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JUBILAT

6 lutego 2018 roku to dzieñ, w którym Lechos³aw Kubiak � Honorowy
Cz³onek Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej - obchodzi³ 90 uro-
dziny. Zarz¹d TPZK z³o¿y³ ¿yczenia dostojnemu Jubilatowi. ¯yczymy
panu Lechos³awowi zdrowia i nieustaj¹cej pasji do ksi¹¿ek, ekslibrisów
i regionalizmu.         (ci¹g dalszy - strona 11)

FANTASTYCZNA ZABAWA
Tegoroczne zimowisko w kutnowskim aquaparku znów zakoñczy³o siê
rekordem. Po raz pierwszy Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji przygotowa³
a¿ 90 miejsc dla dzieci spêdzaj¹cych ferie w Kutnie.

(ci¹g dalszy - strona 4)

FANTASTYCZNA ZABAWA

ZMARŁA MARIA BRYŁKA

¯y³a 95 lat! Skromna, uczciwa kobieta, pasjonatka historii,
kustosz Muzeum Bitwy nad Bzur¹ - czytaj strona 6.

25−LECIE FIRMY

FERIE BEZ NUDY

W pierwszym tygodniu ferii zimowych uczniowie klas IV Szko³y Podsta-
wowej nr 6 w Kutnie brali udzia³ w zajêciach �Matematyka i przyroda to
super przygoda - koniec z nud¹ w ferie� prowadzonych przez nauczycielki
matematyki i przyrody: Justynê Ziêtek i Dorotê Cichoñsk¹ w ramach
Kutnowskich Grantów O�wiatowych.         (ci¹g dalszy - strona 15)

KUTNO – LUDZIE, HISTORIA, ZABYTKI

We wtorek 13 lutego br. podczas sesji Rady Miasta Kutno, prezydent miasta
Kutna wraz z przewodnicz¹cym Rady Miasta Kutna oraz dyrektorem
Muzeum Regionalnego w Kutnie wrêczyli dyplomy i nagrody laureatom
konkursów regionalnych. Konkursy te odby³y siê w Szkole Podstawowej
nr 9 w Kutnie, w dniach: 19 grudnia (dla gimnazjalistów) i 20 grudnia
2017 r. (dla uczniów szkó³ ponadpodstawowych) pod nazw¹ �Kutno �
ludzie, historia, zabytki�.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Czytaj - strona 2

PO RAZ TRZECI − NAJLEPSZY!
PIERWSZY POLAK

− z trzema złotymi medalami
Zimowych Igrzysk Olimpijskich!

RÓWNY − Irenie Szewińskiej!
Sobota, 17 luty 2018 r.

KOSZYKARSKI DUBLET
„STASZICA”

Reprezentacja  Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie okaza³a siê
najlepsza w Mistrzostwach Powiatu Kutnowskiego w Koszykówce Mê¿-
czyzn w ramach �Licealiady�.

Tak¿e dziewczêta ze  �Staszica� okaza³y siê najlepsze w Mistrzostwach
Powiatu Kutnowskiego w Koszykówce Kobiet w ramach �Licealiady�.

(ci¹g dalszy - strona 7)

KAMIL STOCH
− ZNOWU − PIERWSZY



2 POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/473 • 22 LUTEGO 2018 R.

�Danagri - pol� Sp. z o.o. Kongskilde Polska Sp. z o.o. CNH Industrial Kutno Sp. z o.o.

Fot. Historia marki Kongskilde Fot. CNH Industrial Kutno Sp. z o.o. w liczbach

Fot. Kutnowski Super Hit 2003 dla Kongskilde Polska Sp. z o.o.
Podsumowuj¹c jednym zdaniem: WYPRACOWAN¥ POZYCJÊ NA
RYNKACH �WIATOWYCH FIRMA ZAWDZIÊCZA PRACY CA£EGO
ZESPO£U.       Dr Andrzej Stelmaszewski

Fot. 1993 � pocz¹tek Danagri Pol Sp. z o.o.

Fot. 2003 � Inwestycja roku Kongskilde Polska Sp. z o.o.

Fot. 2018 � CNH Industrial Kutno Sp. z o.o. dzi�

Fot. Maszyny produkowane w Kutnie

Fot. Wóz paszowy Kongskilde VM-32Fot. Hala monta¿owa CNH Industrial Kutno

Z KART HISTORII:
1992 - 8 osobowa grupa z dawnej Fabryki Maszyn Rolniczych �Agromet - Kraj�,
³ódzki przedsiêbiorca i udzia³owiec z Danii � Cormall Agro Holding tworz¹ firmê
joint venture Danagri-pol Sp. z o.o.
1993 - Oficjalne otwarcie. Firma rozpoczyna  produkcjê  i sprzeda¿ maszyn rolni-
czych.
1997 - Danagri-pol Sp. z o.o. przy³¹cza siê do grupy Kongskilde  Industries A.S.
i zmienia nazwê na Kongskilde Polska Sp. z o.o.
1999 - Pierwsza rozbudowa hali produkcyjnej z 3.000 do 4.500 m2. Przeniesienie
produkcji kultywatorów z Kongskilde Maskinfabrik A.S. do Kongskilde Polska
Sp. z o.o. w Kutnie.
2000 - Kongskilde Polska Sp. z o.o. dokupuje 7,5 ha terenu (do 9 ha) pod inwestycje.
Przeniesienie czê�ci produkcji siewnika Aeromat z niemieckiej formy Becker.
2002 - Rozbudowa hali produkcyjnej do 11.300 m2 i zakup malarni proszkowych.
Przeniesienie produkcji bron aktywnych i talerzowych z Howard DE i monta¿u
kultywatorów z Kongskilde Maskinfabrik A.S. do Kutna.
2003 - Przeniesienie produkcji siewników i bron uprawowych z Nordsten i bron
o du¿ych szeroko�ciach roboczych z Kongskilde Ltd. (Kanada).
2003 - �Kutnowski Super Hit� dla Kongskilde Polska  Sp. z o.o. za osi¹gniêcie
europejskiego poziomu produkcji.
2004 - Wydzier¿awienie hali magazynowej o powierzchni 1.000 m2 od firmy BASF
pod magazyn czê�ci zamiennych.
2006 - Wydzier¿awienie hali produkcyjnej o powierzchni 1.500 m2 od firmy Ideal
Europe pod monta¿ bron aktywnych.
2007 - Przeniesienie produkcji bron rotacyjnych z fabryki Howard (Hiszpania).
2008 - Uzyskanie Certyfikatów Jako�ci ISO 9011 i ochrony �rodowiska ISO 14001
oraz ISO 18001.
2009 - Zakoñczenie budowy hali monta¿owej o powierzchni 7.350 m2. £¹cznie
hali produkcyjno-monta¿owej liczy ju¿ 25.000 m2.
2010 - Przeniesienie do Kutna produkcji maszyny do zbioru kamieni z fiñskiej
firmy Juko.
Uzyskanie Certyfikatu Najwy¿szej Jako�ci Us³ug Celnych -  AEO.
2009-2013 - Realizacja inwestycji dofinansowanej przez Uniê Europejsk¹ w ra-
mach programu Innowacyjna Gospodarka polegaj¹cej na rozbudowie obiektów
i unowocze�nieniu produkcji. Rozpoczêcie budowy Centralnego Magazynu Czê�ci
Zamiennych o powierzchni 3.000 m2, magazynu dla materia³ów hutniczych oraz
rozbudowa budynku administracji.
2012 - Oficjalne zakoñczenie inwestycji i otwarcie obiektów i linii technologicz-
nych.
2013 - Kutnowski Hit 2012 za osi¹gniêcie nowoczesnego, �wiatowego standardu
i zakoñczenie modernizacji zak³adu za 12,2 milionów euro.
2015 - Wdra¿anie �Strategii Jednej Marki� - wszystkie maszyny i urz¹dzenia firmy
Kongskilde opatrzone nazw¹ i czerwon¹ mark¹ tej firmy - ³¹cznie z dotychczaso-
wymi znakami towarowymi - jak Howard, Nordsten, Överun, Becker i JF (One
Look - One Brand � One Company).
2016 - Na Targach Polagra � Premiery maszyna do zbierania kamieni produkcji
StoneBear 2.60 otrzyma³a Z³oty Medal MTP.
2016 - Wydzier¿awienie hali magazynowej o powierzchni 5.000 m2 od firmy
Nutrico pod magazyn czê�ci zamiennych.
2016 - Wydzier¿awienie hali magazynowej o powierzchni 7.000 m2 od firmy Ideal
Europe.
2017 - 1 luty Spó³ka CNH Industrial �wiatowy lider na rynku kapita³owym zakoñ-
czy³a proces przejêcia sektora rolniczego Agro, stanowi¹cego czê�æ spó³ki Kong-
skilde Industries.
1993-2018
- od zatrudnienia 8 osób w 1993 roku do 400 pracowników w 2018 roku,
- od 1,5 hektara do 15,3 hektara terenu aktualnie zajmowanego przez zak³ad,
- od 3 tys. m2 hali produkcyjnej do 33,2 tys. m2.

25−LECIE FIRMY

O FIRMIE
Od powstania w 1890 roku, przez 103 lata dzia³ania w Kutnie, Fabryka
Maszyn Rolniczych (s³awny �Kraj�) nie przetrzyma³a zmian ustrojowych
i w 1992 r. og³osi³a upad³o�æ.
Obecny dyrektor operacyjny i cz³onek Zarz¹du CNH Industrial Kutno
DARIUSZ B£ASZCZYK tak wspomina owe, ju¿ historyczne, czasy:

�W momencie likwidacji Fabryki Agro-
met �Kraj wraz z grup¹ 8 osób, do któ-
rych nale¿a³a równie¿ obecna Dyrektor
Finansowa CNH Industrial Kutno pani
Alina Jó�wiak postanowili�my rozpo-
cz¹æ w³asn¹ dzia³alno�æ. Znale�li�my
partnera, duñsk¹ firmê Cormall Agro
Holding i z koñcem roku 1992 r. za³o-
¿yli�my spó³kê joint venture pod nazw¹
� Danagri Pol. Na pocz¹tku 1993 r.
zakupili�my teren o powierzchni 1,5
hektara oraz halê produkcyjn¹ o po-
wierzchni 3 tys. m2, by móc rozpocz¹æ
produkcjê. Po nawi¹zaniu wspó³pracy
z przedsiêbiorstwami rolniczymi, m.in.

z Niemiec i Danii rozpoczêli�my produkcjê maszyn rolniczych. To z firmy
Danagri Pol wyjecha³y pierwsze siewniki Hassia, kultywatory czy brony.
Nawi¹zali�my wówczas kontakty z duñsk¹ firm¹ Kongskilde Industries,
z Soro, pod Kopenhag¹. Wytwarzali�my dla nich komponenty do produ-
kowanych przez tê firmê maszyn rolniczych. Przedstawiciele tej firmy byli
bardzo zadowoleni z jako�ci wytwarzanych w Kutnie wyrobów i w roku
1997 podjêto decyzja o przy³¹czeniu Danagri Pol do grupy Kongskilde
zmieniaj¹c nazwê na Kongskilde Polska Sp. z o.o. To spowodowa³o, ¿e kut-
nowska firma otrzyma³a dostêp do nowych rynków, dziêki czemu produkcja
zaczê³a siê powiêkszaæ. Dostosowano standardy i kulturê produkcyjn¹ do
tych, jakie obowi¹zywa³y u nowego w³a�ciciela. Ju¿ w 2001 r. Kongskilde
Polska naby³a 7 hektarów gruntów w s¹siedztwie aktualnego terenu zak³adu.
Do Kutna przeniesiono produkcjê firm zachodnich nale¿¹cych do duñ-
skiego Kongskilde. Otrzymane dofinansowanie z Unii Europejskiej umo¿-
liwi³o dalszy rozwój technologii oraz rozbudowê fabryki. W 2003 roku
oddano do u¿ytku (po modernizacji i rozbudowie)  wówczas najnowocze-
�niejsz¹ w Europie Fabrykê Maszyn Rolniczych �Kongskilde Polska�,
o powierzchni 11.300 m2, wyposa¿on¹ m.in. w nowoczesne malarnie prosz-
kowe. A¿ 80 procent naszych produktów trafi³o do Danii, Niemiec, Belgii,
Holandii, Francji, W³och, Hiszpanii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii,
Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, RPA. Zatrudniali�my wtedy 250
osób. W Kongskilde Polska kolejne etapy rozwoju wyznacza³y przejêcie
produkcji z fabryk Danii i Niemiec Howard i Nordsten i Kongskilde z Ka-
nady (lata 2002-2004), Becker i Juko (2009-2010) oraz JF � Stoll (2015-2016).
W lutym 2017 roku sektor Kongskilde Agro zosta³ przejêty przez koncern
CNH Industrial, pozostawiaj¹c markê Kongskilde i zmieniaj¹c nazwê na
CNH Industrial Kutno Sp. z o.o. �.
Od siebie dodajmy, ¿e Kongskilde to rekordzista w zdobywaniu �Kut-
nowskich Hitów� (4), a nawet w 2003 roku - �Kutnowskiego Super Hitu�.
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¯YCIE REGIONALNE

�Wyborcza� o finansach na zdrowie
�Gazeta Wyborcza� w pi¹tkowym wydaniu z 9 lutego 2018 r., pod tytu-
³em i rezydenci mówi¹ �pax�, pisze:
(�) Pocz¹tkuj¹cy rezydenci dostan¹ tyle, ile przyzna³ im poprzedni minister
Konstanty Radziwi³³, czyli 4 tys. z³ brutto w specjalizacjach niedeficyto-
wych oraz 4,7 tys. z³ w specjalizacjach deficytowych, (np.. psychiatria,
anestezjologia). Od trzeciego roku rezydentury wynagrodzenia bêd¹ wy¿sze
odpowiednio o 500 i 600 z³. Ci m³odzi lekarze, którzy zobowi¹¿¹ siê, ¿e
co najmniej przez dwa lata od zakoñczenia rezydentury bêd¹ pracowaæ
w Polsce dostan¹ jeszcze jeden dodatek � odpowiednio 600 i 700 z³. Te
podwy¿ki maj¹ wej�æ w ¿ycie od 1 lipca br. Tak¿e od lipca minimalne
wynagrodzenie dla lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie ma wynosiæ
nie mniej ni¿ 6750 z³, ale pod warunkiem, ¿e bêdzie on pracowa³ tylko
w jednym szpitalu. Mo¿e mieæ tylko dodatkow¹ pracê w przychodni.
Minister zdrowia zobowi¹za³ siê te¿ do zwiêkszania naboru na studia.
Klauzula opt-out pozwalaj¹ca lekarzom na pracê powy¿ej 48 godz. tygo-
dniowo ma wyj�æ z u¿ycia w 2028 r. (�).
(�) Porozumienie wywo³a³o pop³och w�ród dyrektorów szpitali, bo to
z ich bud¿etów maj¹ zostaæ za kilka miesiêcy sfinansowane podwy¿ki dla
lekarzy specjalistów (rezydenci s¹ op³acani przez pañstwo). (�)
Natomiast dzieñ pó�niej piórem tej samej autorki, Judyty Wato³y, zatytu-
³owanym �Gwarancje dla medyków tylko na papierze�, komentuje m.in.
(�) Ministerstwo Zdrowia jest s³abe w rachunkach. Portal medycyna-
praktyczna.pl wytkn¹³ w³a�nie, ¿e w jednym uzasadnieniu do ustawy o 6 proc.
PKB na zdrowie wiceminister Katarzyna G³owala napisa³a, ¿e do systemu
wp³ynie dziêki temu dodatkowo 116 mld z³ w ci¹gu dekady, a w drugim
uzasadnieniu � ¿e a¿ 547 mld. (�)
I dalej (�) Widaæ sama nie wie. A skoro dodatkowe pieni¹dze na zdrowie
s¹ tak niepewne, to podwy¿ki dla specjalistów tym bardziej.
Jest porozumienie !? Czy te¿ kolejne nieporozumienie!?      Jan Widz

BIEL W CZERNI

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...�.

KOMUNIKAT

(ci¹g dalszy ze strony 1)
� Odpowiadaj¹c na ogromne zainteresowanie nasz¹ propozycj¹ aktyw-
nego spêdzania ferii zimowych w Aquaparku, podj¹³em decyzjê o urucho-
mieniu dodatkowej grupy uczestników w ka¿dym turnusie. Dziêki temu
z naszej oferty skorzysta³o dodatkowo 30 dzieci � informuje Pawe³ �lêzak,
dyrektor MOSiR w Kutnie. � Ciesz¹ mnie przede wszystkim doskona³e
recenzje rodziców, z którymi rozmawia³em po zakoñczeniu pierwszego
turnusu. A u�miechy zadowolonych dzieci ka¿dego dnia to najlepsza ocena
pracy wychowawców, instruktorów i ca³ego personelu Aquaparku Kutno
zaanga¿owanego w organizacjê zimowiska.
Tegoroczne ferie zimowe w Aquaparku to przede wszystkim doskona³a
zabawa dla dzieci. Oprócz niemal 3 godzin codziennych wodnych sza-
leñstw (w tym godzinnej nauki p³ywania) organizatorzy przygotowali rów-
nie¿ szereg atrakcji. W pierwszym turnusie z uczestnikami zimowiska
spotkali siê policjanci z Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Kutnie
ucz¹c dzieci zasad bezpieczeñstwa w codziennych zdarzeniach. W drugim
turnusie niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³o spotkanie i wspólny trening z koszy-
karzami pierwszoligowej dru¿yny Polfarmeksu Kutno.
� Jako absolutn¹ nowo�æ zaproponowali�my tak¿e w tym sezonie godzinne
zajêcia Fit.Jump.Kids na trampolinach � dodaje dyrektor �lêzak. � Pro-
fesjonalny trening z instruktorem na pewno zapad³ w pamiêæ naszym pod-
opiecznym. Zajêcia by³y dostosowane do ka¿dej z grup wiekowych
i zabawa by³a przednia. Gdy wszed³em na chwilê na salê fitness obawia-
³em siê jedynie czy nasze �ciany wytrzymaj¹ tê ogromn¹ energiê dzieci.
Dali�my kolejny raz radê j¹ odpowiednio ukierunkowaæ. Aquapark prze-
trwa³, a w domu po zajêciach rodzice mieli trochê spokoju.

Zimowisko 2018 w Aquaparku Kutno ju¿ za nami

FANTASTYCZNA ZABAWA

Ta porcja wydatkowanej energii wymaga³a codziennego uzupe³nienia. Jak
zawsze o smaczne posi³ki zadba³ Bar Hanu�. By³o smacznie i ka¿dego
dnia inaczej. By³y domowe obiady, trochê ulubionych przez dzieci fast
foodowych przek¹sek, ale tak¿e owoce, jogurty i �wie¿e surówki. Nastêpne
aktywne zimowisko w Aquaparku Kutno ju¿ za rok, a od czerwca roz-
poczn¹ siê zapisy na letnie Pó³kolonie 2018.

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

Wojna p¹czkowa
T³usty Czwartek, Ostatki (gorzej
w  Walentynki) � trwa³a wojna
p¹czkowa miêdzy sklepami cukier-
niczymi. Chocia¿ �w cuglach�
wygra³a j¹ �P¹czkarnia�, to i tak
niez³¹ sprzeda¿ odnotowa³y sklepy
braci Dubielaków.

By³a kasa�
W ubieg³ym roku powiat kutnowski

WIEŚCI SPRZED RATUSZA

Uczniowie, którzy wykazali siê najwy¿sz¹ wiedz¹ i kompetencjami, uzy-
skali tytu³y laureatów konkursu (zajêli miejsca od I do V) i otrzymali
nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta. Dodatkow¹ nagrod¹ dla
laureatów konkursu i ich nauczycieli bêdzie wycieczka do Gdañska, do
Muzeum II Wojny �wiatowej.
W grupie gimnazjalistów nagrodzono: Micha³a Olesiñskiego ze Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego, Gerarda Podlewskiego ze Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego, Szymona Pietrzaka ze Szko³y
Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza,  Oliwiê Lampersk¹ ze Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego, Gabrielê Kamiñsk¹ i Mariê
Krupiñsk¹ ze Szko³y Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza.
W grupie szkó³ ponadpodstawowych nagrodzono: Mateusza Jó�wiaka
z Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³. Grabskiego, Paulinê Konwersk¹ z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych nr 2 im. dra A. Troczewskiego, Aleksandrê Wiêc-
kowsk¹ z I Liceum Ogó³nokszta³c¹cego im. gen. J. H. D¹browskiego,
Kacpra Andrzejczaka z Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 im. A. Troczew-
skiego, Ma³gorzatê Olkiewicz z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. gen.
J.H. D¹browskiego.

KUTNO – LUDZIE, HISTORIA, ZABYTKI
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Honorowym patronatem konkurs obj¹³ Prezydent Miasta Kutna. Rozwi¹-
zywane przez uczniów testy skonstruowano na wzór arkuszy egzamina-
cyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Twórcami zadañ testowych
byli nauczyciele z kutnowskich szkó³. W zmaganiach konkursowych ³¹cz-
nie uczestniczy³o 99 uczniów.

Prezydent miasta z³o¿y³ tak¿e gratulacje i uhonorowa³ nagrodami nauczy-
cieli z kutnowskich szkó³, których uczniowie uzyskali zaszczytny tytu³
laureata konkursu. Byli to: Gra¿yna Grobelska, Anna Wo�, Aleksandra
Szymczak, Grzegorz Wojtasiak oraz Grzegorz Jasku³owski. Dyrektor
Muzeum Regionalnego Grzegorz Skrzynecki przekaza³ równie¿
serdeczne podziêkowania Annie Michalskiej, inspektorowi Wydzia³u
Edukacji UM Kutno za wsparcie organizacyjne w przeprowadzeniu kon-
kursów regionalnych.

To by³ rekordowy dzieñ, gdy¿ pad³a g³ówna wygrana w Eurojackpot. Trafi³
gracz z Finlandii. A¿ 375 mln euro (ile to z³otych, nie zliczê ?!). Jak
w tym losowaniu wypadli Polacy? Tak sobie!? Dwóch z nas wygra³o
nawet po 626.973,70 z³! (4+2). A¿ 42 wygra³o po 1.127,70 (4+1), a 82 �
po 535,50 z³ (4+0). Tak siê zadzia³o w pi¹tek, 9 lutego, a szczê�liwe
numery dla Fina to: 7, 8, 24, 34, 46 oraz 4 i 8 (5+2). Ci Finowie to szczê-
�ciarze! To ju¿ trzecia � taka najwy¿sza wygrana.     Jan Widz

EURO JACK−POT

�wiêtowa³ swoje 150-lecie. Wydano,
na nie � 262 217, 60 z³.

Aquapark � pierwszy!
Kutnowski Aquapark zaj¹³ pierwsze
miejsce w województwie ³ódzkim
wg portalu informacyjnego (wy-
przedzaj¹c Park Wodny w Klesz-
czowie i Termy Uniejów). W kraju
� kutnowski Aquapark zdoby³ � 14
miejsce.

Z kart historii
- 21 lutego 2008 roku zmar³ Andrzej Urbaniak, historyk, regionalista,
wieloletni prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, dyrektor
Muzeum regionalnego w Kutnie i Muzeum imieniem Jerzego Dunin-Bor-
kowskiego w Kro�niewicach.
- 25 luty. Z udzia³em Iwony Guzowskiej � mistrzyni �wiata w boksie
zawodowym kobiet, w nieistniej¹cym ju¿ lokalu gastronomicznym �Mar-
tensa� (na jego miejscu �Aldi�) odby³ siê I Bal Sportowców.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

3 marca 2018 r. od godz. 9.00 (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

Wystartowa³a IV edycja Festiwalu Historycznego Tradycja i Pamiêæ.
Tegoroczne zmagania bêd¹ wyj¹tkowe za spraw¹ stulecia odzyskania przez
Polskê niepodleg³o�ci � st¹d motyw przewodni móg³ byæ tylko jeden �
�Drogi do niepodleg³o�ci�. Organizatorem jest Stowarzyszenie Tradycja
i Pamiêæ, a honorowym patronem Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pose³ na Sejm RP.
Celem jest popularyzacja historii i krzewienie patriotyzmu - mówi parla-
mentarzysta. - Zachêcam do zg³êbienia tego fragmentu dziejów Polski,
do zapoznania siê z biografi¹ wybitnych ludzi tamtych czasów, dziêki
którym ¿yjemy w wolnej Polsce.

TRZY WYCIECZKI DO FRANCJI

Gimnazjali�ci przygotowuj¹ prace multimedialne, natomiast uczniowie
szkó³ ponadgimnazjalnych � przysy³aj¹ zg³oszenia. W tym roku dla tych
ostatnich czekaj¹ a¿ trzy wycieczki do Strasburga. Uczniowie z powiatu
kutnowskiego od lat startuj¹ w tych zmaganiach z dobrym skutkiem. Przy-
pomnijmy, ¿e w ubieg³orocznej edycji dwóch uczniów szkó³ ponadgim-
nazjalnych: Jakub Chodorowski (II LO im. Jana Kasprowicza) i Mateusz
Cieplak (ZS nr 1 im. Stanis³awa Staszica) znalaz³o siê w elitarnej grupie
sze�ciu reprezentantów województwa ³ódzkiego, która przebi³a siê do
�cis³ego fina³u. W kategorii prac gimnazjalnych spo�ród mieszkañców
powiatu kutnowskiego najlepiej spisa³ siê Adam Wi�niewski z Gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza w ¯ychlinie (prezentacja pod kierunkiem
Cezarego Ejzencharta). Wicemistrzyni¹ powiatu zosta³a natomiast Klaudia
Wi�niewska z Gimnazjum w Nowych Ostrowach, a trzecie miejsce zdo-
by³a Luiza Latowska z tej samej szko³y.
Prezentacje nale¿y nadsy³aæ wy³¹cznie poczt¹ tradycyjn¹ na adres Biura
Pos³a na Sejm RP Grzegorza Schreibera, 99-300 Kutno, Pl. Wolno�ci 14,
za� zg³oszenia na adres kontakt@festiwalhistoryczny.pl. Szczegó³owe
informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 500-002-076.

W Galerii Okno na Sztukê w Kutnowskim Domu Kultury odby³ siê wer-
nisa¿ wystawy zatytu³owanej �Przemiana materii� autorstwa Katarzyny
Zimnej, mieszkanki  £odzi. Jest absolwentk¹ Wydzia³u Grafiki i Malar-
stwa (w 2002 roku) oraz Wydzia³u Edukacji Wizualnej ( w 2004 roku) na
Akademii Sztuk Piêknych. To bardzo zdolna artystka � jest m.in. autork¹
jedenastu wystaw indywidualnych. Od 2011 roku pracuje na stanowisku
adiunkta w Instytucie Architektury Tekstyliów Politechniki £ódzkiej, gdzie
prowadzi zajêcia z grafiki warsztatowej i malarstwa na kierunku wzor-
nictwo. Na otwarcie tej wystawy przyby³o oko³o stu osób. Manager
artystyczny KDK-u Dariusz Kaca witaj¹c zebranych, przedstawi³ nie tylko
osi¹gniêcia artystyczne pani Katarzyny, ale tak¿e sposoby techniki
powstaj¹cych dzie³ artystycznych. Powiedzia³ m.in. �W jej pracach naj-
czê�ciej stosowanym zabiegiem s¹ zestawienia oparte na dialogu linii i
p³aszczyzny .P³asko za³o¿one plamy koloru staj¹ siê pod³o¿em dla swo-
bodnych gestów linearnych wydobywanych z wyrafinowaniem i du¿¹ bie-
g³o�ci¹ rêki uzbrojonej w ró¿nego rodzaju d³uta. Patrz¹c na odbitki mamy
nieodparte wra¿enie bezpo�redniego, wrêcz rysunkowo-malarskiego dzia-
³ania rêki, bez po�rednictwa tego, jak¿e trudnego i opornego narzêdzia�.
Wystawa sk³ada siê z trzech w¹tków tematycznych: sztuka, ogród i ma-
cierzyñstwo. Mo¿na j¹ ogl¹daæ do 28 lutego 2018 roku.           /A.B./

GRAFIKA KATARZYNY ZIMNEJ

Korzystaj¹c z zaproszenia Artystycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
dzia³aj¹cego w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odwiedzili�my
seniorów i mi³o�ników teatru tego miasta. We wtrorek, 30 stycznia, sekcja
teatralna naszego SUTW pokaza³a 300-osobowej publiczno�ci spektakl
�Przedstawienie Hamleta we wsi G³ucha Dolna�. Uniwersytet, i oczywi�cie
nasze Miasto, rozs³awiali: Stanis³aw Borkowski, Andrzej Zielonka, Helena
Kowalska, Maria Ja³oñska, W³adys³aw Krysiak, El¿bieta Olejnik, Marlena
Kluk, Stenia Augsburg, Jerzy Gaw³owski, Stefania Szadkowska, Wanda
Majchrowicz, Barbara Trzaskalska, Weronika Urbaniak oraz Krzysztof
Ryzlak� re¿yser spektaklu, Dominika Staniszewska i Krzysztof Murzy-
nowski � przyjaciele SUTW. Wybór i opracowanie piosenek Ma³gorzata
¯urañska � Wilkowska. Przedstawienie spotka³o siê z bardzo serdecznym
przyjêciem, czego potwierdzeniem by³y najczê�ciej s³yszane oceny: ��wiet-
ne, ciary po plecach, niemo¿liwe, ¿e to aktorzy amatorzy��, a tak¿e
zaproszenie na kolejny wystêp. A wiêc� SUKCES. Dziêkujemy naszym
artystom, instruktorowi - re¿yserowi i przyjacio³om. Teraz czas na �War-
szawê.        /Opracowanie M.W., zdjêcia J.S./

BYLIŚMY W BYDGOSZCZY

Przed nami niesamowity koncert Bovskiej w ramach III edycji FESTI-
WALU NOWE BRZMIENIA NOWE MEDIA.  Warto daæ siê ponie�æ
niesamowitemu widowisku, który przygotowa³a dla nas ta m³oda i zdolna
wokalistka.
Bovska, a tak naprawdê Magda Grabowska-Wac³awek, podbi³a polski
rynek muzyczny p³yt¹ ,,Kaktus��, która sprzeda³a siê w ponad 10 tysi¹cach
egzemplarzy. Od samego pocz¹tku widoczny jest wyrazisty i zdecydowany
styl wokalistki, która czuwa nad ka¿dym szczegó³em i konsekwentnie
kreuje swój wizerunek tak¿e poprzez stronê internetow¹ i seriê kameral-
nych nagrañ.
Niezwyk³a oprawa graficzna ca³o�ci projektów muzycznych widoczna jest
tak¿e na imponuj¹cych muzycznie i scenograficznie koncertach. W 2016
roku jej twórczo�æ  zosta³a zauwa¿ona i doceniona � artystka zosta³a
nominowana do nagrody Fryderyki 2016 w kategorii Debiut Roku, oraz
do nagrody MTV Europe Music Award w kategorii najlepszy polski
wykonawca.Bovska nie spoczê³a na laurach i w 2017 wyda³a kolejny
album - ,,Pysk��, który spotka³ siê z pozytywnym odbiorem w�ród s³uchaczy
i krytyków.
Piosenkê Bovskiej ,,Na niby�� mo¿ecie us³yszeæ w najnowszej polskiej
komedii romantycznej ,,Narzeczony na niby�� z Juli¹ Kamiñsk¹ i Piotrem
Adamczykiem w g³ównych rolach. Nie jest to pierwszy utwór wokalistki,
który towarzyszy³ popularnym produkcjom filmowym i telewizyjnym.
Wcze�niej singiel ,,Kaktus�� pojawi³ siê w czo³ówce znanego serialu ,,Druga
szansa�� z Ma³gorzat¹ Ko¿uchowsk¹.
BOVSKA razem z zespo³em  ma za sob¹ wystêpy na najwa¿niejszych
festiwalach w kraju: Open�er, Orange Warsaw Festival, Slot Art Festiwal,
Kraków Live Festival. Do tej listy do³¹czy³ kolejny Festiwal � NOWE
BRZMIENIA NOWE MEDIA, na który serdecznie zapraszamy. Koncert
Bovskiej ju¿ 15 marca 2018 roku o 18:00 w Kutnowskim Domu Kultury.
Bilety w cenie 40 z³ online oraz w kasie KDK i CTMiT. Kutno Diogenesa

Wzrost s³uszny
wiek dojrza³y
znaki szczególne
znamiê ró¿ane
Miasto nad Ochni¹
Poszukiwane
O�wietla jego place i domy
Latarnia mistrza z Synopy
Szuka cz³owieka
W �rodku Poezji i Europy.

Barbara Purga³

BOSKA BOVSKA



¯YCIE POLITYCZNE

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/473 • 22 LUTEGO 2018 R.6

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton KWD

Nowe prawo wyborcze m.in. przewiduje:
- zmianê ustawowej definicji znaku �X�; zgodnie z t¹ zmian¹, �X� oznacza
co najmniej dwie linie, które przecinaj¹ siê w obrêbie kratki (dotychczas,
by oddanie g³osu zosta³o uznane za wa¿ne, konieczne by³y dwie linie); 
- �dwukadencyjno�æ wójta�, czyli odebranie prawa wybieralno�ci w wy-
borach wójta osobom, które w danej gminie zosta³y uprzednio dwukrotnie
wybrane na to stanowisko (zakaz ten bêdzie stosowany od przysz³ych
wyborów, zatem jego pe³ne zastosowanie nast¹pi dopiero w 2028 r., kiedy
up³yn¹ � obecnie przed³u¿ane do 5 lat � dwie kadencje samorz¹dowe); 
- zmianê podmiotu dokonuj¹cego podzia³u gminy na sta³e obwody g³oso-
wania; obecnie jest to rada gminy, a od dnia 1 stycznia 2019 r. bêdzie to
komisarz wyborczy (podzia³ gminy na obwody na potrzeby tegorocznych
wyborów samorz¹dowych dokonywany bêdzie wed³ug zasad dotychcza-
sowych); analogiczne zmiany dotycz¹ podzia³u jednostki samorz¹dowej
na okrêgi wyborcze; 
- mo¿liwo�æ tworzenia wiêkszych ni¿ dotychczas obwodów do g³osowania
� obecnie obwód do g³osowania obejmuje od 500 do 3.000 mieszkañców,
wskutek nowelizacji bêdzie móg³ obejmowaæ od 500 do 4.000 mieszkañców; 
- ograniczenie mo¿liwo�ci g³osowania korespondencyjnego (g³osowaæ
korespondencyjnie bêd¹ mogli wy³¹cznie wyborcy niepe³nosprawni
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawno�ci w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych); 
- legalizacjê wpisów (skre�leñ, zamazañ itp.) dokonywanych przez wy-
borców na kartach do g³osowania w obrêbie kratek (zgodnie z obecnym
brzmieniem art. 41 Kodeksu wyborczego, dopisanie na karcie do g³oso-
wania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie
innych dopisków poza kratk¹ nie wp³ywa na wa¿no�æ oddanego na niej
g³osu, natomiast zgodnie z brzmieniem art. 41 Kodeksu wyborczego, nada-
wanym ustaw¹ z dnia 11 stycznia 2018 r., dopisanie na karcie do g³oso-
wania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie
innych znaków lub dopisków na karcie do g³osowania, w tym w kratce
lub poza ni¹, nie wp³ywa na wa¿no�æ oddanego na niej g³osu); 
- obowi¹zek przeprowadzania transmisji z lokalu wyborczego za po�red-
nictwem publicznie dostêpnej sieci elektronicznego przekazywania
danych (je¿eli z przyczyn technicznych transmisja bêdzie niemo¿liwa,
czynno�ci podejmowane przez komisjê bêd¹ rejestrowane za pomoc¹ urz¹-
dzeñ rejestruj¹cych, a nastêpnie udostêpniane na stronie Pañstwowej
Komisji Wyborczej); 
- dwie komisje; w miejsce dotychczasowej jednej komisji obwodowej
odpowiedzialnej za przeprowadzenie g³osowania i policzenie oddanych
g³osów, wprowadzone zosta³y dwie komisje: obwodowa komisja wyborcza
ds. przeprowadzenia g³osowania oraz obwodowa komisja wyborcza ds.
ustalenia wyników g³osowania w obwodzie;
- ustawowe uregulowanie porz¹dkuj¹ce status i uprawnienia mê¿ów
zaufania oraz wprowadzanych obserwatorów spo³ecznych; 
- poszerzenie katalogu �wiadczeñ niepieniê¿nych, jakie mog¹ przyjmowaæ
komitety wyborcze, o wykorzystanie prywatnych urz¹dzeñ i samochodów
oraz nieodp³atne udostêpnianie miejsc do ekspozycji materia³ów wybor-
czych przez osoby fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie reklamy.
/http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=samorzad_nowy.p.../

Czytelniczy Hyde Park

Wiosna � zim¹! A¿ siê wierzyæ nie chce, ale to prawda, o czym ka¿dy siê
móg³ przekonaæ� Trochê poprószy³o �niegiem, czê�ciej � wiêcej powia³o,
ale temperatury � oko³o zera . W powiecie kutnowskim - od Kro�niewic,
poprzez Nowe Ostrowy, Kutno, Oporów do ¯ychlina, Strzelec, £ani¹t po
Krzy¿anów- zimy w zasadzie � nie u�wiadczysz. Ju¿ bardziej � wiêcej
anomalii pogodowych. Masz babo placek! Na pierwszych w 2018 roku
polskich, najwiêkszych targach ma³a sensacja. Z³otym medalem nagro-
dzono w³a�nie monitoring satelitarny pól uprawnych Sat Agro (w którym
ju¿ jest zarejestrowanych ponad 10 tysiêcy pól). Praktycznie � dziêki niemu
� rolnik mo¿e zmniejszyæ koszty nawo¿enia o 10-15%. Masz babo placek!
Czy wiecie, ¿e w rolnictwie polskim nadal zatrudnionych jest oko³o 10
procent, ale jego udzia³ w tworzeniu PKB to ledwie � 3 (trzy) procent.
Natomiast ukryte bezrobocie wynosi blisko 500 tysiêcy osób (tak wyliczy³
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�ciowej). Kuda nam
do najlepszych? Chocia¿by do takiej Wielkiej Brytanii, gdzie w rolnictwie
pracuje ledwie procent zatrudnianych, w Niemczech � 1,3%, a w Portu-
galii i Hiszpanii (najbardziej zbli¿onych do polskiej) � 4 procent. Masz
babo placek! Jedna informacja - gorsza od drugiej� Ju¿ 107 ognisk afry-
kañskiego pomoru �wiñ (ASF) wykryto w Polsce (tym trzy w tym roku),
a tak¿e odkryto t¹ chorobê u 1222 dzików (w tym 107 - w 2018 r.) Zaraza
jest ju¿ blisko, bo w województwie mazowieckim, a wiêc siêga terenów
�rodka Polski, gdzie hoduje siê a¿ 2/3 trzody chlewnej. Masz babo placek!
Wcale nie by³y tak ma³e limity owoców do wycofania z rynku w ramach
pomocy dla rolnictwa. Wynosi³y one 7756 ton jab³ek i gruszek, (a tak¿e
510 ton brzoskwiñ i 425 ton �liwek). Tak po prawdzie wykorzystano je
w ci¹gu � jednego dnia. Masz babo placek!

NOWE OBOWIĄZKI (c.d.)

Z innych szpalt
Ludno�æ Polski zwiêkszy³a siê w 2017 r. o tysi¹c osób. Ma³o, a cieszy. Bo
sta³o siê to po sze�ciu latach spadków. Urodzi³o siê 403 tys. dzieci, czyli
prawie o 20 tys. wiêcej ni¿ w 201 roku. Jest nas teraz 38,4 mln.
O 18% spad³a w 2017 r. produkcja w gliwickiej fabryce Opla, po tym jak
przej¹³ j¹ francuski koncern Peugeot-Citroën.

Przegl¹d nr 6 (944) z 5-11.02.2018, s. 6
Jan Olszewski, b. premier � Ustawa o IPN jest bublem prawnym. W prak-
tyce jest nie do zastosowania.     �Rzeczpospolita�
Jan Tomasz Gross, polsko-amerykañski socjolog i historyk � Pisowcy to
grupa absolutnie cynicznych ludzi, którzy zrobi¹ wszystko, aby utrzymaæ
siê przy w³adzy. �Polityka�
56,4 miliona biletów sprzeda³y kina w 2017 r. i po raz pierwszy wp³ywy
z tego tytu³u przekroczy³y 1 mld z³. Najwiêcej widzów obejrza³o film
�Listy do M. 3� (2,98 mln osób).
Stajemy siê krajem herbacianym. W 2017 r. na jedn¹ osobê przypad³o jej
1,1 kg, co daje nam czwarte miejsce w Europie, po Irlandii (2,4 kg), Wielkiej
Brytanii (2,1 kg), i Rosji (1,6 kg).
W³odzimierz Cimoszewicz o Donaldzie Tusku � To jest Leñ z natury.
Jemu siê nie chcia³o przez siedem lat rz¹dów zakasaæ rêkawów i porz¹dnie
popracowaæ.
Jan Tomasz Gross o Patryku Jakim � Minister Jaki jest kibolem. W sensie
dos³ownym, jeszcze nie tak dawno by³ w Opolu szefem grupy kibolskiej.
Waldemar Kuczyñski o Jaros³awie Gowinie � Wyra�nie celebruje posadê
i poczucie, ¿e buduje lepsz¹ Polskê, choæ j¹ niszczy.

Przegl¹d nr 7 (945) z 12-18.02.2018, s. 6 i 63
Prezydent Andrzej Duda podpisa³ ustawê bud¿etow¹ na 2018 r. Deficyt
ma byæ nie wiêkszy ni¿ 41,5 mld z³, dochody w wysoko�ci 355,7 mld z³,
a wydatki na poziomie 397,2 mld z³. Za³o¿ony wzrost gospodarczy to 3,8
proc., a �rednioroczna inflacja � 2,3 proc.
PGNiG sfinalizowa³o ostatni etap procedury dotycz¹cej gazoci¹gu mor-
skiego Baltic Pipe, czyli przesy³u gazu z Norwegii do Polski. Polski kon-
cern podpisa³ umowê o przesy³ z duñskim operatorem Energinet na lata
2022-2037. Warto�æ kontraktu to 8,1 mld z³. Gazoci¹g i �winoujski
terminal po rozbudowie maj¹ umo¿liwiæ import 17,5 mld3 gazu rocznie,
co oznacza ca³kowite uniezale¿nienie od dostaw z Rosji.

Angora nr 6 (1443) z 11 lutego 2018 r., s. 8

Kto w Kutnie -  nawet by³, ten móg³ nie znaæ skromnej, uczciwej
kobiety, pasjonatki historii, kustosz Muzeum Bitwy nad Bzur¹!

�.P.

MARII BRY£KI
16 sierpnia 1923 - 29 stycznia 2018

Prze¿y³a a¿ 95 lat. Czyli, dwa wieki! Tak o swojej matce mówi³
w ko�ciele, w trakcie ¿a³obnej mszy �wiêtej, Syn � Wies³aw:
�Szacowni Pañstwo!
Dzisiaj jeste�my z potrzeby serca, razem. Wspólna pamiêæ o osobie
jak¿e bliskiej przywo³uje miniony czas i zmusza do refleksji. Pani
Maria zrodzona w Wolnej Polsce dorasta³a w patriotycznej
rodzinie i ten skarb przechowa³a przez ca³e ¿ycie, hojnie obdzie-
laj¹c nim jak nale¿y wszystkich, których spotka³a na swojej drodze.
W 1939 roku, gdy wybucha Wojna i pada has³o �Wszyscy id¹ na
obronê Warszawy�, jako nastoletnia licealistka, wbrew woli
rodziców rusza z Kutna wraz z innymi w tê niepewn¹ i jak¿e
niebezpieczn¹ drogê. Bombardowania i trudy nie wszystkim
pozwoli³y wróciæ do domu. Okupacja i dalsze trudne czasy to
ci¹g³a walka o polsko�æ. Pani Maria by³a zawsze w pierwszej
linii. Gdy w 1969 roku powsta³o Muzeum Bitwy nad Bzur¹,
zosta³a kustoszem tej instytucji � a któ¿ by inny? W³o¿y³a w t¹
misjê ca³e serce i rozdawa³a patriotyzm jak chleb powszedni dla
tych, których oprowadza³a. Promieniowa³o to na innych i wraca³o
zwiêkszonym echem, budz¹c zainteresowanie i rozs³awiaj¹c
Muzeum i Kutno w Ca³ej Polsce i za granic¹, a rzesze zwiedzaj¹-
cych i wpisy w ksiêdze pamiêci to dowód s³uszno�ci dzia³añ Pani
Marii. To dzie³o trwa do dzi�. Gdy w 1980 roku wybucha �Soli-
darno�æ� � jak¿eby mia³o brakn¹æ tej Polki � Patriotki. Ju¿ matka
swojej rodziny, nie zwa¿a na zagro¿enia � podejmuje siê misji
kurierskich, bo ma t¹ �wiadomo�æ, ¿e to walka o Woln¹ Polskê.
Przez d³u¿szy czas przechowuje i ukrywa ca³¹ dokumentacjê
i archiwum �Solidarno�ci� � regionu Kutno. Co w stanie wojen-
nym oznacza³o pewny wyrok wiêzienia � typowa odwaga kobiet
patriotek.
Odznaczano j¹ wielokrotnie, ale najwiêksz¹ i blisk¹ sercu nagrod¹
� to Wolno�æ Ukochanej Ojczyzny. Udowodni³a ca³ym swoim
¿yciem, jakie warto�ci nale¿y kultywowaæ i jak postêpowaæ, aby
zas³u¿yæ na szacunek ludzki. To, ¿e tutaj dzisiaj jeste�my to
dowód na s³uszno�æ tej postawy. Ju¿ w wolnej Polsce ca³y czas
dok³ada³a swoj¹ cegie³kê do budowy tej wolno�ci, a to pomoc
w wyborach, spotkania z m³odzie¿¹ i troska o rodzinê, aby mogli
odnale�æ swoj¹ drogê w ¿yciu. D³ugo walczy³a z chorob¹. Ta
filigranowa kobieta by³a jak heros, co nieustraszenie d¹¿y dalej
nie zwa¿aj¹c na trudy. Jej ostatni¹ trosk¹ i pytaniem o przysz³o�æ
by³o to, czy utrzyma siê Rz¹d? � to signum temporis � tacy
w³a�nie powinni�my byæ. Ta g³êboko wierz¹ca Pani Maria to
kamieñ na szaniec obronno�ci ukochanej Polski. Nasza Mama,
bo tak wszyscy o niej mówili�my � nie odejdzie nigdy z naszej
pamiêci. Pomnik ludzkiej pamiêci jest wieczny, nie da siê go
nijak zburzyæ. Zachowamy j¹ w sercach naszych, tak¹, jak da³a
siê zapamiêtaæ. W drodze do wieczno�ci niech dobry Bóg da jej
odpoczynek po trudach ¿ycia, a �wiat³o�æ wiekuista niech jej
�wieci po wsze czasy, gdy¿ do³¹czymy do Niej wszyscy. Przez
95 lat swym ciep³em i trosk¹ Nas otacza³a. Ogrom podziêkowañ
dla Wszystkich, którzy tu jeste�my, aby oddaæ ho³d tak znamienitej
Polce!
Egzamin z ¿ycia zda³a w stopniu najwy¿szym. Oto prawdziwy
przyk³ad dla przysz³ych pokoleñ. Pamiêtajmy!!!�

I jeszcze wspomnienia po�miertne jej kole¿anki z pracy w Muzeum
w Oporowie: �W dniu 29 stycznia 2018 r. odesz³a z grona muzeal-
ników kutnowskich �.p. Maria Bry³ka, nasza droga kole¿anka i przy-
jació³ka, wieloletni kustosz Muzeum Bitwy nad Bzur¹ w Kutnie,
które w latach 1969-1986 by³o oddzia³em Muzeum w Oporowie. Jej
nieprzeciêtna osobowo�æ ubogaca³a ¿ycie tej placówki muzealnej,
tworz¹c nietypowe formy dzia³alno�ci o�wiatowej. Wnios³a ogromny
wk³ad w rozbudzanie ducha patriotyzmu w�ród odwiedzaj¹cej
Muzeum m³odzie¿y nie tylko z Kutna, ale tak¿e z terenu ca³ej Polski.
W niezwykle interesuj¹cej formie przekazywa³a s³uchaczom wiedzê
o walkach nad Bzur¹, o stoczonych bitwach i losach ¿o³nierzy polskich
walcz¹cych podczas II wojny �wiatowej oraz o ich bohaterstwie.
Sugestywnie przedstawiane przez Ni¹ dramatyczne epizody z dzia³añ
wojennych czêsto wywo³ywa³y w�ród s³uchaczy wzruszenie.
Kustosz Maria Bry³ka cieszy³a siê powszechnym szacunkiem i uzna-
niem w �rodowisku zawodowym, a tak¿e w�ród szerokiego grona
wspó³pracuj¹cych z Ni¹ instytucji i organizacji, g³ównie szkó³ oraz
kó³ kombatantów. Zapamiêtamy Ciebie Marysiu jako praw¹,
serdeczn¹ kole¿ankê, dobrego ducha Muzeum Bitwy nad Bzur¹
i gorliw¹ patriotkê odwa¿nie wyra¿aj¹c¹ swoje pogl¹dy powszechnie
nieakceptowane w czasach Polski Ludowej.

Cze�æ Jej pamiêci�
Gra¿yna Kin-Rzymkowska, by³a dyrektor Muzeum � Zamku

w Oporowie i Muzeum Regionalnego w Kutnie

Maria Bry³ka to osoba o niezwyk³ym, chcia³oby siê napi-
saæ o filmowym ¿yciorysie.

D£UGO ¯Y£A, ALE SZKODA, ¯E ODESZ£A.
Andrzej Stelmaszewski

Jak podaje e-kutno, z informacji Powiatu wynika, ¿e na promocjê i og³o-
szenia wyda³ on 66.666,91 z³otych. Du¿o to czy ma³o!? Rzecz gustu
(i rozrzutno�ci)!? Ile z tego �ród³a otrzyma³a najwiêksza - nawet mini-
malnym nak³adem - polska gazeta regionalna, najstarsza, darmowa i naj-
lepsza (nie tylko moim zdaniem), czyli �Powiatowe ¯ycie Kutna�?
Patrzê, przecieram oczy ze zdumienia, ale siê nie mylê -

A¯ 123 Z£OTE!!!
Cisn¹ siê na usta ró¿ne, wcale niedyplomatyczne s³owa. To... (red.)
Kto� tu prowadzi jak¹� prywatn¹ wojnê!!! Tylko dlaczego czyni to za
pieni¹dze podatników!? Czy �kto�� otworzy ten idiotyczny szlaban
Starosty!?          /B.P./ (nazwisko znane Redakcji)
Od redakcji: Drobna korekta. Wed³ug danych ksiêgowych w 2017 roku
wp³ata Powiatu do spó³ki For Press, wydaj¹cej gazetê �Powiatowe ¯ycie
Kutna� wynios³a nie 123, ale 246 z³otych.
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

SZLABAN STAROSTY

Kopcimy czêsto i gêsto. Przez wiele lat problem smogu by³ w Polsce
zamiatany pod dywan. Kolejne ekipy w³adzy ulega³y naciskom górniczego
lobby. Dopiero dzisiaj widzimy, ¿e brak wcze�niejszej restrukturyzacji
polskiego górnictwa, utrzymywanie nierentownych i niebezpiecznych
kopalñ, blokowanie odnawialnych �róde³ energii dzisiaj mia³o wielki
wp³yw na fatalny stan naszego powietrza. Europa skutecznie walczy³a ze
smogiem, a my walczyli�my o utrzymanie stanu posiadania zacofanej,
ma³o wydajnej i szkodliwej dla �rodowiska koncepcji energetyki. Przez
lata zmieniaj¹ce siê ekipy rz¹dowe trwa³y w dziwnej niemocy. Równie¿
samorz¹dy bagatelizowa³y problem, a dzia³ania zwi¹zane z ochron¹
�rodowiska czêsto traktowane by³y jako z³o konieczne. Dzisiaj mocno
odczuwamy skutki tych zaniechañ. Wiele polskich miejscowo�ci, w tym
niestety równie¿ Kutno, czêsto i gêsto zatruwaj¹ kopciuchy, które pracuj¹
intensywnie. Wyrzucaj¹ one w powietrze masy smrodliwego i ró¿nokolo-
rowego dymu. Kopciuchy spalaj¹ marnej jako�ci mia³, zanieczyszczony
wêgiel, plastik, gumê i ró¿nej ma�ci inne badziewie. Dobrze, ¿e admini-
stracja rz¹dowa zaczyna dostrzegaæ wagê problemu smogu. W koñcu po
d³ugim okresie niemocy zostaj¹ wdra¿ane uregulowania prawne dotycz¹ce
norm i parametrów pieców, które mo¿na bêdzie produkowaæ i sprzedawaæ.
Zaostrzone zostan¹ normy jako�ciowe paliw sta³ych. Nareszcie tak¿e
samorz¹dy podejmuj¹ coraz bardziej aktywn¹ politykê wspierania dzia³añ
proekologicznych. Wprowadzany jest system pomocy finansowej dla osób
wymieniaj¹cych kopciuchy na piece ekologiczne. Wzbogacany jest system
monitorowania i kontroli stanu zanieczyszczeñ powietrza, miêdzy innymi
podejmowane s¹ próby wykorzystywania do tego celu dronów. Dobrze,
¿e tak¿e samorz¹d Kutna po okresie samozadowolenia i ma³ej aktywno�ci
wprowadza nowy system zachêt dla mieszkañców wymieniaj¹cych kop-
ciuchy na nowe, ekologiczne piece. Prezydent miasta og³osi³ nabór wnio-
sków ubiegaj¹cych siê o dotacjê. Zakup nowego pieca ma byæ dotowany
z bud¿etu miasta w wysoko�ci 50%, jednak nie wiêcej ni¿ 3 tysi¹ce z³o-
tych. Jest to krok w dobrym kierunku, ale na tym nie nale¿y poprzestaæ.
Od dwóch lat apelujê, by prezydent wraz z samorz¹dem przyjêli kom-
pleksowe rozwi¹zanie ochrony �rodowiska. System powinien obejmowaæ
nowe rozwi¹zania ulg podatkowych, skuteczny monitoring stanu naszego
powietrza i kontrolê tam, gdzie z kominów wydobywa siê smród i wielo-
kolorowy dym. Do tego nale¿y aktywnie wykorzystywaæ stra¿ miejsk¹.
Nowe rozwi¹zania powinny regulowaæ zasady pomocy finansowej dla
emerytów i rencistów, których nie staæ na zakup dro¿szego ekologicznego
paliwa. Samorz¹d musi sobie w koñcu zdaæ sprawê z tego, ¿e bez pomocy
trudno bêdzie zachêciæ emeryta i rencistê do wymiany pieca i zakupu eko-
logicznego paliwa w sytuacji, gdy emeryt otrzymuje niewiele ponad
tysi¹c z³otych, a renta socjalna wynosi 840 z³otych (od 1 marca 862,68
z³otych). Tak �mieszne kwoty nie starcz¹ nawet na elementarne potrzeby
bytowe i zdrowotne. A wiêc do dzie³a kutnowscy samorz¹dowcy. Czekamy
na kolejne rozwi¹zania.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

KOPCIUCHY
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

Jak podaje �Agora� nr 6 (11 II 2018) do 2017 roku ³¹cznie w Himalajach
i Karakorum zginê³o 56 polskich himalaistów ( w tym 47 w XX wieku).
1939 Stefan Bernadzikiewicz, Adam Karpiñski
1971 Jan Franczuk
1973 Zbigniew Stepek, Andrzej Grz¹zek
1974 Stanis³aw Lata³³o
1975 Marek Kêsicki, Bogdan Nowaczyk, Andrzej Sikorski
1978 Andrzej M³ynarczyk
1979 Józef Koniak, Jerzy Pietkiewicz, Julian Ryznar
1979 Jan Oficjalski, Jacek Szczepañski
1981 Przemys³aw Nowacki, Marek Malatyñski
1982 Halina Krüger-Syrokomska, Tadeusz Szulc
1983 Stanis³aw Jaworski, Andrzej Bieluñ
1985 Barbara Koz³owska, Piotr Kalmus, Andrzej Hartman, Karol Sopicki,
Bogus³aw Jancza³a, Krzysztof Przysta³, Rafa³ Cho³da
1986 Jacek Kliniewicz, Ewa Kalinowska, Tadeusz Piotrowski, Wojciech
Wró¿, Dobros³awa Miodowicz-Wolf, Andrzej Czok
1987 Czes³aw Jakiel
1988 Jan Nowak, Ryszard Ko³akowski
1989 Eugeniusz Chrobak, Miros³aw D¹sal, Miros³aw Gardzielewski,
Zygmunt Andrzej Heinrich, Wac³aw Otrêba, Jerzy Kukuczka
1991 Anna Bruzdowicz
1992 Wanda Rutkiewicz, Sylwia Dmowska
1999 Tadeusz Kudelski
2003 Krzysztof Liszewski
2009 Piotr Morawski
2011 Bernadeta Szczepañska
2013 Maciej Berbeka, Tomasz Kowalski, Artur Hajzer
2015 Aleksander Ostrowski
2016 Grzegorz Kukurowski, £ukasz Chrzanowski
W 2017 roku na tej �czarnej li�cie� znalaz³ siê Tomasz Mackiewicz. To
57 polska ofiara najwy¿szych gór �wiata.            /k.s./

Podaruj mi swój 1%

MOJA SAMODZIELNOŚĆ
ZALEŻY OD CIEBIE

Lenka urodzi³a siê jako wcze�niak 17.12.2013 r. w 29 tygodniu ci¹¿y
z wag¹ 1240 g. Od samego pocz¹tku dzielnie walczy³a o ka¿dy od-
dech i ka¿dy gram. O zycie. Odt¹d jej najwiêkszym wrogiem jest nie-
dow³ad spastyczny czterokoñczynowy, bêd¹cy skutkiem wylewów oraz
niedotlenienia oko³oporodowego. Lenka nie siedzi, nie mówi, w zwi¹z-
ku z tym wymaga systematycznej i intensywnej rehabilitacji, wspar-
cia ze strony pedagogów i logopedów. Ka¿da forma terapii przybli¿a
j¹ do celu, jakim jest sprawno�æ. Dlatego zwracamy siê do Pañstw o
pomoc W leczeniu i rehabilitacji naszej kochanej córeczki.

FUNDACJA DZIECIOM �ZD¥¯YÆ Z POMOC¥�
Ul. £omiañska 5, 01-685 Warszawa

Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytu³em 30710 PAW£OWSKA LENA

- darowizna na pomoc i ochronê zdrowia
Za okazane serce dziêkujemy � Aleksandra i Krzysztof Paw³owscy.
W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt:

pomagamylence@gmail.com

W poniedzia³ek,19 lutego, rozpocz¹³ siê w Kutnie V Festiwal Frankofonii,
który jak co roku kieruje swoj¹ ofertê do wszystkich osób lubi¹cych
jêzyk francuski i ceni¹cych kulturê Francji i innych krajów frankofoñskich.
Trwa ta rywalizacja w konkursach dedykowanych dzieciom i m³odzie¿y.
Przed nami filmy dla uczniów w sali kinowej KDK w ramach cyklu �Fran-
cuskie kino z humorem�, w czwartek, 22 lutego retransmisja spektaklu
Cyrano de Bergerac z Teatru Comédie Française (KDK godz.18.25, 20/
25 z³), w pi¹tek, 23 lutego, kolacja francuska w restauracji hotelu Rondo
(60 z³). W sobotê, 24 lutego, mi³o�nikom piosenki proponujemy udzia³
w koncercie Jana Jakuba Nale¿ytego z zespo³em (CTMiT 30 z³).
Na zakoñczenie tegorocznego festiwalu, m³odzie¿ szkó³ kutnowskich
obejrzy spektakl �La fille aux allumettes� w wykonaniu aktorów francu-
skich (27.02)
Organizatorami festiwalu s¹ nauczyciele jêzyka francuskiego z SP nr 5,
I LO, II LO, ZS nr 1, ZS nr 3, a tak¿e nauczyciele ZS nr 2. Wspó³praca: KDK,
hotel Rondo, Bistro Ró¿ane, stowarzyszenie �£ódzkie bardziej
francuskie�, wspomagaj¹ nas: Prezydent Miasta Kutna, Starosta Powiatu
Kutnowskiego, firma Polfarmex.

Za�wiadczenie doktora Miko³aja Werakso, z 14 marca 1939,
wystawionego dla Antoniego Tumiela (ojca pu³kownika Zenona
Tumiela) stanowi ju¿ dokument historyczny. Jego tre�æ jest nastê-
puj¹ca:

ZA�WIADCZENIE

Jako by³y Naczelny Lekarz 4 Pu³ku Dywizji Strzelców Polskich,
oraz jako by³y p.o. Naczelnego Lekarza I - ej Dywizji Strzelców
w Korpusie Gen. Dowbór-Mu�nickiego, a po tem 1- go Wschod-
niego Korpusu, wreszcie jako b. Naczelny Lekarz Szpitala Dywi-
zyjnego 1- ej Dywizji Strzelców Polskich, - stwierdzam, i¿ znany
mi jest osobi�cie p. Tumiel Antoni, tak obecnie jak i z okresu two-
rzenia siê i dzia³ania Dywizji Strzelców Polskich i 1-ej Dywizji
we Wschodnim Korpusie.
Poza tym znanym mi jest, i¿ wymieniony TUMIEL Antoni jako
podoficer sanitarny (felczer), dnia 27 marca 1917 wst¹pi³ ochot-
niczo do 2 Pu³ku Strzelców Polskich, gdzie pe³ni³ s³u¿bê do czasu
demobilizacji I Wschodniego Korpusu.
Obowi¹zki swe wykonywa³ bardzo solidnie i pilnie, bra³ udzia³
w bitwach tego Pu³ku pod  Husiatynem, oraz pod  ¯³obinem,
Rogaczewem i Lupo³owem, za dzia³alno�æ swoj¹ zosta³ odzna-
czony I odznak¹ honorow¹, która w kraju zosta³a przez M.S. Wojsk
zmieniona na �Krzy¿ Waleczny�.

Grodno, dnia 14.11.1939 r.
Doktor Medycyny MIKO£AJ WERAKSO
Grodno, ul. Napoleona 22

Gdy zima przychodzi
W przejawach prawdziwej zimy
nawet �niegiem posypa³o ³adnie.
No i natychmiast widzimy,
jacy jeste�my wobec przyrody bezradni.

Wichury, mróz �lizgawice,
zerwane dachy, w rowach samochody.
Nie wszystkie od�nie¿one ulice
i domy bez elektrycznej wygody.

Co aktualnie ludzi bardziej zniewala �
si³y przyrody, czy postêpy techniczne?
Bez narzêdzi nie umiemy ognia rozpalaæ,
a czekaj¹ nas pogody kaprysy liczne.

¯eby z nimi walczyæ skutecznie,
tak¹ wszystkim radê polecê:
kiedy nadchodzi zima, koniecznie,
trzeba zakupiæ zapa³ki i �wiecê.

Kazimierz Ci¹¿ela

Reedukować
Mê¿czy�ni lubi¹ bawiæ siê w wojsko,
wcielaæ na przyk³ad w postaæ Batmana.
Strój bohatera wygl¹da swojsko,
nawet gdy jest nim mundur SS-mana.

Mo¿na za to karaæ takich idiotów,
nawet wsadzaæ ich do wiêzienia.
Ale pewnie nie boj¹ siê k³opotów,
gdy �hajluj¹� z okazji Hitlera imienin.

Ja bym takich do wiêzienia nie wsadza³,
mog³oby to ich nobilitowaæ.
Sêdziom, w takich sprawach bym doradza³,
by nakazywali im pracowaæ.

Mogliby chocia¿ przez rok Majdanek remontowaæ,
ubrani w pasiaki, ¿arcie jak w czas wojny.
Mo¿e by siê uda³o takich reedukowaæ,
co� by do nich dotar³o, o to jestem spokojny.

Nie mo¿e byæ tolerancji dla Polaków,
którzy têskni¹ do faszyzmu,
podniety szukaj¹ w�ród hitlerowskich znaków.
Przecie¿ to s¹ przejawy zbrodniczego bandytyzmu.

Kazimierz Ci¹¿ela

Na terenie gminy Kutno realizowany jest Grupowy Program Dofinansowañ
Odnawialnych �róde³ Energii � instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów
s³onecznych, realizowany przez firmê Promag Polska Sp. z o.o. Program
skierowany jest do osób fizycznych, gospodarstw rolnych oraz przedsiê-
biorców. Firma Promag Polska istnieje na rynku od 16 lat i jest liderem
w zakresie instalacji solarnych. W swoim portfolio posiada równie¿
kolektory s³oneczne, pompy ciep³a, kot³y, wymienniki ciep³a oraz wiele
innych urz¹dzeñ hydraulicznych. Grupowy Program Dofinansowañ jest
realizowany bez udzia³u Gminy Kutno, na podstawie umów pomiêdzy
Zamawiaj¹cym (mieszkañcem, przedsiêbiorc¹) i Wykonawc¹ - Promag
Polska Sp. z o.o. Do tej pory na terenie gminy Kutno zamontowanych
zosta³o 69 instalacji fotowoltaicznych oraz 17 instalacji solarnych. Obecnie
instalacje fotowoltaiczne s¹ zg³aszane do Zak³adu Energetycznego, a ich
w³a�ciciele czekaj¹ na wymianê liczników na dwukierunkowe. Najczê�ciej
wybieran¹ instalacj¹ przez mieszkañców jest instalacja fotowoltaiczna
o mocy 3 kW.

Ju¿ w gminie Kutno!

V FESTIWAL FRANKOFONII

FOLOWOLTAIKA
I  KOLEKTORY SŁONECZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

Rok szkolny 1979/80
Nauczycielka Halina Marciniak rozpoczyna zaoczne studia na Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy z zakresu filologii rosyjskiej, Teresa
Trojanowska rozpoczyna studia z zakresu filologii polskiej. Zatrudniona
zostaje nauczycielka Maria Motylewska (pracuje do koñca roku szkolnego).
Obs³uga szko³y bez zmian. Organizowane s¹ wycieczki i rajdy w celu
poznania okolic Strzegocina, do Oporowa, Daszyny, Wierzbia, Maliny
i Kutna. Dnia 1 lipca dyrekcja szko³y oraz m³odzie¿ szkolna otrzyma³a
podziêkowanie od Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Inwalidów Wojennych PRL
w Kutnie za opiekê nad grobami ¿o³nierzy na miejscowym cmentarzu,
którzy polegli w obronie Ojczyzny w 1939 roku.

Rok szkolny 1980/81
W latach 1980-1984 szko³a funkcjonuje jako Zbiorcza Szko³a Gminna
w Strzegocinie, powo³ana uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej Kutnie.
Dyrektorem zbiorczej szko³y gminnej zostaje mgr Antoni Wojciechowski,
który w tej szkole ma dwie godziny zajêæ dydaktycznych z historii.
Zastêpc¹ dyrektora zbiorczej szko³y gminnej zostaje mgr Jan Trojanowski,
który nie pracuje w tej szkole. Biuro zbiorczej szko³y gminnej, tzw.
Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³, znajduje siê w mie�cie
Kutno, przy Urzêdzie Gminy. Zastêpc¹ gminnego dyrektora do spraw
tej¿e szko³y zostaje dotychczasowy dyrektor mgr Henryk Pêgowski. Prak-
tycznie pe³ni on obowi¹zki prowadzenia tej szko³y, jak ka¿dy inny dyrek-
tor szkolnej placówki.
W doskonaleniu zawodowym � samokszta³ceniu kierowanym w zakresie
nauczania w klasach I-III uczestnicz¹ nauczyciele: Janina Twardowska,
Marianna Janikula i Halina Marciniak. W dalszym ci¹gu studiuj¹ Halina
Marciniak, Teresa Trojanowska i Janina Twardowska. Marianna Janikula
zostaje przyjêta na egzamin kwalifikacyjny IKN w zakresie nauczania
pocz¹tkowego.
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie zaleci³a odka¿enie studni
g³êbinowej i konserwacji urz¹dzeñ hydroforni. Zalecenia zosta³y wyko-
nane, o czym powiadomiono  inspektorat powiatowy stacji saniytarnej.
Zatrudniona zostaje jako nauczyciel matematyki Maria Sulej (pracuje do
31 sierpnia 1983 roku). Szko³ê podstawow¹ koñcz¹ z wyró¿nieniem
absolwenci: Ma³gorzata Jakubowska, Ewa Majchrzak.        (c.d.n.)

22 lutego 2018 roku w mury �Troczewskiego� zawita znany mistrz kulinarny
Marcin Budynek, wieloletni szef kuchni Hotelu Warszawa w Augustowie
oraz Hotelu Bryza w Juracie, juror wielu konkursów kulinarnych, za³o¿y-
ciel oraz wiceprezes Klubu Szefów Kuchni. Jego specjalno�ci¹ jest kuchnia
polska w nowatorskim wydaniu, inspiracje za� czerpie z bogactwa natury,
dlatego te¿ czêsto w swojej kuchni wykorzystuje produkty regionalne.
M³odzie¿ �Troczewskiego� we�mie udzia³ w programie informacyjno�
szkoleniowym z zakresu jako�ci miêsa drobiowego, którego pomys³odawc¹
by³ Zwi¹zek ,,Polskie Miêso�. G³ównym celem projektu jest przeprowa-
dzenie instrukta¿u z zakresu obróbki technologicznej miêsa drobiowego
w formie prelekcji merytorycznej oraz formie praktycznej (nowoczesne
metody obróbki drobiu, marynowanie drobiu, kompozycje smakowe i aran-
¿acja potraw) dla klas o profilu gastronomicznym. Warsztaty zakoñcz¹
siê degustacj¹ przygotowanych przez m³odzie¿ potraw. Nad ca³ym przed-
siêwziêciem czuwaæ bêdzie Emilia Durka oraz nauczyciele przedmiotów
zawodowych.

TO JUŻ DOKUMENT!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W turnieju fina³owym organizowanym przez kutnowski MOSiR wziê³y
udzia³ cztery szko³y (po dwa najlepsze zespo³y  z dwóch grup eliminacyj-
nych): Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, Zespó³ Szkó³ Zawo-
dowych Nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie, II LO im. J. Kasprowicza
oraz  I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie. W pierwszym meczu
�Staszic� wygra³ z �D¹browszczakiem� 116:42. W drugim spotkaniu,
�Kasprowicz� pokona³ �Troczewskiego� 71:40. W meczu o trzecie miejsce
I LO w Kutnie wygra³o z ZSZ Nr 2 w Kutnie 75:65. Natomiast w finale
koszykarze ZS nr 1 w Kutnie pokazali swoj¹ dominacjê w ca³ych roz-
grywkach pewnie pokonuj¹c 118:50 II LO w Kutnie. Zawody odby³y siê
15 lutego 2018 w Zespole Szkó³ Nr 1 w Kutnie.W mistrzostwach wyst¹pi³a
jeszcze reprezentacja ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, która swój
udzia³ zakoñczy³a w eliminacjach. Wszystkie szko³y otrzyma³y dyplomy,
a trzy najlepsze puchary. Mecz o III miejsce: I LO w Kutnie - ZSZ Nr 2
w Kutnie 75:65. Mecz o I miejsce: ZS Nr 1 w Kutnie - I LO w Kutnie 118:50.
Tabela koñcowa: ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, II LO im. J. Kaspro-
wicza w Kutnie, I LO im. Gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie, ZSZ Nr 2
im. A Troczewskiego w Kutnie.
Sk³ad Staszica: Jakub £ukasiewicz, Mateusz Æwirko-Godycki, Micha³
Pop³awski, Maciej Wiercioch, Marcel Haczyk, Kacper Grontkowski, Bartosz
Moszczyñski, Mateusz Trembaczyk, Miko³aj Lewandowski, Pawe³
Stasiak, nauczyciel Mariusz £ubiñski. Dru¿yna Staszica bêdzie reprezen-
towa³a powiat kutnowski w zawodach rejonowych, które odbêd¹ siê
22.02.2018 r w Kutnie.
Podobnie jak dzieñ wcze�niej mêska reprezentacja tak¿e dziewczêta ze
�Staszica� okaza³y siê najlepsze w Mistrzostwach Powiatu Kutnowskiego
w Koszykówce Kobiet w ramach �Licealiady�. W turnieju fina³owym
organizowanym przez kutnowski MOSiR wziê³y udzia³ trzy szko³y: Zespó³
Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, II LO im. J. Kasprowicza oraz I LO
im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie. W pierwszym meczu  dziewczêta
z ZS Nr 1 w Kutnie wygra³y  63:33 z I LO w Kutnie. W drugim spotkaniu,
bardzo zaciêtym i wyrównanym dziewczêta z Kasprowicza pokona³y 53:51
reprezentacjê D¹browszczaka. Natomiast w meczu o pierwsze miejsce
Staszic pewnie pokona³ Kasprowicz 86:37. Zawody odby³y siê 16 lutego
2018 w Zespole Szkó³ Nr 1 w Kutnie. Wszystkie szko³y otrzyma³y dyplomy
oraz puchary. Wyniki turnieju fina³owego dziewcz¹t: ZS Nr 1 im. St. Sta-
szica � I LO im. Gen. J.H. D¹browskiego 63:33 (35:18), II LO im.
J. Kasprowicza � I LO im. Gen. J.H. D¹browskiego  53:51 (24:24), ZS Nr 1
im. St. Staszica � II LO im. J. Kasprowicza 86:37 (43:14). Tabela koñcowa:
1. ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, 2. II LO im. J. Kasprowicza
w Kutnie, 3. I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie.
Sk³ad Staszica: Martyna Maciejewska 24 pkt., Ma³gorzata Siatkowska
43 pkt., Weronika Bogdañska 33 pkt., Zuzanna Jêdrzejczak 32 pkt., Julia
Mieszkowska 4 pkt., Monika Smorawska 8 pkt., Monika Witkowska
2 pkt., Wiktoria Kasiñska 3 pkt., Julia ¯urawik, Weronika Osiecka,
nauczyciel Mariusz £ubiñski
Dru¿yna Staszica bêdzie reprezentowa³a powiat kutnowski w zawodach
rejonowych, które odbêd¹ siê 21.02.2018 r w  Skierniewicach.

Info & foto MOSiR Kutno

KOSZYKARSKI DUBLET
„STASZICA”

MISTRZ KULINARNY W „TROCZEWSKIM”

POLACY, KTÓRZY ZGINĘLI
W HIMALAJACH I KARAKORUM
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Od kilku lat na polskim rynku pracy w coraz wiêkszym
stopniu, przedsiêbiorcy borykaj¹ siê z zaspokojeniem
swoich potrzeb kadrowych. Od lat obserwowana emigra-
cja zarobkowa Polaków najczê�ciej do krajów Europy
zachodniej, a tak¿e skutki ni¿u demograficznego oraz stale
rozwijaj¹ca siê polska gospodarka powoduj¹ i¿ w wielu
miejscach w kraju brakuje przys³owiowych r¹k do pracy
w wielu bran¿ach.
Czy to oznacza, ¿e przedsiêbiorstwa zamiast dbaæ o sta³y
rozwój i konkurencyjno�æ, s¹ skazane na okres stagnacji
z uwagi na brak dostêpno�ci kadry na lokalnym rynku
pracy?
Alternatyw¹ na trudniejsze czasy mo¿e byæ wspó³praca
z profesjonaln¹, sprawdzon¹ i skuteczn¹ Agencj¹ Pracy
Tymczasowej.
Na  kutnowskim rynku od stycznia 2015 r. po po³¹czeniu
z APT Scriba dzia³alno�æ prowadzi Agencja Pracy Tym-
czasowej WADWICZ. (Nr certyfikatu 468/2004.) Firma
od ponad 25 lat funkcjonuje na polskim rynku us³ug
pracy tymczasowej, po�rednictwa pracy, us³ug rekruta-
cyjnych. W swoim portfelu us³ug ma równie¿ doradztwo
w zakresie HR.
Jest docenianym i wiarygodnym partnerem w biznesie.
Sprawdzone modele wspó³pracy pozwalaj¹ na dostarczanie
swoich us³ug zarówno do �redniego sektora, jak równie¿
do klienta korporacyjnego.
WADWICZ to tak¿e Cz³onek Za³o¿yciel jednej z najwiêk-
szych organizacji bran¿owych � Stowarzyszenie Agencji
Zatrudniania (SAZ).

Agencja Pracy Tymczasowej − antidotum
na trudności z dostępnością pracowników
na rynku pracy

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom rynku, oferuje  równie¿
personel z Europy Wschodniej (Ukraina, Bia³oru�).
Dlaczego warto korzystaæ z us³ug Agencji Pracy Tymcza-
sowej Wadwicz?
Otó¿ pracownik tymczasowy dostarczany przez Agencjê
jest wspania³ym wsparciem dla przedsiêbiorców, którzy
potrzebuj¹ zasiliæ swój zespó³ z uwagi na wiêksze zapo-
trzebowanie na pracê w danym okresie czy te¿ niedobory
kadry w³asnej wynikaj¹cej z urlopów, absencji chorobowych
itp. Pracownik tymczasowy jest rekrutowany przez Agencjê,
a wiêc przedsiêbiorca nie musi po�wiêcaæ czasu na rekruta-
cjê i selekcjê. Za obs³ugê kadrowo p³acow¹ pracownika tym-
czasowego odpowiada Agencja, co tak¿e jest odci¹¿eniem
przedsiêbiorcy. Pracownik tymczasowy pracuje pod bezpo-
�rednim nadzorem przedsiêbiorcy dok³adnie tak jak ka¿dy
pracownik w³asny. Warto ten czas wykorzystaæ na dok³adne
przyjrzenie siê jego pracy. Mo¿e w przysz³o�ci mo¿na by
pomy�leæ o zatrudnieniu takiego pracownika na sta³e?
Korzy�ci wspó³pracy z Agencj¹ Wadwicz p³yn¹ tak¿e dla
pracowników tymczasowych. Wszyscy nasi pracownicy
maj¹ nie tylko szefów po stronie przedsiêbiorcy dla którego
wykonuj¹ pracê. Maj¹ tak¿e swoich Koordynatorów, czyli
opiekunów z ramienia Agencji. Takie osoby s³u¿¹ zawsze
pomoc¹ nie tylko w sprawach kadrowych, ale tak¿e w takich
codziennych, ludzkich zwi¹zanych ze wspó³prac¹. Na
bazie swojego do�wiadczenia s¹ w stanie zaproponowaæ roz-
wi¹zania, które usatysfakcjonuj¹ zarówno pracownika jak
i przedsiêbiorcê. A dla pog³êbienia relacji  i zaanga¿owania

w wykonywanie zadania Wadwicz ma dla swoich pra-
cowników tymczasowych propozycjê dodatkowych be-
nefitów. Ich warunki s¹ wyj¹tkowo korzystne, poniewa¿
Wadwicz zatrudnia ponad 3500 pracowników.
W dzisiejszym biznesie wiele firm lokalnych oraz tych
o zasiêgu ogólnopolskim korzysta z us³ug Agencji
Pracy Tymczasowych. Niezale¿nie, czy potrzebuj¹
pracownika na sezon, czy na d³u¿szy okres. Firmy ceni¹
sobie elastyczno�æ zatrudnienia oraz korzy�ci takiego
rozwi¹zania. Wiele wskazuje na to, ¿e taki model biznesu
�broni siê� przed wieloma trudno�ciami i niedoskona³o-
�ciami, z którymi borykaj¹ siê dzisiejsi przedsiêbiorcy.
Du¿a liczba firm korzystaj¹cych z us³ug Agencji Pracy
Tymczasowej dostrzega poprzez swoje indywidualne
do�wiadczenia równie¿ szereg innych korzy�ci. Nie w¹t-
pliwie jedn¹ z nich jest wspólny  �wy�cig� o pracownika.

Region £ód�
Wadwicz Grupa sp. z o.o.
Józef Pisarski
99-301 Kutno, ul. Grunwaldzka 5
tel. 24 355-88-95, tel./fax 24 355-88-48
tel. kom. 502-702-586
e-mail: jozef.pisarski@wadwicz.pl
www.wadwicz.pl



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/473 • 22 LUTEGO 2018 R.

¯YCIE HISTORYCZNE

11

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

W latach osiemdziesi¹tych XIX wieku dziedziczk¹ dworu w Sójkach
zosta³a hrabina Stefania z Cieleckich Moszyñska - wnuczka Feliksa.
W latach 1872-1878 mieszka³a w £oniowie ko³o Sandomierza. Po separacji
z mê¿em powróci³a do rodzinnego domu z synem Janem Moszyñskim.
Z tego okresu równie¿ nie zachowa³ siê ¿aden dokument potwierdzaj¹cy
ilo�æ powozów i koni w sójeckiej stadninie. Jednak jest pewien materia³
�ród³owy, który wnosi ciekawe informacje z ¿ycia codziennego miesz-
kañców dworu. Jest to pamiêtnik Stefanii Moszyñskiej. Czytaj¹c zapiski
hrabiny natrafiamy na krótkie wzmianki o karetach, bryczkach i saniach.
Stefania pisa³a barwnie i ciekawie. Poni¿ej fragmenty z pamiêtnika,
w których malowniczo opisa³a kilka wydarzeñ. Wspomniane s¹ w nich
powozy konne i sanie nale¿¹ce do Cieleckich i ich pó�niejszych spadko-
bierców - Moszyñskich.
Rok 1873 (wiosna): �W drugiej po³owie maja pierwszy raz oboje moi
rodzice przyjechali do £oniowa. Dzieñ by³ s³oneczny, �wiat zielony,
powietrze wonne, szczebiot ptaków dzwoni³ jak¹� radosn¹ chwil¹. Ko³o
po³udnia wyjechali�my koszykowym ekwipa¿em naprzeciw moich ukocha-
nych go�ci. Serce mi silnem wzruszeniem zabi³o, kiedy pod Koprzywnic¹
ujrza³am wielk¹ karetê Sójeck¹, w parê minut potem zatrzyma³y siê
powozy, ja mimo mego odmiennego stanu, lekko wyskoczy³am ku Rodzi-
com wysiadaj¹cym z Jabci¹ na powitanie. Pad³am Im do nóg ze ³zami,
z rado�ci¹, z tem niezmiernym uczuciem, z jakim siê widzi najdro¿sze istoty
d³ugo z têsknot¹ wygl¹dane. Moja Matka, trochê cierpi¹ca, zapomnia³a
o trudzie czterdziestomilowej jazdy, na widok mojej rozpromienionej twarzy.
Sz³y du¿e paki za karet¹ z rozmaitemi niespodziankami, dary dla mnie,
dla mê¿a, dla ca³ego domu�.
Rok 1896/97 (zima): ��wiêta i Nowy Rok s¹ w Sójkach bardzo radosne.
Organizujemy przebierane zabawy i jest weso³o. Wszyscy pojechali�my
na pasterkê saniami do Kutna. Noc by³a bardzo jasna, napada³o du¿o
�niegu. Powrotna droga z ko�cio³a zajê³a nam dwie godziny. Sanie �li-
zga³y siê po bia³ej drodze. Przykrywa³y nas nied�wiedzie skóry, a nad
naszymi g³owami rozpo�ciera³o siê gwie�dziste niebo. Szukali�my tej
jedynej betlejemskiej, która wskaza³a drogê do Betlejem trzem królom�.
Rok 1897 (jesieñ): �Jesieni¹ odbywa³y siê w Sójkach tradycyjne polowania
na kuropatwy. W roku 1897 przygotowania do nich uwieczniono na ama-
torskich fotografiach, wykonanych aparatem �Kodak�.  Hrabina kilka
z nich wklei³a do pamiêtnika i obok zapisa³a: �Fotografie chwytane bez
przygotowañ, w naturalnym ruchu osób i zwierz¹t. Wsiadanie do bryczki,
na bryczce, w polu kartofli i ostatnia w polu buraków�. Jedno ze zdjêæ
przedstawia my�liwych w bryczce, któr¹ lada moment mieli wyruszyæ na
polowanie. W bryczce, w my�liwskich strojach i ze strzelbami siedz¹: Jan
Moszyñski, Tadeusz Korsak i Juliusz Waliszewski, a na ko�le - furman
Marcin. Na kilku pozosta³ych fotografiach panowie dumnie prezentuj¹
siê na koniach z sójeckiej stadniny. W tle widaæ dwór i jeden z budynków
gospodarczych. Byæ mo¿e jest to stajnia lub wozownia. Stefania ten drugi
album zatytu³owa³a: �Nasi je�d�cy na koniach swego chowu�.
Po �mierci Stefanii Moszyñskiej w 1912 roku Sójki odziedziczy³ jej syn,
Jan Moszyñski. By³ to ju¿ nowy wiek. Nasta³ rozwój techniki i przemys³u,
a m³ody hrabia pod¹¿a³ za ówczesn¹ mod¹. W latach dwudziestych XX
wieku kupi³ samochód. Karety i bryczki odesz³y w niepamiêæ. Reprezen-
tacyjnym �rodkiem lokomocji w dworze by³ ju¿ samochód. Na s¹siedzkie
wizyty i towarzyskie spotkania hrabia je�dzi³ z szoferem. W roku 1929
Jan Moszyñski opu�ci³ Ziemiê Kutnowsk¹. Przeprowadzi³ siê do Torunia.
Dwór w Sójkach kupi³ Leon Koryzna. Konie i powozy prawdopodobnie
zosta³y przekazane nowemu w³a�cicielowi. Ich dalszych losów nie znamy.
Byæ mo¿e uda siê kiedy� odnale�æ jedn¹ z karet, która sta³a niegdy�
w sójeckiej wozowni, tak jak ju¿ uda³o siê odnale�æ i odrestaurowaæ piêkny
XIX-wieczny fortepian z dworu w Sójkach.
Min¹³ kolejny wiek. W 2012 roku, po trwaj¹cych kilka lat pracach reno-
wacyjnych, w dworze w Sójkach otworzono hotel. Obecni w³a�ciciele
Pañstwo Krystyna i Tadeusz Bombrych przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do historii
tego miejsca i do pami¹tek z nim zwi¹zanych. Dlatego postanowili przy-
wróciæ ducha dawnych czasów i sprowadzili do Sójek stylow¹ karocê.
Nawi¹zuje ona do dworskich tradycji. Na drzwiach karocy widnieje herb
Zaremba Cieleckich � pierwszych w³a�cicieli dworu w Sójkach. Powóz
zdobi¹ dekoracyjne mosiê¿ne okucia. Czê�æ pasa¿erska os³oniêta jest
piêknie upiêtymi at³asowymi zas³onkami. Wygodne siedzenia z pikowan¹
tapicerk¹ zachêcaj¹ do przeja¿d¿ki.

Za³o¿yciele spó³ki �EXDROB�. Stoj¹ w pierwszym rzêdzie od lewej:
El¿bieta Urbañska, El¿bieta Król, Zenon Klicki, Miros³aw
Sza³kowski. W drugim rzêdzie od lewej: Tadeusz Wieczorkowski.
Tadeusz Kamedulski, Jan Ziemlewski, Henryk Klimkowski, Roman
Rogoziñski, Andrzej Wawrzeñczak, W³odzimierz Blus. Nieobecni
na zdjêciu: Jadwiga Kamedulska, Janina Zawadzka, Ryszard
Rosiak, Stanis³aw Ciostek.

7.XII.1992 r. w zak³adzie zosta³a zawi¹zana spó³ka akcyjna pod
nazw¹ Kutnowskie Zak³ady Drobiarskie �EXDROB� S.A. (dalej:
KZD �EXDROB� S.A.), z kapita³em akcyjnym w wysoko�ci
750.000 z³. Jej za³o¿ycielami, z uprzywilejowanym pakietem akcji,
ze strony pracowników zostali: Miros³aw Sza³kowski, El¿bieta
Król, Henryk Klimkowski, El¿bieta Urbañska, El¿bieta Urbañska,
Janina Zawadzka, natomiast ze strony hodowców i producentów
drobiu W³odzimierz Blus, Ryszard Rosiak, Zygmunt Klicki,
Andrzej Wawrzeñczak i Stanis³aw Ciostek. Zosta³a powo³ana Rada
Nadzorcza i Zarz¹d, których celem by³a oficjalna rejestracja spó³ki.
Po dokonaniu wszelkich niezbêdnych czynno�ci zwi¹zanych z pry-
watyzacj¹, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 13.X.VII.1990 r. o prywaty-
zacji przedsiêbiorstw pañstwowych, decyzj¹ wojewody p³ockiego
Przedsiêbiorstwo Drobiarskie w Kutnie z dniem 31.XII.1992 r.
zosta³o postawione w stan likwidacji. Nowa spó³ka zosta³a zareje-
strowana w Wydziale Gospodarczym S¹du Rejonowego w P³ocku
pod numerem RHB VII 747 w dniu 7 I 1993 r. Jej akcjonariuszami
po podpisaniu statutu spó³ki zosta³o 299 pracowników zak³adu
i 56 producentów drobiu. Spo�ród za³o¿ycieli spó³ki zosta³a
powo³ana I Rada Nadzorcza KZD �EXDROB� S.A. W jej sk³ad
weszli: Piotr �widerski � przewodnicz¹cy, Tadeusz Kamedulski �
zastêpca przewodnicz¹cego oraz Zenon Krysiak , Andrzej Chmie-
lewki, Zygmunt Klicki, Wanda Lankiewicz, El¿bieta Urbañska,
Andrzej Wawrzeñczak � cz³onkowie. Jej kadencja mia³a wynosiæ
jeden rok. Zosta³ równie¿ powo³any pierwszy Zarz¹d w sk³adzie:
Miros³aw Sza³kowski � prezes, Jan Ziemlewski � wiceprezes. Jego
kadencja mia³a wynosiæ dwa lata. W toku dalszych dzia³añ prze-
kszta³ceniowych dnia 3.II.1993 r. w Pañstwowym Biurze Nota-
rialnym w P³ocku, przed notariuszem Barbar¹ Macug¹, zasta³a
zawarta umowa leasingowa o oddaniu mienia Skarbu Pañstwa do
odp³atnego korzystania przez KZD �EXDROB� S.A. Zosta³a ona
zawarta na okres dziesiêciu lat z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1.III.1993 r.

JAK POWSTAŁ” EXDROB”?

Teraz bêdziecie mogli Pañstwo przenie�æ siê w wiek XIX i poczuæ siê,
jak dawni dziedzice wyruszaj¹cy reprezentacyjnym powozem na spacer,
z wizyt¹ do s¹siednich dworów i do miasta.
Je�li bli¿sze s¹ Wam klimaty ba�niowe, to poczujecie siê Pañstwo, jak
ksi¹¿êca para, jad¹ca na bal ol�niewaj¹c¹ karoc¹ powo¿on¹ przez stan-
greta, zaprzê¿on¹ w pe³ne wdziêku konie...

Magdalena £ukomska

Cz³onkowie III Rady Nadzorczej Spó³ki. Siedz¹ od lewej: Tadeusz
Wieczorkowski, El¿bieta Urbañska, W³odzimierz Blus, Wanda Lan-
kiewicz, Piotr �widerski � przewodnicz¹cy, Andrzej Wawrzeñczak,
Zenon Klicki, Tadeusz Kamedulski � zastêpca przewodnicz¹cego.

Po zakoñczeniu wszelkich czynno�ci formalno � prawnych KZD
�EXDROB� S.A. od dnia 1 III 1993 r. rozpocz¹³ dzia³alno�æ
gospodarcz¹. Przedmiotem dzia³ania spó³ki jest produkcja, us³ugi,
handel towarami i us³ugami w zakresie: skup, produkcja i prze-
twórstwo rolno-spo¿ywcze, us³ugi zwi¹zane z produkcj¹ rolno-
spo¿ywcz¹, us³ugi transportowe,  obrót � handel wyrobami w³asnymi
i powierzonymi. Nastêpstwem podjêcia dzia³alno�ci gospodarczej
przez KZD �EXDROB� S.A. w 1994 r. by³a decyzja nr 12/93
wojewody p³ockiego z dnia 6 V 1993 r. UZNAJ¥CA Przedsiê-
biorstwo Drobiarskie w Kutnie za zlikwidowane.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Cz³onków
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, które odby³o siê w dniu
6 czerwca 2017 r. podjê³o Uchwa³ê nr 6/2017 r. w sprawie nadania god-
no�ci honorowego cz³onka TPZK Lechos³awowi Kubiakowi.
Lechos³aw Kubiak urodzi³ siê 6 lutego 1928 r. w £odzi. W czasie okupacji
Lechos³aw w³¹czy³ siê w nurt organizacji AK i dostarcza³ nielegaln¹
prasê do £¹koszyna i Kutna we wskazane miejsca. W 1945 roku rozpo-
cz¹³ naukê i ukoñczy³ 4-letnie Gimnazjum Handlowe i Liceum Admini-
stracyjno-Handlowe w Kutnie. W latach szkolnych 1945-1949 nale¿a³ do
Harcerstwa, w Liceum by³ za³o¿ycielem organizacji �Ligi Morskiej�. Po
ukoñczeniu szko³y �redniej odby³ wiele kursów ksiêgarskich, a w 1952
roku rozpocz¹³ pracê w �Domu Ksi¹¿ki� w Kutnie jako zastêpca kierow-
nika ksiêgarni do 1981 roku, pó�niej jako kierownik Antykwariatu do
1999 roku. W latach 1960-1962 ukoñczy³ w Warszawie Studium Reklamy.
Od 1963 roku do 2005 roku pracowa³ na etacie jako nauczyciel przedmio-
tów liternictwa i reklamy w Technikum Ekonomicznym C.R.S. w Kutnie
i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Kutnie. Przez osiem lat pracowa³
jako grafik w kinie �Polonia� w Kutnie. Nie nale¿a³ do ¿adnej partii.
W latach 60-tych ubieg³ego wieku, wraz z Marianem Górecznym, Wac³awem
Budzyñskim, dr. Marianem Mosingiewiczem, Jerzym Korczakowskim, by³
za³o¿ycielem Ko³a Fotograficznego. W latach 70-tych ubieg³ego wieku
dzia³a³ w dziedzinie ochrony zabytków Kutna, a przede wszystkim ulicy
Królewskiej. By³ jednym z cz³onków komitetu za³o¿ycielskiego Muzeum
Miasta Kutna. By³ jednym z za³o¿ycieli �Ko³a Numizmatycznego�
w Kutnie wraz ze Stanis³awem Hy¿ym.  W 1992 roku by³ za³o¿ycielem,
przy MiPBP w Kutnie im. Stefana ¯eromskiego, �Ko³a Dobrej Ksi¹¿ki
i Grafiki�. Organizowa³ liczne wystawy, odczyty i prelekcje na temat
pisarzy i grafików. Ostatni¹ prac¹ spo³eczn¹ w roku 2008 by³o zorganizo-
wanie w Bibliotece sali widowiskowej, gdzie wy�wietlane s¹ filmy o tema-
tyce operowej i operetkowej. Do dnia dzisiejszego jest  sekretarzem Ko³a
�Armii Krajowej� w Kutnie. W 2016 roku otrzyma³ tytu³  honorowy �Przy-
jaciel Biblioteki� za serce, zaanga¿owanie i wsparcie dzia³añ Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie.
Lechos³aw Kubiak jest jednym z pierwszych cz³onków Towarzystwa Przy-
jació³ Ziemi Kutnowskiej. Posiada legitymacjê cz³onkowsk¹ z numerem 8.
Przez ponad czterdzie�ci lat istnienia TPZK bardzo aktywnie dzia³a³ na
rzecz popularyzacji w�ród spo³eczeñstwa regionu kutnowskiego jego
dziejów, nieustannie gromadzi materia³y dotycz¹ce Ziemi Kutnowskiej.
Inicjowa³ ró¿norodne przedsiêwziêcia s³u¿¹ce rozwijaniu kultury. W latach
80-tych zainicjowa³ wybijanie medali pami¹tkowych o tematyce �Ludzie
Ziemi Kutnowskiej�. W 1981 roku wydano pierwszy medal, którego by³
projektantem, z wizerunkiem Stefana ¯eromskiego dla Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Kutnie, Medal ten zapocz¹tkowa³ pó�niejsz¹ serie
wydawnicz¹, któr¹ kontynuowa³o TPZK, dokonuj¹c wybicia 29 medali.
Medale by³y wykonywane w Mennicy Pañstwowej w Warszawie. Z jego
inicjatywy powsta³o kilkana�cie medali, a Towarzystwo prowadzi³o
akcjê bicia medali pami¹tkowych o zasiêgu krajowym. Medale okolicz-
no�ciowe bite by³y w dwóch seriach. Pierwsza z nich to tzw. seria �Gene-
ralska�, druga � �Ludzie i wydarzenia Ziemi Kutnowskiej�. Dziêki
dzia³alno�ci Lechos³awa Kubiaka w Towarzystwie Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej, ka¿dy kolekcjoner przedmiotów, dokumentów i pami¹tek
zwi¹zanych z Ziemi¹ Kutnowsk¹, mo¿e pochwaliæ siê równie¿ ca³kiem
poka�nym i interesuj¹cym zbiorem medali, które projektowali polscy
arty�ci medalierzy: Ewa Olszewska Borys, Stanis³awa W¹tróbska � Frindt,
Grzegorz Kowalski, Jerzy i Krystian Jarnuszkiewicz oraz Robert Koto-
wicz. Jest autorem projektu plakatu na potrzeby Gie³dy Staroci, który do
dnia dzisiejszego jest wizytówk¹ kiermaszów organizowanych przez
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, projektu etui do medali
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, a tak¿e projektu serii wido-
kówek na jubileusz 25�lecia Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.
Z jego �rodków finansowych powsta³o wydawnictwo � Kutno na starej
Pocztówce i reprinty  starych pocztówek. W 1999 roku by³ inicjatorem
nadania szkole w Szczycie im. 37 Pu³ku Piechoty ksiêcia Józefa Ponia-
towskiego. Z jego inicjatywy w 2000 roku powsta³a tablica pami¹tkowa
w ko�ciele parafialnym w Or³owie, upamiêtniaj¹ca bohaterstwo ¿o³nierzy
polskich we wrze�niu 1939 roku. By³ inicjatorem nadania imienia W³a-
dys³awa Grabskiego Zespo³owi Szkó³ nr 3 w Kutnie (2003 rok).
Lechos³aw Kubiak jest wychowawc¹ wielu, wra¿liwych estetycznie i duchowo,
ludzi z terenu Ziemi Kutnowskiej. Znany jest nie tylko z dzia³alno�ci
patriotyczno-organizacyjnej w Miejskim Komitecie Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa w Kutnie z ramienia �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej, lecz tak¿e jako ksiêgarz zachêcaj¹cy do obcowania z ksi¹¿k¹,
ucz¹cy estetycznego patrzenia na �wiat z perspektywy i optyki reklamy
oraz chroni¹cy to, co jest piêkne z przesz³o�ci jako antykwariusz. Jest
d³ugoletnim  cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej,
numizmatykiem, mi³o�nikiem architektonicznego piêkna z Kutnowskiej
Komisji Ochrony Zabytków, czy wreszcie jednym z inicjatorów powstania
Muzeum Regionalnego w Kutnie. Jest wspó³organizatorem wielu wystaw
grafiki w Kutnie przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece im. Stefana
¯eromskiego w Kutnie oraz popularyzatorem  muzyki operowej i operet-
kowej w Sali zdarzeñ wizualnych, do której powstania w MiPBP wniós³
swój wk³ad. Znany jest jako kolekcjoner regionaliów z Ziemi Kutnow-
skiej, które udostêpnia podczas wystaw, u¿ycza do wydawnictw regional-
nych. Jest autorem tekstów do Kutnowskich Zeszytów Regionalnych
wydawanych przez TPZK.
Lechos³aw Kubiak zosta³ uhonorowany odznaczeniami pañstwowymi,
odznakami honorowymi: 1977 - Wzorowy Ksiêgarz III stopnia, 1979 �
Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, 1984 � Wzorowy Ksiêgarz II stopnia, 1985
� Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, 1986 � Dyplom za szczególne zas³ugi dla
rozwoju Miasta Kutna w 600 lecie nadania praw miejskich. Prezydent
in¿. Cezary Humañski, 1989 � Wzorowy Ksiêgarz I stopnia, 1997 - Dyplom
Uznania za 25�letni¹ dzia³alno�æ w Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kut-
nowskiej w zakresie upowszechniania kultury regionu i pielêgnowania
jej dorobku od Adama Struzik, Marsza³ek Rzeczpospolitej Polskiej (list
odrêcznie pisany), 1998 � Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, 2007 � Z³ota Odznaka
TPZK w uznaniu zas³ug wniesionych na rzecz powiatu kutnowskiego
i jego mieszkañców w ramach dzia³alno�ci w TPZK.

JUBILAT
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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
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

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).
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 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

NIEZAPOMNIANY WIECZÓR

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

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-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
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
Sprzedam dom w Kutnie obok
LIDL-a, o powierzchni 160 m2 na
dzia³ce 900 m2. Tel. 507-707-409

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ

D¹browice rynek
telefon:

783-426-160

Kurki, koguty
odchowane

oraz kaczko-gêsi,
perlice zamawiaæ

Sójki - Parcel
telefon:

(24) 252-11-34

Elektryka z do�w. do 1KV
(dozór i eksp), kat. B, wys.
pow. 3 m. PILNE!

Tel. 513- 635-410

Go�ciem kutnowskiej Ksi¹¿nicy by³ wnuk s³ynnego je�d�ca, medalisty
olimpijskiego, majora Adama Królikiewicza. Cezary Harasymowicz (ur. 20
sierpnia 1955 w £odzi) � polski scenarzysta, aktor, dramaturg i pisarz. Ma
dwie córki. Obecnie zwi¹zany jest z aktork¹ Gra¿yn¹ Wolszczak. W 1980
ukoñczy³ studium aktorskie przy Teatrze Polskim we Wroc³awiu. Jest
absolwentem Studium Scenariuszowego przy PWSFTviT w £odzi. Film
300 mil do nieba � zosta³ uhonorowany w 1989 roku Nagrod¹ Europej-
skiej Akademii Filmowej. W 1994 jego scenariusz do filmu Bandyta
zdoby³ pierwsz¹ nagrodê w konkursie Hartley-Merrill w Stanach Zjedno-
czonych. Dziêki tej nagrodzie Harasymowicz bra³ udzia³ w warsztatach
Roberta Redforda w Sundance Institute, gdzie jego skrypt uznano za
najlepszy i podkre�lano wybitne walory humanistyczne tekstu. Wed³ug
scenariuszy Harasymowicza powsta³o osiem filmów fabularnych oraz
seriale, m.in. Przeprowadzki, trzeci sezon serialu Ekstradycja, a tak¿e spek-
takle Teatru TV. Od 1989 by³ kierownikiem literackim w studiu filmo-
wym. Opublikowa³ trzy powie�ci, w popularnym magazynie mia³ sta³¹
kolumnê, gdzie ukazywa³y siê jego opowiadania. Prowadzi³ talk-show
w telewizji. Wyk³ada scenariopisarstwo. Jest cz³onkiem Europejskiej
Akademii Filmowej.
Filmografia: scenariusz: Koniec (1988), 300 mil do nieba (1989), Seszele
(1991) � jako Chulio, szef maszynistów, Bandyta (1997), Ekstradycja
(III czê�æ 1999), Przeprowadzki (2000�2001), Kochankowie z Marony
(2005), Wró¿by kumaka (2005), Unkenrufe (2005), Ja wam poka¿ê!
(2006), Zamiana (2009) � jako Krzysztof Cyran, szef doradców prezy-
denta, Nareszcie (2011). Role filmowe: Sezon na ba¿anty (1985) � jako
Pawe³ Kaczmarek, Zmiennicy (1986) � jako kierowca prezesa K³uska,
Crimen (1988) � starosta Kazimierz Kornicki (odc. 2, 5 i 6), Stan strachu
(1989) � jako Tomek Okoñski, Seszele (1990), Lazarus (1993), Daleko
od okna (2000), Publikacje: Nieoczekiwana zmiana p³ci, Victoria powie�æ,
�wiêty chaos, Miejsce odosobnienia. Nagrody filmowe: 1994: Nagroda
Hartley-Merrill International Screenwriting Award za scenariusz do filmu
Bandyta; 1997: Nagroda za scenariusz do filmu Bandyta na 22. Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni; 2001: Nominacja Polskie
Nagrody filmowe � Orze³ (nominacja) w kategorii: najlepszy scenariusz;
za rok 2000 dla filmu Daleko od okna.
Spotkanie z Cezarym Harasymowiczem cieszy³o siê du¿ym zaintereso-
waniem nie tylko ze wzglêdów literackich, ale i czysto sportowych. Byæ
wnukiem majora Adama Królikiewicza � to zobowi¹zuje. Warto dodaæ,
¿e bogate ¿ycie Majora wzi¹³ obecnie na wokandê filmow¹ do swojego,
cyklicznego programu telewizyjnego wybitny kiedy� komentator sportowy
Krzysztof Miklas (m.in. dziesiêæ prowadzonych Olimpiad).

Jerzy Papiewski

Podniebna kontrola
Koniec ferii to wzmo¿ony ruch na
drogach, a wtedy niektórzy kierowcy
trac¹ zdrowy rozs¹dek. Policjanci,
by eliminowaæ piratów drogowych,
w³¹czyli do akcji �mig³owiec. Dzia-
³ania skoncentrowano g³ównie na
autostradzie A2. Sygna³ z kamer
�mig³owca przekazywano do poli-
cjantów w radiowozach, którzy
zatrzymywali niesfornych kierow-
ców. W ci¹gu kilku sobotnich godzin
minionego tygodnia przeprowa-
dzono 52 kontrole pojazdów, podczas
których ujawniono 51 wykroczeñ.
Sprawców ukarano 42 mandatami,
z czego 19 na³o¿ono na kieruj¹cych
samochodami ciê¿arowymi. �Pira-
tów� zaskoczy³ fakt, ¿e ich wyczyny
rejestrowa³a kamera �mig³owca.
W niedzielê, 11 lutego, patrole sku-
pia³y siê na drogach krajowych ze
szczególnym uwzglêdnieniem
�Jedynki�. Skontrolowano 45 po-
jazdów i ujawniono 45 wykroczeñ
(41 mandatów karnych i zatrzymane
3 prawa jazdy).

Apel do kierowców
W 2017 roku w £ódzkiem przyczyn¹
24,3%  wypadków drogowych by³a
nadmierna prêdko�æ. W dalszym
ci¹gu niepokoj¹ca jest równie¿ liczba
ofiar, które ucierpia³y w wypadkach
z powodu niedostosowania prêdko-
�ci do warunków  panuj¹cych na
drodze. W 2017 roku w wypadkach
z winy kieruj¹cych  w wyniku
niedostosowania prêdko�ci �mieræ
ponios³o 57 osób, a rannych zosta³o
1069. Apelujemy - poruszajmy siê
z prêdko�ci¹ bezpieczn¹, a wiec
tak¹, która zapewni nam zatrzymanie
pojazdu unikaj¹c zderzenia.

Denatka
W Kutnie, przy ulicy Andersa,
w jednym z mieszkañ znaleziono
zw³oki kobiety. Z kobiet¹ nie by³o
kontaktu. Mimo reanimacji nie uda³o
jej siê uratowaæ. Policjanci wyklu-
czyli udzia³ osób trzecich.

Skutek nieuwagi
W ¯ychlinie, na ulicy 3 Maja � na
terenie targowicy miejskiej - wyko-
rzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonego
z³odziej z kieszeni kurtki ukrad³ mu
portfel z dokumentami i pieniêdzmi.
W Kutnie, na ulicy Wschodniej,
z torebki pozostawionej w szatni
firmy z³odziej ukrad³ telefonu
komórkowy.
Na ulicy Narutowicza w Kutnie -
na terenie targowicy miejskiej �
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
kobiety ukrad³ portfel z zawarto�ci¹.
Na ulicy Spójnej w Kutnie, wyko-
rzystuj¹c sen pokrzywdzonego oraz
niezamkniête drzwi do domu, z³o-
dziej ukrad³ z mieszkania pieni¹dze.

Ostrze¿enie
W Kutnie, przy ulicy 29 Listopada,
para 30-latków wesz³a do mieszkania
84-latki. Kobieta otworzy³a im
drzwi, gdy¿ prosili �o zostawienie
wiadomo�ci dla s¹siadki�. Gdy
kobiety rozmawia³y mê¿czyzna po-
zosta³ sam w korytarzu. Zginê³o
1350 z³ i bi¿uteria! Policjanci usta-
laj¹ to¿samo�æ �pary�. Przestrzega-
j¹ te¿ i apeluj¹ o ostro¿no�æ.
Odnotowano taki jeden przypadek,
jednak osoby te mog¹ dalej okradaæ!
Uwa¿ajcie zatem komu otwieracie
drzwi!

Kraksa z ogrodzeniem
W Imielinku, gmina Nowe Ostrowy,
kieruj¹cy Hond¹ Accord mê¿czy-

zna nie dostosowa³ prêdko�ci do
warunków drogowych. Straci³
panowanie nad pojazdem, wjecha³
do przydro¿nego rowu, a nastêpnie
uderzy³ w ogrodzenie posesji. Ze
z³amaniem barku przewieziono go
do szpitala.

Dachowanie
W Sierakowie, gmina Gostynin,
dachowa³a osobowa Skoda. Podró-
¿owa³o ni¹ 5 osób, w tym tylko
jedna trze�wa � niestety nie by³ to
kierowca! To mieszkañcy Gostynina
� dwaj mê¿czy�ni (37 i 33 lata) oraz
trzy kobiety od 25 do 47 lat. Wszy-
scy, oprócz 25-latki, byli nietrze�wi.
Prowadzi³ pijany 33-latek, który
mia³ blisko 1,5 promila alkoholu
w organizmie. Grozi mu grzywna
oraz do dwóch lat pozbawienia
wolno�ci i s¹dowy zakaz prowadze-
nia pojazdów.

Na dwóch gazach
34-letni¹ mieszkankê ¯ychlina
zatrzymano do kontroli na terenie
powiatu gostyniñskiego. Jak siê
okaza³o, kieruj¹ca Renault Trafic
kobieta, by³a pod wp³ywem alko-
holu. Straci³a prawo jazdy, i grozi
jej grzywna lub areszt oraz utrata
�prawka�.

Ostro¿nie na dachu
W Kutnie, przy ulicy Szpitalnej, na
dachu jednego z budynków pojawi³
siê mê¿czyzna. Stra¿acy i ratownicy
ZRM musieli sprowadziæ go na
ziemiê za pomoc¹ wysiêgnika.
Prawdopodobnie  wszed³ on na
dach, by zamontowaæ antenê i w
trakcie prac dozna³ urazu stawu
kolanowego.

Zraniona sarenka
W Kutnie, na ulicy Bitwy pod Kut-

nem, dwójka mundurowych pilno-
wa³a sarenki stoj¹cej blisko krawê-
dzi jezdni. Wcze�niej wybieg³a na
jezdniê i zosta³a potr¹cona przez
auto. Nikomu nic siê nie sta³o,
a kierowca by³ trze�wy. Policjanci
czekali, a¿ zwierzê zostanie zabrane
przez odpowiednie s³u¿by.

Po¿ar auta
Przy ulicy Jana Paw³a II w Kutnie,
na parkingu, zapali³ siê samochód
osobowy. Zastêp stra¿y prawie
godzinê gasi³ po¿ar. Przyczyna
po¿aru to utrata izolacyjno�ci
przewodów.

Cztery ³apy
W ¯ychlinie z pojazdu na zgier-
skich numerach rejestracyjnych
kto� wyrzuci³ psa! O sprawie poin-
formowa³a akcja spo³eczna �Czte-
ry £apy�. Pies bieg³ za �swoimi
opiekunami� jeszcze jaki� czas.
Numery rejestracyjne pojazdu spi-
sa³a jedna z mieszkanek, a sprawê
zg³oszono policji. Je¿eli kto� widzi
takie zaj�cie lub b³¹kaj¹cego siê
psa, to prosimy o kontakt z nami
609 856 625.

Piesi z mandatami
Do przej�cia dla pieszych 200 me-
trów, w pobli¿u nie ma radiowozu,
pustka na jezdni... okazja?! Kto
z nas choæ raz w ¿yciu jej nie prze-
mkn¹³ niezauwa¿ony przez ulicê?!
Od pocz¹tku roku 2018 policjanci
ujawnili 133 pieszych przechodz¹-
cych w miejscach niedozwolonych,
z czego w 80% zap³aci³o mandaty,
a pozosta³ych pouczono. Spiesz¹cy
siê piesi szczególnie upodobali
sobie cztery ulice: Grunwaldzk¹,
Troczewskiego, Barlickiego i 29-go
Listopada.

Sprzedam nowy dom. Stara Wie�
- stan surowy otwarty. Powierzch-
nia 117 m2 + gara¿ 20 m2. Tel. 669-
365-953
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam gospodarstwo rolne
8 ha. Siemianów gm. Strzelce Tel.
573-023-000
Sprzedam nieruchomo�æ 5 ha ziemi
dom piêtrowy i budynki gospodarcze
w Pniewie gm. Bedlno. Tel. 513-
243-164
Sprzedam dzia³ki budowlane 1100 m2

i 1123 m2 po³o¿one w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
Parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 2300 m2 lub mniejsze przy
ul. Konopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD �Kolejarz� ul. Kro�niewicka
(ogród nr 1). Tel. 660-704-149
Sprzedam dzia³ki rolne i ³¹ki przy
trasie Wa³y � M³ogoszyn. Tel. 603-
036-582
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³kê 380 m2, ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
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Pi³ka no¿na

Koszykówka

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Drugi sparing (z siedmiu)rozegra³a dru¿yna trenerów � Andrzeja Grze-
gorka i Dominika Tomczaka. Tak jak i pierwszy mecz kontrolny odby³ siê
on na wyje�dzie � tym razem we W³oc³awku i te¿ na sztucznej nawierzchni.
Przeciwnikiem sympatycznych kutnian by³a ekipa Lidera W³oc³awek
(IV liga kujawsko-pomorska). Obserwator tego wyrównanego spotkania
Andrzej Królak � pó³ ¿artem, pó³ serio, stwierdzi³, ¿e najlepsza w tym
spotkaniu futbolowym by³a cudowna wrêcz - jak na t¹ porê roku � pogoda.
W pierwszej po³owie zespó³ z grodu nad Ochni¹ gra³ w optymalnym sk³a-
dzie i przewa¿a³, a w drugiej wyst¹pili dublerzy, którzy spisali siê s³abo.

Lider W³oc³awek � KS Sand Bus Kutno 6:3 (2:2)
Dla �Kutna� bramki zdobyli: Przemys³aw Nawrocki, Adrian Kralkowski
i testowany Tomasz Soliñski (Widzew II £ód�).
Z zewn¹trz grali w naszym zespole jeszcze: Damian Komorowski (SMS
£ód�) oraz W³och Alessandro Magini � ostatnio MKP Boruta Zgierz.
Nastêpny sparing �Kutno� graæ bêdzie w Uniejowie z dru¿yn¹ Turu
Turek (IV liga wielkopolska).
�wietnie przygotowana sztuczna nawierzchnia w Uniejowie by³a aren¹
3 spotkania kontrolnego zespo³u trenera Andrzeja Grzegorka. O znako-
mitej p³ycie jednoznacznie wypowiedzia³ siê kierownik Andrzej Królak
� �Tylko graæ�. Przeciwnikiem kutnian by³a czo³owa dru¿yna IV ligi wiel-
kopolskiej Tur Turek. W naszym zespole, który rozegra³ niez³y mecz,
testowani byli: Micha³ Micha³ek (zdoby³ prowadzenie dla �Kutna� w 85 min.)
z Soko³a Aleksandrów £.; Kamil Kobryn � wychowanek Korony Kielce,
ostatnio III ligowy Spartakus Daleszyce (liga �wiêtokrzyska) oraz
Damian Piotrowski (£KS £ód�). Kutnianie byli lepsi i szkoda, ¿e prze-
ciwko Nim rzut karny podyktowa³ w 87 minucie sêdzia z najwy¿szej
polskiej pó³ki futbolowej Pawe³ Pskit. Jedenastka by³a w¹tpliwa i jak to
pi³karze mówi¹ �z kapelusza�.

PRZED SEZONEM

Dru¿yna kutnowskich juniorów, trenowana przez Tomasza Skowrona,
odpad³a w æwieræfinale mistrzostw Polski U-20, które rozegrane by³y
w Przemy�lu. Chocia¿ doznali pora¿ek, z bardziej do�wiadczonymi prze-
ciwnikami, to jednak zespó³ KKS Pro Basket zostawi³ w tej piêknej, pod-
karpackiej miejscowo�ci nad Sanem dobre wra¿enie. Mimo dobrej gry
ambitni kutnianie ulegli teamom: Hensfort Przemy�l 90:117, Gimbasket
Wroc³aw 71:83 i Trefl Sopot 82:91. Dru¿yna, w której niektórzy zawodni-
cy maj¹ za sob¹ i przed sob¹ spotkania w zespole I ligowego Polfarmexu
� gra³a w sk³adzie (obok zdobyte punkty): Szymon Pawlak 90, Mateusz
Æwirko-Godycki 50, Bart³omiej Smakowski 26, Jakub Nied�wiadek 25,
Artur Lewandowski 13, Micha³ Pop³awski 12, Jakób Mróz 9, Jakub
£ukasiewicz 8, Maciej Wiercioch 7, Krzysztof Wojtczak 3 i Mateusz Rosa 0.
Przed tymi basketowcami jest dobra przysz³o�æ, miejmy nadziejê, ¿e prze-
pe³niona sukcesami.

WALCZYLI DZIELNIE, ALE...

Drugiej z rzêdu pora¿ki doznali basketballi�ci Polfarmexu. W 21 kolejce
mistrzostw I ligi PZKOSZ ulegli w Stargardzie prowadz¹cej w tabeli miej-
scowej Spójni (tylko 1przegrana!) Jednak mimo dwóch ostatnich prze-
granych mo¿na �mia³o stwierdziæ, ¿e zespó³ trenerów � Krysiewicza
i Szablowskiego � gra nie�le, a w minusowych rezultatach, w meczach
o mistrzostwo I ligi, zarówno w K³odzku jak i w Stargardzie, zabrak³o im
szczê�cia i skuteczno�ci. Ca³y jednak czas �Polfarmex� jest w czo³ówce
ekip ubiegaj¹cych siê o play-offy. W Stargardzie mecz by³ w miarê
wyrównany, co w rozmowie z �P¯K� podkre�li³ prezes KKS �Pro-Basket
Kutno� S.A. Mariusz Pi¹tek, ale gospodarzom �sprzyja³o wszystko� (cho-
cia¿by 12 skutecznych trójek!).

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

�Kutno�: Mateusz Zêbski 14, Damian Janiak 13, Arkadiusz Kobus 9,
Bartosz Majewski 8, Przemys³aw Tradecki 8, Micha³ Marek 7, Tomasz
Wojdy³a 6, Mateusz Szwed 5, January Sobczak 3, Damian Antczak 2,
Szymon Pawlak 0.

LIDER JEDNAK LEPSZY

Judo

Bardzo udanie zaingurowali nowy sezon startowy m³odzi judocy
z Uczniowskiego Klubu Sportowego �Ippon� MDK Kutno. Piêcioosobowa
ekipa wywalczy³a 3 medale, w tym a¿ 2 z³ote, w Miêdzywojewódzkim
Turnieju Dzieci i M³odzików, rozegranym w hali Szko³y Podstawowej nr 5
w Piasecznie k/Warszawy. Obydwa najcenniejsze medale wywalczy³y
dziewczêta: Iga Ko³aczyñska i Alicja Wojtczak - Pierwsza z nich, startu-
j¹ca, w kategorii do 44 kg bez najmniejszych problemów pokona³a swoje
rywalki przed czasem, potwierdzaj¹c wysok¹ formê z jesieni ubieg³ego
roku, kiedy to w sze�ciu kolejnych turniejach, a¿ piêcioktornie stawa³a na
najwy¿szym stopniu podium, a raz tylko zajmuj¹c miejsce drugie. Równie
efektownie wygrane przez ippon by³y udzia³em starszej o rok Ali Wojt-
czak, startuj¹cej w kategorii +45 kg. Trzeci medal dla naszych barw, tym
razem br¹zowy wywalczy³ startuj¹cy w kateg. 46 kg Dawid Zió³kowski.
Wysokie V Miejsce zaj¹³ w kategorii 39 kg Damian Bronikowski, który
w w swej ostatniej walce o III miejsce, po bardzo kontrowersyjnej decyzji
arbitra uleg³ przez dyskwalifikacjê czeskiemu judoce z Liberca. Jeszcze
kilkana�cie sekund przed koñcem walki Damian prowadzi³ przez waza-ari,
a jednocze�niej obaj zawodnicy mieli na swym koncie po dwie kary ,,shido��,
Decyzja sêdziego tu¿ przed koñcem kary shido, spowodowa³a jego dys-
kwalifikacje i utratê br¹zowego medalu. Wyniki naszych zawodników
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Iga Ko³aczyñska (U-12 44 kg) - I m., Alicja
Wojtczak (U-14 +46 kg) - I m., Dawid Zió³kowski (U-14 46 kg) III m.,
Damian Bronikowski (U-14 39 kg) V m., Krzysztof Chró�cik (U-12 36 kg)
odpad³ w eliminacjach.
25 lutego kolejnym sprawdzianem dla judoków z Kutna bêdzie start
w du¿ym miêdzynarodowym turnieju, który rozegrany zostanie w hali
przy ul. Obozowej w Warszawie.

UDANY TURNIEJ

Polfarmex Kutno � Noteæ Inowroc³aw 76-61
(w kwartach: 25-14, 17-16, 17-20, 17-11)

�Kutno�: Marek 9, Zêbski 14, Sobczak 8, Pawlak 0, Kobus 14, Tradecki
2, Antczak 0, Szwed 12 , Janiak 11, Majewski 6.
Najd³u¿ej gra³ Arkadiusz Kobus 34,13 min. W przerwach meczu tañczy³y
trzy grupy ze Studia Tañca Alibi Doroty Cio³kowskiej; �Alibi� (chore-
ograf Mariusz Ko³odziejski, od 12-17 lat);  �Fair Play� (choreograf
Mariusz Ko³odziejski, od 9 � 11 lat); �Happy Feet� (choreograf Joanna
Solarska, od 6 - 9 lat).

PRZEŁAMALI SIĘ
Komplet mi³o�ników basketu ogl¹da³ z przyjemno�ci¹ 16 wygran¹ w mistrzo-
stwach I ligi PZKOSZ. W hali SP nr 9 podopieczni trenerów - Szablow-
skiego i Krysiewicza � wyra�nie pokonali dru¿ynê z bogat¹ histori¹ KSK
Noteæ Inowroc³aw. Zwyciêstwo ani przez moment nie by³o zagro¿one.
Polfarmex prowadzi³ przez ca³y mecz! Je¿eli mo¿na mieæ jakie� uwagi do
naszego zespo³u � to s³aba skuteczno�æ w rzutach za trzy punkty (5/26 �
19,2%), ale w wolnych by³o 100% (7/7)!

Najlepszym zawodnikiem (MVP) I ligi zosta³ Robert Skonieczny (DS.
Smith), bramkarzem Jaros³aw Pietrzak (DZPG), strzelcem Damian
Tomaszewski (OB. Amazonka) � 25 goli. Najlepsz¹ dru¿yn¹ I ligi zosta³
team EXPOMU Kro�niewice (trener Marek Wietrzyk). Gra³ w sk³adzie:
£ukasz ¯yto, Gracjan Gradowski, Przemys³aw Rynio, Roman Olczyk
(�wietny jeszcze globtrotter futbolowy, najstarszy zawodnik kutnowskich
mistrzostw- 57 lat!), Przemys³aw Domañski, Bartosz Brz¹ka³a, Rafa³
Adrjañczyk, £ukasz Salomon, Sebastian Tomczak, Damian Szadkowski,
Tomasz Walczak, Rafa³ Fija³kowski, Marcin Wietrzyk i £ukasz Hartwich.
Do I ligi awansowa³y 3 zespo³y: FC Gledzianów, Stary £¹koszyn, Lom-
bard Warszawski. Gratulujemy! Najlepszym zawodnikiem II ligi zosta³
Rafa³ Nowakowski (Game Over), bramkarzem Gracjan Królak (Stary
£¹koszyn), a najskuteczniejszym pi³karzem Pawe³ Tomes (FC Gledzia-
nów � 26 bramek. Przeciêtnie na jeden mecz przypada³o 9 goli!). Podczas
fina³owego Dnia KHLPN z udzia³em prezydenta Zbigniewa Burzyñskiego,
wiceprezydenta Zbigniewa Wdowiaka, kierownika Sportu i Turystyki UM
Kutna Paw³a Szczepanika � rozegrano miniturniej. Oto jego rezultaty:
Reprezentacja II ligi � FC Gledzianów 1:0, Reprezentacja II ligi � Expom  0:2,
Reprezentacja I ligi � Expom  2:0, Reprezentacja I ligi � Reprezentacja
II ligi 1:1, Reprezentacja I ligi � FC Gledzianów 2:0, Expom � FC Gle-
dzianów 1:0. I wreszcie nagrody - okaza³e puchary, statuetki medale oraz
pami¹tkowa, niemal rodzinna wspólna fotografia. W przysz³ym roku
jubileuszowa XV edycja KHLPN. Trwaj¹ jeszcze rozgrywki w SP nr 6
w Kutnie w Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Lidze Pi³ki Siatkowej.
Przewidywany ich koniec � koniec marca.

Futsal

INTEGRACYJNA IMPREZA
Ju¿ po raz 14 odby³y siê rozgrywki w Kutnowskiej Amatorskiej Halowej
Lidze Pi³ki No¿nej zorganizowane z du¿¹ precyzj¹ i oddaniem przez Kut-
nowski Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji  (dyr Pawe³ �lêzak). Aren¹
zaciêtych meczów by³a go�cinna hala sportowa SP nr 1 im. T. Ko�ciuszki
w Kutnie (dyr Jaros³aw Koszañski, kierownik administracyjny Jolanta
Paradowska). Przez blisko trzy miesi¹ce na parkiecie walczy³o z wielk¹
determinacj¹ dziewiêtna�cie dru¿yn, w I lidze 10 (kierownik Miros³aw
Krzymiñski) oraz w II � 9 (kierownik Zbigniew Baran) � obaj bardzo
energiczni i �wietnie zorganizowani. S¹ zwi¹zani z KAHLPN od samego
jej pocz¹tku. Odby³o siê ponad 450 meczów, w których gra³o ponad 300
zawodników kochaj¹cych rekreacjê, relaks i wypoczynek przy pi³ce no¿nej.

W zorganizowanych w Piotrkowie Trybunalskim mistrzostwach Okrêgu
£ódzkiego bra³ udzia³ kutnowski talent � 13-letni Bartosz Brzozowski.
To by³a druga jego walka w ¿yciu i co cieszy � kolejna zwyciêska. Po
sukcesie w turnieju w P³ocku, Bartosz reprezentuj¹cy KSB Stal (trenerzy
Adam Grzelak i Jerzy Karolewski), pokona³ przez nokaut w II rundzie
zawodnika gospodarzy Patryka Krzesiaka. Dodajmy, ¿e przeciwnik
Bartosza w I rundzie by³ liczony. Walka odby³a siê w kategorii 46 kg
m³odzik. Ogólnie stoczono 11 pojedynków w ró¿nych kategoriach i wa-
gach. Boksowa³y te¿ kobiety. Kutnianin Bartosz Brzozowski otrzyma³
z r¹k wiceprezesa £ódzkiego Zwi¹zku Bokserskiego Jana Gawary okaza³y
puchar. Gratulujemy Bartoszowi i trzymamy kciuki za jego dalsze Sukcesy.
W mistrzostwach brali udzia³ bokserzy (obojga p³ci) z ró¿nych rejonów
województwa ³ódzkiego.

KOLEJNY SUKCES BARTOSZA
Boks

Naszemu Wspania³emu
Dzia³aczowi i Cz³onkowi Zarz¹du

Kol.

WALDEMAROWI P£OCHA
mocne wyrazy wspó³czucia

z powodu �mierci

MAMY
sk³adaj¹

zawodnicy, trenerzy, Zarz¹d KKS Pro Basket Kutno
I KKS Pro Basket S.A.

oraz ca³e �rodowisko koszykówki.
Waldku � ³¹czymy siê z Tob¹ i Twoim bólem!

KRÓTKO...
Andrespolia Wi�niowa Góra - KS Sand Bus Kutno 1:2 (0:2)

Czwarty mecz kontrolny i pierwsza wygrana Kutnian. Dobre spotkanie
w £odzi z liderem £ódzkiej Klasy Okrêgowej. Bramki zdobyli: 1:0 - Adrian
Kralkowski (12), 2:0 - Micha³ Micha³ek (23), 2:1 - Adrian Mucha (80).

Siarka Tarnobrzeg - Polfarmex Kutno 61:86
(w kwartach: 15:12, 17:27, 15:14, 14:33)

Punkty dla Kutna: Marek 14, Zêbski 8, Sobczak 4, Pawlak 4, Kobus 11,
Tradecki 3, Wojdy³a 9, Szwed 10, Janiak 10, Majewski 11.
Cenna wygrana z dru¿yn¹ by³ego ekstraligowca. Nastepny mecz 21 lutego
w Kutnie o godz. 18:00 z Pogoni¹ Prudnik.
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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 473

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: E6-I3-Z-C2-A8  M5-A2  Z-E10-J5-M3
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. III

Jad¹c dalej moj¹ uwagê zwróci³y kr¹¿¹ce nad strzeleckimi stawami
rybitwy rzeczne. Szybowa³y nisko nad wod¹, jak gdyby od niechcenia
poruszaj¹c skrzyd³ami. W pewnej chwili zwin¹wszy skrzyd³a dawa³y
nura, a po  wyp³yniêciu na powierzchniê kontynuowa³y pe³en gracji
lot.
Zamierza³em d³u¿ej poobserwowaæ rybitwy, lecz w tym momencie na
pobocze drogi wyskoczy³ zaj¹c. Jecha³em wolno, wiêc gdyby  wbieg³
na jezdniê zd¹¿y³bym zahamowaæ, a zaj¹czek by ocala³. On jednak
zgrabnie przeskoczywszy z powrotem przydro¿ny rów przycupn¹³
nieopodal. Zatrzyma³em siê równie¿ ucieszony tym spotkaniem. Szarak
jednak pokrêci³ siê niespokojnie, przykucn¹³ i wyrwa³ w stronê �ród-
polnych zakrzewieñ. Zaniepokojony jego zachowaniem przez lornetkê
spenetrowa³em okolicê i� dojrza³em drepcz¹cego w oddali lisa.

SZARE ŻYCIE ZAJĄCA

Samica zaj¹ca, po spotkaniu z samcem i trwaj¹cej 40 dni ci¹¿y, rodzi
do 5 m³odych. Przychodz¹ na �wiat ow³osione i z otwartymi oczami.
Karmione s¹ mlekiem mamy przez miesi¹c, a nastêpnie pozostawiane
same. Te z nich, które przetrwaj¹, osi¹gaj¹ dojrza³o�æ w szóstym
miesi¹cu ¿ycia. Koc¹ siê co prawda kilkakrotnie w roku, lecz ¿yj¹
przeciêtnie jeden rok, a mog¹ do¿yæ sze�ciu. Straszne!
Powodzi siê im coraz gorzej, poniewa¿ zaoruje siê miedzê i wycina
zakrzewienia. Dziesi¹tkowane s¹ równie¿ przez herbicydy oraz prze-
�ladowane przez k³usowników. Ocieraj¹c siê o granicê wymarcia maj¹
status � gatunek ³owny.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze zagro¿enia uwa¿amy , ¿e nadszed³ czas,
by zaj¹ce szaraki podlega³y ochronie �cis³ej.
Wa¿ne:
Wiosn¹ podczas prac polowych gin¹ m³ode zaj¹ce, je¿e, ptaki i inne
zwierzêta. Chroñmy je. Pozosta³o ich tak niewiele.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Zadowolony z faktu, ¿e oba zwierzaki nie znajduj¹ siê na kursie koli-
zyjnym pomy�la³em, ¿e szarak byæ mo¿e spieszy siê  do samicy.

W majowe popo³udnie wraca³em z obserwacji przyrody w strzeleckim
lesie. Pogoda by³a piêkna. P³yn¹ce po niebie chmurki oddala³y siê
i zbli¿a³y do siebie tworz¹c na b³êkicie nieba mozaikê jasno � ciem-
nych plam. S³oneczko omijaj¹c je zgrabnie �wieci³o jasno u�miechaj¹c
siê do �wiata. Zwinne jaskó³ki - podniebni wêdrowcy, �miga³y w za-
wody z wiatrem  �pieszy³y siê do zawsze g³odnych piskl¹t. Ich dzieci,
wykluwszy siê, mia³y do�æ miejsca na wspólne mieszkanie z rodzicami,
lecz intensywnie karmione szybko ros³y i w ulepionym domku robi³o
siê ciasno. Nadchodzi³ czas opuszczenia rodziny. Podobna sytuacja
by³a w gniazdach u dorastaj¹cych jerzyków.

Poziomo: A-1. Ulgowa stolica A-7. Zyska³a przyjaciela w Kingu
(�W pustyni i w puszczy�) B-9.  Wódz Madziarów - za³o¿yciel
dynastii Arpadów C-1. Le¿y nad rzek¹ Bia³¹ D-9. Nazwa E-1.
Powie�ciowy gad Kiplinga E-5. Posi³ek uczniów Jezusa G-1. Miasto
z Psim Polem I-1. Srebrzystobia³y metal (pierwiastek chemiczny)
I-6. Mo¿e byæ np. elektryczny, ale tak¿e partnerki L-9. �... dla
Ciebie� z repertuaru Urszuli M-1. Centralne Biuro Antykorupcyjne
pisane oszczêdnie M-5. Pisa³ je Kochanowski po �mierci Urszulki.

Pionowo: 1-A. Tajemniczy do ods³oniêcia 1-I. Nie jeden na sta-
dionie w czasie meczu pi³karskiego 2-E. Le¿y pomiêdzy Dolnym
Padem i Adyg¹ (za³o¿one przez Etrusków) 3-A. Spi¿owa w tytule
powie�ci Tadeusza Brezy 3-I. S³u¿y do po³owu krewetek 4-F.
W Beskidzie Makowskim nad Rab¹ (wie� letniskowa) 5-A. Pas
dziel¹cy drzewostan 5-J. Np. �wiêtokrzyski w Warszawie 6-E.
Pok³ady odchodów ptaków morskich jako cenny nawóz 7-A.
Rywalka TP SA 7-I. Syzyfowe w tytule powie�ci ¯eromskiego
9-A. Opera Delibesa 9-I. Rajca w gminie (np. Wilkowyje, �Ran-
czo�) 11-A. W nim dezodorant 11-I. Twój bardzo wa¿ny numer
13-A. Typ orkiestry rozrywkowej 13-I. Sufit, powa³a.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Ten uznany artysta � grafik i zarazem prostolinijny, szczery i bardzo ko-
munikatywny przyjaciel Ziemi Kutnowskiej urodzi³ siê w Kutnie w 1960
roku. Tak wspomina swoj¹ przygodê z Krajem Kwitn¹cej Wi�ni:  Drugim
razem polecia³em do Japonii w czerwcu 2011 roku i by³ to wyjazd na
I International Mokuhanga Conference do Kioto. Ciekawym do�wiadcze-
niem z tej podró¿y by³ lot z Warszawy przez Helsinki do Tokio. Osobliwym
doznaniem z tego lotu by³ stan zawieszenia w czasie i ogromnej przestrzeni.
By³ to lot w �wietle zmierzchu, który bez nadej�cia nocy przeszed³ p³ynnie
w �wit. Pomimo, ¿e wylecia³em pó�nym popo³udniem to prêdko�æ samo-
lotu i zmiana czasu spowodowana obrotem Ziemi, ¿e wyl¹dowa³em w Tokio
o �wicie. To do�wiadczenie niezwykle dla mnie inspiruj¹ce sta³o siê przy-
czynkiem do powstania grafiki. Ten zaledwie tygodniowy pobyt wype³ni³y
wydarzenia zwi¹zane z konferencj¹. By³ to czas na ogl¹danie wystaw gra-
ficznych, w których prezentowane by³y grafiki i ksi¹¿ki artystyczne z ca³ego
�wiata, oczywi�cie zrealizowane technik¹ drzeworytu wodnego maj¹cego
swoje �ród³a w japoñskiej tradycji. Oprócz wystaw, prelekcji, wyk³adów
mia³y miejsce równie¿ prezentacje po�ród których mia³em i swoje wyst¹-
pienie po�wiêcone do�wiadczeniom w³asnym oraz studentów z pracowni,
którzy zrealizowali prace w technice druku wodnego.

Poza oficjalnym programem konferencji uda³o mi siê poznaæ kilka cieka-
wych miejsc w tym mie�cie m.in. jedn¹ z najstarszych restauracji serwu-
j¹cych ró¿ne rodzaje sushi i inne tradycyjne potrawy kuchni japoñskiej.
Zwiedzi³em równie¿ Yoshikien Garden wraz z pawilonem herbacianym
pamiêtaj¹cym pocz¹tek 20 wieku. Jest to jeden z bardziej reprezentacyjnych
ogrodów Kioto oddany do publicznego zwiedzania dopiero w 1987 roku.
Uda³o mi siê tak¿e zwiedziæ pierwsz¹ stolicê Japonii � Narê. Po tej krótkiej
wizycie trudno mi siê by³o oprzeæ wra¿eniu, ¿e jest to rzeczywi�cie kolebka
pañstwowo�ci zbudowanej przez wyznawców Buddy, a �wiadcz¹ o tym
�wietnie zachowane kompleksy �wi¹tynne pamiêtaj¹ce koniec 8 wieku n.e.
Kilkunastometrowy pos¹g Wielkiego Buddy w �wi¹tyni Todai-ji �wiadczy
o potêdze i zamo¿no�ci jego fundatorów. Mój trzeci wyjazd do Japonii
mia³ miejsce we wrze�niu 2014. G³ównym powodem do tego wyjazdu by³a
II Miêdzynarodowa Konferencja Graficzna zorganizowana w Tokio. W bo-
gatym programie tej konferencji zaprezentowa³em uczelniê oraz w formie
wystawy prace studentów z Pracowni Technik Drzeworytniczych i Ksi¹¿ki
Artystycznej wraz z kilkoma w³asnymi. Nie ukrywam, i¿ wzbudzi³o to
zainteresowanie wielu uczestników. By³o wiele pytañ i pozytywnych opinii
na temat uczelni jak i poziomu samych prac graficznych. Samo Tokio przy-
t³oczy³o mnie swoim ogromem, infrastruktur¹ i tempem ¿ycia. Konferencja
by³a zorganizowana przez Tokio University of Art le¿¹cy w najstarszej
dzielnicy Ueno nieopodal Tokio Metropolitan Art Museum, National
Museum of Western Art oraz National Museum of Nature and Science.
Podczas pobytu mia³em okazjê obejrzeæ t³umnie odwiedzan¹ przez japoñ-
czyków wystawê drzeworytów Hokusaji, jak na ironiê z kolekcji bostoñ-
skiego muzeum. Podczas tego krótkiego pobytu do�wiadczy³em jeszcze
jednej �atrakcji�, którym by³ wstrz¹s tektoniczny o sile 6,4 w skali Richtera.
Wstrz¹s by³ w po³udnie i na szczê�cie nie spowodowa³ widocznych szkód
takich jakie mia³y miejsce wcze�niej, które zniszczy³y elektrowniê atomow¹
w Fukushimie. W wiadomo�ciach wieczornych dowiedzia³em siê, ¿e uleg³y
zniszczeniom tylko dwa budynki le¿¹ce na peryferiach miasta. Wstrz¹s
by³ w przeddzieñ mojego powrotu do Polski nie ukrywam wiêc, ¿e czeka³em
z lekk¹ niecierpliwo�ci¹, a¿ samolot uniesie siê ponad p³ytê lotniska. Czêsto
zastanawiam siê, a raczej mnie fascynuje hart ducha Japoñczyków. Ile¿
w tym narodzie si³y aby walczyæ z przeciwno�ciami Natury jak tajfuny,
trzêsienia ziemi czy fale tsunami. Mam wra¿enie, ¿e jest to ¿ycie z pew-
nym rodzajem zgody i szacunku dla Natury, ale i jednocze�nie stawianie
czo³a jej przeciwno�ciom. Po tych trzech pobytach w Japonii uformowa³
mi siê wielobarwny obraz tego kraju, który ci¹gle potrafi mnie  fascynowaæ
jako cudzoziemca z krêgu kultury zachodniej. Kraj o niebywale rozwiniêtej
infrastrukturze nie tylko w potê¿nych konurbacjach, ale niemal¿e na ca³ym
terytorium. Japoñczycy pomimo zastosowanej tak wysoko rozwiniêtej tech-
nologii jednocze�nie potrafi¹ pielêgnowaæ tradycjê, jak chocia¿by sposób
rêcznego czerpania papieru czy drukowania klasycznych drzeworytów.

Jerzy Papiewski
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Następne wydanie
„PŻK” z datą 8 marca
− na Święto Kobiet

(ukaże się 6 marca 2018 r.)

Signa fidei na terenie parafii salezjañskiej
w Wo�niakowie

KAPLICE, KAPLICZKI ORAZ KRZYŻE

Kaplica domkowa przy ulicy £êczyckiej 58 a. Stan � pocz. lat 90 XX w.

Aby pamiêæ o bohaterskich powstañcach siê nie zatar³a, staraniem Stani-
s³awa Zawadzkiego, wzniesiono kaplicê typu domkowego i umieszczono
w niej obraz Naj�wiêtszej Maryi Panny Jasnogórskiej, malowany na desce,
sprowadzony z Jasnej Góry. Kaplica podczas II wojny �wiatowej zosta³a
przez wojsko niemieckie zniszczona. W 1946 roku na fundamentach pier-
wotnego obiektu, zbudowano now¹ kaplicê i umieszczono w niej ocala³y
z zawieruchy wojennej obraz Czarnej Madonny.
W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku zaistnia³a konieczno�æ
zorganizowania miejsca kultu dla mieszkañców Wo�niakowskiej parafii
z tej czê�ci miasta, którzy licznie gromadzili siê na niedzielne msze �wiête
i nabo¿eñstwo majowe. Pomys³odawc¹ i wykonawc¹ planu dobudowania
na ty³ach kaplicy nowej czê�ci by³ ks. Jan Sposób, salezjanin z Wo�nia-
kowa. Do prac, wed³ug projektu mgr in¿. Teresy Marciniak, przyst¹piono
latem 1994 roku. Pierwszy etap budowy (wykonanie stalowej konstrukcji
pod dach, po³o¿enie blaszanego dachu, wylewka pod posadzkê, budowa
�ciany o³tarzowej i �cian bocznych, wstawienie drzwi i okien, instalacja
metalowej dzwonnicy) zakoñczono w drugiej po³owie 1995 roku.

Piotr Szlufik - Wo�niaków k/Kutna

Grabków
Nastêpny znak wiary mo¿na odnale�æ we wsi Grabków. Na wysoko�ci
posesji nr 10 A znajduje siê krzy¿ metalowy z pasyjk¹ ochronion¹ pó³-
okr¹g³ym daszkiem. Przy krzy¿u � po lewej i prawej jego stronie � rosn¹
ozdobne iglaki. Obiekt znajduje siê w centrum przestrzeni w kszta³cie
kwadratu ograniczonej metalowym ogrodzeniem. Krzy¿ jest otoczony
w³a�ciw¹ opiek¹ i nie wymaga interwencji pielêgnacyjnych. Jeszcze
w latach dziewiêædziesi¹tych zesz³ego stulecia odbywa³y siê w miesi¹cu
maju przy tym krzy¿u modlitwy o dobre urodzaje.

Krzy¿ przydro¿ny we wsi Grabków (przy posesji nr 10 a). Stan �
wrzesieñ 2016 r.

Kutno
W miejskiej czê�ci parafii pw. �w. Micha³a Archanio³a znajduje siê kilka
znaków wiary. Ich prezentacjê nale¿y rozpocz¹æ od historycznej kaplicy
domkowej usytuowanej przy ulicy £êczyckiej 58 A. Historia tego obiektu
jest zwi¹zana z Powstaniem Styczniowym z roku 1863. Nazwiska i imiona
dwóch poleg³ych powstañców umieszczone na pami¹tkowych tablicach
wmurowanych na elewacji frontowej kaplicy: Roch Terebiñski i Feliks
Wo�niak informuj¹, ¿e pochowano ich na tym terenie, który pierwotnie
by³ zalesiony.

W poniedzia³ek 12 lutego w siedzibie Szko³y Podstawowej nr 4 w Kutnie
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Kutnie
z O�wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Marta Lewandowska przepro-
wadzi³a pogadankê nt. podstawowych zasad i znaczenia zdrowego od¿y-
wiania oraz aktywno�ci fizycznej na przyk³adzie talerza zdrowia. Uczniowie
zapoznali siê z wybranymi elementami edukacji konsumenckiej. Prze-
prowadzono �mini-warsztaty� podczas których uczniowie uk³adali �Talerz
Zdrowia�. Szko³a uczestniczy w br. szkolnym w realizacji programu
edukacyjnego �Trzymaj Formê�.

TRZYMAJ FORMĘ

W czwartek, 8 lutego, w siedzibie Miejsko�Gminnej Bibliotece Publicznej
w ¯ychlinie odby³o siê spotkanie uczestników  Ferii Zimowych z przed-
stawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Kutnie.
Przeprowadzona pogadanka, w my�l Has³a Roku 2018  �Zdrowie Dla
Wszystkich�, uwzglêdnia³a tematykê dot. podstawowych zasad higieny
osobistej i otoczenia, bezpiecznych zachowañ oraz unikania zagro¿eñ
maj¹cych wp³yw na zdrowie. Wspólnie z dzieæmi rozwi¹zywano krzy-
¿ówkê z has³em �Dbaj o zdrowie i bezpieczeñstwo�.

ZDROWIE DLA WSZYSTKICH

Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie
przypomnia³a, ¿e Walentynki to �wiêto sympatii, wzajemnej ¿yczliwo�ci
i u�miechu. To �wiêto zakochanych, a kochaæ mo¿na tak¿e ksi¹¿ki, je�li
nauczymy siê je czytaæ, rozumieæ i prze¿ywaæ. Z tej okazji biblioteka
szkolna zaprosi³a m³odszych uczniów z kl. Ia, Ib i IIIa, IVa na spotkanie
literackie z ksi¹¿k¹ �Zawi³o�ci mi³o�ci� Doroty Gellner, a z podarowanych
bibliotece serduszek powsta³a oryginalna walentynowa dekoracja.

WALENTYNKI 2018

W�ród najstarszych uczniów biblioteka przeprowadzi³a b³yskawiczny
Literacki Konkurs Walentynowy. W przeddzieñ WALENTYNEK biblioteka
szkolna zaprosi³a wszystkich uczniów, którzy, mimo fascynacji �wiatem
mediów, lubi¹ czytaæ i rozumiej¹, ¿e umiejêtno�æ czytania i pisania sta³a
u podstaw duchowego i materialnego rozwoju ludzko�ci. A wszystko to
pod has³em �Kochamy ksi¹¿ki!� zorganizowane we wspó³pracy z Samo-
rz¹dem Szkolnym.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Równolegle odbywa³y siê zajêcia grantowe dla prawie 50 uczniów klas I-V
�Baw siê, ucz i graj! Szach-mat, ping-pong!�, które realizowali: Karolina
Kociurska-Tomczak, Izabela Seroczyñska i Wies³aw Zwarycz.

FERIE BEZ NUDY

Oferta zajêæ �wietlicowo-sportowych skierowana by³a do dzieci, które chcia³y
w sposób ciekawy i aktywny spêdziæ czas wolny. Na zajêciach z animacji
u pani Seroczyñskiej uczniowie zapoznali siê z technikami, dziêki którym
z d³ugich balonów do modelowania powstaj¹ tak lubiane pieski, kwiatki, s³onie
czy samoloty. Nauczyli siê podstawowych skrêtów i wi¹zañ dziêki czemu
usprawniali motorykê ma³¹ oraz pobudzali swoj¹ kreatywno�æ. Ta czê�æ zajêæ
zaowocowa³a wspania³ymi i kolorowymi �cudami� z balonów - wielkimi
o�miornicami, bransoletkami w kszta³cie ¿ó³wia i biedronki, wê¿ami czy kwia-
tami zdobi¹cymi opaski do w³osów. Ka¿dy móg³ swoj¹ pracê ozdobiæ i zabraæ
do domu. W kolejnych dniach dzieci tworzy³y pod³ogow¹ grê w rozmiarach
XXL, rysuj¹c pola gry na specjalnych kartonach animacyjnych. W ten sposób
kszta³towa³y wyobra�niê i my�lenie przyczynowo-skutkowe,  gdy¿ gra musia³a
mieæ fabu³ê oraz �ci�le okre�lone zasady. By³a to projekt podzielony na etapy -
uczniowie zastanawiali siê nad bardziej z³o¿onymi zagadnieniami w grupach,
ucz¹c siê w ten sposób wspó³pracy. Pod okiem nauczyciela organizowali sobie
grê i zabawê, co da³o w efekcie poczucie dobrze wykonanej pracy. Przy okazji
nauczyli siê, w jaki sposób grê pod³ogow¹ XXL mo¿na zamieniæ pó�niej
w memory XXL. W ostatni dzieñ dzieci zagra³y w trzy, stworzone przez siebie
gry. Zwyciêzcami zostali: Andrzej Tomes, Marysia Reczulska i Jakub Hofman.
W pi¹tek rozegrano te¿ turniej szachowy i  turniej tenisa sto³owego, w których
zawodnicy mogli skonfrontowaæ swój poziom gry po tygodniu intensywnego
treningu. Wspó³zawodnictwo sportowe zapewni³o dobr¹, warto�ciow¹ zabawê,
podczas której starsi, bardziej do�wiadczeni zawodnicy, graj¹c zgodnie z zasa-
dami fair play, czuli siê odpowiedzialni za m³odszych � pomagali im doskonaliæ
umiejêtno�ci i zg³êbiaæ tajniki szachów, jako sportu, rozrywki i sztuki logicz-
nego my�lenia, oraz tenisa sto³owego, jako gry uniwersalnej i rozwijaj¹cej  har-
monijnie cechy motoryczne cz³owieka. Oprócz nagród dla najlepszych, które
w szachach zdobyli: za I miejsce Jakub Hofman, za II miejsce Grzegorz
Zawadzki i za III miejsce Katarzyna Wiklak oraz w tenisie sto³owym: za
I miejsce Andrzej Tomes, za II miejsce Igor Filipczak i za III miejsce Oskar
Filipczak, wrêczono Oskarowi Filipczakowi (I miejsce), Jakubowi Hofmanowi
(II miejsce) i Katarzynie Wiklak (III miejsce) puchary za dwubój. Ponadto ka¿dy
uczeñ otrzyma³ dyplom z zapisem osi¹gniêæ i pami¹tkowy zestaw gad¿etów za
udzia³. Zajêcia przebiega³y w mi³ej i przyjaznej atmosferze, dostarczy³y uczest-
nikom wiele niezapomnianych wra¿eñ. Wies³aw Zwarycz

W czasie zajêæ matematyczno-przyrodniczych uczniowie obserwowali i ryso-
wali przygotowane trwa³e preparaty mikroskopowe, wykonywali: mozaiki ma-
tematyczne, zabawki, bry³y i figury geometryczne z surowców wtórnych oraz
albumy przyrodnicze. Grali w gry przyrodnicze oraz matematyczne. Dzieci by³y
bardzo zainteresowane planszowymi grami logicznymi i same dosz³y do wnio-
sku, ¿e to �wietny sposób na wspólne spêdzanie czasu z rówie�nikami. Odby³y
siê wycieczki do PWiK w Kutnie oraz sklepu zoologicznego Leopardus. Ce-
lem pierwszej z nich by³o podniesienie �wiadomo�ci ekologicznej wychowan-
ków oraz przybli¿enie im istoty procesu oczyszczania wody w ochronie �rodo-
wiska naturalnego. Podczas wizyty w stacji wodoci¹gowej uczniowie zwiedzi-
li komputerowe centrum kontroli dzia³alno�ci stacji. Dowiedzieli siê, ¿e woda
wydobywana jest z podziemnych z³ó¿ za pomoc¹ pomp g³êbinowych i oczysz-
czana jest w specjalnych zbiornikach, gdzie usuwane zostaj¹ nadmiernie na-
gromadzone zwi¹zki ¿elaza i manganu. Zanim woda trafi do naszych mieszkañ
zostaje przebadana w laboratorium i sprawdzona pod wzglêdem bakteriolo-
gicznym. Podczas wycieczki do sklepu zoologicznego dzieci zapoznane zosta-
³y ze sposobami od¿ywiania i warunkami podstawowej hodowli zwierz¹t.
Wykona³y w grupach kosztorys wydatków zwi¹zanych z zakupem i utrzyma-
niem zwierz¹tka.




