higienicznych oraz sprzêtu rehabilitacyjnego i zabawek.
Dotychczasowe wsparcie materialne trafi³o m.in. do: OSW w Nowej Wsi,
Domu Pomocy Spo³ecznej, Domu Dziecka, jak te¿ do Rodzinnego Domu
Dziecka, rodzin zastêpczych, Warsztatów Terapii Zajêciowej, �wietlic,
O�rodków Szkolno-Wychowawczych, a tak¿e osób niepe³nosprawnych.
Czê�æ dostaw zwi¹zana by³a nawet ze szpitalem kutnowskim.
Fundacja jest organizacj¹ po¿ytku publicznego. Dary pozyskuje od indy-
widualnych rodzin oraz sponsorów. Ma do dyspozycji na terenie Holandii
piêæ w³asnych sk³adów, z  których  organizowane jest ich wydawanie. Dla
Fundacji pracuje oko³o 60 wolontariuszy. Pracownicy zwo¿¹ towar,
wykonuj¹ prace za³adowcze, transportowe, segregacyjne i porz¹dkowe.
Fundacja partycypuje w kosztach transportu do Polski. Wspó³pracuje
z innymi o�rodkami w Polsce (np. Suwa³ki) oraz na terenie Litwy.

SAMEN DELEN

SPACERKIEM PO KUTNIE

AKCJA ZIMA 2017/2018

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
REAGUJ!

POMÓ¯ DZWONI¥C:
MOPS w Kutnie w godz. 7.30-15,30

tel. 24 253-78-47, 24 253-44-46, 24 253-95-68
Dom Noclegowy: 24 253-43-90

Policja: 997, 24 253-22-00
Pogotowie Ratunkowe: 999

Stra¿ Miejska: 986, 24 253-12-57
Stra¿ Po¿arna: 998, 24 254-20-76

Nr alarmowy 112
www.mops.kutno.pl

Stra¿acki bilans 2017
Interwencje � 1118 razy
(wzrost), po¿ary � 215 (spa-
dek), miejscowe zagro¿enia
� 823 (wzrost), stra¿acy w akcji
� 5687, ochotnicy w akcji � 68
wyjazdów, �rednio zdarzenie
� co 8 godzin, �redni czas akcji
� 1,5 godziny, apogeum zdarzeñ
(ulewy i wichury): czerwiec �

70 wyjazdów, sierpieñ i pa�-
dziernik � 98 wyjazdów, fa³szywe
alarmy �  80 (!).

Kutnowski rozrusznik
serca
Uwaga! To bardzo wa¿ne! Cen-
trum Kardiologii SCANMED,
zlokalizowane w kutnowskim
szpitalu, otrzyma³o urz¹dzenia do
wszczepiania rozruszników serca.
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Podpisania porozumienia dokonali: dyrektor szko³y Urszula Maciosz-
czyk oraz z ramienia uczelni dr in¿. Tomasz Szablewski i repre-
zentuj¹ca dziekana Wydzia³u Nauk o ¯ywno�ci i ¯ywieniu
dr hab. Bo¿ena Danyluk. Umowa umo¿liwia uczniom uczestnictwo
w wyk³adach oraz zajêciach realizowanych na terenie Wydzia³u,
wyk³adach otwartych, np. z ramienia Polskiego Towarzystwa Tech-
nologów ̄ ywno�ci, Polskiego Towarzystwa Nauk ̄ ywieniowych
i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, jak równie¿ realizacjê
zajêæ dydaktycznych na terenie szko³y prowadzonych przez pra-
cowników naukowych uczelni.M³odzie¿ tej szko³y i zaproszeni
go�cie - uczniowie klas III gimnazjum - wys³uchali wyk³adów:
�Karp czy panga� oraz �Jajo - fenomen ¿ycia�  wyg³oszonych przez
prof. dr hab. Piotra Koniecznego i dr. in¿. Tomasza Szablewskiego
z Katedry Zarz¹dzania Jako�ci¹ i Bezpieczeñstwem. Wyk³ad
poprzedzi³a krótka prezentacja Wydzia³u Nauk o ¯ywno�ci
i ¯ywieniu. Prezentacje spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem
uczniów, o czym �wiadczy³y brawa po zakoñczeniu wyk³adów.
Inicjatorem spotkania by³a Julita Ry�, kierownik szkolenia prak-
tycznego.

PATRONAT „TROCZEWSKIEGO
W �rodê, 17 stycznia 2018 r. w murach �Troczewskiego�, podpi-
sana zosta³a umowa dotycz¹ca objêcia patronatem naukowym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczniów kszta³c¹cych
siê w zawodzie technik technologii ¿ywno�ci oraz technik ¿ywienia
i us³ug gastronomicznych.

W szkoleniu uczestniczy³a grupa  50 osób, w�ród których byli reprezen-
tanci ró¿nych klas ZSZ Nr 2 oraz zaproszeni gimnazjali�ci. Przedstawiciel
firmy Monin zaprezentowa³ syropy, puree, koncentraty, bazy i sosy
u¿ywane w gastronomii oraz ró¿norodne mo¿liwo�ci praktycznego
zastosowania tych produktów w barmañstwie. Uczniowie mieli równie¿
mo¿liwo�æ sprawdziæ swoje umiejêtno�ci stoj¹c za barem. Szczególnie
aktywni uczestnicy szkolenia zostali wynagrodzeni drobnymi prezentami
od firmy sponsoruj¹cej szkolenie. Dziêki spotkaniu, zainicjowanemu przez
nauczyciela przedmiotów zawodowych Ewê ¯ydowo, m³odzie¿ pozna³a
podstawy sztuki barmañskiej, a ci, którzy odkryli w sobie pasjê, dostali
zaproszenia na szkolenie Master Monin.

SZKOLENIE BARMAŃSKIE
W �rodê, 17 stycznia 2018 r. w �Troczewskim�, odby³o siê szkolenie
barmañskie przeprowadzone przez Brand Ambasadora firmy Monin - Paw³a
Jaworskiego. Wspó³praca z firm¹ trwa od 5 lat i by³o to ju¿ trzecie szko-
lenie tego typu dla m³odzie¿y tej szko³y.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W tym roku uroczysto�æ odby³a siê 22 stycznia. Aby podziwiaæ
wystêpy wnucz¹t do szko³y przyby³o oko³o 150 babæ i dziadków oraz
emerytowani nauczyciele i pracownicy szko³y w Strzegocinie. Zebra-
nych go�ci powita³a dyrektor Beata Jurkowska-Przybysz sk³adaj¹c
jednocze�nie serdeczne ¿yczenia. Wszyscy uczniowie klas I-VII oraz
dzieci z grup przedszkolnych 3- 4 i 5-6 latków zaprezentowali siê
w programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Marzeny
Stucha³y i Beaty Kamody.Po chóralnym od�piewaniu �100 lat� dzieci
wrêczy³y w³asnorêcznie przygotowane upominki, a babcie i dziadko-
wie zostali zaproszeni na s³odki poczêstunek przygotowany przez
rodziców.

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Parowóz TKT-48 przed budynkiem dworca I³awa G³ówna. Obok
- kutnianin - mi³o�nik parowozów Tadeusz Falborski.

MIŁOŚNIK PAROWOZÓW

WIEŚCI GMINNE
Mój rynek
Kro�niewice otrzymaj¹ pieni¹dze unij-
ne (z Funduszu Rozwoju Obszarów
Miejskich) na modernizacjê targowiska.
Dostan¹ je, milion z³otych, gdy¿ zajê³y
trzecie miejsce w�ród wnioskodawców
- samorz¹dów województwa ³ódzkiego.

Laureat
Marcin Miko³ajczak, kutnianin, uczeñ

PROFESOR MARIAN MOLENDA BÊDZIE AUTOREM
KUTNOWSKIEGO POMNIKA DOKTORA ANTONIEGO
FORTUNATA TROCZEWSKIEGO.
Profesor Marian Molenda urodzi³ siê 24 marca 1958 roku w Baranowie.
Ukoñczy³ Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Na³êczowie. W 1983 r.
ukoñczy³ studia na Wydziale Rze�by Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk
Plastycznych w Gdañsku, w pracowni profesora Franciszka Duszeñki.
Przez nastêpne dwa lata by³ stypendyst¹ ministra kultury i sztuki. Obroni³
doktorat, pó�niej uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego nauki o sztukach
piêknych. Kieruje pracowni¹ rze�by w Instytucie Sztuki Uniwersytetu
Opolskiego. W 2013 r. otrzyma³ tytu³ profesora. Wyk³ada w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Zawodowej w Nysie. Autor rze�b miêdzy innymi: Agnieszki

MARIAN MOLENDA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wspomniana firma na polskim rynku pracy istnieje ju¿ ponad 25 lat. O jej
osi¹gniêciach i certyfikatach mówi³ jej prezes Micha³ Szrajber: Zwyciê-
stwo w konkursie Warszawski Znak Jako�ci 2007;  Certyfikat Przejrzysta
Firma 2009; Certyfikat Wiarygodno�ci Biznesu 2012; Ambasador Polskiej
Gospodarki 2015. Jak zaznaczy³, firma któr¹ reprezentuje, wspiera swoich
klientów w nowoczesnym zarz¹dzaniu pracownikami i efektywnym
budowaniu d³ugoterminowych planów zatrudnienia. Dziêki us³ugom pracy
tymczasowej polepsza procesy zarz¹dzania p³ynno�ci¹ zatrudnienia.
Dodatkowo firma umo¿liwia szybkie wsparcie kadrowe w przypadku
nieoczekiwanych wzrostów etatów, zamówieñ, zwiêkszenia liczby klien-
tów lub prac sezonowych.

RYNEK PRACY

Osieckiej, Wojciecha M³ynarskiego,
Jerzego Wasowskiego, Jeremiego
Przybory, które znajdujê siê obok
Rektoratu Uniwersytetu Opolskiego
w Opolu. Tak¿e prac z zakresu
malarstwa sztalugowego i rysunku.
Mia³ ponad 25 wystaw indywidu-
alnych, bra³ tak¿e udzia³ w kilku-
dziesiêciu wystawach zbiorowych.
W 2009 r. zosta³ odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Czy kutnowski pomnik doktora
Antoniego Troczewskiego bêdzie
podobny do tego jak Agnieszki
Osieckiej w Opolu!?

Osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ wszelkie informacje w biurze Józefa
Pisarskiego w Kutnie przy ulicy Grunwaldzkiej 5, tel. (24) 355-88-95,
502-702-586, tel./fax (24) 355-88-48, e-mail: jozef.pisarski@wadwicz.pl,
www.wadwicz.pl.           /A.B./

I klasy I LO im. Gen. J. H. D¹browskiego
w Kutnie o profilu matematyczno-infor-
matycznym znalaz³ siê w�ród piêædzie-
siêciu zwyciêzców miêdzynarodowego
konkursu Google Code-In organizowa-
nego przez Google w 2017 r. Nagrod¹
jest czterodniowy pobyt w Mountain
View w siedzibie firmy Google, spotkanie
z in¿ynierami tej firmy i zwiedzanie San
Francisco w czerwcu tego roku.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

10 lutego 2018 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest 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 pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

osadzie � Dobrzelinie. Jest absolwentk¹ Uniwersytetu Warszawskiego,
osob¹ o wielu pasjach. Mo¿na �mia³o j¹ tytu³owaæ �Cz³owiekiem Rene-
sansu�. Wraz z rodzin¹ jest mocno zaanga¿owana w ¿ycie lokalnej spo-
³eczno�ci, a przede wszystkim w dzia³ania TMH¯. Bierze udzia³ w wielu
rekonstrukcjach historycznych zwi¹zanych z histori¹ grodu nad S³udwi¹
i jego okolicami. Zawodowo zwi¹zana jest z naturoterapi¹. Jej fascynuj¹ca
publikacja (100 stron) rozpoczyna siê przedstawieniem tablic genealo-
gicznych rodu Pruszaków, którzy przez blisko 100 lat byli w³a�cicielami
¯ychlina (najstarszy zapis o istnieniu miasta ¯ychlina zanotowany by³
w ksiêgach grodzkich ³êczyckich 20 stycznia 1397 roku). W roku 1777
Tomasz Tadeusz Pruszak zakupi³ grunty w ¯ychlinie i od tej pory w³a�ci-
cielami miasta byli kolejno: Tomasz Tadeusz Pruszak (1777- 1808), Alek-
sander Pawe³ Pruszak (1808-1847), Tomasz Aleksander Pruszak (1847-
1856, Seweryna Pruszakowa (1856-1864), Feliks Pruszak (1864-1866),
który zmar³ bezpotomnie. Odkupi³a od niego dobra ¿ychliñskie Jadwiga
Marianna Garczyñska. Rodzina Pruszaków by³a mocno zas³u¿ona dla
¯ychlina. Miasto zawdziêcza Im swoje najcenniejsze zabytki: ko�ció³
parafialny z  dzwonnic¹ i ogrodzeniem, nieistniej¹ce ju¿ jatki, wiele ka-
mienic, cmentarz oraz pa³acyk i dworek w Budzyniu, a na terenie Gminy
¯ychlin jeszcze  chocia¿by pa³ac i ko�ció³ w �leszynie. Ta pozycja Moniki
Sylwestrowicz � zaproponowana Czytelnikom przez Towarzystwo Mi³o-
�ników Historii ¯ychlina- - na pewno spotka siê z pozytywnym przyjêciem
odbiorców, a dodatkowego uroku woluminowi nadaj¹ zdjêcia.

Jerzy Papiewski

CIEKAWA PUBLIKACJA
Na rynku wydawniczym ukaza³a siê
kolejna, interesuj¹ca ksi¹¿ka zwi¹zana
z Ziemi¹ Kutnowsk¹. Tym razem jest
ni¹ wolumin Moniki Sylwestrowicz
nosz¹cy tytu³ �Dziedzictwo Prusza-
ków�. Ukaza³ siê on pod auspicjami
Towarzystwa Mi³o�ników Historii
¯ychlina, którego autorka jest dzia-
³aczk¹ i cz³onkini¹. Redaktorem tej
pracy jest Anna Maria Wrzesiñska,
a zosta³a Ona sfinansowana przez
Urz¹d Gminy w ¯ychlinie w ramach
zadania publicznego pod has³em
�Historia Jubileuszowa�. Monika
Sylwestrowicz urodzi³a siê w 1976
roku w Kutnie, ale lata dzieciñstwa
i m³odo�ci spêdzi³a w pod¿ychliñskiej

Sk³adam gratulacje ca³emu gronu Redakcji na rêce redaktora naczelnego
dr. Andrzeja Stelmaszewskiego z okazji dwudziestolecia Waszej dzia³al-
no�ci. Gratuluj¹c napisa³am wiersz:

Już dwadzieścia lat
Dwadzie�cia lat to ma³o,
dzia³ajcie d³ugo jeszcze,
a powodzenie Was wesprze.
Przyzwyczajeni do gazety
nadal czekamy w napiêciu,
czy nie zosta³a rozchwytana
od samego rana.
Znajdujemy w niej artyku³y,
tak¿e nasze,
- to felieton - �Kto w Kutnie nie by³ �,
bardzo ciekawy zawsze,
i drugim Sta³ego Bywalca,
nikt pewnie nie pogardza.
Ka¿da wiadomo�æ, czy reklama
jest odpowiednio przes³ana.
Kolorowych zdjêæ jest sporo.
Dziêkujemy wiêc Redaktorom.
Rozpoczynajcie pracê godnie,
jak zwykle, co dwa tygodnie.

Danuta Kustosik

„ZŁOTY WIEK”
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W 2017 roku uda³o siê nam odbyæ dwie bardzo fajne wycieczki. Jedna
z nich pt. �Po zdrowie dla osób niepe³nosprawnych� zosta³a zorganizo-
wana autokarem do �winouj�cia. Pobyt w tym piêknym mie�cie trwa³ 10
dni, pogoda by³a wspania³a, a do morza 50 m. Pla¿a bardzo du¿a i czysta,
wspania³a mo¿liwo�æ obserwacji statków wp³ywaj¹cych do portu � ogromne,
holowane zawsze przez dwa ma³e statki � trwa³o to niekiedy kilkana�cie
godzin. �winouj�cie to bardzo ³adne i czyste miasto. Przyci¹ga bardzo
du¿o wczasowiczów, przewa¿nie zagranicznych, najwiêcej narodowo�ci
niemieckiej. Czasem mo¿na by³o pomy�leæ, ¿e jeste�my w Niemczech,
a nie u nas. Warto to miasto zwiedzaæ; byli�my w nim dwa razy, raz w 2016
i drugi w 2017 roku. Mamy te¿ wspania³e wspomnienia z wycieczki
pt. �Seniorze �piesz siê poznaæ swój kraj�.

To zadanie by³o realizowane w Augustowie i jego okolicach, a obejmo-
wa³o cz¹stkê naszego piêknego kraju, tj. Suwalszczyzny  i Podlasia. Przez
ca³y okres pobytu (7 dni) organizowali�my wycieczki z przewodnikiem
do ciekawych miejscowo�ci tego skrawka ziemi. Teren ogólnie bior¹c
bardzo biedny, trafnie nazywany �Polsk¹ B�, ale za to bardzo piêkny, wielkie
bogactwo przyrody � lasy, jeziora, parki narodowe, po prostu cud natury.
Wsie biedne, wyludnione, pozostawione gospodarstwa. M³odzi wyjechali
do Anglii do pracy, pozosta³y tylko stare osoby; s¹ wsie gdzie mieszka
tylko siedem osób. Na szczê�cie � jak mówi¹ miejscowe w³adze � s¹
bogaci ludzie z centrali, którzy wykupuj¹ te gospodarstwa i organizuj¹
turystykê, a miejscowe w³adze tê politykê popieraj¹. Ten kawa³ek naszej
Ojczyzny jest zamieszka³y przez wiele kultur narodowo�ciowych � polsk¹,
rosyjsk¹, tatarsk¹, ¿ydowsk¹, muzu³mañsk¹, a tak¿e jeszcze starorosyjsk¹.
Wszyscy razem ¿yj¹ w zgodzie, pomagaj¹ sobie wspólnie rozwi¹zywaæ
trudne problemy �rodowiskowe, a tak¿e rodzinne. Szanuj¹ siê do tego
stopnia, ¿e np. je¿eli polska rodzina �wiêtuje to s¹siad pochodzenia rosyj-
skiego nic w tym dniu w swoim obej�ciu nie robi, by nie przeszkadzaæ
s¹siadowi w �wiêtowaniu, (przyda³oby siê tê normê wspó³¿ycia przenie�æ
do centrum naszego kraju). To wzajemne poszanowanie nale¿a³oby sta-
wiaæ za przyk³ad wspó³¿ycia spo³ecznego, a tamtym mieszkañcom oddaæ
honor i szacunek. Augustów le¿y w lesie w�ród jezior. Kana³em Augu-
stowskim p³ynêli�my statkiem, którym p³ywa³ równie¿ �wiêty Jan Pawe³ II.
Do tej pory jest jeszcze jego ma³a kajutka, w której znajduje siê ma³y stó³,
fotel i modlitewnik, a na dziobie tego statku jest jego ³aweczka pomalo-
wana na bia³o. P³ywanie takim statkiem robi³o wra¿enie. Augustów
w roku 2016 obchodzi³ 460-lecie istnienia. To by³o 26 sierpnia 2017 r.
Pojechali�my autokarem na uroczysto�æ ods³oniêcia pomnika pt. �£aweczka
Beaty�. Pogoda by³a piêkna, ogrom zgromadzonych mieszkañców i go�ci.
8 lat temu w Augustowie przebywa³ piosenkarz Janusz Laskowski, który
maj¹c lat 25 spotka³ tam piêkn¹ dziewczynê co mia³a 17 lat i na imiê
Beata, w której siê zakocha³ i dla niej napisa³ piosenkê pt. �Beata�. Pio-
senka ta by³a u nas �piewana przez d³ugie lata. Na tej uroczysto�ci by³y
przemówienia w³adz miasta, sponsorów i organizatorów uroczysto�ci, by³y
te¿ konkursy ró¿nego rodzaju � z nagrodami. Podczas ods³oniêcia
pomnika organizator imprezy poprosi³, by która� z zebranych osób
za�piewa³a tê piosenkê, nikt siê nie zg³osi³.  Nasi cz³onkowie � pañstwo
Dymowscy i pan Jujka � poprosili wiêc pani¹ Teresê Janiak, by Ona
za�piewa³a - nie chcia³a � ale wypchnêli j¹ prawie na scenê i musia³a
za�piewaæ.         (ci¹g dalszy - strona 15)

To nas krêci � filmowa top lista roku 2017 Kina KDK
To by³ dobry rok dla kinomanów. Ostatnie dwana�cie miesiêcy obfitowa³o w wiele
�wietnych produkcji kinowych. Dobra kondycja, w jakiej znajduje siê �wiatowa
kinematografia ma równie¿ wp³yw na lokalne wyniki.
W 2017 roku Kino Kutnowskiego Domu Kultury sprzeda³o prawie 53 tysi¹ce biletów.
To a¿ 18% wiêcej w porównaniu z (równie¿ rekordowym) rezultatem z roku 2016.
Warto dodaæ, ¿e powy¿sze zestawienie to nie s¹ pe³nym odzwierciedleniem liczy
osób, które uczestniczy³y w filmowych wydarzeniach. Nie uwzglêdnia m.in. bywal-
ców Kinematografu dla Malucha, odbywaj¹cego siê cyklicznie w Centrum Teatru
Muzyki i Tañca, a tak¿e tych, którzy odwiedzali Kino podczas wydarzeñ niebileto-
wanych takich jak przegl¹dy, czy tak popularne latem Kino przy Fontannie. Oto
dziesiêæ tytu³ów, które cieszy³y siê najwiêksz¹ popularno�ci¹ w Kutnie w 2016 roku:

1. Listy do M. 3
2. Botoks
3. Ciemniejsza strona Greya
4. Sztuka kochania � historia Michaliny Wis³ockiej
5. Sing
6. Gru Dru i Minionki
7. Smerfy. Poszukiwacze zaginionej wioski
8. Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi
9. Coco
10. Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara

Kutnianie, zgodnie ze �wiatowymi tendencjami, najchêtniej ogl¹dali kino gatunkowe.
Królowa³y komedie romantyczne, kino sensacyjne oraz animowane filmy familijne.
Niepokonane w naszym mie�cie okaza³y siê �Listy do M. 3� w re¿yserii Tomasza
Koneckiego, które znalaz³y siê na samym szczycie zestawienia. Tym samym przy-
czynili�my siê równie¿ do rekordowego wyniku tego tytu³u na rynku ogólnopolskim.
I to jakiego! Ta polska komedia zgromadzi³a w kinach ponad 3 miliony widzów, co
nie mia³o miejsca od 17 lat, gdy to triumfy �wiêci³ �Quo Vadis�. Jak podaje dystry-
butor Kino �wiat, �wi¹teczna opowie�æ do³¹czy³a na szczyt top listy filmów naj-
liczniej ogl¹danych filmów przez Polaków staj¹c na podium obok �Avatara� Jamesa
Camerona, �Pasji� Mela Gibsona oraz drugiej i trzeciej czê�ci przygód �Shreka�.
O tym w jak dobrej formie s¹ obecnie rodzime produkcje �wiadcz¹ tak¿e kolejne
pozycje zestawienia. Mieszkañcy naszego miasta docenili g³o�ny �Botoks� Patryka
Vegi (na drugim miejscu) oraz biografiê z Magdalen¹ Boczarsk¹ w roli g³ównej
�Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wis³ockiej� (tu¿ za podium). Polskie pro-
dukcje pokona³y m.in. najnowsze czê�ci kasowych serii zza oceanu, jak �Gwiezdne
Wojny. Ostani Jedi� czy �Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara�, które co prawda
znalaz³y siê w 10 najlepszych, jednak na ni¿szych stopniach. Bezkonkurencyjna
okaza³a siê jednak druga czê�æ amerykañskiego romansu na podstawie ksi¹¿kowego
bestsellera czyli �Ciemniejsza strona Greya�. Film znalaz³ siê na miejscu trzecim.
Trzecia czê�æ przebojowej serii o Christianie Grey�u pojawi siê w Kinie Kutnow-
skiego Domu Kultury premierowo, od 9 lutego i pozostanie w repertuarze przez
ca³y luty. Nie zabraknie te¿ atrakcji w sam Dzieñ Zakochanych, bo nie przypadkowo
sala kinowa jest jednym z najpopularniejszych miejsc na fantastyczn¹ randkê.
W ogólnym rozrachunku, kino polskie stanowi³o 23% repertuaru Kina KDK, a pro-
dukcje europejskie 18%. Cieszy rosn¹ca �wiadomo�æ widzów oraz zainteresowanie
najnowszymi tytu³ami. Premiera goni premierê, co jest nie lada wyzwaniem dla
kina jednosalowego. Coraz wiêcej filmów powstaje w Polsce przy udziale zarówno
uznanych wybitnych aktorów, jak i zdolnych nowicjuszy. Tu szczególna uwaga
nale¿y siê m³odym, debiutuj¹cym re¿yserom, co udowodni³ nam ubieg³oroczny wynik
Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni (12 z 17 konkuruj¹cych filmów to debiuty,
w tym wy�wietlana tak¿e w Kutnie �Cicha Noc� Piotra Domalewskiego, zdobywcy
tegorocznego Z³otego Lwa).
Rok 2017 by³ dobry równie¿ dla animacji i filmów familijnych. Rodziny z dzieæmi
najczê�ciej wybiera³y znanych i lubianych bohaterów takich jak Minionki i Smerfy.
Przebojem okaza³ siê tak¿e roz�piewany �Sing�.
Ponadto, rok ubieg³y to okr¹g³a 70 rocznica powstania polskiej animacji. Symbo-
liczn¹, ale i najwspanialsz¹ nagrod¹ sta³o siê wiêc �wiatowe uznanie dla heroicznego
projektu �Twój Vincent�, który choæ jest produkcj¹ miêdzynarodow¹, to nie po-
wsta³by gdyby nie pasja i upór Doroty Kobieli. Animacja powsta³a z u¿yciem techniki
malarskiej, identycznej jak¹ stosowa³ Van Gogh, co znaczy, ¿e ka¿da z 65 tysiêcy
klatek to nic innego jak namalowany na p³ótnie obraz. Film o jednym z najs³awniej-
szych malarzy wszech czasów jest ewenementem na �wiatow¹ skalê. Jego nominacja
do Z³otych Globów sama w sobie by³a wyró¿nieniem, które obecnie tylko podsyca
apetyt na, bêd¹cego w zasiêgu rêki, Oscara.
W 2017 roku nobliwym piêædziesiêciolatkiem sta³ siê najs³awniejszy animowany
piesek, czyli Reksio! Na szczê�cie nie postarza³ siê ani odrobinê, wci¹¿ ciesz¹c
swoimi przygodami kolejne pokolenia dzieci. W Kutnie odwiedza³ najm³odszych
kinomanów podczas Kinematografu dla Malucha. Spotkania z kinem dla najm³od-
szych, podtrzymuj¹ce tradycjê niedzielnych poranków filmowych ubarwiaj¹ bajki
prosto ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia³ej oraz zajêcia plastyczne
i manualne prowadzone tu¿ po projekcjach.
Bêd¹c przy temacie jubileuszy nie sposób nie wspomnieæ o 45-leciu Kina Kutnow-
skiego Domu Kultury! �wi¹teczny nastrój podsycano przez ca³y rok, jednak praw-
dziw¹ gratka dla wielbicieli kina pojawi³a siê we wrze�niu. Widzowie z Kutna mieli
niepowtarzaln¹ okazjê zobaczyæ na du¿ym ekranie takie per³y kinematografii jak:
�Rejs� Marka Piwowarczyka, �Panny z Wilka� Andrzeja Wajdy, �Wodzirej� Feliksa
Falka czy �Amator� Krzysztofa Kie�lowskiego. Smakowitym k¹skiem by³y równie¿
projekcje dokumentu �Bracia Lumiere� czyli historii narodzin kina.
Jubileuszowym obchodom towarzyszy³a równie¿ wystawa z archiwalnymi doku-
mentami, plakatami i sprzêtami zwi¹zanymi z prac¹ Kina KDK. Wielbiciele techniki
mogli dok³adnie przyjrzeæ siê emerytowanemu polskiemu projektorowi, który przez
lata s³u¿y³ kutnowskiej widowni.
Rok 2017 to tak¿e nowo�ci. Najwiêksz¹ jest cykl Wachlarz sztuki w Kinie KDK,
czyli retransmisje spektaklów teatralnych i baletowych oraz oper. Nowy Jork, Londyn,
Pary¿ czy Moskwa nigdy nie by³y tak blisko. Na wyci¹gniêcie rêki s¹ tak¿e prezen-
towane na ekranie najcenniejsze zbiory ze �wiatowych galerii sztuki oraz zabytki
europejskich miast z filmowych wycieczek na ekranie.
Rekordowy wynik cieszy i jednocze�nie rozpala nadzieje, ¿e Kino Kutnowskiego
Domu Kultury wzbogaci siê w przysz³o�ci o drug¹ salê kinow¹, by oferowaæ jeszcze
wiêcej filmowych doznañ. Przypomnijmy, ¿e powsta³ ju¿ projekt tej inwestycji.
Roczne podsumowanie intryguje równie¿ w kontek�cie kolejnych dwunastu mie-
siêcy. Czy �wiatowa i polska kinematografia mo¿e liczyæ na kolejne sukcesy? Wszystko
wskazuje na to, ¿e tak. Jedno jest pewne, kino nadal pozostaje miejscem spotkañ
i doskona³ej rozrywki. Potrafi te¿ wzruszaæ, uczyæ, sk³aniaæ do refleksji. Magia nie
traci na sile... a wiêc do zobaczenia na sali kinowej!
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton Krzysztofa Wac³awa Dêbskiego

Masz babo placek! �Peesel� zorganizowa³ w niedzielê, 20 stycznia,
w Kra�niku (województwo lubelskie) konwencjê ludowców. Uczestni-
czy³o w niej blisko pó³tora tysi¹ca osób. Zaprezentowano na niej 14-punk-
towy program wyborczy �Rzeczpospolita Samorz¹dowa�. Czegó¿ w nim
nie ma!? Emerytury nieopodatkowane, walka ze smogiem, program budowy
wiejskich �wietlic (�reymontówek�), a nawet w³¹czenie do rolnictwa �
dronów.  Masz babo placek! �PSL zakasuje rêkawy i bierze siê do pracy�,
tak spointowa³ konferencjê jej przewodnicz¹cy W³adys³aw Kosiniak-
Kamysz. Przy czym zdj¹³ marynarkê i podwin¹³ rêkawy. Co oczywiste,
wystêp lidera PSL odby³ siê tym razem bez krawata. To by³o w dniu,
w którym jeden z pos³ów �ludowców� przeszed³ do partii wicepremiera
Gowina. PSL-owi grozi³a utrata w Sejmie � Klubu! Masz babo placek!
Jak¿e szybko min¹³ styczeñ, dwunasta czê�æ 2018 roku. Miêdzy innymi
sprawi³a to aura, która by³a bardziej jesienno-wiosenna, a nie zimowa!?
Tego dawno nie by³o, ¿eby pierwszy miesi¹c by³ plusowy� Dodajmy do
tego �wiêta, od Mieczys³awa poczynaj¹c, poprzez Trzech Króli (czy wiecie,
¿e to tak¿e �wiêto � Objawienia Pañskiego), niedzielê WO�P poprzez
najmilejsze dla wnucz¹t, a szczególnie dla Babci i Dziadka. Uff! Du¿o siê
dzia³o! Masz babo placek! Na prze³omie roku na polach wody by³o tyle,
ile nieraz w ca³ym roku. Dosz³o do sytuacji, ¿e nawet pod Kutnem nie
uda³o siê zebraæ ani ziemniaków, ani marchwi, ani buraków...  Ani zaoraæ
pola. Jak na przedwio�niu p¹ki na drzewach i zazieleni³a siê trawa. Rolnicy
jak zwykle psiocz¹. Chocia¿ zgodnie z przys³owiem: �kiedy w styczniu
susza, wszystko siê na wiosnê rusza�. Czy¿by wiêc nieurodzaj!? Masz
babo placek!

Wójt bêdzie przedstawia³ radnym raport o stanie samorz¹du, sesja
rady bêdzie musia³a byæ transmitowana, a wykazy g³osowañ upublicz-
niane � takie m.in. rozwi¹zania wprowadza nowelizacja podpisana
przez prezydenta.
We wtorek prezydent podpisa³ ustawê o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiêkszenia udzia³u obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Tego samego dnia
nowelizacja ukaza³a siê w Dzienniku Ustaw.
D³u¿sza kadencja. Nowelizacja wyd³u¿y³a kadencjê organów samorz¹du
terytorialnego z czterech do piêciu lat.
Bud¿et obywatelski form¹ konsultacji z mieszkañcami. Wysoko�æ
bud¿etu obywatelskiego wynosiæ ma co najmniej 0,5 proc. wydatków jed-
nostki samorz¹dowej, a o przeznaczeniu �rodków decydowaæ bêd¹
corocznie mieszkañcy. W miastach na prawach powiatu utworzenie
bud¿etu obywatelskiego bêdzie obowi¹zkowe.
Obowi¹zek transmisji sesji rad i sejmików. Obrady maj¹ byæ transmi-
towane i utrwalane za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz i d�wiêk,
a nagrania udostêpniane na stronach internetowych jst.
Obowi¹zek rejestrowania i upubliczniania wykazów g³osowañ. G³o-
sowania na sesjach rad oraz sejmików maj¹ odbywaæ siê za pomoc¹ urz¹dzeñ
umo¿liwiaj¹cych sporz¹dzenie i utrwalenie imiennego wykazu g³osowañ
radnych. Je�li bêdzie to niemo¿liwe z przyczyn technicznych, nale¿y prze-
prowadziæ g³osowanie imiennie. Wykazy g³osowañ nale¿y niezw³ocznie
upubliczniæ.
Powo³anie nowej komisji organu stanowi¹cego. Chodzi o komisjê skarg,
wniosków i petycji, która rozpatrywaæ ma skargi na dzia³ania organów
wykonawczych i samorz¹dowych jednostek organizacyjnych.
Obowi¹zek wprowadzenia do porz¹dku obrad projektu uchwa³y zg³o-
szonej przez przewodnicz¹cego klubu radnych. Warunkiem jest, ¿e
projekt bêdzie musia³ byæ z³o¿ony co najmniej 7 dni przed rozpoczêciem
sesji. W tym trybie bêdzie mo¿na zg³osiæ nie wiêcej ni¿ jeden projekt
uchwa³y na ka¿d¹ sesjê.
Przewodnicz¹cy rady zwierzchnikiem. Przewodnicz¹cy organu stano-
wi¹cego bêdzie mia³ prawo wydawania poleceñ s³u¿bowych pracownikom
urzêdu jednostki samorz¹dowej, wykonuj¹cym zadania zwi¹zane z funk-
cjonowaniem rady gminy; tym samym bêdzie mia³ mo¿liwo�æ wykony-
wania wobec nich uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego.
Uprawnienia kontrolne radnych. Nowelizacja przyzna³a radnym upraw-
nienia kontrolne analogiczne do uprawnieñ parlamentarzystów. Bêd¹ mieli
prawo do uzyskiwania informacji i materia³ów oraz prawo wstêpu do
pomieszczeñ instytucji samorz¹dowych, w tym spó³ek handlowych z udzia³em
samorz¹dowych osób prawnych.
Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytañ radnych. W sprawach
dotycz¹cych danego samorz¹du w³a�ciwi radni bêd¹ mogli kierowaæ
interpelacje i zapytania odpowiednio do wójta, starosty, marsza³ka woje-
wództwa. Na odpowied� na pi�mie bêdzie 14 dni.
Ustawowe okre�lenie minimalnej liczebno�ci klubów radnych we
wszystkich organach stanowi¹cych (w ma³ych jednostkach � co najmniej
3 radnych, w du¿ych � 1/10 ogó³u radnych).
Bez wójta w zarz¹dzie. Ustawa rozszerzy³a o wójta kr¹g podmiotów,
które nie mog¹ byæ cz³onkami w³adz zarz¹dzaj¹cych lub kontrolnych
i rewizyjnych ani pe³nomocnikami spó³ek handlowych z udzia³em gmin-
nych osób prawnych lub przedsiêbiorców, w których uczestnicz¹ takie
osoby.
Coroczna debata o stanie samorz¹du. Organy wykonawcze zobowi¹zane
zosta³y do przedstawiania radzie/sejmikowi do 31 maja ka¿dego roku
corocznego raportu o stanie danej jednostki samorz¹dowej. Raport ten
rozpatrywany bêdzie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwa³a
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonaw-
czemu.
Inicjatywa uchwa³odawcza. Przyznanie mieszkañcom gminy, powiatu
i samorz¹du województwa prawa inicjatywy uchwa³odawczej (obecnie
takie prawo fakultatywnie mo¿e byæ przewidziane w statucie danej jed-
nostki samorz¹dowej); grupa mieszkañców wystêpuj¹ca z inicjatyw¹ musi
liczyæ: w gminie do 5.000 mieszkañców � co najmniej 100 osób, w gminie
do 20.000 mieszkañców � co najmniej 200, a w gminach wiêkszych � co
najmniej 300 osób.
O�wiadczenie o poparciu zarz¹du województwa. Niezw³ocznie po utwo-
rzeniu klubu radnych i wyborze zarz¹du województwa, klub bêdzie prze-
kazywa³ przewodnicz¹cemu sejmiku o�wiadczenie o udzieleniu albo
odmowie udzielenia poparcia zarz¹dowi województwa. Informacje te bêd¹
podawane do publicznej wiadomo�ci.
Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej w samorz¹dzie województwa
z opozycji. Przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej bêdzie móg³ byæ radny
najwiêkszego klubu radnych, który z³o¿y³ o�wiadczenie o odmowie udzie-
lenia poparcia zarz¹dowi województwa.

WÓJT JUŻ NIE RZĄDZI!?

Czytelniczy Hyde Park

W nawi¹zaniu do waszej notki �Zniewolenie czy wyzwolenie� dodajê
kilka epizodów zas³yszanych od mamy, która w czasie okupacji mieszka-
³a w niemieckim mie�cie � Kutnie. Otó¿ na kutnowskim rynku by³a ubra-
na w niemieckie mundury � stra¿. Ich zadaniem by³o �ciganie spekulan-
tów, którzy zawy¿ali ceny. Byli to dobrzy ludzie, gdy¿ m.in. ostrzegali
Polaków przed wywózk¹ w g³¹b Niemiec, czy aresztowaniem. Tu¿ przed
rosyjskim wyzwoleniem, to oni chodzili po kutnowskich mieszkaniach
Polaków ostrzegaj¹c ich o przygotowywanym rozstrzelaniu � Nie zdo-
³ali uciec przed Rosjanami, a jaki� �pokrzywdzony� Polak zg³osi³ siê do
komisarza miasta. Ten rozkaza³ - ich Niemców - natychmiast rozstrzelaæ,
a rozebrane zw³oki rzucono przed ko�ció³ �w. Wawrzyñca (spe³niaj¹cy
w czasie okupacji rolê magazynu na zbo¿e). Zaprotestowali inni Polacy �
Komisarz nakaza³ odszukaæ i rozstrzelaæ �szubrawca�, przez którego zgi-
nêli dobrzy Niemcy. Niestety, wcze�niej zd¹¿y³ uciec z miasta! Mo¿e ¿yj¹
jeszcze ludzie , którzy pamiêtaj¹ to tragiczne zdarzenie. Mo¿e kto� zna
nazwisko tego polskiego ³ajdaka, przez którego zginêli dobrzy Niemcy!

Czytelnik (nazwisko i imiê znane redakcji)

DOBRZY – NIEMCY!

Kto w Kutnie nie by³, ten nie mo¿e nie wiedzieæ, ¿e onegdaj mieszka³
w naszym mie�cie doktor Antoni Troczewski, który zmar³ 90 lat temu,
w 1928 roku. W stulecie odrodzenia pañstwa polskiego miasto Kutno
postanowi³o nagrodziæ swojego Honorowego Obywatela � pomnikiem
(byæ mo¿e bêdzie to pomnik � ³aweczka). Bêdzie on usytuowany przy
ulicy 29 Listopada 4, przed budynkiem aktualnie zajmowanym przez Urz¹d
Stanu Cywilnego w Kutnie. W tym domu mieszka³ w Kutnie m.in.
dr Antoni Troczewski. Dlaczego tê osobê wybrano dla upamiêtnienia tak
wa¿nej dla Polaka rocznicy!? Uzasadni³ to dobitnie prezydent miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski na uroczystej sesji Rady Miasta 31 stycznia 2018 r.,
w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, czyli Domu Dochodowym Stra¿y
Ogniowej, którego budowê zainicjowa³ Antoni Troczewski.
�W 2018 r. obchodzimy setn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³o�ci przez
Polskê. Polacy wykorzystuj¹c klêskê mocarstw rozbiorowych w I wojnie
�wiatowej, odbudowali Niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹. Naród polski musia³
przez 123 lata niewoli pozostawania pod w³adz¹ zaborców zachowaæ
�wiadomo�æ swej odrêbno�ci, w³asnej kultury i historii, a jednocze�nie
jedno�ci ponad granicami zaborów. Musia³ mieæ liderów i przywódców,
którzy tê �wiadomo�æ podtrzymywali i odbudowywali tam, gdzie by³a
zagro¿ona, a w momencie historycznej szansy objêli przywództwo w odbu-
dowie niepodleg³ej Ojczyzny. W Kutnie takim cz³owiekiem by³ dr Antoni
Fortunat Troczewski.
Antoni Troczewski (1861-1928) pochodzi³ z £om¿y i po ukoñczeniu stu-
diów medycznych, od 1891 r. zwi¹za³ swoje ¿ycie z Kutnem. Doktor, mimo
¿e jego sytuacja materialna by³a pocz¹tkowo trudna � pracowa³ jako
lekarz nadetatowy w szpitalu �w. Walentego nie pobieraj¹c wynagrodzenia,
a utrzymywa³ siê tylko z praktyki prywatnej. Dziêki reorganizacji szpitala
podjêtej przez dr. Troczewskiego, który wkrótce zosta³ jego dyrektorem,
placówka sta³a siê jedn¹ z najlepszych w Królestwie Polskim. W�ród
pacjentów zyska³ wielk¹ popularno�æ jako wspania³y cz³owiek oraz
orêdownik bezp³atnego lecznictwa szpitalnego.
Dr Troczewski pracê i pomoc dla ludzi uwa¿a³ za ¿yciowe pos³annictwo �
od pocz¹tku zaanga¿owa³ siê w sprawy spo³eczne, nie zaniedbuj¹c s³u¿by
lekarskiej. Praktycznie niemal ka¿dy przejaw jego aktywno�ci spo³ecznej
zwi¹zany by³ ze wspieraniem rozwoju spo³eczno�ci lokalnej na polu
gospodarczym, kulturalnym i �wiadomo�ci patriotyczno-narodowej. Z jego
inicjatywy wybudowano Dom Dochodowy Stra¿y Ogniowej (obecnie
Centrum teatru, Muzyki i Tañca), powo³ano do ¿ycia pierwsz¹ w Kutnie
szko³ê �redni¹ (pó�niej Gimnazjum im. J.H. D¹browskiego) oraz sierociniec
i ochronkê, których patronem po 1926 r. by³o ma³¿eñstwo Troczewskich.
Doktor z³o¿y³ i przewodniczy³ m.in. Towarzystwu Dobroczynno�ci, Towa-
rzystwu Muzyczno-Dramatycznemu, Polskiej Macierzy Szkolnej, Towa-
rzystwu Krajoznawczemu, Spó³dzielni �Kutnowianka�, Towarzystwu
Gimnastycznemu �Sokó³�. Dziêki jego staraniom za³o¿ono pierwsz¹
kutnowsk¹ gazetê �Tygodnik Kutnowski�. Doktor Troczewski zwi¹zany by³
z ruchem narodowym i podejmowa³ dzia³ania na rzecz budzenia �wiado-
mo�ci i aktywno�ci narodowej kutnowian. W okresie walki o niepodleg³o�æ
i tworzenia siê polskiej pañstwowo�ci inicjowa³ dzia³ania i organizacje,
które mia³y budowaæ zrêby polskiego pañstwa i lokalnej administracji.
Wspó³tworzy³ Komitet Obywatelski, by³ te¿ przewodnicz¹cym Obywatel-
skiego Komitetu Obrony Pañstwa na powiat kutnowski w 1920 roku.
Mieszkañcy naszego miasta zdawali sobie sprawê, jak Kutno zmieni³o siê
dziêki niemu, jak zmienili siê kutnowianie. Wyrazem uznania dla dr. Tro-
czewskiego by³o przyznanie mu w 1919 r. godno�ci honorowego obywatela
Kutna a w 1923 roku Krzy¿a Oficerskiego Orderu odrodzenia Polski
�Polonia Restituta�.
Antoni Troczewski, pierwszy honorowy obywatel miasta Kutna, to postaæ
szczególnie zas³uguj¹ca na godne uczczenie pamiêci poprzez budowê
po�wiêconego mu pomnika w 100-lecie odzyskania niepodleg³o�ci�.
Có¿ dodaæ, có¿ uj¹æ!? Chyba to, ¿e moim skromnym zdaniem:

TEN POMNIK POWINIEN W KUTNIE
POWSTAÆ PIERWSZY!

Przy ca³ym szacunku dla innych osób, które w naszym mie�cie uhonoro-
wano w podobny sposób:

NIECH PRZEMÓWI¥ CZYNY, A NIE � S£OWA!
Redaktor Naczelny �P¯K�

Doktor nauk ekonomicznych
Andrzej Stelmaszewski

Od momentu wej�cia Polski do Unii Europejskiej do pracy za granic¹
wyjecha³o prawie 20 tys. z 280 tys. polskich pielêgniarek. W grupie, która
zosta³a �rednia wieku to niemal 50 lat. Co pi¹ta pielêgniarka (55 tys.)
mog³aby ju¿ przej�æ na emeryturê, niektóre zostaj¹ w pracy do siedem-
dziesi¹tki. Takich pracuj¹cych emerytek jest w szpitalach i przychodniach
wiêcej ni¿ m³odych pielêgniarzy i pielêgniarek (tych w wieku 20-40 lat
mamy tylko 42 tys.). W rankingu OECD, który opisuje liczbê pielêgniarek
przypadaj¹cych na tysi¹c mieszkañców, Polska z wynikiem 5,4 plasuje
siê na koñcu listy. W Szwajcarii, Danii, Niemczech na tysi¹c osób jest od
13 do 17 pielêgniarek.

Za �Gazeta Wyborcz¹�  z 31 stycznia 2018 r.; s. 3

Jak w nowych warunkach politycznych ³atwo straciæ firmê: �Wystarczy,
¿e ten kto� ma kredyt w banku pañstwowym. Nagle bank �le ocenia sytu-
acjê finansow¹ przedsiêbiorcy � a ma do tego prawo � i zamyka mu liniê
kredytow¹. Firma nie ma kredytu, nie ma jak p³aciæ zobowi¹zañ i og³asza
upad³o�æ. Wchodzi syndyk i sprzedaje firmê za grosze pañstwu albo osobie
wiernej temu pañstwu. Inny scenariusz � wstrzymuje siê zwrot VAT-u,
który mo¿e siêgaæ kilku milionów. Tote¿ powoduje upad³o�æ i wej�cie
syndyka. Pañstwo kontroluje sprawê zwrotu VAT (bo kontroluje Urz¹d
Skarbowy). I to pañstwo mo¿e zdecydowaæ o wyrzuceniu firmy z rynku�.

Prawnik prof. Marcin Matczak w rozmowie z gazeta.pl

JAK STRACIĆ FIRMĘ

ZOSTAJEMY BEZ PIELĘGNIAREK

Z innych szpalt

S¹ zdarzenia i informacje dobre, ale niestety zbyt czêsto mamy do czynienia
z faktami do³uj¹cymi, które odnosz¹ odwrotny skutek do zamierzonego.
Wówczas zderzenie takiego faktu z rzeczywisto�ci¹ jest bardzo bolesne.
Zaczniemy od informacji dobrej. Otó¿ samorz¹d miasta Kutna w dniu 31
stycznia bie¿¹cego roku, w ramach Obchodów Stulecia Odzyskania
Niepodleg³o�ci, podj¹³ uchwa³ê o budowie pomnika doktora Antoniego
Troczewskiego. Wielce zas³u¿ony dla Kutna doktor Troczewski urodzi³
siê 1 czerwca 1861 roku. W naszym mie�cie ¿y³ i dzia³a³ w latach 1891-
1928. By³ wielkim spo³ecznikiem, kierowa³ kutnowskim szpitalem, który
znakomicie siê rozwija³, by³ inicjatorem budowy Stra¿ackiego Domu
Dochodowego oraz powstania Szko³y Realnej Polskiej Macierzy (dzisiaj
znany D¹browszczak). Kierowa³ Towarzystwem O�wiaty Narodowej
w Kutnie. W 1919 roku, ju¿ w odrodzonej Polsce, w uznaniu zas³ug dla
miasta otrzyma³ godno�æ Honorowego Obywatela Miasta Kutna. Podjêta
decyzja o budowie pomnika jest kolejnym dowodem uznania dla dzia³al-
no�ci doktora Antoniego Troczewskiego. Niestety, dobra informacja
lokalna zderza siê z wielkim rabanem, który wywo³a³a przyjêta przez pol-
ski parlament nowelizacja ustawy o IPN. Tekst projektu ustawy zosta³
przekazany do Sejmu w 2016 roku. S³uszna intencja prawnego uregulo-
wania zapobiegaj¹cego k³amstwu o �polskich obozach �mierci� zosta³a
spartaczona zapisami, co do których powa¿ne zastrze¿enia zg³asza³o
Biuro Legislacyjne Sejmu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i wiele
powa¿nych o�rodków polskiej nauki. Przez okr¹g³e pó³tora roku projekt
le¿a³ w sejmowej zamra¿arce i pomimo zg³aszanych wcze�niej zastrze¿eñ
i w¹tpliwo�ci Sejm podj¹³ ustawê bez zmian w dniu 26 stycznia br., czyli
na dzieñ przed rocznic¹ wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyj-
nego w Auschwitz oraz rocznic¹ Miêdzynarodowego Dnia Pamiêci o Ofia-
rach Holokaustu. Przyjête ustawowe zapisy nie ograniczaj¹ siê do �cigania
osób u¿ywaj¹cych nazewnictwa �polskie obozy �mierci�. S¹ one niepre-
cyzyjne i pojemne, co zdaniem wielu krytyków mo¿e byæ dowolnie inter-
pretowane w zale¿no�ci od aktualnych potrzeb ustawodawcy, rz¹du oraz
aparatu �cigania. Swój ostry protest lub zastrze¿enia zg³osi³y administracje
USA i Izraela oraz wiele organizacji miêdzynarodowych. Zamiast zapo-
wiadanych po rekonstrukcji rz¹du dzia³añ zmierzaj¹cych do ocieplenia
i poprawy wizerunku Polski w �wiecie, mamy totaln¹ awanturê w wymiarze
�wiatowym i zdecydowany spadek naszego presti¿u. Sprawy posz³y nie
tak jak to by³o zak³adane i zamiast ocieplenia mamy epokê lodowcow¹.
Czas poka¿e, czy uda siê to naprawiæ.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

ZDARZENIA I ZDERZENIA

Dotarli�my do stanowiska �wiatowej Organizacji ds. Restytucji Mienia
¯ydowskiego w sprawie tzw. du¿ej ustawy reprywatyzacyjnej. ¯ydzi
mieszkaj¹cy poza Polsk¹ oczekuj¹ poprawek pozwalaj¹cych im na
skorzystanie z odszkodowañ. Domagaj¹ siê zwrotów w naturze lub
rekompensat za utracone kamienice, a nawet lasy, pola i nieruchomo�ci
przemys³owe. Ostatecznie mo¿e chodziæ nawet o ... bilion z³otych.

Superexpres, 3-4 luty 2018
O. Ludwik Wi�niewski OP: Potrzeba z ca³¹ moc¹ zawo³aæ: polska polityka
wobec uchod�ców jest haniebna. Tygodnik Powszechny.
Szybko ro�nie liczba ma³¿eñstw zawartych przez Polaków z obywatelami
innych pañstw. Z 3367 w 2015 r. do 4662 w kolejnym. Najwiêcej by³o
�lubów z Ukrainkami (782), Rosjankami (107), i Bia³orusinkami (99).
Ponad 72 tys. mieszkañ sprzedali w 2017 r. deweloperzy w Warszawie,
Krakowie, Wroc³awiu, Trójmie�cie, Poznaniu i £odzi. Do u¿ytku oddano
³¹cznie ok. 90 tys. mieszkañ.
�Wiadomo�ci� TVP 1 zanotowa³y w 2017 r. najwiêkszy spadek ogl¹dal-
no�ci. Wraz z TVP Info mia³y �rednio 2,7 mln widzów, o 420 tys. mniej
ni¿ �Fakty� TVN.
Ludwik Dorn o Antonim Macierewiczu: Do koñca by³ trzymany w nie-
�wiadomo�ci, decyzja o dymisji by³a dla niego jak grom z jasnego nieba.
Waldemar Kuczyñski o Jaros³awie Kaczyñskim � To jeden z najbardziej
przestraszonych ludzi w Polsce. Z tego powodu jest wyczulony na spo-
³eczny gniew. Gdy siê pojawia, podkula ogon pod siebie.
Gen. Tomasz Drewniak o czystkach: Ka¿dy, kto o�mieli siê wyraziæ w³a-
sne zdanie, musi siê liczyæ z tym, ¿e w nocy dostanie szar¹ kopertê, a w
dzieñ jego karta wej�ciowa do pracy bêdzie ju¿ nieaktywna.

Przegl¹d nr 4 (942), z 22-28.01.2018 r., s. 3, 6, 63
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ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU!

Wielobran¿owe
Przedsiêbiorstwo Budowlane
� Krzysztof Kaszubski

Go³êbiew Nowy 39, 99-300 Kutno
tel.: (24) 253-57-70
fax. (24) 254-90-15

biuro@budrem.kutno.pl
www.budrem.kutno.pl

Dbamy o to, by Klienci byli w 100% zadowoleni z naszych usług!

KRZYSZTOF KASZUBSKI, prezes
Wielobran¿owego Przedsiêbiorstwa
Budowlanego BUD-REM:
BUD-REM rozpocz¹³ dzia³alno�æ
w 1988 r. Firma mie�ci siê w Go³êbiewie
Nowym 39. Realizowa³ i realizuje stra-
tegiczne inwestycje dla Kutna.
BUD-REM pobudowa³ wiele zak³adów
przemys³owych, a w tym dawn¹ Kofolê
(dzisiaj Hoop), DS Smith, Lampre,
Libner, Pini Polonia, Enginowa, Fuji

BUD−REM STAWIA NA JAKOŚĆ I PRECYZJĘ!

Seal Grup, Hamburger Pini, Pini Polska.
Modernizowa³ dworzec kolejowy w Kutnie.
Zajmowa³ siê równie¿ pracami wykoñ-
czeniowymi w kutnowskiej galerii przy
ul. Ko�ciuszki. Realizowa³ równie¿ stacje
benzynowe Orlenu w Tucholi, Skêpem,
W³oc³awku, P³ocku i w M³awie.
A¿ 20 procent wykonawstwa przeznaczamy
na budowê domków jednorodzinnych.
Zdobyte do�wiadczenie oraz wykwalifi-
kowana kadra in¿ynieryjno-techniczna

pozwala na osi¹gniêcie wysokiej jako�ci
oferowanych przez nas us³ug budow-
lanych. Jeste�my wiarygodnym, rzetel-
nym i profesjonalnym partnerem do
wspó³pracy.
Firma wychodz¹c naprzeciw potrzebom
Klienta poszerzy³a swoj¹ dzia³alno�æ
o us³ugi projektowe oraz kosztorysowa-
nie. Nasza kadra s³u¿y doradztwem
technicznym.
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JUBILEUSZOWA 50 SESJA
To by³a jubileuszowa, bardzo uroczysta 50 Sesja Rady Miasta Kutna,
Odby³a siê 31 stycznia 2018 roku w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca
w Kutnie. Nietypowo, jak na takie posiedzenie samorz¹du kutnowskiego,
bo wieczorem, od godziny 18.00, a przewodniczy³ jej tradycyjnie prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki. Hymn Pañstwowy
wykona³a Orkiestra Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie. Jedynym punktem
obrad by³o

PODJÊCIE UCHWA£Y O BUDOWIE POMNIKA
DOKTORA ANTONIEGO TROCZEWSKIEGO.

Uzasadnienie wyg³osi³ prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyñski (tekst
w felietonie �Kto�� na stronie 6). Uchwa³ê przyjêto jednog³o�nie
(19 g³osów za) w 90 rocznicê �mierci Doktora, w roku Stulecia Niepodle-
g³o�ci Rzeczpospolitej Polskiej.

Po oficjalnym zakoñczeniu 50 Sesji Rady Miasta Kutna scenê
CTMiT opanowali arty�ci Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej
(prezes Bo¿ena Szymczak). W tañcach lwowskich zaprezentowa³a
siê grupa dzieciêco-m³odzie¿owa, a w tañcach polskich �doros³y�
Zespó³. Wystêp, ponad 100-osobowa, widownia przyjê³a gromkimi
oklaskami. Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej �wiêtuje
w tym roku 50 rocznicê powstania.

1. Przemys³aw B³aszczyk - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
2. Grzegorz Schreiber - Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
3. Tadeusz Wo�niak - Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
4. Tomasz Rzymkowski - Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
5. Robert Bary³a - Radny Sejmiku Województwa £ódzkiego
6. ks. biskup prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba � Ordynariusz £owicki
7. Krzysztof Debich - Starosta Kutnowski
8. Marek Jankowski - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego
9. Grzegorz Chojnacki - Przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno
10. Andrzej Arkita - Radny Rady Miasta Kutno
11. Jan Dêbski - Radny Rady Miasta Kutno, Cz³onek Kutnowskiej Rady
Pamiêci Narodowej
12. Robert Feliniak - Radny Rady Miasta Kutno
13. Rafa³ Aleksander Jó�wiak - Radny Rady Miasta Kutno
14. Edward Ksi¹¿ek - Radny Rady Miasta Kutno
15. Zenon Wieñczys³aw Kurczewski - Radny Rady Miasta Kutno
16. Micha³ Lebiedowicz - Radny Rady Miasta Kutno
17. Robert Ma³achowski - Radny Rady Miasta Kutno
18. Pawe³ Markiewicz - Radny Rady Miasta Kutno
19. Krzysztof Matusiak - Radny Rady Miasta Kutno
20. Karol Miszczak - Radny Rady Miasta Kutno
21. Joanna Podemska - Radna Rady Miasta Kutno
22. Tomasz Rêdzikowski - Radny Rady Miasta Kutno
23. Barbara Gabriela Rostek-Nowacka - Radna Rady Miasta Kutno
24. dr Jacek Saramonowicz - Radny Rady Miasta Kutno, Cz³onek Kutnowskiej
Rady Pamiêci Narodowej
25. Mariusz Sikora - Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno
26. £ukasz Walczak - Radny Rady Miasta Kutno
27. Beata W³odarczyk - Radna Rady Miasta Kutno
28. Agnieszka Wyro�lak - Radna Rady Miasta Kutno
29. Przemys³aw Romuald Zawadzki - Radny Rady Miasta Kutno, Cz³onek
Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
30. Zbigniew Wdowiak - Zastêpca Prezydenta Miasta Kutno, Przewodnicz¹cy
Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
31. dr Micha³ Adamski - Naczelnik Wydzia³u Kultury, Promocji i Rozwoju
Miasta, Urz¹d Miasta Kutno, Cz³onek Komitetu Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñ-
stwa przy Oddziale Instytutu Pamiêci Narodowej - Komisji �cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi, Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci
Narodowej
32. Andrzej Zielonka - Prezes Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i by³ych wiê�niów politycznych, Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci
Narodowej
33. Zdzis³aw Stêpniak - Prezes Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszê, Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
34. Jadwiga £uszczak - Prezes Zwi¹zku Inwalidów Wojennych i Wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej w Kutnie, Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci
Narodowej
35. pp³k dr Zdzis³aw Macher - �wiatowy Zwi¹zek ̄ o³nierzy Armii Krajowej
36. Wiktor Mierzwiñski - Prezes Zwi¹zku Sybiraków w Kutnie, Cz³onek
Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
37. Wies³aw Aksman - przedstawiciel Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
im. Aleksandra Kamiñskiego w Kutnie, Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci
Narodowej
38.  ks. dr Jerzy Swêdrowski - Dziekan Kutnowski, Cz³onek Kutnowskiej
Rady Pamiêci Narodowej
39. Marek Byczkowski - przedstawiciel NSZZ �Solidarno�æ� Podregion Kutno,
Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
40. Bo¿ena Gajewska - Prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej,
Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
41. Wies³aw Paluchowski - Prezes Stowarzyszenia Historycznego Pu³k 37.,
Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
42. p³k dr hab. Remigiusz Wi�niewski - Dyrektor I LO im. 37 £êczyckiego
Pu³ku Piechoty w Kutnie, Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
43. Grzegorz Skrzynecki - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, Cz³onek
Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
44. Rados³aw Rojewski - Dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, Cz³onek
Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
45. Magdalena Konczarek - Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie, Cz³onek Kutnowskiej Rady
Pamiêci Narodowej
46. Andrzej Olewnik - przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie, Cz³onek Kutnowskiej Rady
Pamiêci Narodowej
47. Ma³gorzata Ko³odziejska - Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Edukacji Urzêdu
Miasta Kutno, Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci Narodowej
48. mjr Arkadiusz Wypych - Kierownik Wielkopowierzchniowego Wielo-
bran¿owego Sk³adu Materia³owego Kutno, Cz³onek Kutnowskiej Rady Pamiêci
Narodowej
49. Wies³aw Kowalski - Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Kutnie
50. Stanis³aw Braszczyñski - Prezes Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Kutnie
51. phm. Krystian Olêncki - Komendant Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
im. Aleksandra Kamiñskiego w Kutnie
52. Wies³aw Taraska - Przewodnicz¹cy Rady Podregionu Kutno NSZZ �Soli-
darno�æ� w Kutnie
53. Bo¿ena Szymczak - Prezes Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej
54. Teresa Mosingiewicz - Stowarzyszenie �Dom Pracy Twórczej�
55. S³awomir Pijanowski - Prezes Regionalnego Towarzystwa Muzycznego
w Kutnie
56. Teresa Rzetelska - Prezes Stowarzyszenia �Z³oty Wiek�
57. Maria Wierzbicka - Przewodnicz¹ca Zarz¹du Stowarzyszenia Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Kutnie
58. Maria Huæko - Prezes Polskiego Zwi¹zku Niewidomych Ko³o Terenowe
w Kutnie
59. Zbigniew Banasiak - Prezes Polskiego Czerwonego Krzy¿a Oddzia³
Rejonowy w Kutnie
60. Krzysztof Motylewski - Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej
w Kutnie
61. Jolanta Le�niewska - Kierownik Oddzia³u w Kutnie Archiwum Pañstwo-
wego w P³ocku
62. ks. Rafa³ Wi�niewski - Parafialny Zespó³ Charytatywny Caritas przy
Parafii p.w. B³ogos³awionych Mêczenników Kutnowskich
63. Joanna Domaga³a - Prezes Kutnowskiego Stowarzyszenia Promocji Muzyki

KOMITET HONOROWY KUTNOWSKICH OBCHODÓW
SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ARTYSTYCZNE WYSTĘPY

1918 − 20181918 − 20181918 − 20181918 − 20181918 − 2018
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64. Zbigniew Leitgeber - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³
II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
65. Mariusz Pi¹tek - Prezes KKS Pro-Basket Kutno S.A.
66. Zbigniew Tomczak - Prezes Klubu Sportowego Kutno
67. Zbigniew Gralewski - Prezes KO£O PZW Nr 109 METALURG w Kutnie
68. Adam Grzelak - Prezes Kutnowskiego Stowarzyszenia Bokserskiego �STAL�
69. Janusz Kaczmarek - Prezes Ligi Obrony Kraju w Kutnie
70. Andrzej Pietrzak - Prezes MKS STAL BiS KUTNO
71. dr Ma³gorzata ̄ urada - Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Sportowego
�STASZIC - KUTNO�
72. Anna Szczepañska - Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego �Delfinek�
73. Maciej Kisieliñski - Prezes UKS �IPPON� MDK Kutno
74. Jacek Boczkaja - Zastêpca Prezydenta Miasta Kutno, Urz¹d Miasta Kutno
75. Jacek Korowajski - Sekretarz Miasta, Urz¹d Miasta Kutno
76. Artur Kotliñski - Skarbnik Miasta, Urz¹d Miasta Kutno
77. Joanna Brylska - Kierownik Biura Prasowego, Urz¹d Miasta Kutno
78. Irena Bielicka - Kierownik Biura Prezydenta, Urz¹d Miasta Kutno
79. Pawe³ Szczepanik - Kierownik Biura Sportu i Turystyki, Urz¹d Miasta Kutno
80. Jaros³aw Makowski - Kierownik Biura Zieleni Miejskiej, Urz¹d Miasta
Kutno
81. Jaros³aw Kotliñski - Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Urz¹d Miasta Kutno
82. El¿bieta Wojciechowska - Naczelnik Wydzia³u Gospodarki Przestrzennej,
Urz¹d Miasta Kutno
83. Micha³ Kacprzak - Naczelnik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Ewidencji
Dzia³alno�ci Gospodarczej, Urz¹d Miasta Kutno
84. Wija £ukomska - Naczelnik Wydzia³u Inwestycji, Urz¹d Miasta Kutno
85. Ryszard Wilanowski - Komendant Stra¿y Miejskiej w Kutnie, Urz¹d Miasta
Kutno
86. Ma³gorzata Wojciechowska - Dyrektor Integracyjnego Przedszkola Miej-
skiego nr 3 �Jarzêbinka� w Kutnie
87. Arleta Kacprzak - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 �Stokrotka�
w Kutnie
88. Ma³gorzata Folman - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 �Promyczek�
w Kutnie
89. Agnieszka Sobczyk - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 �Bajka�
w Kutnie
90. Helena Matusiak - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 16 �Calineczka�
w Kutnie
91. Jolanta Siuda - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17 �Niezapominajka�
w Kutnie
92. Jaros³aw Koszañski - Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Ko�ciuszki w Kutnie
93. Juliusz Sieradzon - Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marsz. Józefa
Pi³sudskiego w Kutnie
94. Alicja Chmielecka - Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4 im. Miko³aja
Kopernika w Kutnie
95. Jolanta Maras - Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkie-
wicza w Kutnie
96. Anita Lemañska - Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 6 im. Marii Sk³odow-
skiej-Curie w Kutnie
97. Danuta Blus - Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 9 im. W³adys³awa Jagie³³y
w Kutnie
98. Gra¿yna Mojsiej - Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 7 im. Adama Mickie-
wicza w Kutnie
99. Ma³gorzata Musia³owska - Dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II
stopnia im. Karola Kurpiñskiego w Kutnie
100. Pawe³ Peda - po. Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stanis³awa Staszica
w Kutnie
101. Urszula Macioszczyk - Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2
im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie
102. Wojciech Banasiak - Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grab-
skiego w Kutnie
103. Agnieszka Ryczkowska - Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 4 im. Zygmunta
Balickiego w Kutnie
104. Jolanta �mia³ek - Dyrektor Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowaw-
czego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie
105. Marzena Kurpiewska - Dyrektor Specjalnego O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 2 w Kutnie
106. Jacek Ga³ka - Dyrektor M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie
107. Dorota Æwirko-Godycka - Dyrektor Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej
�Têcza� w Kutnie
108. Miros³awa Tomczak - Dyrektor O�rodka Edukacyjnego-Wychowawczego
�Niezabudka� w Kutnie
109. Konrad K³opotowski - Przewodnicz¹cy Komitetu Powiatowego Prawa
i Sprawiedliwo�ci w Kutnie
110. Artur Gierula - Przewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej w Kutnie
111. Grzegorz Wojtasiak - Sojusz Lewicy Demokratycznej w Kutnie
112. Wojciech Zió³kowski - Nowoczesna Kutno
113. Krzysztof Wac³aw Dêbski - Prezydent Kutna w latach 1998-2002
114. Jerzy Ceranowski - Prezydent Kutna w latach 1990-1993
115. Pawe³ �lêzak - Dyrektor Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Kutnie
116. Pawe³ £uczak - Prezes Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie
117. nadkom. Krzysztof Szymañski - Komendant Powiatowy Komendy
Powiatowej Policji w Kutnie
118. bryg. Marek Myszkowski - Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Kutnie
119. Andrzej Nowakowski - Prezes RSM �Pionier� w Kutnie
120. Mieczys³aw Wo�ko - Prezes �POLFARMEX� S.A.
121. dr Adam Handzelewicz - Prezes PBO �VESTER� Sp. J.
122. Gra¿yna Rzymkowska - regionalistka, autorka licznych publikacji
o regionie, inicjator akcji lokalnych m.in. za³o¿enia Muzeum Regionalnego
w Kutnie
123. Zofia Jêdrzejczak - Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE Chrze�cijañska
Misja Spo³eczna Oddzia³ w Kutnie
124. Mariola Grodnicka - Prezes Zarz¹du Agencji Rozwoju Regionu Kut-
nowskiego S.A.
125. Jacek Sikora - Prezes Miejskiego Zak³adu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
126. Marcin Ciesielski - portal Stop Dyskryminacji Kutna
127. W³odzimierz Klimecki - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
w Kutnie
128. W³adys³aw Janik - Prezes Banku ¯ywno�ci w Kutnie

Na tle Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej Zbigniew
Burzyñski w towarzystwie doktora Micha³a Adamskiego, Naczelnika
Wydzia³u Kultury, Promocji i Rozwoju, wrêczyli akty powo³ania
Komitetu Honorowego obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodleg³o�ci  Rzeczpospolitej Polskiej.

INAUGURACJA
SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na zakoñczenie Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyñski
wraz z pos³em RP Tomaszem Rzymkowskim i Starost¹
Kutnowskim Krzysztofem Debichem wznie�li toast na cze�æ
Rocznicy.

Wypowied� Zbigniewa Burzyñskiego: Stulecie niepod-
leg³o�ci to wielki jubileusz, który powinien ³¹czyæ
Polaków. Dlatego zdecydowa³em o utworzeniu Komitetu
Honorowego kutnowskich obchodów setnej rocznicy
odzyskania niepodleg³o�ci, s¹ tutaj szefowie najwa¿-
niejszych instytucji, organizacji i ugrupowañ. Bardzo
cieszê siê, ¿e w Kutnie potrafimy wspó³dzia³aæ ponad
bie¿¹cymi podzia³ami. To bêdzie wielki rok jubileuszowy.
Pocz¹tkowo chcieli�my zorganizowaæ 100 ró¿nych
wydarzeñ nawi¹zuj¹cych do tego jubileuszu, ale ju¿
dzi� wiemy, ¿e bêdzie ich wiêcej. Jak wszyscy miesz-
kañcy Kutna wiedz¹, z wielkim rozmachem organizu-
jemy Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci. W tym roku
bêdzie ono jednak wyj¹tkowe - kulminacyjny moment
nadejdzie jesieni¹, kiedy ods³onimy pomnik wielkiego
obywatela Kutna - doktora Antoniego Troczewskiego.

Wypowied� Micha³a Adamskiego: Odzyskanie przez Polskê nie-
podleg³o�ci jest niew¹tpliwie jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ
w naszej historii. Pamiêtamy o tym zw³aszcza tutaj w Kutnie, gdzie
dok³adnie 11 listopada 1918 roku za spraw¹ bojowników Polskiej
Partii Socjalistycznej w walce rodzi³a siê niepodleg³a Polska.
Bohaterska �mieræ Wojciecha Rychtelskiego do dzisiaj nam o tym
przypomina.Przygotowuj¹c siê do roku jubileuszowego stulecia
niepodleg³o�ci Polski poprosili�my o wsparcie pracowników
instytucji kultury, sportu i o�wiaty, cz³onków organizacji poza-
rz¹dowych oraz zaanga¿owanych w ¿ycie miasta obywateli Kutna.
Ju¿ dzi� wiemy, ¿e wydarzeñ patriotycznych bêdzie znacznie wiêcej
ni¿ sto. To bêdzie nasz wspólny sukces! Przed nami kameralne
koncerty nawi¹zuj¹ce do idei niepodleg³o�ci, ale równie¿ te wielkie,
plenerowe. Na tê okoliczno�æ do Kutna przyjad¹ takie zespo³y jak
Perfect i Sztywny Pal Azji. Bêdziemy spotykaæ siê z wybitnymi
Polakami. Dla najm³odszych zorganizujemy liczne konkursy
regionalistyczne, gry i zabawy. Nie zabraknie wydarzeñ sportowych
i rekreacyjnych. Nawi¹zuj¹c do dzia³añ Antoniego Troczewskiego
pan prezydent powo³a³ Komitet Honorowy Kutnowskich Obchodów
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodleg³o�ci Rzeczypospolitej
Polskiej.

1918 − 20181918 − 20181918 − 20181918 − 20181918 − 2018

KOMITET HONOROWY KUTNOWSKICH OBCHODÓW
SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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KAROCE, BRYCZKI I SANIE
– czyli powozy konne mieszkańców dworu w Sójkach

W dawnych czasach powozy konne by³y symbolem statusu spo³ecznego,
okre�la³y stan zamo¿no�ci w³a�ciciela. Wytworne, bogato zdobione karoce
posiadali w³adcy, w³a�ciciele pa³aców i wielkich maj¹tków ziemskich. Te
najpiêkniejsze mia³y dekoracje ze z³ota i kamieni szlachetnych. W dwo-
rach szlacheckich pojazdy zapewne by³y mniej okaza³e, skromniejsze.
Wa¿ne by³o, by zapewnia³y przyzwoite warunki podró¿y. Pierwsze karety
mia³y tzw. pud³a zawieszone na skórzanych pasach, dopiero na prze³omie
XVII i XVIII wieku zaczêto stosowaæ resory, co na pewno poprawi³o
wygodê podró¿nych. Do powo¿enia karetami i bryczkami zatrudniano
specjalnych s³u¿¹cych, stangretów, którzy w eleganckich strojach tzw.
liberiach wozili ja�niepanie i ja�niepanów. Nie inaczej by³o w dworze
w Sójkach. Pod koniec XVIII wieku w³a�cicielem maj¹tku by³ Wojciech
Zaremba Cielecki � szlachcic, sêdzia deputat rawski, starosta zgiersko-
muchnowski. Pe³ni¹c liczne funkcje urzêdowe czêsto bywa³ w podró¿y.
W sójeckiej wozowni sta³o wiêc kilka powozów godnych zamo¿nego
szlachcica.
Sw¹ ostatni¹ podró¿ Wojciech Cielecki odby³ w marcu 1801 roku. Wraca³
wówczas z Trybuna³u Piotrkowskiego i niestety nie dotar³ do domu. Zmar³
nagle w £owiczu. Kilka dni po tym smutnym wydarzeniu, dokonano
w Sójkach spisu wszystkich ruchomo�ci nale¿¹cych do zmar³ego dzie-
dzica. Spis rozpoczyna siê s³owami: �Regestr spisanych rzeczy po J.P.
Wielmo¿nym Woyciechu Cieleckim, dóbr Sojek w Powiecie Gostyñskim
le¿¹cych dziedzicu...�.
Dokument ten zachowa³ siê w archiwach rodzinnych do dzisiejszych czasów.
Dziêki niemu wiemy, ¿e w Sójkach ju¿ wtedy sta³ dwór, prawdopodobnie
drewniany. W spisie wymieniono meble, sprzêty, naczynia, ksi¹¿ki i pozo-
sta³e przedmioty warto�ciowe, takie jak z³ote  tabakierki, srebra, zegary
itp. D³ug¹ listê stanowi¹ te¿ powozy i konie.
Cofnijmy siê wiêc ponad dwie�cie lat wstecz i przyjrzyjmy siê, jakimi
karetami je�dzi³a kutnowska szlachta, a dok³adnie w³a�ciciel maj¹tku
w Sójkach - Wojciech Zaremba Cielecki.
�Kareta na dwie osoby, spód u niej czerwony, pud³o ciemnozielone, z³o-
tem nakrapiane. W �rodku bia³ym suknem wybita z firankami zielonymi.
Okno jedno szklane st³uczone, dobra. Kareta druga spód maj¹ca ¿ó³to
malowany. Pud³o malowania prochowego. Suknem popielatym wybita.
Ta�my czerwone z bia³ym. Przerabiane okna, wszystkie bez firanek. Kocz.
Spód niebiesko malowany, na cztery osoby. Pud³o ciemnozielone, wewn¹trz
skór¹ zielon¹ wybity, z koz³ami dwoma w tyle i na przodzie, dobry. Sanie
jedne na cztery konie, drugie na jednego. Oboje zielono malowane. Bryczka
szybowana z librami, pó³koszykowymi wagami, u¿ywana, dobra. Wóz bosy,
z³y, do u¿ytku niezdatny�.
W rejestrze spisano te¿ zwierzêta, zaprzêgi, chom¹ta, siod³a i wszystkie
akcesoria potrzebne do skompletowania pe³nego ekwipa¿u.
W 1801 roku w stajniach sójeckich by³o w sumie dwadzie�cia koni i klaczy.
Gniade, siwe, myszate, kasztanowate, ze strza³k¹ na czole, kare... Wszystkie
dok³adnie opisane. Najstarsze mia³y po 12 lat, najm³odsze jeden rok.
Maj¹tek w Sójkach odziedziczy³ jedyny syn Wojciecha � Feliks Zaremba
Cielecki. W latach 1820-25 wzniós³ w Sójkach dwór murowany, który
stoi do dzi� dnia. Spor¹ czê�æ zabudowañ folwarcznych stanowi³y du¿e
stajnie i wozownie. Tu¿ obok nich by³a uje¿d¿alnia i wybieg dla �rebaków.
Ani z czasów gospodarowania w Sójkach Feliksa Cieleckiego, ani kolej-
nego dziedzica, jego syna Zdzis³awa, nie zachowa³ siê ¿aden spis powo-
zów konnych. Wiemy tylko, ¿e gdy w roku 1857 Feliks sprzedawa³ Sójki
swemu najstarszemu synowi, ze sprzeda¿y wy³¹czy³ powozy i konie
cugowe. (c.d.n.)             Magdalena £ukomska

Antoni Tumiel - wojskowy felczer.

Z RODZINNEGO ALBUMU

Antoni Tumiel z ¿on¹ Bronis³aw¹
i synem Edwardem.

Antoni Tumiel.

(...) Sytuacja rodzinna nie zmieni³a jednak zainteresowañ Seweryny - wci¹¿
pisa³a i wydawa³a swoje utwory, m.in. powie�ci poetyckie: Sebastian
Klonowic, Dwie gwiazdy. W latach 1856-1863 wydawa³a pismo �Roz-
rywki dla M³odocianego Wieku�, pisa³a do �Biblioteki Warszawskiej�.
W styczniu 1863 roku w operze warszawskiej odby³o siê prawykonanie
opery Monbar, czyli Flibustierowie Jana Feliksa Dobrzyñskiego, do której
wraz z Ludwikiem Paprockim napisa³a libretto. Sta³o siê to tu¿ przed
Powstaniem Styczniowym, podczas którego Seweryna zaznaczy³a siê
wyra�nie jako dzia³aczka.
Postawa patriotyczna Seweryny Pruszakowej zaznaczy³a siê wyra�nie
w czasie Powstania Styczniowego. Tajnie organizowa³a pomoc dla rodzin
powstañców styczniowych. By³a m.in. przewodnicz¹c¹ tajnego stowarzy-
szenia grup kobiecych tzw. �Pi¹tek�. Najwa¿niejsza �pi¹tka�, któr¹
kierowa³a, by³a równocze�nie G³ówn¹ Rad¹ Opiekuñcz¹, podlegaj¹c¹
Rz¹dowi Narodowemu. Do warszawskiej pi¹tki obok Seweryny nale¿a³a
m.in. Izabella z Chopinów. Ochotniczki z �pi¹tek� wykonywa³y przeró¿ne
zadania na rzecz powstania, w tym zbiera³y podatek narodowy - dobro-
wolne ofiary na rzecz powstania, zajmowa³y siê prac¹ konspiracyjn¹ oraz
opiekowa³y siê rodzinami rannych i poleg³ych powstañców.

SEWERYNA PRUSZAKOWA
W POWSTANIU STYCZNIOWYM

8 wrze�nia 1863 roku namiestnikiem Królestwa Polskiego zosta³ miano-
wany genera³ Fiodor Berg, który zacz¹³ dzia³aæ intensywnie na rzecz
unieszkodliwienia powstania. 19 wrze�nia dokonano nañ nieudanego
zamachu zrzucaj¹c butelki zapalaj¹ce z okien pa³acu Zamoyskich na prze-
je¿d¿aj¹cego przez Nowy �wiat namiestnika. W pa³acu tym mieszka³a
tak¿e Seweryna Pruszakowa. W ramach odwetu za zamach wszystkie
ruchomo�ci mieszkaj¹cych tam osób demonstracyjnie wyrzucono przez
okna, potem spalono, a mê¿czyzn aresztowano. Tak zginê³o wiele pami¹tek
rodzinnych Pruszaków bêd¹cych w posiadaniu Seweryny. Wyrzucono wtedy
tak¿e fortepian, na którym kiedy� grywa³ Fryderyk Chopin, a o którym
napisa³ wiersz Cyprian Kamil Norwid.
Zdemolowanie mieszkania Seweryny oraz fakt, ¿e tajnie organizowa³a
pomoc dla rodzin powstañców styczniowych spowodowa³o, ¿e by³a zmu-
szona w obawie przed represjami opu�ciæ Polskê. Uczyni³a to na polecenie
Rz¹du Narodowego, opu�ci³a kraj w listopadzie 1863 roku w przebraniu
s³u¿¹cej. Prawdopodobnie dotrzeæ do granicy Królestwa Polskiego pomóg³
jej ziêæ Feliks Higersberger ze Skrzan ko³o Gostynina.
Zamieszka³a w Pary¿u. Tam 26 listopada 1864 roku po�lubi³a Franciszka
Duchiñskiego, znanego etnografa i historyka. W zwi¹zku z wybuchem
wojny francusko-pruskiej Duchiñscy opu�cili Francjê i w latach 1870-
1876 przebywali w Wiedniu, Zurychu, Karlsbandzie i Dre�nie. Na ten
okres przypad³a choroba syna Feliksa i �mieræ córki Anieli. W Szwajcarii
13 lipca 1872 roku Seweryna obchodzi³a jubileusz pracy pisarskiej,
zorganizowany z inicjatywy jej mê¿a i m³odzie¿y polskiej w Zurychu.
Uroczysto�æ odbywa³a siê w jednej z sal Muzeum Narodowego Polskiego
w Raperswilu za³o¿onego przez W³adys³awa hr. Platera. Z ró¿nych stron
Polski i �wiata nadsy³ano jej adresy gratulacyjne.
Mieszkaj¹c na obczy�nie nadal czynnie uczestniczy³a w ¿yciu literackim
emigracji. Napisa³a wiele popularnych opowiadañ oraz szkiców literackich,
np. o Kazimierzu Brudziñskim, Janie Kochanowskim, Bohdanie Zaleskim,
czy Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej. Wyg³asza³a te¿ odczyty na temat
ich twórczo�ci. Na obchodach 30-tej rocznicy �mierci Adama Mickiewicza,
urz¹dzonych 26 listopada 1885 roku w Pary¿u, odczyta³a wiersz Latarnik
z Aspinwalu. Oko³o 1893 roku wyda³a wierszowan¹ opowie�æ o dziejach
Polski pt. Królowie polscy w obrazach i pie�niach.
Po �mierci drugiego mê¿a w 1893 roku Seweryna zaanga¿owa³a siê
w pomoc polskim emigrantom i kultywowanie pami¹tek polskich. By³a
od 1894 roku cz³onkiem honorowym Towarzystwa Muzeum Narodowego
w Raperswilu. W latach 1893-1905 by³a prezesem Towarzystwa Kobiet
Polskich im. Klaudyny Potockiej. W 1897 roku we Lwowie wyda³a pracê
po�wiêcon¹ pamiêci swego mê¿a: M³ode lata Franciszka Duchiñskiego...
Zmar³a 21 sierpnia 1905 roku w wieku 89 lat. By³a kobiet¹ o wznios³ych
idea³ach i zasadach, o g³êbokim poczuciu patriotyzmu...

Monika Sylwestrowicz, Dziedzictwo Pruszaków, ¯ychlin 2017

Seweryna Pruszakowa podczas Powstania Styczniowego z widoczn¹,
charakterystyczn¹, patriotyczn¹ bi¿uteri¹.

ZIMOWISKO TEAM TOUR

TEAM TOUR s.c.
Kutno, ul. Królewska 47, tel.: 24 355-41-71
www.teamtour.pl  e-mail: teamtour@wp.pl
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Pokój, kuchnia i ³azienka - po
remoncie. Ogrzewanie kominek
na pelet. Dogodna lokalizacja
- blisko centrum, stacji PKP i Bie-
dronki. Tel. 603-096-143 lub 605-
991-655
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m2

w miejscowo�ci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Wynajmê mieszkanie w domku
jednorodzinnym, osobne wej�cie.
Kutno, ul Jagielloñska 9 (59 m2).

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

Wynajmê lokal w centrum Kutna,
przy ul. Warszawskie Przedmie-
�cie. Mo¿liwo�æ najmu z wypo-
sa¿eniem (zak³ad fryzjerski) Tel.
609-593-263, po 17:00

KUTNOWSKIE STOWARZYSZENIA
SPORTOWE − cz. III

Wynajmê pod dzia³alno�æ
lokal 50 m2 (2 pomieszczenia
+ socjalne). Mo¿na lokal
zaadaptowaæ pod mieszkanie
(po wcze�niejszym ustaleniu
z w³a�cicielem). Kutno, ul.
Jagielloñskiej 9 (blisko do
stacji PKP i centrum). Tel.

605-991-655

Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam Skoda Octavia Combi
2.0 TDI (140 KM) Elegance, manual
6 biegów, rok prod. 2007, polski
salon, pierwszy w³a�ciciel, przebieg
147 tys. km, kolor czarny metalik,
minimalnie uszkodzony przód.
Cena do uzgodnienia. Tel. 501-220-
678 (po 15:00)
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm,
Bass 15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-

Uczniowski Klub Sportowy �IPPON� MDK Kutno ju¿ ponad
30 lat ma sta³e miejsce na sportowej mapie naszego miasta.
Od samego pocz¹tku zajêcia w tym prê¿nym Klubie prowadz¹
ambitni trenerzy - Maciej Kisieliñski i Jacek Wasiak. Stowarzy-
szenie zrzesza dzieci i m³odzie¿ z miasta Kutna i ca³ej Ziemi
Kutnowskiej.

W ci¹gu 30 lat, swojej aktywnej dzia³alno�ci, zawodnicy UKS-u
(obojga p³ci) wywalczyli 21 medali mistrzostw Polski w grupach
wiekowych m³odzików, kadetów i juniorów. Ponadto judocy
�Ipponu� MDK Kutno ponad 40 razy stawali na podium Pucharu
Polski i Otwartego Miêdzynarodowego Pucharu Polski. Oprócz
presti¿owych sukcesów na arenach krajowych odnosili te¿ zwy-
ciêstwa w takich europejskich miastach jak: Berlin, Erfurt, Turyn
Sztokholm, Praga. Czê�æ wychowanków Klubu � po ukoñczeniu
szko³y �redniej - kontynuowa³o karierê sportow¹ w takich
klubach jak: AZS AWF Warszawa (Robert Maciak, Sebastian Au-
lich), WKS �l¹sk Wroc³aw (Zbigniew ¯ak, Seweryn Wiktorek),
AZS Olsztyn (Aleksandra Wo�niak), Gwardia £ód�  (Martyna Ka�-
mierczak). Wszyscy wy¿ej wymienieni byli równie¿ regularnie
powo³ywani do kadry narodowej kadetów i juniorów. Najwiêk-
szym sukcesem by³o wywalczenie przez Seweryna Wiktorka
br¹zowego medalu w Pucharze Europy kadetów w Szczyrku
w roku 2009, gdzie jako jedyny z Polaków stan¹³ na podium tej
imprezy. Uczniowski Klub Sportowy �Ippon� MDK Kutno, ka¿-
dego roku w maju, organizuje Otwarte Mistrzostwa Kutna w Judo,
które od dziesiêciu lat honorowym patronatem obj¹³ prezydent
Miasta Kutna Zbigniew Burzyñski.

Ta impreza o charakterze ogólnopolskim i która odbywa siê dziêki
wsparciu finansowemu, i pomocy organizacyjnej Urzêdu Miasta
Kutna cieszy siê coraz wiêksz¹ popularno�ci¹ w �rodowisku judo
w ró¿nych regionach naszego Kraju. Treningi UKS �IPPON� MDK
odbywaj¹ siê w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 6 imienia
Marii Sk³odowskiej Curie w Kutnie przy ulicy £¹koszyñskiej. Tu
prowadzone s¹ zapisy dziewczynek i ch³opców  w wieku od 6 do
8 lat. Osoby zainteresowane t¹ piêkn¹ i widowiskow¹ dyscyplin¹
sportu serdecznie Klub �Ippon� MDK zaprasza.

Jerzy Papiewski

Jak postêpowaæ w czasie
wichury
W przypadku wyst¹pienia silnych
porywów wiatru unikaj przebywania
na otwartej przestrzeni. Szukaj
schronienia w budynku. W miesz-
kaniu i domu zamknij okna i sprawd�
ich zamkniêcia, i odpowiednio je
zabezpiecz. Z balkonu, tarasu,
podwórka i obej�cia usuñ przed-
mioty, które mog³yby zostaæ porwane
przez wiatr. Silny wiatr grozi brakiem
dostaw pr¹du � miej w domu �wiece
z zapa³kami, latarkê na dynamo lub
na baterie, radio na baterie, zapa-
sowe baterie; na³aduj telefon ko-
mórkowy. Przebywaj¹c na zewn¹trz
nie stój pod drzewami; nie zatrzy-
muj siê pod liniami elektrycznymi,
szyldami, tablicami reklamowymi,
itp. Nie parkuj pojazdów w pobli¿u
drzew, stalowych konstrukcji, tablic
reklamowych, trakcji elektrycz-
nych. Podczas jazdy samochodem
zachowaj szczególn¹ ostro¿no�æ
przy wyje¿d¿aniu na otwart¹ prze-
strzeñ z drogi os³oniêtej ekranami,
budynkami lub drzewami. Zapewnij
bezpieczeñstwo zwierzêtom, które
trzymasz na dworze. Zamknij je
w odpowiednio przygotowanych
pomieszczeniach. TELEFONY
ALARMOWE: 112 � ogólnopolski
numer ratunkowy; 999 � Pogotowie
Ratunkowe; 998 � Stra¿ Po¿arna;
997 � Policja

Terminale p³atnicze
Od lutego 2018 roku policjanci
Wydzia³u Ruchu Drogowego KPP
w Kutnie wyposa¿eni s¹ w termi-
nale p³atnicze. Dziêki temu mo¿na
zap³aciæ mandat bezpo�rednio pod-
czas kontroli. Nie trzeba bêdzie
robiæ przelewów, to równie¿ spore
u³atwienie dla obcokrajowców.
W zwi¹zku z nowelizacj¹ Kodeksu
Postêpowania w sprawach o wykro-
czenia, ju¿ od lutego 2018 roku
mo¿na op³aciæ mandat bezpo�rednio
podczas kontroli. W poniedzia³ek,

29 stycznia, policjanci kutnowskiej
drogówki odbyli szkolenie w zakre-
sie obs³ugi terminali p³atniczych.
Urz¹dzenia przystosowane s¹ do
akceptowania p³atno�ci kartami
oraz aplikacj¹ p³atnicz¹ BLIK.
Funkcjonariusze kutnowskiej dro-
gówki bêd¹ dysponowali siedmioma
urz¹dzeniami. Przypominamy, ¿e
oprócz nowej formy uiszczenia
mandatu karnego, ukarani nadal do
dyspozycji maj¹ mo¿liwo�æ op³ace-
nia mandatu w tradycyjny sposób:
przelewem lub wp³at¹ gotówkow¹
na poczcie na konto wskazanego
Urzêdu Skarbowego.

W trosce o dzieci
Zapewnienie bezpieczeñstwa dzie-
ciom i m³odzie¿y w czasie ferii
zimowych jest priorytetem dla po-
licjantów ruchu drogowego, którzy
ju¿ od 12 stycznia 2018 r. prowadz¹
dzia³ania kontrolno-prewencyjne
pn. �Bezpieczne ferie�, wspierane
akcj¹ informacyjno-edukacyjn¹
�Bezpieczna droga do celu�. Akcja
potrwa do 25 lutego br.

Kontrabanda
Policjanci z KWP w £odzi, wspólnie
z kutnowskimi i pracownikiem
£ódzkiego Oddzia³u Opieki nad
Zwierzêtami, weszli na posesjê
w Raciborowie, gmina Kutno,
gdzie w tragicznych warunkach
mia³a byæ prowadzona nielegalna
hodowla zwierz¹t.  Pod wskazanym
adresem policjanci funkcjonariusze
oddzia³u celno-skarbowego, zamiast
zwierz¹t, znale�li du¿e ilo�ci papie-
rosów, tytoniu i wyrobów alkoho-
lowych bez polskich znaków akcyzy.
Zatrzymano ponad 26.500 sztuk
papierosów i 23 kg tytoniu, a tak¿e
9 litrów alkoholu. Szacowana war-
to�æ strat Skarbu Pañstwa to ponad
41.000 z³otych. 20-letniemu �w³a-
�cicielowi� gro¿¹ 3 lata odsiadki
i grzywna.

Kolejowy skok
W okolicach ¯ychlina z³odzieje

okradli poci¹g stoj¹cy na bocznicy
stacji. Warto�æ  ³upu to ponad 35
tysiêcy z³otych. Sprawców dot¹d
nie zatrzymano. Poci¹g nale¿a³ do
firmy transportowej z Gdyni, która
na stacji ¯ychlin dzier¿awi plac.
Skradziono kable zasilaj¹ce ch³odnie
z agregatu pr¹dotwórczego

Awaryjna winda
Stra¿acy Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kut-
nie interweniowali w Urzêdzie
Skarbowym w Kutnie, gdzie piêæ
osób utknê³o w windzie miêdzy
piêtrami. Spêdzi³y tam kilkadziesi¹t
minut. Na szczê�cie nikomu nic siê
nie sta³o.

Czerwony kur
W miejscowo�ci Zieleniew, gmina
Kro�niewice, p³on¹³ budynek
gospodarczy. W akcji ga�niczej
uczestniczy³y: jeden zastêp JRG
Kutno, dwa OSP Kro�niewice i jeden
OSP Wroczyny. Straty oszacowano
na oko³o 30 tysiêcy z³otych. Stra¿acy
przypuszczaj¹, ¿e po¿ar wywo³a³a
utrata izolacyjno�ci przewodów
elektrycznych.
W Siemienicach, gmina Krzy¿a-
nów, zapali³ siê samochód. Po¿ar
auta zagra¿a³ domowi mieszkalnemu.
Stra¿acy walczyli z po¿arem przez
godzinê (1zastêp JRG Kutno i 3
OSP). Nikt w po¿arze nie zosta³
poszkodowany. Auto, które zapali³o
siê w wyniku utraty izolacyjno�ci
przewodów elektrycznych, sp³onê³o
doszczêtnie.

Nerwus
Nad ranem 48-latka z gminy Pacyna
obudzi³ huk t³uczonych w budynku
szyb. Wandal powybija³ je kamie-
niami, a elewacjê budynku poma-
lowa³ farb¹ i uciek³. Policjanci
zatrzymali 58-letniego mieszkañca
¯ychlina, który przyzna³ siê do
wyczynu! Okaza³o siê, ¿e by³ sk³ó-
cony z poszkodowanym i �pu�ci³y
mu nerwy�. Grozi mu do 5 lat
odsiadki.

Oszust
Mê¿czyzna w wieku 45-50 lat,
niskiego wzrostu, ubrany na czarno,
wymieniaj¹c pieni¹dze oszukuje!
Mówi poszkodowana: �Podszed³
do mnie prosz¹c o zmianê piêciu 10
z³otówek na ca³e 50 z³. Przy wyda-
waniu 50 z³ zacz¹³ krêciæ, ¿e chce
je zamieniæ na ca³e 100 z³ - wiêc
wymieni³am. Na koñcu jeszcze
wymieni³am dwie 10 z³otówki na
ca³e 20 z³, a mê¿czyzna szybko siê
oddali³. Po przeliczeniu kasy oka-
za³o siê, ¿e brakuje mi 50 z³�. Jak
informuje KPP Kutno zosta³o zg³o-
szone takie wydarzenie, jednak
oszusta �  nie uda³o siê zatrzymaæ!

Kraksa
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic
Ko�ciuszki i Bitwy pod Kutnem,
ciê¿arówka zderzy³a siê z autem
osobowym. Skrêcaj¹ce auto osobowe
zosta³o uderzone przez ciê¿arówkê,
która je wyprzedza³a. Nie by³o
poszkodowanych.

Fa³szywy alarm
W kutnowskim banku, przy placu
Wolno�ci, w³¹czy³ siê alarm po¿a-
rowy. Stra¿aków postawiono na
nogi! Dwa zastêpy stra¿y po¿arnej
szuka³y �ród³a zagro¿enia. Alarm
okaza³ siê fa³szywy, a jego przyczyn¹
by³a usterka techniczna.

Handel bez akcyzy
W jednym ze sklepów w ¯ychlinie
handlowano nielegalnymi papiero-
sami. Policjanci znale�li w warzyw-
niaku ponad 13.600 sztuk papiero-
sów bez polskich znaków akcyzy,
a w mieszkaniu 35-letniej w³a�ci-
cielki ponad 15.700 sztuk papiero-
sów. Z kolei w kutnowskim sklepie
ujawniono oko³o 5.500 sztuk papie-
rosów bez polskich znaków akcyzy
oraz 9,5 kg tytoniu. Zarzuty us³y-
sza³a 24-latka, której grozi do 3 lat
pozbawienia wolno�ci i wysoka
grzywna. Szacowane straty Skarbu
Pañstwa, z tytu³u niezap³aconego
podatku akcyzowego, to 25.600 z³.

Sprzedam:
maszyny stolarskie

z Hajnówki
na niemieckich czê�ciach:
heblarka, grubo�ciówka,

frezarka;
zbiornik na olej.

Kontakt po 17:00:

tel. 24 253−37−68
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam mieszkanie M5, w ¯y-
chlinie os. £¹kowa 58 m2, parter,
4 pokoje. Tel. (po godz. 17.00) 669-
811-612, 693-825-114
Sprzedam  mieszkanie 60 m2

w centrum Kutna. Tel. 502-810-282
Zamieniê mieszkanie M4 na 2 po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Wynajmê mieszkanie 2 pokoje,
52 m2, os. Tarnowskiego. Tel. 698-
533-725
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Koszykówka

Po przedostatniej kolejce I ligi dosz³o do zmian w tabeli. Na pierwsze
miejsce wskoczy³a dru¿yna Prosto Team, która wygrywaj¹c z DZPG
wykorzysta³a pora¿kê dotychczasowo lidera � DS. Smith. Prosto przed
ostatni¹ kolejk¹ ma przewagê jednego punktu nad Expomem, DS. Smith
i �ródmie�ciem. Najlepszym meczem kolejki wybrano mecz Libero
a W³adcami Pó³nocy, natomiast graczem kolejki wybrano Damiana To-
maszewskiego (OB. Amazonka); Hurt Pap Egolit � Expom  5:6 Szuda 2,
B³aszczyk 2, Kowalski - Brz¹ka³a 3, Szadkowski, Domañski, Adrjañczyk.
¯ó³te kartki: Pawe³ Klekowicki, Bartosz Pankiewicz � Przemys³aw
Domañski 2x¿.k/cz.k; DS. Smith � OB. Amazonka  2:9 Wojtalik,
Skonieczny - Tomaszewski 5, D³u¿niewski M. 2, Wódka, Pietrzak; DZPG
� Prosto Team 3:6 Gutarowski 2, Matczak - Zyskowski 3, Rybacki,
Karczewski Pawe³, Jankiewicz; Libero � W³adcy Pó³nocy 4:4 Rembelski,
Koniuszy, Mierzejewski M. Lipiec - Kubicki 2, Or³owski, Wi�niewski £.;
FC Wieszczyce � �ródmie�cie 1:12 D¹browski - Wójcik 3, Krysiñski 2,
Romañski 2, Kierus 2, Waliszewski, Miklas, Wojtczak.
Mecz kolejki: Libero � W³adcy Pó³nocy. Gracz kolejki: Damian Toma-
szewski (OB Amazonka). Pi¹tka kolejki: Dawid W³odarczyk (W³adcy
Pó³nocy), Damian Tomaszewski (OB Amazonka), Bartosz Brz¹ka³a
(Expom), £ukasz Koniuszy (Libero), Tomasz Zyskowski (Prosto Team).

Tabela:
1. PROSTO TEAM 19    52:23
2. EXPOM 18    50:33
3. DS. SMITH 18    53:36
4. �RÓDMIE�CIE 18    51:29
5. OB. AMAZONKA 16    52:26
6. HURT PAP EGOLIT 10    38:37
7.  DZPG 10    27:31
8. W£ADCY  PÓ£NOCY 4     21:45
9. LIBERO 4     24:64
10. FC. WIESZCZYCE 0     19:63
Najlepsi strzelcy: 1. Damian Tomaszewski (OB Amazonka) � 24, 2. B³a¿ej
Jó�wiak (DS. Smith) � 17, 3. Mateusz Rybacki (Prosto Team) � 15.
W przedostatniej kolejce mistrzostw II ligi w grze o pierwsz¹ trójkê, gwa-
rantuj¹c¹ awans, pozostaj¹ cztery dru¿yny � 1,5L/G, FC Gledzianów, Stary
£¹koszyn i Lombard Warszawski. W ostatniej kolejce pauzuje
dru¿yna 1,5L/G i je�li pozosta³e zespo³y wykorzystaj¹ ich absencjê,
dotychczasowy lider spadnie na 4 miejsce. Najlepszym meczem kolejki
wybrano spotkanie miêdzy FC Gledzianów a Lombardem Warszawskiem.
Najskuteczniejszym strzelcem pozostaje Pawe³ Tomes (FC Gledzianów);
KS Têcza � 1,5L/G  0:3 walkower; FC Gledzianów � Lombard Warszaw-
ski 5:0 Kochanek 3, Tomes 2; Fachowcy � Game Over  6:7 Kopañski 2,
Przemys³aw Tomczak 2, Sebastian Tomczak, Szatkowski � Nowakowski 4,
Rosa 2, S³owikowski. ¯ó³te kartki: £ukasz Zalewski (Fachowcy), Mateusz
Rosa (Game Over); Wolni Strzelcy � MMS MDK Kutno 5:2 Darul 3,
Janiak, Pawlak � Bruliñski, Majtczak; Stary £¹koszyn � pauza. Strzelcy:
1. Pawe³ Tomes (FC Gledzianów) � 21, 2. Rafa³ Nowakowski (Game Over)
� 15, 3. Krzysztof Szumiñski (Lombard) � 13, 4. Krzysztof Brzeziñski
(KS Têcza), Micha³ Krupowicz (Lombard), Mateusz Kochanek (FC Gle-
dzianów), Patryk Bruliñski (MMS MDK Kutno) � 12. Mecz kolejki: FC
Gledzianów � Lombard Warszawski; Gracz kolejki: Mateusz Kochanek
(FC Gledzianów); Pi¹tka kolejki: Marcin Byczkowski (FC Gledzianów),
Mateusz Kochanek (FC Gledzianów), Rafa³ Nowakowski (Game Over),
Krzysztof Szumiñski (Lombard), Marcel Darul (Wolni Strzelcy).

Tabela:
1. 1,5 L/G 8 18 43:36
2. FC GLEDZIANÓW 7 18 56:28
3. STARY £¥KOSZYN 7 16 37:34
4. LOMBARD WARSZAWSKI 7 15 53:20
5. KS TÊCZA 7   8 33:35
6. WOLNI STRZELCY 7   6 30:51
7. GAME OVER 7   6 34:58
8. FACHOWCY 7   4 37:43
9. MMS MDK KUTNO 7   3 36:54

HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

BARDZO PRZEPRASZAM
Redakcję „Powiatowego Życia Kutna” za
umieszczenie w nr 2/471/2018 mojej informacji
o śmierci Szanownego Pana Henryka Tomczaka,
piłkarza „Czarnych” i Stali Kutno. Pan Henryk
żyje i cieszy się dobrym zdrowiem!

Przepraszam Go i Jego Rodzinę!
Andrzej Bielicki

O tym, ¿e basket (mêski czy ¿eñski) jest sportem nieobliczalnym,
nieprzewidywalnym i bez zdecydowanego �przewodnika� przekona³a siê
dru¿yna � ulubieñców Kutna � Polfarmexu, bêd¹ca zdecydowanym
faworytem meczu 20 kolejki I ligi w K³odzku z miejscowym Doralem
Nysa. A �Jesieni¹� w Kutnie by³o 57:43 dla gospodarzy! K³occzanie
wygrali z wy¿ej notowanym przeciwnikiem (My � 3 lokata, Nysa � 12)
i cieszyli siê jak ma³e dzieci!

Doral Nysa K³odzko � Polfarmex Kutno 83:75
(w kwartach: 25:22, 20:24, 18:14, 20:15)

�Kutno�: Tomasz Wojdy³a 18, Damian Janiak 15, Arkadiusz Kobus 13,
Micha³ Marek 6, January Sobczak 6, Damian Antczak 6, Mateusz Zêbski 6,
Bartosz Majewski 5, Przemys³aw Tradecki 0, Szymon Pawlak 0.
Na pewne usprawiedliwienie sympatycznych kutnian wp³ywa fakt, ¿e nie
gra³ w ich zespole Mateusz Szwed � jeden z podstawowych zawodników,
a kilku by³o niedysponowanych zdrowotnie.

Spójnia Stargard � Polfarmex Kutno 98:75
(w kwartach: 31:21, 22:20, 23:20, 22:14)

Najwiêcej punktów dla Kutna zdobyli: Mateusz Zêbski 14, Damian
Janiak 13.

POLFARMEX – IN MINUS

Tegoroczne zmagania w I lidze Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Pi³ki
No¿nej zakoñczone. O tym, do kogo powêdruje tytu³ mistrzowski decy-
dowa³o starcie miêdzy Prosto Team a Expomem. Lepsza okaza³a siê druga
z tych ekip i to ona zosta³a najlepsz¹ dru¿yn¹ kutnowskiego futsalu, nato-
miast Prosto spad³o z pierwszego miejsca na ostatni stopieñ podium.
W tym sezonie KAHLPN strzelono 433 bramki (bramkê numer 400 strzeli³
Jakub Wojtczak ze �ródmie�cia). Pad³o tak¿e 13 goli samobójczych.
Sêdziowie ukarali zawodników 52 ¿ó³tymi kartkami i 3 kartonikami
koloru czerwonego. Oficjalne zakoñczenie KAHLPN odbêdzie siê praw-
dopodobnie 11 lutego o godz. 10 w hali przy Szkole Podstawowej nr 1.
DZPG � �ródmie�cie 4:10; E. Stawirowski, Matczak, Gutarowski, B³a-
¿ejczyk - Wojtczak 4, Kierus 2, Romañski, Kamiñski, samobójczy 2;
Expom � Prosto Team 5:2 J. Walczak 2, Wi�niewski, T. Walczak, samo-
bójczy - Rybacki, Zyskowski; Hurt Pap Egolit � OB. Amazonka 3:2; B³asz-
czyk, Hefta, Iwaniak - Tomaszewski, Wódka. ¯ó³ta kartka: Dariusz
Ja�kiewicz (OB. Amazonka); Libero � FC Wieszczyce  1:11 P. Bielecki -
Szczygielski 3, D¹browski 3, Rybicki 2, Halt 2, Grabarczyk; DS. Smith �
W³adcy Pó³nocy 2:6 Szymañski, Skonieczny - Kubicki 3, Kowalski 2,
Kwiatkowski. ¯ó³ta kartka: Marcin Lewandowski (DS. Smith), Marcin
Zdziarski (W³adcy). Czerwona kartka: Jaros³aw Wojtalik (DS. Smith).
Najlepszy mecz: Hurt Pap Egolit � OB. Amazonka. Gracz kolejki: Jakub
Wojtczak (�ródmie�cie). Pi¹tka kolejki: Jacek Kenska (Hurt Pap Egolit),
Jakub Wojtczak (�ródmie�cie), Jacek Walczak (Expom), £ukasz Wódka
(OB. Amazonka), Bart³omiej Kubicki (W³adcy Pó³nocy).

Tabela:
1. EXPOM 21 55:35
2. �RÓDMIE�CIE 21 61:33
3. PROSTO TEAM 19 54:28
4. DS. SMITH 18 55:42
5. OB.  AMAZONKA 16 54:29

KONIEC MISTRZOSTW „HALÓWKI”

6. HURT  PAP  EGOLIT 13 41:39
7. DZPG 10 31:41
8. W£ADCY  PÓ£NOCY 7 27:47
9. LIBERO 4 25:75
10. FC.  WIESZCZYCE 3 30:64
Strzelcy: 1. Damian Tomaszewski (OB. Amazonka) � 25, 2. B³a¿ej Jó�wiak
(DS. Smith) � 17, 3. Mateusz Rybacki (Prosto Team) � 16, 4. Piotr Kierus
(�ródmie�cie) � 15, 5. Wiktor Jankiewicz (Prosto Team) � 14, 6. Mateusz
Szewczyk (DS. Smith) � 14.
FC Gledzianów zajmuje I miejsce w II lidze KAHLPN i ma prawo cieszyæ
siê w pe³ni zas³u¿onym awansem klasê wy¿ej. Obok nich do I ligi wska-
kuje Lombard Warszawski oraz Stary £¹koszyn, który nie bez proble-
mów pokona³ tegorocznego debiutanta kutnowskiego futsalu � Game
Over. Awans dos³ownie przeszed³ ko³o nosa ekipie 1,5L/G. Najlepszym
meczem ostatniej kolejki II ligi wybrano spotkanie pomiêdzy Fachowcami
a Wolnymi Strzelcami. W tym meczu pad³a bramka numer 400 w tego-
rocznej edycji, a jej autorem by³ Sebastian Tomczak (Fachowcy). Stary
£¹koszyn � Game Over  8:5 Maciej Lubasiñski 3, Krzysztof Jeruzal 2,
Dominik Jeruzal 2, £ukasz Lubasiñski � Nowakowski 4, S³owikowski;
FC Gledzianów � MMS MSK Kutno  6:2 Tomes 5, Augustyniak � Stañczyk,
Majtczak; KS Têcza � Lombard Warszawski 1:11 Koczaski � Krupowicz 5,
Bednarek 3, Kruczkowski, Szumiñski, Dariusz Jêdrzejewski; Wolni Strzelcy
� Fachowcy 8:9 Darul 4, Rolewski 3, Janiak � Przemys³aw Tomczak 4,
Sebastian Tomczak 2, Kopañski 2, Szatkowski. ¯ó³ta kartka: Emil Ko-
pañski (Fachowcy); 1,5 L/G- pauza. Najlepsi strzelcy: 1. Pawe³ Tomes
(FC Gledzianów) � 26, 2. Rafa³ Nowakowski (Game Over) � 19, 3. Micha³
Krupowicz (Lombard Warszawski) � 17, 4. Marcel Darul (Wolni Strzelcy),
Przemys³aw Tomczak (Fachowcy) � 15�. Mecz kolejki: Wolni Strzelcy �
Fachowcy; Gracz kolejki: Micha³ Krupowicz (Lombard Warszawski);
Pi¹tka kolejki: Marcin Byczkowski (FC Gledzianów), Micha³ Krupowicz
(Lombard), Rafa³ Nowakowski (Game Over), Adam Janiak (Wolni Strzelcy),
Przemys³aw Tomczak (Fachowcy).

Tabela koñcowa:
1. FC GLEDZIANÓW 21< 62:30
2. STARY £¥KOSZYN 19< 45:39
3. LOMBARD WARSZAWSKI 18< 64:21
4. 1,5 L/G 18 43:36
5. KS TÊCZA   8 34:46
6. FACHOWCY   7 46:51
7. WOLNI STRZELCY   6 38:60
8. GAME OVER   6 39:66
9. MMS MDK KUTNO   3 38:60
1-3- < awans do I ligi

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Futbolow¹ inauguracjê roku 2018 dru¿yna trenera Andrzeja Grzegorka
i jego asystenta Dominika Tomczaka oraz kierownika zespo³u Andrzeja
Królaka ma poza sob¹. Mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e by³a ona udana ze
wszech miar. Kutnowscy pi³karze, na �wietnie przygotowanej przez organi-
zatorów pe³nowymiarowej murawie boiska bocznego w Byczynie (obrze¿e
Poddêbic), rozegrali dobre spotkanie z III ligow¹ Wart¹  Sieradz, która
broniæ siê bêdzie przed spadkiem z III ligi ³ódzko-mazowiecko-warmiñsko-
mazurskiej. Mecz by³ w miarê wyrównany, chocia¿ pierwsza ods³ona
nale¿a³a do Sieradzan, którzy od 24 minuty prowadzili 1:0 po golu zdo-
bytym przez by³ego pi³karza �Kutna� Jaros³awa Szyca. W drugiej po³owie
dominowa³ team z grodu nad Ochni¹. Na wyró¿nienie zas³u¿y³y linie
defensywne, na które czêsto kibice naszego zespo³u narzekali. Od 30 mi-
nuty � nasi grali bez swojego bramkowego lidera Micha³a Soko³owicza,
którego znakomicie zast¹pi³ rutynowany golkiper £ukasz Kubiak. Popisa³
siê On m.in. �wietn¹ obron¹ strza³u Bartosza Naro¿nika. Warto podkre-
�liæ, ¿e swoich ��wi¹tyñ� bronili najstarsi bramkarze w regionie ³ódzkim.
W Warcie - 39-letni Maciej Mielcarz (ex Widzew £ód�, Legia Warszawa),
a w �Kutnie� £ukasz Kubiak, 40-latek. Sprawdzi³o siê tutaj znane przy-
s³owie, ¿e im starszy, tym lepszy � (niczym skrzypce i wino). Jak nam
powiedzia³ Andrzej Królak (ju¿ 33 lata na funkcjach kierowniczych
zespo³ów �Kutna�!) ten mecz w Byczynie z Wart¹ przejdzie do historii
nie tylko regionu ³ódzkiego, ale i � polskiego ni¿szych klas (pod patro-
natem PZPN!). Na boisku w Byczynie odby³y siê jeszcze dwa wa¿ne mecze,
w których Ner Poddêbice zwyciê¿y³ Mechanika Radomsko 4:0, a Sokó³
Aleksandrów £ódzki pokona³ LKS Kwiatkowice 3:0. W tych wszystkich
spotkaniach zastosowano system wideo-weryfikacji (VAR). 8 kamer
dok³adnie �ledzi³o przebieg gier, które prowadzili sêdziowie testowani
do ekstraklasy! Mecz �Kutna sêdziowali: jako g³ówny Dominik Sulikowski
(Gdañsk), a arbitrem od VAR-u by³ Micha³ Radziszewski (Warszawa).
I dobrze, ¿e by³ VAR, gdy¿ on wykaza³, ¿e na polu karnym Warty faulo-
wany ewidentnie by³ Adrian Kralkowski. Dziêki niemu by³a �jedenastka�,
któr¹ wykorzysta³ bezb³êdnie Mariusz Jakubowski.
�Kutno�: Soko³owicz (Kubiak), Placek, Kaczor, Kowalczyk, Padzik,
Mysona, Pietrow, Mitura, Góralczyk, Zagajewski, Przemys³aw Nawrocki
oraz Jakubowski, Kralkowski, Wielgus, Nadolski, Dêbowski, Cichacki.

PRZED SEZONEM

Do organizowanego ju¿ po raz 20 (tyle lat ma �P¯K�) przez nasz¹ Redakcjê
konkursu �Na najlepszego sportowca, trenera i dru¿ynê Ziemi Kutnow-
skiej 2017 roku� nasi czytelnicy, kluby oraz stowarzyszenia sportowe zg³o-
sili nastêpuj¹ce kandydatury:

Zawodnicy
£ukasz Wójcik (Aeroklub W³oc³awski); mieszkaniec Kutna, liczne suk-
cesy w kraju i za granic¹ (m.in. I miejsce w Szybowcowych Mistrzostwach
Czech i 8 w Mistrzostwach Europy w Londynie oraz 3 w 42 Mistrzo-
stwach Polski; Julia Myszkowska (KKS Pro-Basket Kutno) reprezen-
tantka Polski juniorek; Micha³ Soko³owicz (KS Sand Bus Kutno), czo³owy
bramkarz regionu ³ódzkiego, gra w IV lidze ³ódzkiej, wicemistrz Polski
z Grembachem £ód� w beach soccerze; Bartosz Brzozowski (BKS Stal
Kutno), 13-letni bokser, zwyciêzca turnieju w P³ocku w swojej kategorii
wiekowej; Cezary Szymañski (UKS �Dziewi¹tka� Kutno), 15-letni m³o-
dzik, cz³onek kadry województwa ³ódzkiego na 60 m, 100 m, 200 m, 300
m; Anna Justyñska (ASWiR �Alex� Kutno), kadrowiczka Polskiego Zwi¹z-
ku Kickboxingu - 9 miejsce na Mistrzostwach Europy w Skopje, sukcesy
krajowe; Antoni Kaliñski (masters), rekordzista i mistrz �wiata w trójboju
si³owym (Siedlce), wyciskanie na ³aweczce (Praga i Trutnow - Czechy);
Mi³osz Myszkowski r. 2004 (UKS Ippon MDK Kutno) - zwyciêzca Ogól-
nopolskiego Turnieju M³odzików w Judo (Bydgoszcz), VII w Miêdzyna-
rodowym Turnieju w Erfurcie (Niemcy) z udzia³em 1000 judoków; Iga
Ko³aczyñska (UKS Ippon MDK Kutno) r. 2007 - I miejsce w Otwartym
Miêdzynarodowym Turnieju Grand Prix w £odzi i Ogólnopolskim Tur-
nieju Dzieci w Sochaczewie, II w Pucharze Polski Baltic Judo Open
w Gdyni; Tobiasz �wiat³owski i Bart³omiej Kopañski (MKS Stal BiS
Kutno), reprezentanci Polski kadetów; III miejsce w Miêdzynarodowym
Turnieju Ermes Fontano Trophy - Sala Bagnza (W³ochy); Kacper
Kamiñski, Artur Wojtczak, Jakub Wojtczak, Maciej Wróblewski,
Dominik Gajdziñski, Kacper Cichowski, Rados³aw Jó�wiak (MKS Stal
BiS Kutno); III miejsce mistrzostw Polski seniorów i I w Mistrzostwach
Polski M³odzików (U-23); Maciej Misztal - masters - 5-krotny mistrz
Polski i 2 krotny wicemistrz Polski lekarzy.

Dru¿yny
Seniorzy MKS Stal BiS - III miejsce w Mistrzostwach Polski; M³odzicy
MKS Stal BiS - I miejsce w Mistrzostwach Polski (U-23); Kadeci MKS
Stal BiS - I miejsce w Pucharze Polski, III w Miêdzynarodowym Turnieju
Piszek Cup, III - w Miêdzynarodowym Turnieju w Sala Bagnza (W³ochy);
Seniorki MKS Stal BiS - II miejsce w Polskiej Lidze Setbalowej i II
w Pucharze Polski; Zespó³ SP nr 6 Kutno (szachy) � III miejsce w pó³fi-
na³ach mistrzostw regionu ³ódzkiego, mistrzowie Powiatu Kutnowskiego;
Zespó³ I ligowego Polfarmexu w koszykówce mêskiej; Dru¿yna juniora
starszego U20 KKS Pro-Basket Kutno � finalista Mistrzostw Polski;
Dru¿yna KS II Kutno - awans do ³ódzkiej klasy A, w której po �jesieni�
jest liderem.

Trenerzy
Jaros³aw Krysiewicz - �Polfarmex� Kutno; Krzysztof Szablowski -
�Polfarmex� Kutno; Jerzy Karolewski - KSB �Stal� Kutno; Adam Grzelak
- KSB �Stal� Kutno (prezes) z sukcesami; Wies³aw Zwarycz - (szachy
SP 6) popularyzator tej dyscypliny w Kutnowskiem, £ódzkiem i w Polsce;
Jacek Kud³a - UKS �Dziewi¹tka� Kutno- prezes Klubu; Aleksander Gra-
bowski - ASWiR �Alex� Kutno - wychowawca wielu kutnowskich
medalistów Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Europy, Pucharu
�wiata w kickboxingu; Maciej Kisielewski - (UKS Ippon MDK Kutno);
Jacek Wasiak - (UKS Ippon MDK Kutno) - obaj od pocz¹tku, czyli 31 lat,
s¹ zwi¹zani z histori¹ kutnowskiego judo; Marcin Smakowski - seniorzy
MKS Stal BiS; Andrzej Pietrzak - selekcjoner reprezentacji Polski U-15;
Marcin Durka - dru¿yna seniorek w softballu MKS Stal BiS; Artur
Wojtczak MKS Stal Bis - kadeci; Dominik Tomczak i Jacek Walczak
(KS Kutno) z powodzeniem prowadz¹ drugi zespó³.

Dzia³acze sportowi
Andrzej Królak - KS Kutno 33 lata jako kierownik zespo³ów futbolo-
wych w naszym mie�cie; Marek Witkowski - d³ugoletni organizator
masowych imprez sportowych dla m³odzie¿y.

Wydarzenie sportowe
Organizacja III Miêdzynarodowej Gali Bokserskiej przez KSB Stal
Kutno  (120 zawodników) z Polski, Niemiec, Ukrainy, Norwegii � Jerzy
Karolewski i Adam Grzelak.

O tym, kto z nominowanych 19 zawodników, 8 dru¿yn i 15 trenerów oraz
1 wydarzenia sportowego, zostanie wybrany do grona najlepszych zdecy-
duje Kapitu³a Nagrody Sportowej. Wszystkim nominowanym do Kon-
kursu �P¯K�, którego honorowymi patronami s¹: przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kutnowskiego Marek Jankowski i przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutna Grzegorz Chojnacki GRATULUJEMY! Dodajmy, ¿e podczas 20
konkursu �P¯K� reprezentowane by³y takie dyscypliny jak: baseball, boks,
judo, kickboxing, koszykówka, lekkoatletyka, pi³ka no¿na, podnoszenie
ciê¿arów, szachy, szybownictwo, triathlon.

NOMINOWANI DO NAJLEPSZYCH!
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 472

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: F-A4-I4-C8-K3  E5-B1-K8-C2-A1-J9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Profesor Dariusz Kaca

FASCYNACJA JAPONIĄ – cz. II

Poziomo: A-1. ... rozmowy lub opowie�ci A-7. Ukoi
go balsam B-9. Komputerowy pirat C-1. Najwiêksza
szwedzka wyspa na Ba³tyku D-9. Stoisko wystawowe
E-1. Rodzaj pamiêci komputerowej E-5. �Ogieñ� w prze-
³yku G-1. Znana pie�ñ biesiadna I-1. Kiernoz I-6. Si³a
w talii J-9. Kraj Kleopatry K-1. Tytu³ piosenki z repertu-
aru Andrzeja D¹browskiego do s³ów A. Osieckiej L-9.
Japoñski wojownik M-1. Drzewo z Afryki M-5. Zatoka
Morza Czerwonego.

Pionowo: 1-A. Si³a ¿ywotna 1-I. Muzu³mañska twier-
dza 2-E. Kleryk 3-A. Indiañski fetysz 3-I. Odmiana �liwy
4-F. Wylew krwi do tkanki mózgowej 5-A. Samica zwie-
rz¹t jednokopytnych 5-J. £zy poranka 6-E. Zabobony,
przes¹dy 7-A. Czcz¹ go lamaici 7-I. Ilion 9-A. Stolica
Tybetu 9-I. Zawiera j¹ herbata 11-A. Choreograficzny
w balecie 11-I. Krzepki, mocny 13-A. Mêski zarost 13-I.
Anatomiczny lub grzybowy.    oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Przywita³ mnie wschód s³oñca, a wraz z nim ostatni klucz ¿urawi
rozp³yn¹³ siê za  horyzontem. Wszed³em na most i popatrzy³em
� tak niedawno wokó³ by³o zielono i gwarno, a obecnie króluje
niekoñcz¹ca siê �nie¿na dal. Skrzydlaci mieszkañcach tych okolic
odlecieli, lecz tutaj ka¿da pokryta �niegiem kêpa traw, ka¿dy krzew
i drzewo - czeka na nich albowiem, gdy s³oñce przygrzeje, a trawa
siê zazieleni � ptaki powróc¹.
P³yn¹ca zazwyczaj leniwie Bzura, obecnie zasilona przez jesienne
deszcze, toczy³a wartko swe wody. Na progu wodnym spiêtrzona
zatrzymywa³a siê jakby na chwilê, i spadaj¹ca  kaskad¹ �cieli³a
siê bia³¹ pian¹ u podnó¿a. Wzd³u¿ jej brzegów, na nadrzecznych
ko�nych ³¹kach, po³yskiwa³y rozleg³e oczka wodne skrz¹c siê
w promieniach s³oñca cienk¹ pow³ok¹ srebrzystego lodu.

PRADOLINA POD ŚNIEGIEM

Po rzece p³ywali �nie¿nobiali rodzice i kilkoro szarych ³abêdzich
podlotów. Trzyma³ lekki mróz, a pó³nocny lodowaty wiatr wdziera³
siê wszêdzie, obni¿aj¹c rzeczywist¹ temperaturê o kilkana�cie stopni.
Ptaki jednak dzielnie znosi³y te niedogodno�ci.
Odwróciwszy wzrok od ³abêdzi, dostrzeg³em jak zza wierzbowych
olsów wynurzy³ siê lis biegn¹æ truchtem w kierunku rzeki.
Zatrzyma³ siê jednak, powêszy³ i da³ susa za kêpê  trawy. Po chwili
wynurzy³ siê z nich trzymaj¹c w zêbach nornicê. W tym momencie
siedz¹cy na pobliskim �wierku gawron zerwa³ siê i z nastawio-
nym jak kopia d³ugim i ostrym dziobem, roz³o¿ywszy szeroko
skrzyd³a, spikowa³ prosto na lisa, a ten przykucn¹³ nieco, zebra³
siê w sobie i szczerz¹c zêby skoczy³ za odlatuj¹cym gawronem.
Nornica wypad³a mu z pyska, a gawron w ostrym nawrocie spikowa³
raz jeszcze, porwa³ nornicê i wpad³ na drzewo pomiêdzy sroki,
które, niezadowolone z wizyty nieproszonego go�cia, podnios³y
wrzask. Lis tymczasem usiad³, zaskomla³ cicho i po chwili
podrepta³ w stronê pobliskiego trzcinowiska.

Przemin¹³ dzieñ. Otoczenie zaczê³o traciæ swe barwy, Pradolina
opustosza³a. Z lasu nie�mia³o wychyli³a siê sarenka, a za ni¹ druga
i trzecia. Poobserwowa³em je chwilê, popi³em kawy i ruszy³em
w drogê powrotn¹.

Warto wiedzieæ
W lutym przypada �wiatowy Dzieñ Obszarów Wodno�B³otnych.
Na terenie Ziemi Kutnowskiej mamy Pradolinê Bzury i Neru oraz
Dolinê S³udwi i Przysowy, jak równie¿ mniejsze - okresowo pod-
tapiane niecki i torfowiska. Stanowi¹ one naturalny area³ odpo-
czynku i lêgowisko dla kilkuset gatunków ptaków wêdrownych
przylatuj¹cych wiosn¹. Chroñmy te cenne ekosystemy!

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Ten uznany artysta � grafik i zarazem prostolinijny, szczery i bardzo komu-
nikatywny przyjaciel Ziemi Kutnowskiej urodzi³ siê w Kutnie w 1960 r.
Tak wspomina swoj¹ przygodê z Krajem Kwitn¹cej Wi�ni: Inspiracje do
pracy czerpa³em dos³ownie z ca³ego otoczenia oraz z tego co siê w nim
dooko³a dzia³o. Podczas jednego z pierwszych grupowych spacerów,
odnale�li�my niewielk¹ star¹ �wi¹tyniê Shinto w pobli¿u naszego studia.
Panowa³ tam wyj¹tkowy spokój, który emanowa³ wzbudzaj¹c w nas
nastrój sprzyjaj¹cy twórczej kontemplacji. Nie tylko natura, ale równie¿
okoliczni mieszkañcy stali siê czê�ci¹ naszego ¿ycia w Nagasawie. Wzbu-
dzali�my ich ciekawo�æ i czêsto nas odwiedzali. Bardzo polubi³em
kulinarne smako³yki, którymi nas czêstowali, a szczególnie ze smakiem
wspominam s³odkawe ciasteczka ry¿owe zwane Kaki-no-Tane. Z u�mie-
chem przypominam sobie siebie w nieco krótkim kimonie, które przynie�li
dla mnie na po¿egnalne party. By³o weso³o i bardzo sympatycznie,
po�ród uprzejmo�ci przewija³y siê ró¿nego rodzaju historyjki oraz dow-
cipy sytuacyjne. Muszê jeszcze wspomnieæ, ¿e podczas tamtego pobytu
byli�my zaproszeni, ca³¹ o�mioosobow¹ grup¹ na trzydniow¹ wycieczkê
do Kioto przez Mrs. Takayamê, w³a�cicielkê hotelu Prince w Kioto.

By³a to wyj¹tkowa okazja, podczas której skonfrontowa³em ci¹g dalszy
moich wyobra¿eñ o Japonii. Podczas tego krótkiego pobytu zobaczy³em
kompleks Sanjusangendo Temple bêd¹cy czê�ci¹ skarbca narodowego
Japonii, Kinkakuji Temple (Z³oty Pawilon), Seiyo Kaikan i kilka innych.
Niezapomniane wra¿enia w mojej pamiêci pozostawi³ Rioanji Garden
bodaj¿e najs³ynniejszy z kamiennych ogrodów sekty Zen. Jego szlachetna
prostota architektoniczna zawiera w sobie g³êbok¹ my�l filozoficzn¹, która
w odbiorze mo¿e wywo³ywaæ prze¿ycia wrêcz metafizyczne. W mojej
pamiêci równie¿ odcisn¹³ siê trwa³ym �ladem kolorowy korowód Wielkiej
Parady z okazji �wiêta Narodowego. Trasa parady mia³a swój pocz¹tek
na placu przed Pa³acem Cesarza, wiod³a ulicami starej czê�ci Kioto
i trwa³a ponad 4 godziny. Otwiera³ j¹ orszak Cesarza wraz z towarzysz¹c¹
�wit¹, za którym szli pozostali uczestnicy poubierani w tradycyjne orygi-
nalne stroje. Ich zró¿nicowanie oddawa³o charakterystyczne cechy
poszczególnych klanów samurajskich, z ró¿nych regionów Japonii. W po-
chodzie uczestniczyli równie¿ cz³onkowie ró¿nych zakonów, stowarzyszeñ
i przedstawiciele tradycyjnych zawodów. By³o to wydarzenie uderzaj¹ce
ilo�ci¹ uczestników, których stroje obfitowa³y ró¿norodno�ci¹ wysmako-
wanych zestawieñ barwnych. Materia³y oraz bogata struktura ubiorów
by³a jeszcze dope³niana wprost fantazyjn¹ ró¿norodno�ci¹ kobiecych
fryzur i mêskich nakryæ g³owy. By³ to dla mnie wspania³y pokaz kultury
i tradycji japoñskiej. Innym razem mia³em okazjê obejrzeæ kilkana�cie
przyk³adów wspó³czesnej architektury japoñskiej. Wielkie wra¿enie wy-
war³y na mnie budowle projektowane przez Tadeo Ando. Niezapomniana
bry³a hotelu Toto. Jego niekonwencjonalne rozwi¹zanie konstrukcyjne oraz
usytuowanie na zboczu wzniesienia nadaje wrêcz futurologiczny wyraz.
Chyba jeszcze bardziej ni¿ hotel, poruszy³o mnie niespotkane wcze�niej
rozwi¹zanie architektoniczne �wi¹tyni buddyjskiej. Schodzi siê do niej pod
ziemiê, a raczej pod powierzchniê sztucznego stawu. �wiat³o, które
dociera do wnêtrza �wi¹tyni przechodzi poprzez taflê wody i przeszklone
szczeliny w dnie. W �rodku oczywi�cie rosn¹ kwiaty lotosu symbolizuj¹ce
obecno�æ Buddy. Zwiedzi³em równie¿ Hyogo Prefectural Muzeum of Art
w Kobe równie¿ autorstwa Tadeo Ando. Budowle te maj¹ wiele cech wspól-
nych, w ich elewacjach jak i w wystroju wnêtrz, widaæ wysmakowan¹
surow¹ szlachetno�æ, prostotê form oraz minimalizm u¿ytych �rodków,
dziêki którym odczuwalny jest wp³yw filozofii Zen. Ten pierwszy pobyt by³
najd³u¿szy i dostarczy³ mi najwiêcej wra¿eñ, inspiracji i wiedzy o tym
kraju, jego mieszkañcach i kulturze. Do�wiadczy³em równie¿ i kaprysów
pogody. Prze¿y³em dwukrotny atak tajfunów, pozna³em ich si³ê i widzia³em
po ich przej�ciu oberwane ca³e zbocza gór, zniszczone domy, drogi zasy-
pane zwa³ami ziemi i drzew... (cdn.)        Jerzy Papiewski
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

20 lutego 2018 r.

Signa fidei na terenie parafii salezjañskiej
w Wo�niakowie

KAPLICE, KAPLICZKI ORAZ KRZYŻE (ci¹g dalszy ze strony 5)
Zrobi³a to bardzo ³adnie i dosta³a ogromne brawa, a gdy powiedzia³a, ¿e
jest z Kutna to brawa by³y jeszcze wiêksze! Po za�piewaniu piosenki pani
Teresa � jako pierwsza z ogromnej ilo�ci osób na tej uroczysto�ci mia³a
wykonane zdjêcie na ods³oniêtej ³aweczce z �Beat¹� i w³adzami samo-
rz¹dowymi.

„ZŁOTY WIEK”

Pó�niej, w czasie spaceru po mie�cie, mieszkañcy z u�miechem mówili
do nas �Brawo Kutno�. By³o nam bardzo przyjemnie. Nie by³oby tych
wspomnieñ i rado�ci, gdyby pani Jolanta Gajda nie odnalaz³a w internecie
informacji o tej uroczysto�ci. To ona namówi³a mnie, aby�my tam byli.
Kierowca autokaru pan Eliasz Jaros³aw chêtnie nas zawióz³ i za to bardzo
dziêkujemy. I w ten sposób miasto Kutno uczestniczy³o w obchodach 460-
lecia Augustowa. Koñcz¹c temat Augustowa i okolic muszê powiedzieæ
co mnie najbardziej pozosta³o w pamiêci ze zwiedzania. To symboliczny
grób � pomnik ku czci zamordowanej ludno�ci z kilku miejscowo�ci
w latach 50-tych, oko³o 800 osób wraz ma³ymi dzieæmi. Przykre to dlatego,
¿e to Polacy wykonali tak¹ zbrodniê na swoim narodzie. Jest to ogromny
pomnik, gdzie widniej¹ nazwiska ca³ych rodzin pomordowanych i pogrze-
banych, do dzi� w nieodnalezionych miejscach.

W roku 2017 brali�my udzia³ w wystêpach artystycznych podczas Gali,
tj. uroczysto�ci z okazji Kutnowskich Dni Seniora. Wystêp p.t. �Jedno
niebo jest nad nami� bardzo siê podoba³, a publiczno�æ da³a temu swój
wyraz ogromnymi brawami na stoj¹co. Wystêp opracowa³a i przygotowa³a
pani Jolanta Gajda. W wystêpie bra³o udzia³ 30 osób. To wszyscy emery-
ci (seniorzy) � tu nale¿¹ siê tym osobom podziêkowania za bezinteresow-
n¹ pracê, która trwa³a przez 3 m-ce. Byli�my te¿ w Warszawie, w Teatrze
Roma, na sztuce pt. �Mamma Mia�. Bardzo ³adna rzecz, podoba³a siê
naszym seniorom. Pobyt w teatrze wzbogaca nasze nastawienie do ¿ycia
kulturalnego.
W naszej siedzibie organizujemy dwa razy w miesi¹cu spotkania, na
których jest 100 osób. Jest kawa, herbata, ciasto, muzyka, �piew, taniec,
konkursy i wystêpy artystyczne. S¹ te¿ �wiêtowane Dni Babci, Dziadka,
Matki i Dzieñ Kobiet. S¹ te¿ spotkania z w³adzami miasta i policji. Dali-
�my te¿ wystêp artystyczny dla mieszkañców Domu Opieki Spo³ecznej
w Kutnie na ulicy Krzywoustego. Wystêp bardzo siê podoba³ i mamy
zaproszenie na nastêpny. Tymi wystêpami dajemy ludziom trochê rado�ci
i u�miechu. Poza tym mieli�my spotkanie z przyrod¹ w lesie w £¹cku -
Grabina. Zapomnia³am jeszcze o wa¿nym wydarzeniu, a mianowicie �
byli�my na wycieczce jednodniowej w Wilnie � przepiêkne miasto, stare,
ale bardzo piêkne. G³ówna ulica, obecnie nowocze�nie urz¹dzona, robi
wra¿enie prawdziwego deptaka spacerowego i tak jest � samochody mog¹
po niej je�dziæ od rana do godz. 20.00, a po tym czasie �wychodzi ca³e
miasto� na spacery, do cukierni i kawiarni.
Czternastego pa�dziernika nasz zespó³ artystyczny zosta³ zaproszony do
wziêcia udzia³u w konkursie lokalnych zespo³ów artystycznych we W³o-
dawie. Pojechali�my i wziêli�my udzia³ w tym konkursie. Wystêp naszego
zespo³u bardzo siê podoba³, by³y du¿e brawa i proszono nas o bis, ale
regulamin na to nie pozwala³. Miasto W³odowa swoim charakterem
i architektur¹ przypomina nasze Kro�niewice, nie widaæ tam znacz¹cego
postêpu i istotnych zmian. Najciekawsze obiekty zwiedzone przez nas to
synagoga i stacja pomiaru wody na rzece Bug. Dali�my wystêp artystyczny
i przy okazji poznali�my kawa³ek naszego kraju.
W roku 2017, z inicjatywy Stowarzyszenia na Osiedlu Grunwald I,
powsta³a ma³a si³ownia na powietrzu. Nawet zim¹ z jej urz¹dzeñ korzysta
wiele osób. Nasz wniosek w/w zakresie zosta³ skierowany do Spó³dzielni
Mieszkaniowej �Pionier� w Kutnie, która zrealizowa³a to zadanie socjalne.
Dziêkujemy Zarz¹dowi Spó³dzielni.
W³adzom Miasta Kutna bardzo dziêkujemy za zauwa¿enie ludzi w pode-
sz³ym wieku. Jest to dla nas bardzo wa¿ne, ¿e doceniaj¹ nasz¹ warto�æ
i nasz patriotyzm lokalny; to mobilizuje do dalszej dzia³alno�ci. Dziêkujemy.

Stowarzyszenie �Z³oty Wiek� w Kutnie ul. Jagie³³y 8,
prezes Teresa Rzetelska

Jednym z pomys³ów osób z na-
szej Rady Parafialnej, w celu
znalezienia �rodków na tzw.
koszty w³asne remontu, jest
propozycja, aby daæ mo¿liwo�æ
�zostania fundatorem� konser-
wacji zabytkowych o³tarzy lub
zakupu nowych ³awek. Wp³a-
caj¹c okre�lon¹ kwotê dana
osoba czy firma lub instytucja
zostanie uwieczniona ju¿ na
dziesiêciolecia tabliczk¹ z in-
formacj¹ o Fundatorze. Jako
parafia musimy bowiem jeszcze
zebraæ ok. 2.500.000,00 PLN
�wk³adu w³asnego�.

ZOSTAŃ FUNDATOREM

Na stronie Facebookowej parafii w Rawie Mazowieckiej od pierw-
szego lutego zosta³y umieszczone zdjêcia tych o³tarzy z informa-
cj¹ o kwocie. Zapraszamy!          ks. proboszcz Bogumi³ Karp

Kapliczka maryjna w Dêbinie. Stan � maj 2017 r.
Obiekt � jak podaje datacja umieszczona w dolnej czê�ci w p³askim
zag³êbieniu � zosta³ wzniesiony w roku 1969, jak mówi¹ sami mieszkañcy,
�pod os³on¹ nocy�. W czê�ci �rodkowej umieszczono kolorow¹ repro-
dukcjê obrazu Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych, a w górnej partii
kapliczki, w oszklonej wnêce, znajduje siê figura Matki Bo¿ej Niepoka-
lanej. Kapliczkê wieñczy metalowy krzy¿ z pasyjk¹ i otacza metalowe
ogrodzenie.

Dêbina
Kolejnym miejscem, gdzie znajduje siê znak wiary, jest Dêbina po³o¿ona
blisko wsi Grabków. Ta niewielka lokalizacja � z³o¿ona z czterech
domostw � posiada kapliczkê murowan¹ typu piêtrowego. Obiekt znaj-
duje siê na wysoko�ci domostwa nr 2. Kapliczkê pomalowano na bia³o,
jedynie gzymsy przedzielaj¹ce poszczególne partie s¹ niebieskie.

Gnojno
Jad¹c z Wo�niakowa w stronê
Wysokiej Wielkiej, za Adamowicami,
wje¿d¿a siê do wsi Gnojno. To tam
odnale�æ mo¿na kolejne znaki wiary.
S¹ to dwa obiekty: kapliczka oraz
krzy¿ przydro¿ny. Pierwszy z nich,
murowana kapliczka (otynkowana
i pomalowana na bia³o), znajduje siê
w wiosce na rozwidleniu dróg, tu¿
przed sklepem spo¿ywczym. To
obiekt o prostym kszta³cie, zakoñ-
czony namiotowym daszkiem zwieñ-
czony metalowym krzy¿em z pasyjk¹.
W przeszklonej z trzech stron wnêce
znajduje siê figura gipsowa NMP
Niepokalanej. Ca³o�æ otacza skromny
metalowy p³otek. Obiekt jest w do-
brym stanie technicznym i nie wymaga
interwencji.

Kapliczka maryjna w Gnojnie.
Stan � wrzesieñ 2016 r.

Krzy¿ metalowy przed posesj¹
34 A w Gnojnie. Stan � wrzesieñ
2016 r.

Z relacji mieszkañców wynika, ¿e ju¿ przed 1939 rokiem powsta³a pierwsza
kapliczka, przy której gromadzono siê na modlitwy. Po wojnie z racji na
stopieñ zniszczenia starego obiektu podjêto decyzjê o wzniesieniu nowej
kapliczki. Do jej powstania przyczyni³ siê najbardziej Feliks Papajak,
zwi¹zany z parafi¹ salezjanów w Wo�niakowie. Obecna kapliczka stoi
w miejscu gdzie znajdowa³a siê wcze�niejsza. Co do przejawów ¿ycia
religijnego przy tej kapliczce, materia³ archiwalny parafii potwierdza, ¿e
w latach osiemdziesi¹tych XX wieku odbywa³y siê w miesi¹cu maju przy
niej celebracje liturgiczne.
Drugim znakiem wiary w Gnojnie
jest krzy¿ usytuowany przy tej samej
drodze (po lewej stronie jad¹c z Wo�-
niakowa w stronê Wroczyn) na
wysoko�ci posesji nr 34 A. Krzy¿
z pasyjk¹, któr¹ chroni pó³okr¹g³y
daszek, zosta³ wykonany z metalu
i pomalowany na dwa kolory: w dolnej
czê�ci na czarno, w górnej na bia³o.
Obiekt, którego stan jest zadowala-
j¹cy, otacza metalowe ogrodzenie.
Na tym miejscu, przed drug¹ wojn¹
�wiatow¹, sta³ krzy¿ drewniany, który
z polecenia okupanta usuniêto.
Nowy krzy¿ zosta³ po�wiêcony przez
ówczesnego proboszcza ks. Bernarda
Duszyñskiego w latach siedemdzie-
si¹tych XX wieku. Obecnie krzy¿em
opiekuj¹ siê mieszkanki Gnojna:
Anna Suchodolska i Teresa Tataro-
wicz. Piotr Szlufik - Wo�niaków k/Kutna

W tym roku spo³eczeñstwo naszego kraju obchodziæ bêdzie
100�lecie odzyskania niepodleg³o�ci przez Polskê. W uczczenie
tego faktu w³¹czy³y siê: Szko³a Podstawowa nr 4 w Kutnie oraz
Zarz¹d Powiatowy LOK. W ramach Miejskiej Miêdzyszkolnej Ligi
Strzeleckiej w hali sportowej tej szko³y przeprowadzone zosta³y
rodzinne zawody strzeleckie. Tego rodzaju zawody odbywaj¹ siê
tu ju¿ od kilku lat, zawsze podczas ferii zimowych. W czwartek,
1 lutego 2018 roku, wziê³o w nich udzia³ ponad piêædziesi¹t osób.
Strzelano z broni pneumatycznej w pozycji stoj¹cej. W�ród rodzi-
ców najlepsze wyniki uzyskali: Gracjan Trojak � 92 pkt., Jerzy
Terlecki � 91 pkt, Miros³awa Terlecka � 83 pkt. W grupie uczniów
najlepiej strzelali: Juliusz Terlecki � 90 pkt, Szymon S³owikowski
� 87 pkt, Micha³ Terlecki � 84 pkt. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e za
przyk³adem �czwórki� pójd¹ inne szko³y.         /A.B./

PAMIĘCI NIEPODLEGŁEJ POLSKI




