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SREBRNA TARCZA

Zespó³ Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie ju¿ po raz kolejny
otrzyma³ Srebrn¹ Tarczê przyznawan¹ w rankingu �Perspektyw� najlep-
szym szko³om w Polsce.           (ci¹g dalszy - strona 3)

Szybownictwo

WÓJCIK W AUSTRALII

W dniach od 9 do 21 stycznia na australijskim kontynencie, w miejscowo�ci
Benalla, odbywa³y siê 34 Szybowcowe Mistrzostwa �wiata w Klasie Otwartej,
15-metrowej i 18-metrowej. Polskê reprezentuje kutnianin £ukasz Wójcik,
cz³onek Aeroklubu W³oc³awskiego.          (ci¹g dalszy - strona 13)

W sobotê, 14 stycznia 2017 roku, po raz trzydziesty pi¹ty Towarzystwo
Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej i Pañstwowa Szko³a Muzyczn¹ I i II stopnia
im. Karola Kurpiñskiego wspólnie zorganizowa³y Koncert Noworoczny
inauguruj¹cy rok artystyczny  na Ziemi Kutnowskiej.

(ci¹g dalszy - strona 5)

NOWOROCZNY KONCERT

25 FINAŁ

W tym roku Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy zbiera³a
pieni¹dze na sprzêt medyczny potrzebny ma³ym pacjentom
oddzia³ów ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godziwej
opieki seniorom.      (ci¹g dalszy - strona 8)

POZDROWIENIA Z FERII

Serdeczne pozdrowienia z wypoczynku w miejscowo�ci
Ma³e Ciche przesy³a grupa dzieci ze szkó³ powiatu kutnow-
skiego. Organizatorem wyjazdu by³o Biuro Turystyczne
�Team Tour� s.c. z Kutna.

MAŁE CICHE

Z PIOSENKĄ I UŚMIECHEM

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

7 lutego 2017 r.

WOŚP W KUTNIE

Tak w³a�nie, wykorzystuj¹c wiêkszo�æ czasu, spêdzaj¹ ferie
zimowe dzieci z gminy Kutno w Oratorium im. B³ogos³awionego
Micha³a Rua przy parafii �w. Micha³a Archanio³a w Wo�niakowie.

(ci¹g dalszy - strona 2)

ROCZNICA POWSTANIA
STYCZNIOWEGO

W pi¹tek, 20 stycznia 2017 roku, mia³a miejsce symboliczna uroczy-
sto�æ upamiêtniaj¹ca 154 rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego.
Przedstawiciele samorz¹dów, miasta i powiatu, harcerzy, kombatantów
oraz instytucji kultury z³o¿yli wi¹zanki kwiatów pod tablic¹ na
budynku przy ul. Sienkiewicza 1 po�wiêcon¹ bohaterom Powstania.
W krótkim, okoliczno�ciowym wyst¹pieniu wiceprezydent miasta
Zbigniew Wdowiak mówi³ m.in.: Ka¿dego roku spotykamy siê pod t¹
tablic¹ po�wiêcon¹ pamiêci powstañców Powstania Styczniowego.

(ci¹g dalszy - strona 15)
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POZDROWIENIA Z FERII − MAŁE CICHE

Pod takim  has³em przebiegaj¹ tegoroczne ferie zimowe
zorganizowane dla dzieci, uczniów kutnowskich szkó³ na
terenie Kutnowskiego Domu Kultury. Podzielone zosta³y
na dwa turnusy: od 16 do 20 stycznia i drugi od 23 do 27
stycznia. Rozpoczê³y siê one teatralnym poniedzia³kiem,
a by³ te¿ dzieñ filmowy, dzieñ muzyczny i plastyczny.
W jednej z sal budynku ( na II piêtrze) ponad 30 dzieci
w wieku 6�10 lat wziê³o udzia³ w³a�nie w zajêciach pla-
stycznych  prowadzonych przez instruktorów KDK-u:
Agnieszkê D¹browsk¹-Walczak oraz Jaros³awa Makowskiego.
Zadany temat � zimowy pejza¿- wcale nie by³ ³atwy. Naj-
pierw by³o omówienie i przedyskutowanie tematu do malo-
wania, pó�niej ju¿ tylko zastanowienie m³odych artystów
i �do pracy. Jej efekty oceniano wspólnie. Przed dzieæmi
jeszcze inne zajêcia; przewidziano mianowicie liczne kon-
kursy, a w�ród nich konkurs origami i konkurs recytatorski.
S¹ te¿ wystawy prac uczniowskich.       /A.B./

W poniedzia³ek, 16 stycznia, rozpoczê³y siê oczekiwane przez
uczniów ferie zimowe. Czê�æ z nich wyjecha³a w ró¿ne miejsca
Polski, wielu z nich pozosta³a w Kutnie. To w³a�nie dla tej grupy
dzieci organizowane s¹ zajêcia przez  ró¿ne instytucje. Chyba
najchêtniej najm³odsi uczniowie lubi¹ przebywaæ w Bibliotece.
Ju¿ pierwszego dnia ferii by³o czytanie bajek Doroty Gellner
�Duszki, stworki i potworki�, a potem malowa³y w³asne stworki.
Ca³o�æ zajêæ prowadzonych z dzieæmi odbywa siê w Oddziale dla
Dzieci i M³odzie¿y. Te ciekawe spotkania, które przybli¿aj¹ dzie-
ciom teksty, w wielu przypadkach ju¿ im znane, ale omawiane
z nimi przez panie bibliotekarki daj¹ im znacznie wiêksz¹ chêæ
poznawania nowych ksi¹¿ek, a wiêc rozwijaæ zainteresowania
czytelnictwem. Nad realizacj¹ ca³ego planu zajêæ w okresie ferii
czuwaj¹ wszyscy pracownicy Oddzia³u.        /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zajêcia zaczynaj¹ siê od godziny 9.00, a koñcz¹ o 15.00. Dzieci
uczestnicz¹ w grach �wietlicowych, zabawach rekreacyjnych, grach
planszowych, graj¹ w bilard czy tenis sto³owy. S¹ te¿ zabawy
w Aquaparku, na lodowisku miejskim, wyjazd do Parku Trampolin
w £odzi. Jednak najmilej czas spêdzaj¹ w �wietlicy parafialnej na
nauce rytmicznych piosenek przy akompaniamencie gitarowym
Patryka Raczyñskiego, jednego z opiekunów grupy. Poza nim tê
funkcjê pe³ni¹ równie¿: Karolina Kopczyñska, Daniel Szel¹g,
Mariusz Rojewski, Agata Ka�mierczak, Aleksandra Dom¿a³.
G³ównym koordynatorem dwóch turnusów ferii jest, przez wszystkich
uczestników bardzo lubiany, ksi¹dz Henryk Chibowski.     /A.B./

Z PIOSENKĄ I UŚMIECHEMZAJĘCIA Z KSIĄŻKĄ

FERIE BEZ NUDY



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 2/447 • 26 STYCZNIA 2017 R.

¯YCIE REGIONALNE

3

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Komisja nadaj¹ca to elitarne wyró¿nienie uwzglêdnia w swoim werdykcie
sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki na maturze z przedmiotów obo-
wi¹zkowych oraz dodatkowych i zdawalno�æ na  egzaminie zawodowym.
Po zsumowaniu punktów �Grabski� znalaz³ siê na 160 miejscu w�ród
najlepszych techników w kraju i na 7 w województwie ³ódzkim.
W poprzednich latach szko³a równie¿ by³a wysoko oceniana - w 2015 r.
otrzyma³a Srebrn¹ Tarczê, w 2016 r. Br¹zow¹. Sukces wskazuje na nie-
ustaj¹cy progres, bowiem ilo�æ punktów zgromadzonych w tym roku jest
zdecydowanie wy¿sza ni¿ w poprzednich. �wiadczy to o du¿ym zaanga-
¿owaniu nauczycieli w swoj¹ pracê oraz o ambicjach i kreatywno�ci
uczniów. Wojciech Banasiak, dyrektor ZS nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego
w Kutnie, tak skomentowa³ to wyró¿nienie: �Jest to wspólny sukces - nauczy-
cieli, zdolnych uczniów i absolwentów, ich rodziców oraz pozosta³ych
cz³onków naszej szkolnej spo³eczno�ci. Wszystkim nale¿¹ siê wielkie gra-
tulacje�. Warto podkre�liæ, ¿e �Grabski� jest jedyn¹ szko³¹ w powiecie
kutnowskim, która w 2017 roku otrzyma³a Srebrn¹ Tarczê �Perspektyw�.

SREBRNA TARCZA

Uczniowie �Grabskiego� otrzymali na koniec roku niesamowity prezent
- dwie nowoczesne pracownie komputerowe wraz z oprogramowaniem
oraz wiele pomocy dydaktycznych, które przyczyni¹ siê do podniesienia
ich kompetencji informatycznych, jak równie¿ uatrakcyjnienia zajêæ
pozalekcyjnych i oferty edukacyjnej. �rodki finansowe przekazane przez
organ prowadz¹cy umo¿liwi³y realizacjê ambitnego planu doposa¿enia
i odnowienia sal lekcyjnych. W sumie zakupiono ponad 30 nowoczesnych
komputerów, a tak¿e pomoce dydaktyczne spe³niaj¹ce najwy¿sze stan-
dardy jako�ci kszta³cenia w zawodach: technik informatyk, technik logistyk
i technik organizacji reklamy. Oprócz nowych komputerów zakupiono
oprogramowanie logistyczne, graficzne, kamerê oraz dron. Wykorzysty-
wane na zajêciach bêd¹ z pewno�ci¹ mia³y wp³yw na wysokie wyniki
zdawalno�ci egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje w zawodzie.
Dodatkowo m³odzie¿ bêdzie mia³a dostêp do najnowocze�niejszych tech-
nik audiowizualnych stosowanych w informatyce i reklamie - zawodach,
w których kszta³ci szko³a.

KOMPUTEROWE PREZENTY

Z ogromn¹ satysfakcj¹ informujemy, ¿e w presti¿owym rankingu najlep-
szych szkó³ w Polsce organizowanym od lat przez Perspektywy, I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Gen. J.H. D¹browskiego uplasowa³o siê na 310
miejscu w kraju (na oko³o 1850 ocenianych liceów). W rankingu szkó³
olimpijskich, tak jak dotychczas, jeste�my najlepsi w powiecie kutnow-
skim, a w województwie ³ódzkim uplasowali�my siê na 149 miejscu. Dziêki
temu sukcesowi, zgodnie z przyjêtymi przez Fundacjê Edukacyjn¹
Perspektywy zasadami, mamy  prawo u¿ywaæ w 2017 roku tytu³u hono-
rowego i �Br¹zowej� Szko³y 2017 .
Bardzo cieszy nas ten wynik - mówi Przemys³aw Zawadzki, dyrektor
D¹browszczaka - od zawsze staramy siê zapewniaæ uczniom optymalne
warunki do nauki i jak najwiêksze mo¿liwo�ci rozwoju. Fakt, ¿e jeste�my
najlepszym liceum w regionie zobowi¹zuje nas do ciê¿kiej pracy, której
efektem s¹ wyniki jakie osi¹gaj¹ nasi uczniowie podczas olimpiad przed-
miotowych, egzaminów maturalnych, czy dostaj¹c siê na upragnione uczelnie.
Ten sukces jest dla nas powodem do dumy i �wiadczy o ciê¿kiej pracy
uczniów i nauczycieli, o pasji, któr¹ dzielimy, a tak¿e wyj¹tkowej atmos-
ferze jaka panuje w naszej szkole. Szczególnie istotne jest to, ¿e od lat
zajmujemy najwy¿sze miejsce w powiecie w rankingu Perspektyw.
Jednocze�nie chcia³bym pogratulowaæ III LO im. St. Staszica, które
w tym roku znalaz³o siê równie¿ w najlepszej 500 liceów w kraju.

RANKING PERSPEKTYW

- Plusy Pana aktywnej dzia³alno�ci w Radzie Miasta w 2016 r.
- Przede wszystkim muszê podziêkowaæ moim wyborcom z Okrêgu
nr 12 (rejon po³udniowo � zachodni) i mieszkañcom, ¿e dziêki
ich zainteresowaniom problemami i ich wnioskom, postulatom oraz
propozycjom rodzi³y siê moje interpelacje do w³adz Kutna i dalsze
dzia³ania w kierunku tych spraw. Dziêkujê równie¿ kole¿ankom
i kolegom Radnym, którzy akceptowali g³osowaniem podejmo-
wane w moim rejonie inwestycje. Nie by³oby to mo¿liwe bez
zrozumienia w³adz Miasta. Uda³o siê zrealizowaæ: budowê ul. Sie-
miradzkiego i ul. £êczyck¹, rewaloryzacjê parku �Wiosny Ludów�,
termomodernizacjê Przedszkola nr 5 przy ul. Barcewicza i plac
zabaw przy tej placówce, boisko sportowe wielofunkcyjne przy
SP 5 razem z placem zabaw oraz budowê chodnika i �cie¿ki rowe-
rowej na ulicy Moniuszki. Cieszê siê � i to bardzo � ¿e bud¿et
Naszego Miasta Kutna zawiera du¿o �rodków na inwestycje.
- Jakie s¹ pana plany i zamierzenia jako radnego na 2017 rok?
- Uwa¿am, ¿e doprowadzenie do osiedla Azory miejskich instalacji
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz za³atwienie przej�cia dla
pieszych - przez tory wêz³a PKP Kutno - z ul. Majdany na ul. Kro-
�niewick¹. W³adze Kutna ju¿ siê tym problemem zajê³y. Zaprz¹ta
mi te¿ g³owê realizacja takich inwestycji jak: chodnik dla pieszych
wzd³u¿ ul. Przemys³owej i ul. Kro�niewickiej oraz sprawa przebu-
dowy ul. Matejki (po modernizacji by³ych bloków PKP i budowie
nowych przez TBS powstaje nowe �Osiedle Matejki�), wiêc trzeba
unowocze�niæ jezdniê, chodniki i parkingi. Nale¿y tak¿e wróciæ do
wykonania odcinka chodnika z ul. Matejki do ul. Barcewicza,
zwi¹zanego z parkiem �Wiosny Ludów�. Pragn¹³bym, aby jak naj-
szybciej ruszy³a budowa II etapu ul. Chopina � od ul. Orzeszko-
wej do drogi krajowej nr 92. Nie zapominam o problemie budowy
ulicy Paderewskiego i Kolberga. Chcia³bym, aby �powróci³o
¿ycie� do Osiedla Azory tak jak wtedy, gdy dzia³a³y Zak³ady
Kolejowe.
- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Panu oraz ca³ej Radzie wszelkiej
pomy�lno�ci w pracy na rzecz m. Kutna - Jerzy Papiewski

Radny Kutna Jan Dêbski

SPOŁECZEŃSTWU I MIASTU

Mnie do szczê�cia nie s¹ potrzebne luksusy,
Niepotrzebne zakochanie i mi³o�æ,
Nowe ubrania i gwiazdka z nieba.
Mnie do szczê�cia - Waszego szczê�cia trzeba.

Jeste�cie wschodz¹cym S³oñcem,
Jeste�cie niby listki miotane wiatrem.
Wasz u�miech - jak platyny blask
Jest mego szczê�cia �wiat³em.

Ukochane moje ptaki,
Rozwijaj¹ skrzyd³a ju¿ doros³e,
Wyrywaj¹ siê z gniazda do lotu,
A znajduj¹c w³asne szczê�cie
Odmawiaj¹ do swoich powrotu.

Niespokojne serce me ucisza siê jednak nieco,
Bo my�lê ,¿e gdy minie babie lato,
One w rodzinne strony bez w¹tpienia,
Znów przylec¹.

Zapisujê kartkê...
... U mnie zachód S³oñca...
Zanim schowa siê ono za horyzontem do koñca
Ptaki wyros³e i dojrza³e wróc¹ w moje objêcia
Dla mnie i dla nich.
Dla naszego wspólnego szczê�cia!

Maria Stêpniak

Rodzinie
�P.

KRYSTYNY KORKUS
- by³ej prezes reaktywowanego

Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej
Serdeczne wyrazy wspó³czucia

sk³ada
Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�

Moim wnukom

Urz¹d Miasta Kutna go�ci³ uczniów klasy IIA i IIE ze Szko³y Podstawo-
wej Nr 9. Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji kutnowskich gran-
tów o�wiatowych na innowacyjne dzia³ania edukacyjne pt. �Siêgaj, gdzie
wzrok nie siêga�. Mali go�cie spotkali siê z prezydentem miasta Zbignie-
wem Burzyñskim, który chêtnie odpowiada³ na dociekliwe, a czasem
zaskakuj¹ce pytania dzieci. Dzieci wziê³y równie¿ udzia³ w quizie o Kutnie
wykazuj¹c siê rozleg³¹ wiedz¹. Uczniowie w ramach podziêkowania wrê-
czyli prezydentowi w³asnorêcznie wykonane prace plastyczne. Nastêpnie
dzieci mia³y mo¿liwo�æ poznaæ pracê urzêdników Wydzia³u Spraw Oby-
watelskich. Ostatnim punktem wycieczki by³o spotkanie z pracownikami
Stra¿y Miejskiej, którzy opowiedzieli o specyfice swojej s³u¿by.

URZĘDOWA WIZYTA

Rodzinie
�P.

MIROS£AWY
KORALEWSKIEJ

Najszczersze Wyrazy Wspó³czucia
sk³adaj¹

Rodziny Stelmaszewskich

WYZWOLENIE...
Kutno wraz z ̄ ychlinem i Kro�niewicami by³y � w okresie II wojny �wia-
towej � w niemieckim kraju Warthegau. Szacuje siê, ¿e z naszego regionu
wypêdzono wówczas do Generalnej Guberni oko³o 20 tysiêcy osób. Ponad
8 tysiêcy, g³ównie ¯ydów, zginê³o w Che³mie nad Nerem. Ilu kutnian
skierowano na roboty przymusowe !? Ilu znalaz³o siê w obozach koncen-
tracyjnych? Ilu nie wróci³o do Kutna!? Ilu w ogóle jeszcze zginê³o!?
Armia Czerwona pojawi³a siê na terenie Kutna ju¿ 18 stycznia. Wówczas
to jeden z sowieckich czo³gów (a faktycznie dzia³o pancerne na podwoziu
amerykañskiego Shermana) przez pomy³kê wjecha³ do Kutna. Czo³g Iwana
Antonowa podjecha³ w okolice dworca kolejowego. Pad³ wystrza³ z �pan-
zerfausta�; na szczê�cie niecelny. Wysz³a grupa mieszkañców. Wtedy znowu
� od strony dworca � pad³y strza³y. �Pancerni� � wycofali siê... W wal-
kach o Kutno wyró¿nili siê czo³gi�ci 219 brygady i 37 brygady starszego
lejtnanta Fiodora Rysiewicza. Co ciekawe, Kutno zosta³o wyzwolone przez
I Krasnogradzki Korpus Zmechanizowany, którego dowódc¹ by³ genera³
lejtnant Siemion Kriwoszejn; ws³awiony wcze�niej, w 1939 r., wspóln¹
defilad¹ zwyciêstwa z niemieckim genera³em Heinzem Guderianem
w Brze�ciu� Tak Kutno zosta³o wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej.
Jak wol¹ inni, by³o to rosyjskie � zniewolenie!     Redakcja

Rodzinie i Bliskim
�P.

Ewy HALLER de HAUENBURG
Honorowemu Kustoszowi Zbiorów Hallerowskich

Muzeum Regionalnego w Kutnie,
Wieloletniej krzewicielce pamiêci

o Generale Józefie Hallerze i B³êkitnej Armii
wyrazy wspó³czucia

sk³ada
Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�
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(...) W 1867 roku w miejsce dawnego okrêgu or³owskiego powsta³
powiat kutnowski. Obejmowa³ on 4 miasta (Kutno, ¯ychlin,
D¹browice, Kro�niewice) oraz 12 gmin (B³onie, D¹browice, Krzy-
¿anówek, Kutno, Mikstal, Oporów, Plecka D¹browa, Rdutów, Sójki,
Wojszyce, Wroczyny, ¯ychlin). W 1867 roku w miejsce dawnego
powiatu (okrêgu) or³owskiego powsta³ powiat kutnowski. Obejmowa³
on wówczas cztery miasta: Kutno, ¯ychlin, D¹browice, Kro�nie-
wice oraz 12 gmin: B³onie, D¹browice, Krzy¿anówek, Kutno, Mikstal,
Oporów, Plecka D¹browa, Rdutów, Sójki, Wojszyce, Wroczyny,
¯ychlin). W czasie I wojny �wiatowej, pod okupacj¹ niemieck¹,
powiat kutnowski zosta³ w³¹czony do generalnego gubernatorstwa
warszawskiego, a naczelnikowi powiatu � obwodu kutnowskiego
podlega³y powiaty: kutnowski, gostyniñski i ³êczycki. Odradzaj¹ce
siê w 1918 roku, po 123 latach zaborów, pañstwo polskie sk³ada³o
siê z terytoriów, które dotychczas wchodzi³y w sk³ad trzech odrêb-
nych organizmów pañstwowych o odmiennych systemach admini-
stracyjnych. Opracowywanie jednolitych dla ca³ego kraju aktów
prawnych trwa³o przez kilka pierwszych lat istnienia II Rzeczpo-
spolitej.
Pocz¹tkowo powiat kutnowski wszed³ w sk³ad województwa
warszawskiego, a jego obszar wynosi³ 916 km2 i nale¿a³ do naj-
mniejszych spo�ród 23 powiatów tego województwa.
W 1924 r. na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 26 marca
1924 r. dokonano zmiany przynale¿no�ci administracyjnej maj¹tku
Ko³omyi, która zosta³a w³¹czona do gminy B³onie w powiecie
kutnowskim. Wówczas powierzchnia powiatu kutnowskiego wzros³a
do 922,1 km2.
Ostatnich zmian w podziale administracyjnym kraju w okresie II
Rzeczpospolitej dokonano w 1938 roku. Od 1 kwietnia 1939 roku
powiat kutnowski znalaz³ siê w granicach województwa ³ódzkiego.
W okresie okupacji hitlerowskiej Kutno utrzyma³o siê w randze
miejskiego o�rodka powiatowego. Pocz¹tkowo powiat kutnowski
znalaz³ siê w obrêbie Generalnej Guberni, ale od 9 listopada kut-
nowskie zosta³o w³¹czone do Kraju Warty, bêd¹cego ju¿ terytorium
III Rzeszy. Po zakoñczeniu II wojny �wiatowej powiat kutnowski
funkcjonowa³ w latach 1945-1975, do momentu nowego podzia³u
administracyjnego kraju, który znosi³ powiaty, a Kutnowskie sta³o
siê od 1975 r. czê�ci¹ nowego województwa p³ockiego. W 1954 r.
od powiatu od³¹czono wie� Stefanów, ale w 1956 r. do powiatu
w³¹czono gromady Byszew i Strzegocin z powiatu ³êczyckiego.
W tym okresie powiat obejmowa³ nadal 3 miasta i 12 gmin wiejskich
oraz 237 gromady. W 1973 r. powrócono do podzia³u administra-
cyjnego na gminy, tworz¹c ich tu 11. Kutno uleg³o znacznemu
powiêkszeniu po w³¹czeniu w granice miasta (1954 r. i 1976 r.)
kilkunastu podmiejskich miejscowo�ci. W 1999 r. ponownie powsta³
powiat kutnowski, ale w granicach obecnego powiatu zabrak³o
gminy Chodów (dawniej Rdutów), w³¹czonej do powiatu kolskiego.

(www.powiatkutno.eu/historia)
Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Ko�ciuszki 16, 99-300 Kutno

POWIATOWE KUTNO

Janusz Radek to kojarzony z piosenk¹ aktorsk¹ wokalista, który
swoim wyj¹tkowym (podobno a¿ cztero- i pó³ oktawowym) g³o-
sem przyci¹ga i hipnotyzuje nawet najbardziej oporne na wyszu-
kane d�wiêki ucho. To jednocze�nie nie daj¹ca siê  ³atwo zaszu-
fladkowaæ osobowo�æ sceniczna, której koncerty s¹ ma³ymi spek-
taklami, pe³nymi zaskakuj¹cych elementów, gdzie wa¿n¹ rolê od-
grywa nie tylko sama piosenka, ale te¿ rekwizyt, kostium czy ruch
sceniczny. Jedn¹ z form  jego dzia³alno�ci artystycznej s¹ recitale
wokalne, podczas których prezentuje w³asne interpretacje najpiêk-
niejszych piosenek z dorobku innych twórców.

Recital Janusza Radka z okazji Dnia Kobiet w KDK

KOCHAM PANIĄ
BARDZO MOCNO

Koncert Janusza Radka to bez w¹tpienia wspania³y prezent wa-
lentynkowy lub na Dzieñ Kobiet. Tym bardziej, ¿e artystê wraz z
zespo³em bêdziemy mogli us³yszeæ  ju¿ w marcu w Kutnowskim
Domu Kultury, w projekcie zatytu³owanym �Kocham Pani¹ bar-
dzo mocno� � a wiêc dedykowanym przede wszystkim kobietom.
Na recital z³o¿¹ siê najwiêksze przeboje artysty, na pewno us³y-
szymy takie utwory jak  �Kocham pani¹ bardzo mocno�, czy �Po-
wietrzem�, dlatego gor¹co zachêcamy wszystkich zakochanych i
chc¹cych sprawiæ niepowtarzaln¹ niespodziankê najbli¿szej oso-
bie � obdarujcie swoich najbli¿szych biletem na koncert Janusza
Radka. Gwarantujemy, ¿e bêdzie to wyj¹tkowy prezent dla ka¿dej
wyj¹tkowej kobiety i ka¿dego wra¿liwego mê¿czyzny. To niespo-
dzianka,  która jest czym� wiêcej ni¿ tylko bukietem kwiatów, bo
dostarcza niepowtarzalnych emocji i zmys³owych wra¿eñ, których
wspomnienie zostaje na d³ugo.
Tak o Januszu Radku mo¿emy przeczytaæ na jego oficjalnej stro-
nie: �o ile w jego przypadku mamy zawsze gwarancjê jako�ci i
poziomu muzycznych propozycji � o tyle ca³a reszta mo¿e nas
zaskoczyæ. Bo Janusz Radek lubi niespodzianki. Ka¿dy jego pro-
gram jest inny, ka¿da p³yta odmienna. Nawet w trakcie recitalu
nastrój mo¿e siê radykalnie zmieniæ - i wykonawca zaserwuje ro-
mantycznie zas³uchanej publiczno�ci szalony, zwariowany pastisz,
albo wyciszy rozbawion¹ salê szarpi¹cym nerwy songiem. Cza-
sem te¿ niewinna zapowied� piosenki uro�nie do rangi samodziel-
nego utworu zaimprowizowanego na naszych oczach. A je�li to
wszystko zniesiemy spokojnie, to zawsze s¹ jeszcze bisy � a tam
siê potrafi dziaæ, oj potrafi� Inny i niepowtarzalny jest nie tylko
ka¿dy program, ale ka¿dy koncert � bo to zawsze wypadkowa
nastroju wykonawcy i odbioru jego propozycji, reakcji publicz-
no�ci. Dlatego wszystkim, którzy zdecyduj¹ siê byæ z nami, gwa-
rantujemy pe³en emocji i niespodzianek romantyczny wieczór.
�Kocham Pani¹ bardzo mocno�, koncert Janusza Radka z zespo-
³em, 9 marca, godz. 18.00, Kutnowski Dom Kultury.Bilety w ce-
nie 45 z³ ju¿ w sprzeda¿y.

Podobnie jak w roku poprzednim, w hali sportowej Szko³y Pod-
stawowej nr 4, zorganizowane zosta³y w dniu 18 stycznia zawody
strzeleckie w ramach akcji �Zima z LOK 2017�. Jej opiekunami
byli: Lilianna Wo�niak, nauczyciel SP nr 4 oraz Janusz Kaczmarek,
prezes Zarz¹du LOK. Pomimo ch³odnego dnia na to feryjne, strze-
leckie spotkanie przyby³o 47 osób, uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Wielu z jego uczestników, z karabinka pneumatycz-
nego, strzela³o po raz pierwszy, tak wiêc uzyskane wyniki nie
ka¿dego zadawala³y. Organizatorzy postanowili, aby wszyscy
bior¹cy udzia³ w strzelaniu wykonywali je tylko w pozycji stoj¹c.
Najlepiej �wychodzi³o� to uczniom Szko³y Podstawowej w Plec-
kiej D¹browie i Szko³y Podstawowej nr 4, a z gimnazjów - uczniom
z Bedlna, I LO PUL i GM nr 2 w Kutnie.         /A.B./

FERIE Z KARABINKIEM

Kutnowskich policjantów odwiedzi³y dzieci, które korzystaj¹
z pó³kolonii zimowych organizowanych w �wietlicy �rodowiskowej
�Wspólny dom� w Kutnie. To po³¹czenie przyjemnego z po¿y-
tecznym. W czasie spotkania by³y informacje o bezpiecznym
wypoczynku, kontaktach z osobami obcymi, zachowaniu w przy-
padku ataku gro�nego psa. Zak³adaj¹c alkogogle �na w³asnej
skórze� uczestnicy mogli siê przekonaæ, jak reaguje organizm na
wypicie alkoholu  oraz  czy jazda autem �po alkoholu� mo¿e byæ
bezpieczna. Przebycie kilku metrów w alkogoglach, w linii
prostej, nie by³o takie ³atwe. Go�ci najbardziej interesowa³y
zagadnienia zwi¹zane z ujawnianiem i zabezpieczaniem �ladów
na miejscu przestêpstwa. Dzieci zwiedza³y te¿ pomieszczenia,
gdzie wykonuje siê zdjêcia sygnalityczne oraz daktyloskopiê.
Mêska czê�æ grupy by³a ¿ywo zainteresowana ogl¹daniem radio-
wozów i sprzêtu policyjnego. Ka¿de dziecko otrzyma³o elementy
odblaskowe, które sprawi¹, ¿e bêd¹ bardziej widoczne i bezpiecz-
niejsze na drodze.

FERIE … W KPP

WIEŚCI GMINNE
Ferie w Kro�niewicach
W Gminnym Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach
ferie rozpoczê³y siê 16 stycznia
warsztatami charakteryzatorskimi
i muzycznymi (�Gitara dla pocz¹t-
kuj¹cych�). Od 19 trwaj¹ warsztaty
wokalne Alicji Zientalskiej, za�
w hali sportowej �Ferie na sportowo�.

Wreszcie!
Bud¿et gminy Bedlno to 17 milio-
nów z³otych, z czego oko³o cztery

� przeznaczono na inwestycje.
Wreszcie - na przebudowê trzech
stacji uzdatniania wody (Or³ów-
Parcel, G³uchów i Pniewo) uzy-
skano 3,5 miliona z³otych.

Pierwsi
Pierwszymi niemowlakami urodzo-
nymi w 2017 roku w powiecie
kutnowskim by³y: Miko³aj Lankie-
wicz, Tymoteusz Krakos, Nina
Andrych, Adam £uczak i Natalia
Pietrzak.
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ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

wiaæ z jej autorem i dowiedzieæ siê, jak dzi� ¿yj¹ Turcy, którzy 13 maja
1981 roku próbowali zastrzeliæ Jana Paw³a II i dlaczego prokuratorowi
IPN-u nie pozwolono posadziæ zabójców ksiê¿y: Popie³uszki, Niedzielaka,
Suchowolca i Zycha na ³awie oskar¿onych.

KSIĘŻOBÓJCY
W sobotê, 14 stycznia, w holu biura
poselskiego pos³a Tomasza Rzym-
kowskiego (Kukiz�15), przy ulicy
Barlickiego 10 w Kutnie, odby³o siê
spotkanie z Leszkiem Szymow-
skim, dziennikarzem �ledczym
i pisarzem, który mówi³ o swojej
najnowszej ksi¹¿ce �Ksiê¿obójcy.
Anatomia zbrodni�, opisuj¹cej
kulisy zamachu na Jana Paw³a II
oraz zabójstw ksiê¿y: Jerzego
Popie³uszki, Stefana Niedzielaka,
Stanis³awa Suchowolca i Sylwestra
Zycha.
Publikacja mia³a swoj¹ premierê
28 listopada 2016 roku, tak wiêc
mieszkañcy Kutna mieli okazjê
jako jedni z pierwszych porozma-

zasobami muzealnymi i pojêciem digitalizacji. Fotoreporta¿ i relacje
z wykonywania kolejnych zadañ zawiera 5 numer gazetki �6. Baza &
MegaMisja�.

MEGA MISJA
Grupa G³ówna �wietlicy �6. Baza�
w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie,
sk³adaj¹ca siê z 35 uczniów i trojga
liderów-wychowawców,  zrealizo-
wa³a kolejn¹ misjê Ogólnopolskiego
Projektu Fundacji Orange MegaMi-
sja. Misja polega³a na kreatywnym
korzystaniu z ró¿nych mediów
i przetwarzaniu zdjêæ, d�wiêków
oraz obrazów za pomoc¹ cyfrowych
narzêdzi. Dzieci poznawa³y podsta-
wowe zasady fotografii w labora-
torium fotograficznym, uczy³y siê
tworzyæ d�wiêkowy przewodnik,
poznawa³y sposoby budowania
cyfrowych opowie�ci obrazkowych,
zdobywa³y podstawowe umiejêt-
no�ci obróbki graficznej, a tak¿e
zapoznawa³y siê  z cyfrowymi

W imię czego
Przede wszystkim ³¹cz¹ percepcjê z ekstrawersyjnym my�leniem
Gdzie rozpatruj¹ sprawy u¿ywaj¹c piêciu zmys³ów
S¹ zorganizowani i metodyczni
Lojalni wierni niezawodni

Generalnie szanuj¹ prawo
Ale maj¹ równie¿ niekonwencjonalne poczucie humoru
Lubi¹ siê dobrze zabawiæ
Szczególnie podczas imprez masowych

Posiadaj¹ wspania³e wyczucie przestrzeni i upodobania artystyczne
Chc¹ byæ w otoczeniu które spe³nia ich potrzeby porz¹dku i piêkna

Arkadiusz Aulich
Kutnowski poeta za ten wiersz zosta³ nominowany do g³ównej nagrody
Wydawnictwa �w. Macieja Aposto³a w Lubliñcu za 2016 rok. Rozmowa
z autorem w nastêpnym wydaniu �P¯K�.            /J.P./

II czê�æ spotkania - koncert poprowadzi³a Ma³gorzata Musia³owska,
a  przed licznie zgromadzon¹ publiczno�ci¹ wyst¹pi³ chór Cantores
Kutnoviensis z³o¿ony z nauczycieli kutnowskiej Szko³y Muzycznej. Ten
wspania³y koncert  pe³en by³ muzycznych niespodzianek, na które
publiczno�æ reagowa³a burzliwymi oklaskami. Gra na sze�æ r¹k na forte-
pianie, czy te¿ popis  utworzonego specjalnie na ten koncert zespo³u smycz-
kowego �CAMERATA KUTNOVIENSIS�, zachwyca³ i bawi³ mieszkañców
Ziemi Kutnowskiej. Trzeba przyznaæ, ¿e dla grona pedagogicznego
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia  im. Karola Kurpiñskiego
muzyka to nie tylko zawód i pasja, ale tak¿e wspania³a zabawa nutami.
Koncert zakoñczy³ siê owacj¹ na stoj¹co publiczno�ci i bisami. Ma³y s³odki
poczêstunek  - pyszny tort i ciasta, przygotowali uczniowie Zespo³u Szkó³
nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego  w Kutnie.

NOWOROCZNY KONCERT
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dyrektor PSM Ma³gorzata Musia³owska i prezes TPZK Bo¿ena Gajewska
powita³y zebranych, w tym pos³a na Sejm RP Tadeusza Wo�niaka i wice-
prezydenta miasta Kutna Jacka Boczkajê. Tradycj¹ te¿ jest, ¿e w I czê�ci
spotkania - TPZK, przed koncertem, podsumowuje dzia³alno�æ Stowa-
rzyszenia w roku 2016.

�Portret siedz¹cej kobiety�, autorstwa Józefa Mehoffera, to jeden z ekspo-
natów, które mo¿na do 29 stycznia podziwiaæ w Muzeum Regionalnym
w Kutnie na wystawie �Cenne, bezcenne, nieutracone ...�. Ze wzglêdu na
zalecenia konserwatorskie ten rysunek z lat 90-tych XIX w. nie mo¿e byæ
stale eksponowany, dlatego na co dzieñ przechowywany jest w magazynie
dzia³u sztuki. Wystawa powsta³a z okazji jubileuszu 35-lecia kutnowskiego
muzeum. Jest zatem wyj¹tkow¹ okazj¹, by obejrzeæ to dzie³o czo³owego
przedstawiciela sztuki M³odej Polski.
W�ród prezentowanych na niej eksponatów znalaz³y siê tak¿e pami¹tki
zwi¹zane z 37 £êczyckim Pu³kiem Piechoty, m.in. kieliszki z kasyna
oficerskiego. Wi¹¿ê siê z nimi zagadkowa historia - kto� próbowa³ z nich
usun¹æ pu³kowe symbole. Tajemnic¹ pozostaje, czy uczynili to Niemcy,
którzy w 1939 r. zajêli dla swoich ¿o³nierzy koszary i mogli pocz¹tkowo
u¿ywaæ polskich naczyñ, czy mo¿e ju¿ po wojnie kto� chcia³ ukryæ
pochodzenie tych kieliszków.
Na wystawie zobaczyæ mo¿na równie¿ zespó³ dokumentów i zdjêæ doty-
cz¹cych hodowcy ró¿ Arona Eizyka i jego ¿ony, w tym dokumenty z okresu
okupacji, gdy ukrywali siê w Warszawie i okolicach Sochaczewa jako
Tucholscy,
Zapraszamy do zwiedzania wystawy jubileuszowej, na której mo¿na obej-
rzeæ te oraz wiele innych eksponatów � nabytków kutnowskiego Muzeum
z ostatnich piêciu lat, obiektów niedawno poddanych konserwacji oraz
najciekawszych eksponatów pozyskanych wcze�niej, które na co dzieñ
przechowywane s¹ w magazynach.

CENNE, BEZCENNE, NIEUTRACONE

Dziêki Towarzystwu Mi³o�ników Historii ¯ychlina, któremu prezesuje
Anna Wrzesiñska, ukaza³a siê interesuj¹ca publikacja po�wiêcona nieist-
niej¹cej ju¿ mleczarni w grodzie nad S³udwi¹. W ksi¹¿ce, jej autor Jerzy
Banasiak � cz³onek TMH¯ � przedstawi³ historiê Spó³dzielni Mleczar-
skiej w ¯ychlinie, czasy jej prosperity w okresie II wojny �wiatowej
i w latach powojennych. Wolumin zosta³ równie¿ zilustrowany licznymi
i archiwalnymi ju¿ zdjêciami. Mleczarnia powsta³a w 1926 roku i funk-
cjonowa³a do 1997 roku. Dawa³a zatrudnienie wielu mieszkañcom
¯ychlina i okolic. S³ynê³a z doskona³ej jako�ci produkowanych wyro-
bów. Dzi� w jej piêknie odrestaurowanych wnêtrzach znajduje siê lokal
gastronomiczno-hotelowy �Pod Wierzb¹�. Warto odnotowaæ, ¿e powstanie
ksi¹¿ki o dzia³alno�ci Mleczarni by³o efektem wspó³finansowania ze �rod-
ków gminy ¯ychlin, a celem Towarzystwa Mi³o�ników Historii ¯ychlina
jest poznawanie i dokumentowanie przesz³o�ci Ziemi ¯ychliñskiej i jej
mieszkañców.            /J.P./

CIEKAWY WOLUMIN

UNIWERSYTET OTWARTY
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt

Przysz³a wreszcie oczekiwana przez nas � rolników - zima. Tak¿e
i przez nasze dzieciaki� �nieg przykry³ pola w czê�ci zajête pod
oziminy. Dla dzieci w sam¹ porê, bo zaczynaj¹ siê dla nich � ferie.
To nawet lepiej, dla tych, co nie wyjad¹ w góry! A tak w ogóle
wróci³a znowu polska zima, miêdzy innymi z jazd¹ sankami i ³y¿-
wami, a tak¿e �lizgawk¹. Masz babo placek! Sady te¿ pokry³y �niegi,
a wiêc spokojnie mo¿na pomówiæ o sytuacji w naszym sadownic-
twie, konkretnie o eksporcie jab³ek. Czy wiecie pañstwo o tym, ¿e
w 2014 r., przed wprowadzeniem embarga, polski eksport do
Rosji siêga³ a¿ 55 procent jab³ek� Czyli, a¿ 1/5 ogólnej �produkcji�
polskich sadów. Teraz g³ównym importerem jest Bia³oru�. Kto wie
czy w ten sposób nie odbywa siê szmuglerski reeksport jab³ek (a¿
ponad 100 tysiêcy ton jab³ek to trochê przydu¿o dla Bia³orusi-
nów!?). Dalej s¹ (w granicach 10-20 tysi¹ce ton) Rumunia,
Kazachstan, Czechy i Niemcy). Mimo to � wed³ug bankowych
szacunków � nadal nie znalaz³o siê chêtnych na 280 tysi¹ce ton
jab³ek, czyli oko³o 40 % jab³ek, które w 2013 r. trafi³y do Rosji.
St¹d poszukiwania nowych rynków zbytu na te sk¹din¹d � s³odkie
specja³y. Du¿ym klientem mog¹ staæ siê Chiny, do których w tam-
tym roku trafi³o 4 tysi¹ce ton jab³ek, wiêc dopiero �rysuj¹ siê per-
spektywy�!? W dodatku te cholerne ceny!? Od lipca do listopada
2016 ceny chocia¿by jab³ek kupowanych przez przetwórnie
spad³y o 35 procent, w porównaniu z takim samym okresem roku
2015!!! Masz babo placek! Zjadliwa grypa ptaków (HPA), o której
informowa³y media, na ca³e �szczê�cie� � w tym nieszczê�ciu �
wyst¹pi³a równie¿ w Chorwacji , Szwajcarii, Danii, Holandii,
Austrii, Bu³garii, Niemczech i Wêgrach. St¹d � doniesienia
medialne � jak szybko siê pojawi³y, tak najszybciej � znik³y! Ot
jaka solidarno�æ! Masz babo placek! Rewolucja w prawie rolnym,
a faktycznie le�nym. Rewolucyjne! Na prywatnej posesji o wy-
ciêcie drzew ju¿ nie trzeba bêdzie wystêpowaæ do gminy o zgody.
Znikn¹ te¿ kary za wyciêcie drzew!!! Czê�æ ludzi stwierdzi, ¿e
wreszcie jest normalnie!? Reszta, ¿e to �zabójstwo� � drzew. Masz
babo placek! Masz babo placek!
A¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e mog³o to siê zdarzyæ!? Przecie¿ od
wej�cia - do UE � w 2004 r. dop³aty dla wsi wynios³y a¿ 122
miliardy z³otych. Przecie¿ sama premier siê chwali³a, ¿e rolnicy
dostali ju¿ zaliczki na dop³aty za 2016 r. Teraz �klops�! Okaza³o
siê, ¿e kto� siê pomyli³ przy wyp³acie tzw. P³atno�ci redystrybu-
cyjnej!? Do rzeczy czyli pieniêdzy! Ustalono b³êdnie, ¿e bêdzie
to 171,73 za hektar (s powinno byæ 170,24 z³). Fakt faktem, ¿e
dop³at tych nie otrzyma³o 10% rolników (a 90% dosta³o za �
du¿o). Z³o�liwi rolnicy kpi¹ jak nigdy: �To skutek szybkiej zmiany�.
Nietrudno zgadn¹æ, ¿e maj¹ na my�li �czystki� jakie �od góry do
do³u� m.in. � dotknê³y odpowiedzialn¹ za te rachunki Agencjê
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa � Masz babo placek!

Wed³ug �Rzeczpospolitej�:
- Wydatki pañstwa dla rodzin z dzieæmi wynios¹ 51,5 mld z³otych
(3 x wiêcej  ni¿ w 2012 r.),
- program 500+  kosztowaæ ma � 23 mld z³,
- ulga w PIT � 7 mld z³,
- zasi³ki macierzyñskie 8,8 mld z³,
- zasi³ki rodzinne, alimenty i zasi³ki dla opiekunów dzieci 12,7 mld z³.
Czy Polskê na to staæ �!?
�Je�li dalej wydatki na politykê prorodzinn¹ bêd¹ ros³y szybciej ni¿
dochody pañstwa i ca³a gospodarka � konkluduje Maciej Bukowski,
prezes �think tanku WISE-Europa � �to wcze�niej czy pó�niej trzeba
bêdzie podnie�æ podatki lub zwiêkszyæ zad³u¿enie Polski�.

Zad³u¿enie Polski przekroczy³o w styczniu br. BILION z³otych.
To 26 tysiêcy z³otych �na g³owê� Polaka, z niemowlakami w³¹cznie.
Na rodzinê czteroosobow¹ przypada ju¿ ponad 100 (sto) tysiêcy
z³otych. Polska nie Stany Zjednoczone, wiêc nale¿a³oby za³atwiæ
zwolnienie z d³ugów lub wywo³aæ � wojnê!!!    Jan Widz

Jeszcze ¿yje � prawie trzecia czê�æ � spo³eczeñstwa, która
pamiêta � na dobre i z³e � co prze¿y³a w XX i XXI wieku.
POLAK W KOSMOSIE! POLAK PAPIE¯EM! KONIEC
�KOMUNY�! TRIUMF �SOLIDARNO�CI�! (paradoks
- robotnicy wprowadzaj¹� kapitalizm)! PIENI¥DZ �
POLSKI BO¯EK! POLKA � MISS �WIATA! MIGRA-
CJA POLAKÓW �NA SAKSY� (ca³e m³ode pokolenie
� ponad 2 miliony)! NAP£YW WSCHODU � DO POLSKI
(ju¿ prawie oko³o 2 miliony osób). GOSPODARCZY
ROZBIÓR POLSKI, (g³ównie przez zagraniczny kapita³
spekulacyjny). OSZUSTWA, PRZEKRÊTY I KANTY �
(to niemal codzienno�æ)! REWOLUCJA KULTURALNA!!!
(w cenie - bierni, mierni, ale wierni)! ZMIANY PRAWA
(korzystne dla rz¹dz¹cych)! ZBYTNIE HONORY DLA
WYBRANYCH! ZAD£U¯ENIE PRZEKROCZY£O
BILION Z£OTYCH! Wci¹¿ AKTUALNE HAS£O:
¯EBY POLSKA - BY£A POLSK¥!             Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Szukajmy dobrego kowala
Ponoæ ka¿dy jest kowalem swego losu.
Tyle, ¿e ku�nie bywaj¹ ró¿ne.
W niejednej dobry los wykuæ nie sposób,
a wysi³ki by siê uda³o, pró¿ne.

Ludzkie �cie¿ki bywaj¹ pokrêtne,
niektórych wyprostowaæ siê nie da.
Szczególnie, gdy intencje mêtne,
a w ¿yciu dominuje bieda.

Biedaków do buntu ³atwo pobudziæ,
wszak niewiele maj¹ do stracenia.
Wiarê w abstrakcyjn¹ sprawiedliwo�æ obudziæ
i ufno�æ, ¿e ludzie maj¹ sumienia.

Zbuntowani najczê�ciej próbuj¹
wykuæ lepszy los zbiorowy.
¯e przy okazji z³o�liw¹ hydrê wyhoduj¹,
najczê�ciej nie przychodzi im do g³owy.

Polacy nie potrafi¹ wykuæ dobry zbiorowy los.
W dziejowych ku�niach sz³o im to niemrawo.
Dzi� siê buntuj¹, nie bacz¹c na trzos,
bo uwierzyli nie tylko w sprawiedliwo�æ, ale i w prawo.

Kazimierz Ci¹¿ela

Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia i �wiata nie zna�ten nie wie, co
kutnowianie - i kutnianie � s¹dz¹ np. o akcji Jerzego Owsiaka.
Co by siê nie chcia³o powiedzieæ z³ego, mamy do czynienia
z fenomenem! Za takie uznajê 25-lecie Wielkiej Orkiestry �wi¹-
tecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Przecie¿ NIKT nie wspar³ s³u¿by
zdrowia ju¿ 720 milionami z³otych (tylko w dwóch ostatnich
latach kwotami odpowiednio 72 696 501 i 53 109 702 z³), a tylko
niedzielna zbiórka z 15 stycznia 2017 roku ju¿ da³a ponad 62
miliony (rok wcze�niej w 2014 - 42 miliony z³otych). A to nie
tylko! Co roku imprezê obs³uguje ponad 100 tysiêcy � g³ównie
m³odych � ludzi (w tym oko³o 120 000).
Wed³ug badañ w 2016 roku w skali kraju, a i Kutnowskiego � za
Wielk¹  Orkiestr¹ �wi¹tecznej Pomocy jest a¿ 83% polskiego spo-
³eczeñstwa. Co ciekawe, tak¿e wiêkszo�æ z tych, co popierali
w wyborach � PiS. Co wiêcej, akcjê t¹ wspar³ � pó�no bo pó�no
nawet Caritas. Dochodzi do tego Przystanek Woodstock z ponad
� co najmniej- pó³milionowej publiczno�ci¹. Wiêc czemu tylu
rz¹dz¹cych jest przeciwko autorowi tych najwiêkszych, polskich
imprez!? Zawi�æ, zacietrzewienie, z³o�liwo�æ, a przede wszyst-
kim � prywata tych ludzi, którzy równie¿ s¹ w Kutnie i na Ziemi
Kutnowskiej. Oby ich arogancja, pycha i buta trwa³y � jak
najkrócej! Czy to � mo¿liwe!?

Z powa¿aniem � wasz Andrzej Stelmaszewski

Czytelniczy Hyde Park!

ZAADŁUŻENIE!!!

Czytelniczy Hyde Park

ŻEBY POLSKA...

SOCJALNY BILANS

KONKURS SZALOMA ASZA
Co dwa lata, od 1995 r. organizowany jest Kutnowski � ogól-
nopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza. W tym roku
termin nadsy³ania prac mija 30 czerwca. Opowiadanie nie
mo¿e przekroczyæ 10 stron maszynopisu, a ka¿dy autor mo¿e
nades³aæ tylko jeden utwór. Uroczysta wrêczenie nagród
zaplanowano na 8 pa�dziernika 2017 roku podczas jubileuszo-
wego, X Festiwalu im. Szaloma Asza. Organizatorem konkursu
jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana
¯eromskiego w Kutnie. Patronat honorowy nad konkursem
obj¹³ Zbigniew Burzyñski � prezydent miasta Kutna.

Ile mamy kot³ów i pieców? W Polsce dzia³a 4 mln kot³ów i pieców wê-
glowych. 50% py³ów w powietrzu i 85% benzopirenu pochodzi w³a�nie z
tego �ród³a.
Sk¹d na �wiecie pozyskuje siê energiê? 32,9 � ropa, 29,2% - wêgiel, 23,8%
- gaz ziemny, 6,8% - energia wodna, 4,4% - energia j¹drowa, 2,2% - po-
zosta³e �ród³a.
Czy przemys³ emituje py³y zawieszone? Tak, ale dziêki filtrowaniu spalin
przechwytuje siê wiêkszo�æ zanieczyszczeñ.
Ile wêgla rocznie wydobywa siê w Polsce? Oko³o 70 milionów ton wêgla
kamiennego oraz ok. 70 milionów ton wêgla brunatnego. Ponad 10 mi-
lionów ton wêgla rocznie Polska sprowadza z zagranicy.
Ile wêgla palimy? Rocznie Polacy spalaj¹ w domach 10 mln ton wêgla
kamiennego.
Ile wêgla spala elektrownia, a ile elektrociep³ownia? W okresie mrozów
du¿a elektrociep³ownia spala kilka tysiêcy ton wêgla na dobê. Jedna z
najwiêkszych elektrowni w kraju, Elektrownia Rybnik, spala 4,5 mln ton
wêgla kamiennego rocznie (ponad 12 tysiêcy ton na dobê).
Kto w Europie spala najwiêcej wêgla? Niemcy � 240 mln ton rocznie;
Polska � oko³o 150 mln ton. Niemcy spalaj¹ g³ównie wêgiel brunatny.

Agora nr 4 (1388) z 22.01.2017 r.,  s. 2

Felieton Bywalca

Nowe objawienie prawne - wybory samorz¹dowe. Ale znowu konsternacja
i zaskoczenie. Nie rzecz w tym, ¿e chce siê wprowadziæ zasadê dwukadencyjno�ci,
lecz w tym, ¿e prawo ma dzia³aæ� wstecz. Gdy siê spojrzy na powiat kutnowski, to
w takiej sytuacji startu w kolejnych wyborach samorz¹dowych mia³aby � jedna
osoba z dotychczasowych. Czyli Dorota D¹browska, wójt gminy D¹browice (by³a
starosta). Nie móg³by wystartowaæ (alfabetycznie) ani Krzysztof Ko³ach (wójt � woje-
woda); ani Zbigniew Burzyñski, (prezydent miasta Kutna); Jerzy Bry³a (wójt gminy
Kutno), Barbara Herman (burmistrz Kro�niewic); Tomasz Jakubowski (wójt gminy
Krzy¿anów); Stanis³aw Jêdrzejczak (£aniêta); Zdzis³aw Kostrzewa (Nowe Ostrowy);
Robert Pawlikowski (Oporów); Tadeusz Kaczmarek (Strzelce) i Grzegorz Ambroziak
(burmistrz ¯ychlina). Co ciekawe pisa³ o tym w konferencji prasowej z kutnowskim
pos³em sam NACZELNY. Chyba by³ pierwszym, ale jego s³owa spotka³y siê ze wzru-
szeniem ramion zainteresowanych. Tym bardziej, ¿e g³osi³ tê teoriê pose³ z Kukiz 15.
Tym razem zabrzmia³o jak w czasie najwiêkszej burzy, bo z ust pos³a Jaros³awa
Kaczyñskiego.
P.S. Niewiadomym jest tylko, czy dwukadencyjno�æ dotyczyæ bêdzie te¿... pos³ów!?

Jan Widz

SAMORZĄDOWY KONTREDANS
Czytelniczy Hyde Park

S³ynne zdanie �muzyka ³agodzi obyczaje�, wyg³oszone przez pos³a na gru-
dniowym posiedzeniu Sejmu, uruchomi³o kulê �niegow¹, która niestety toczy
siê dalej. Niezale¿nie od trwaj¹cego sejmowego konfliktu do akcji wkroczy³y
organy �cigania. Prokuratura ma zbadaæ przebieg posiedzenia. Ponadto policja
za zgod¹ prokuratury opublikowa³a wizerunki osób protestuj¹cych pod Sej-
mem. Otworzy³o to pole do nowych konfliktów. Zabawa polityków w wojnê
trwa w najlepsze i nie bardzo widaæ, kiedy ta zabawa mo¿e siê skoñczyæ. Od
dwudziestu piêciu lat styczeñ kojarzy siê z charytatywn¹ akcj¹ Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy. W tym czasie wielu z nas aktywnie wspiera Orkiestrê.
Jedni dzia³aj¹ jako wolontariusze zbieraj¹cy datki do puszek, inni wspomagaj¹
sponsoringiem, a jeszcze inni ochoczo wrzucaj¹ pieni¹dze do puszek i ostro
licytuj¹ na aukcjach Orkiestry. Zebrane pieni¹dze przeznaczone bêd¹ na zakup
potrzebnego sprzêtu oraz leczenie dzieci i osób starszych. Jerzy Owsiak,
razem z tysi¹cami woluntariuszy, wykonuje znakomit¹ robotê. W tym roku
zebrano ponad 62 miliony z³otych. Mo¿na by s¹dziæ, ¿e taka akcja - maj¹ca
ogromne wsparcie spo³eczeñstwa, nie budzi negatywnych emocji. Nic bardziej
b³êdnego. Co niektórzy, chyba z zazdro�ci¹ patrz¹ na sukces prowadzonej
akcji i krytycznie oceniaj¹ Orkiestrê. Mamy wiêc kolejny dowód na to, ¿e dzia-
³alno�æ charytatywna i muzyka nie zawsze ³agodzi obyczaje. W styczniu nadesz³a
d³ugo oczekiwana zima. Nad Polsk¹ i Kutnem zapanowa³ wy¿ i niska tempera-
tura. Efektem takiej pogody by³ smog. Szkodliw¹ zawiesinê zanieczyszczonego
powietrza musieli�my wdychaæ do naszych jeszcze wydajnych p³uc. Patrzyli�my
wkurzeni na ciemno kolorowe dymy wydobywaj¹ce siê z niektórych komi-
nów. Przewa¿a³y dymy czarne i br¹zowe oznaczaj¹ce spalanie ró¿nych �mieci,
w tym gumy i plastików. Wielki niepokój wywo³uje bezczynno�æ administracji
rz¹dowej i niektórych samorz¹dów w zakresie ochrony �rodowiska i dba³o�ci
o nasze zdrowie. Zupe³nym nieporozumieniem s¹ dawno temu ustawione na
niskim poziomie normy zanieczyszczenia powietrza. Brak parametrów pieców
i wrzucanego do nich wêgla i mia³u jest kolejnym nieporozumieniem. Kom-
promitacj¹ jest wypowied� ministra zdrowia, który stwierdzi³ ni mniej ni wiêcej,
¿e problem smogu jest problemem teoretycznym. Niektóre samorz¹dy wyko-
rzystuj¹ obowi¹zuj¹ce prawo i sta¿e miejskie przeprowadzaj¹ kontrole, czy
w piecach nie s¹ palone �mieci. Wystarczy wola i spojrzenie na to co wylatuje
z komina. Grzywna za palenie �mieci mo¿e wynie�æ 500 z³otych. Mam pytania
do prezydenta Zbigniewa Burzyñskiego. Kiedy samorz¹d kutnowski zacznie
dbaæ o nasze �rodowisko? Dlaczego kutnowska stra¿ miejska nie podejmuje
dzia³añ kontrolnych, do których jest uprawniona? Uwa¿am, ¿e czas najwy¿szy
na podjêcie konkretnych dzia³añ. Potrzebne s¹ nie tylko kontrole i grzywny.
Potrzebne s¹ równie¿ nowe uregulowania dotycz¹ce pomocy i dop³at dla
wymieniaj¹cych stare piece na piece ekologiczne. Potrzebne jest równie¿
okre�lenie warunków skutecznej pomocy i ulg dla osób o niskich dochodach.
Prezydent i radni powinni podj¹æ szybkie dzia³ania, które poprawi¹ bezpie-
czeñstwo naszego �rodowiska i naszego zdrowia. Kutnowski samorz¹d powia-
towy dalej kroczy pokrêtn¹ �cie¿k¹ konfliktu z prawem. Wojewoda ³ódzki
w ramach nadzoru zarzuci³ b³êdy prawne w kolejnych uchwa³ach. Pisanie
uchwa³ na kolanie staje siê kompromituj¹ca tradycj¹. W styczniu radni otrzy-
mali odpis wyroku wraz z uzasadnieniem w sprawie z³amania przez starostê
Krzysztofa Debicha ustawy antykorupcyjnej.  W podjêtym wyroku Wojewódzki
S¹d Administracyjny oddali³ skargê starosty i Rady Powiatu na zarz¹dzenie
wojewody w sprawie odwo³ania starosty. WSA w uzasadnieniu nie pozostawi³
suchej nitki nad z³o¿onym za¿aleniem. To jest kolejny przyk³ad, jak kiepski
jest stan wiedzy prawnej starosty i wspieraj¹cej go koalicji radnych Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej i Komitetu Obywatelskiego.
Druga po³owa stycznia to czas ferii dla naszych dzieci. Ferie i wcze�niej akcja
charytatywna Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy s¹ pozytywnymi
momentami up³ywaj¹cego miesi¹ca. Czekamy na kolejne pozytywy i uwierzmy,
¿e naprawdê muzyka ³agodzi obyczaje i niech dalej gra Orkiestra.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

GRA MUZYKA, GRA ORKIESTRA
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

25 FINAŁ WOŚP W KUTNIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W tej humanitarnej, ogólnopolskiej imprezie bra³o udzia³ 120 tysiêcy
woluntariuszy, którzy kwestowali z puszkami nie tylko w Polsce. Organi-
zowane by³y licytacje, koncerty, imprezy i happeningi. Tak te¿ by³o
i w naszym Kutnie, dodajmy � bardzo uroczy�cie.
Sztab WO�P mie�ci³ siê w Kutnowskim Domu Kultury, a jego g³ównym
koordynatorem by³a Judyta Dyczko. Preludium do Orkiestry by³y: kon-
cert noworoczny w Centrum Teatru, Muzyki i Tanca oraz wystêpy
w MotoPub Garage zespo³ów: �Bloody Daisy�, �Pogo�, �DA�, �P.A.G.E.�.
Z kolei w Gimnazjum nr 2 rozgrywany by³ turniej futbolowy.
G³ówn¹ aren¹ by³ KDK, gdzie odbywa³y siê m.in. zbiórka krwi oraz akcja
DMKS, w której mo¿na by³o zostaæ dawc¹ komórek macierzystych. By³y
tak¿e warsztaty plastyczne, muzyczne i wokalne prowadzone przez ZHP
Hufiec Kutno oraz pokazy grupy Airsoft Team Kutno � GRS Rangers.
Klub �Kwadrat� organizowa³ warsztaty orgiami, a w Sali Zabaw �Leo�
malowano twarze.
W Muzeum Regionalnym prezentowali siê twórcy ludowi. Plac Pi³sud-
skiego zdominowa³y samochody BMW, a w parku Traugutta by³o trady-
cyjne ��wiate³ko do nieba�. Kwestowa³o 130 woluntariuszy, którzy
zebrali oko³o 43,7 tysiêca z³otych. Oj dzia³o siê, dzia³o!!!            /J.P./



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 2/447 • 26 STYCZNIA 2017 R. 9

¯YCIE FARMACEUTYCZNE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 2/447 • 26 STYCZNIA 2017 R.

¯YCIE REKLAMOWE

10



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 2/447 • 26 STYCZNIA 2017 R.

¯YCIE HISTORYCZNE

11

(...) Stefania nie chcia³a pana Jerzego za mê¿a. Na nic siê jednak zda³y jej
p³acze, ojciec pozosta³ niewzruszony na pro�by córki i raz danego s³owa
nie da³o siê ju¿ cofn¹æ. Zbli¿a³ siê drugi pa�dziernika 1872 roku. Dzieñ
wcze�niej wydano w Sójkach wielki bal, na którym piêædziesi¹t par
zatañczy³o mazura. Oprócz rodziny, przybyli te¿ go�cie z okolicznych
maj¹tków. Do najznamienitszych nale¿eli Orsetti z Oporowa, Rembieliñscy
z Kro�niewic, Mniewscy z Kutna, Skar¿yñscy z £ani¹t...
�Tego dnia - wspomina Stefania - dosta³am od pana Piotra brylanty i szafiry
legendowej wielko�ci, a jeden z nich olbrzymi, uwieszony by³ (jako ciê¿-
kiego kamienia god³o) u szyi przez ciqg wspania³ego przyjêcia, d�wiga-
³am go na aksamitnej wstêdze. Suknia moja bia³a pokryta by³a kwiecist¹
girland¹ niezapominajek, inne toalety b³yszcza³y �wietno�ciq. Ciocia
Alfredowa, prócz klejnotów rodzinnych Cieleckich, mia³a strój ca³y z ko-
ronek bia³ych po królowej Marii Antoninie. Czo³o m³odzie¿y stanowili,
�wie¿o co przybyli z zagranicy po ukoñczonych naukach dwaj panowie
Waliszewscy z Lubienia. Starszy Juliusz - doktor prawa, m³odszy
Kazimierz - doktor prawa i historyk. Z panien najurodziwsza by³a panna
Karnkowska z Leszna, z mê¿atek klasycznie piêkna Witoldowa hr. Bor-
kowska. W�ród iluminacji, weso³ych akordów mazura, �wietnego zebrania
i t³umnych ¿yczeñ szczê�cia zakoñczy³ siê przeddzieñ �lubu,.. Bal ten by³
dla mnie tak dziwnie smutnym, ¿e sili³am siê tylko, a¿eby zado�æuczyniæ
obowi¹zkom go�cinno�ci�.
Dzieñ �lubu Stefania opisa³a krótko: �W bia³ej pow³óczystej sukni ubranej
pomarañczowym kwiatem, z welonem, który twarz os³ania³, sz³am do
o³tarza. Prowadzi³ mnie Zygmunt Szembek i Artur Cielecki, który podaj¹c
mi rêkê rzek³: �Licz na mnie zawsze, jak na brata�. Same dobre wró¿by
przepowiada³y promienn¹ przysz³o�æ �pañstwa m³odych�. A w ksiêgach
ko�cielnych Kutna zapisano akt �lubu.
M³oda hrabina Moszyñska po �lubie zamieszka³a w £oniowie - dziedzicz-
nym maj¹tku jej mê¿a. Przez pierwsze lata ¿ycie rodzinne Moszyñskich
uk³ada³o siê pomy�lnie. Na �wiat przysz³o dwóch synów Stefan i Stanis³aw.
M³oda ¿ona zajmowa³a siê prowadzeniem domu, ogrodem i dzieæmi.
Jerzy zarz¹dza³ gospodarstwem. Sytuacja finansowa Moszyñskich nie
przedstawia³a siê wówczas najlepiej i m³odzi ma³¿onkowie byli zmuszeni
zacisn¹æ pasa. Nie by³o �rodków na podró¿e i wyszukane rozrywki. Wiedli
monotonne, ciche, wiejskie ¿ycie. Stefania czyta³a, t³umaczy³a literaturê
francusk¹ i oddawa³a siê artystycznym zajêciom. W tamtym czasie nama-
lowa³a du¿y obraz, który do dzi� dnia wisi w o³tarzu g³ównym w ko�ciele
w £oniowie. Obraz przedstawia �wiêtego Miko³aja i klêcz¹c¹ przy nim
matkê z trójk¹ dzieci. Podpisany jest inicja³ami SM. Nad nim, równie¿
w o³tarzu g³ównym, znajduje siê drugi, ofiarowany kilka lat pó�niej,
obraz z wizerunkiem Matki Bo¿ej Bolesnej.
Zimowe miesi¹ce 1876 roku pañstwo Moszyñscy spêdzali w Krakowie.
Stefania spragniona miejskich rozrywek czynnie uczestniczy³a w ¿yciu
towarzyskim. Jej salonowa og³ada i umiejêtno�æ prowadzenia b³yskotli-
wych konwersacji gromadzi³y wokó³ niej grono admiratorów. Podczas
jednego ze spotkañ, zapewne na jakim� balu lub przyjêciu, Stefania
pozna³a Wojciecha Kossaka. Mia³a wówczas 21 lat.
Hrabina Moszyñska chyba uleg³a m³odzieñczej fascynacji. Zakocha³a siê
w m³odszym od siebie kawalerze. Byæ mo¿e znalaz³a w nim bratni¹
duszê. Wojciech, przystojny, tak jak i ona uzdolniony artystycznie, z po-
czuciem humoru i m³odzieñcz¹ fantazj¹ z³ama³ niejedno kobiece serce.
Owocem tego romansu by³o dziecko. W styczniu 1877 roku Stefania
urodzi³a syna Jana, który zosta³ uznany za potomka Jerzego, st¹d ch³o-
piec otrzyma³ nazwisko Moszyñski.
Czy Stefania naprawdê siê zakocha³a? Czy by³a to tylko chwila zapo-
mnienia, chêæ prze¿ycia przygody? Dzisiaj ju¿ siê tego nie dowiemy.
W pamiêtniku ani s³owem nie wspomnia³a o swojej znajomo�ci z Wojcie-
chem Kossakiem. Czy wybuch³ skandal? Na pewno w krakowskich
salonach szeptano. Plotki w tamtych czasach roznosi³y siê z prêdko�ci¹
b³yskawicy. Juliusz Kossak podj¹³ zdecydowane kroki, by sprawê romansu
zatuszowaæ. Czym prêdzej odes³a³ syna do Pary¿a. Stefania powróci³a do
£oniowa.
Jerzy wybaczy³ ¿onie zdradê i pañstwo Moszyñscy próbowali odnale�æ
ma³¿eñskie szczê�cie. Tymczasem siostry Jerzego nie potrafi³y ju¿ zaufaæ
bratowej. Podejrzewa³y, ¿e Stefania wci¹¿ oszukuje ich brata i romansuje
na odleg³o�æ z Kossakiem. Podczas jednej z wizyt szwagierek w £oniowie
dosz³o do wielkiej awantury i oskar¿eñ. Wówczas Stefania postanowi³a
opu�ciæ dom mê¿a. Po sze�ciu latach spêdzonych w £oniowie Stefania
powróci³a do rodzinnego domu w Sójkach. Przyjecha³ z ni¹ najm³odszy
syn Jan Moszyñski. Starsi synowie Stefan i Stanis³aw pozostali przy ojcu.
Stefania spodziewa³a siê czwartego dziecka. W Sójkach w listopadzie 1878
roku urodzi³a dziewczynkê Mariê Moszyñsk¹. (...)
Magdalena £ukomska, Dwór w Sójkach i jego mieszkañcy, Kraków 2016

DWÓR W SÓJKACH

Niby wszystko siê zgadza. I w³adca, i obiekt: �Muzeum - Pa³ac Saski
w Kutnie. Na odwrocie dane adresowe Muzeum Regionalnego w Kutnie,
Plac Marsza³ka Pi³sudskiego 20, tel. 254-79-64, kom. 505-019-819;
e-mail: ratusz@muzeumkutno.com, www.muzeumkutno.com
W istocie to udana (i tania) �reklamówka� z okazji XXXV�lecia
Muzeum, czyli� czekolada!

CO TO JEST?

(...) Wkrótce po upadku Powstania Styczniowego, Heroldia w Petersburgu
ponownie zajmowa³a siê spraw¹ herbów guberni i miast Królestwa Pol-
skiego. Wynika³o to z nowego podzia³u administracyjnego kraju. Ukaz
carski z 18/31 grudnia 1866 r. zamiast dotychczasowych piêciu guberni
ustanowi³ dziesiêæ, podzielonych czêsto na nowe powiaty. Wówczas te¿
z dniem l stycznia 1867 r. zosta³ utworzony powiat kutnowski, le¿¹cy
w granicach guberni warszawskiej Wkrótce potem w wyniku rozporz¹-
dzenia Komitetu Administruj¹cego w Królestwie z dnia 17 lutego 1868 r.,
wprowadzono or³a rosyjskiego na pieczêcie wszystkich urzêdów samo-
rz¹dowych. W takiej te¿ postaci by³y u¿ywane przez samorz¹dy i inne
urzêdy na terenie powiatu kutnowskiego. Wczesny przyk³ad odcisku
takiego t³oku pieczêtncgo znajdujemy na dokumencie wystawionym
w kancelarii burmistrza miasta Kro�niewice dnia 8/20 lipca 1868 r.
Odcisk posiada kszta³t kolisty w polu orze³ carski nowego wzoru 1858,
powy¿ej napis w dwóch wierszach w pó³otokach w jêzykach rosyjskim
i polskim: �KUTNOWSKI UJEZD / KUTNOWSKI POWIAT, poni¿ej
napis w dwóch wierszach w pó³otokach w jêzyku polskim i rosyjskim:
�MAGISTRAT M. KRO�NIEWTCE� (38 mm).
W zwi¹zku z podzia³em kraju na dziesiêæ nowych guberni, wymaga³o to
skomponowania nowych herbów. Wobec zniesienia Heroldii Królestwa
Polskiego, Urz¹d Heroldii w Petersburgu przygotowa³ w ci¹gu 1868 r.
projekty herbów dla tych gubernii, w kilku wersjach graficznych. Niektóre
projekty uwzglêdnia³y dawne herby ziem polskich, inne nawi¹zywa³y do
miasta sto³ecznego guberni. Wreszcie te, które przyjêto, nie liczy³y siê
w ogóle z polsk¹ tradycj¹, stanowi¹c typowy wytwór sztucznej heraldyki
urzêdniczej. Ukazem z 25 lutego 1869 r. car zatwierdzi³ wzory herbów
dziesiêciu nowych guberni: warszawskiej, kaliskiej, kieleckiej, ³om¿yñ-
skiej, lubelskiej, piotrkowskiej, p³ockiej, radomskiej, suwalskiej i siedlec-
kiej. Ukaz sankcjonowa³, ¿e wiêksze miasta i kasy gminne winny nosiæ
na swoich pieczêciach or³a pañstwowego Cesarstwa Rosyjskiego, natomiast
mniejsze miasta, gminy, kasy s¹dowe i dozory ko�cielne mia³y u¿ywaæ
herbu gubernialnego, wówczas zatwierdzonego.
Wprowadzone przez cara nowe herby guberni Królestwa Polskiego
cechowa³ skrajny formalizm i brak poszanowania historycznej i polskiej
symboliki heraldycznej. Pracowicie usuniêto z tych herbów wszelkie
god³a i symbole wi¹¿¹ce siê z tradycj¹ Rzeczpospolitej.
Nowo wprowadzone herby guberni Królestwa Polskiego znalaz³y daleko
szersze zastosowanie ni¿ dotychczasowe herby województw i guberni.
Na mocy rozporz¹dzenia Komitetu Urzêduj¹cego Królestwa Polskiego
z 14/26 lutego 1870 r. wprowadzono je, zamiast dotychczasowego god³a
Królestwa Polskiego, na insygnia w³adzy oraz pieczêcie wójtów gmin,
samorz¹dów gminnych oraz wiejskich kas po¿yczkowych i oszczêdno-
�ciowych. Natomiast urzêdy pañstwowe i samorz¹dowa mia³y odt¹d
pos³ugiwaæ siê na pieczêciach ma³ym herbem cesarstwa, który przedsta-
wia³ or³a dwug³owego czarnego z tarcza na piersi z przedstawieniem �w.
Jerzego na koniu przebijaj¹cego smoka. Herby guberni zaczê³y równie¿
wystêpowaæ na awcrsie odznak so³tysów w formie zawieszonych na
³añcuszkach medalionów noszonych na wierzchniej odzie¿y, na lewej stronie
piersi. Wówczas tez z napisów na wszelkiego rodzaju symbolice samo-
rz¹dowej znikn¹³ jêzyk polski, wy³¹cznie na rzecz rosyjskiego. Jeden
z wprowadzonych wówczas przyk³adów gminnej insygnii samorz¹dowej
posiada w zbiorach MRK. Odznaka posiada formê dwustronnego meda-
lionu, wykonanego z mosi¹dzu, ma kszta³t sercowaty o �rednicy 60 mm,
by³a zawieszana na ³añcuszku. Na awersie w centrum tarcza herbowa,
typu francuskiego, zwieñczona koron¹ zamkniêt¹ z krzy¿em, w polu
god³o herbowe przedstawiaj¹ce baranka krocz¹cego pomiêdzy dwoma k³o-
sami pszenicy w s³up. Poni¿ej w pó³otokach, obwiedzionych podwójn¹
wynios³o�ci¹ napis w jêzyku rosyjskim (w transkrypcji polskiej): �Wójt /
gminy�, przedzielony dwoma wolutami. Uchwyt do ³añcuszka sk³ada siê
z dwóch kó³eczek mocuj¹cych ozdobionych wolutami, ³añcuszek z³o¿ony
z niewielkich ogniwek. Na rewersie w centrum monogram: �A II� (Alek-

sander II), zwieñczony koron¹ zamkniêt¹ z krzy¿em, w kolistym obra-
mieniu. Na obrze¿u w pó³otoku data pisana w jêzyku rosyjskim: �19 lutego
1864 roku�, w kolistym podwójnym wyniesieniu. Niestety nie wiemy,
jakiej gminy wójt na terenie guberni kaliskiej u¿ywa³ tej odznaki. Podob-
nego wzoru odznaki urzêdu, z herbem guberni warszawskiej, (na tarczy
dwupolowej w górnym polu wstêga symbolizuj¹ca Wis³ê, w dolnym snop
zbo¿a) u¿ywali wójtowie gmin wiejskich na terenie obecnego powiatu
kutnowskiego. Przyk³ad zastosowania pieczêci samorz¹dowej z nowym
wzorem herbu guberni warszawskiej odnajdujemy na dyplomie upraw-
nieñ rzemie�lniczych z 1874 r. Odcisk pieczêci przedstawia, w polu herb
guberni warszawskiej, zwieñczony koron¹ zamkniêt¹ i otoczony u do³u
pó³wieñcem z li�ci dêbowych, w pó³otokach napis w jêzyku rosyjskim
(w transkrypcji polskiej): �WOJT GMINY DABROWICE / KUTNOWSKI
UJEZD. Kolejny odcisk tego wzoru spotykamy na dokumencie wydanym
w kancelarii burmistrza Kro�niewic dnia 19/31 grudnia 1874 r. W polu
herb guberni warszawskiej, w pó³otokach napis w jêzyku rosyjskim
(w transkrypcji polskiej): �KUTNOWSKI UJEZ. / WOIT GMN. KRO-
SNIEWICE�. Równie¿ w³adze ¯ychlina pos³ugiwa³y siê wówczas dwoma
nowymi wzorami t³oków picczêtnych o zbli¿onej tre�ci. Pierwszy z nich
przedstawia, w polu herb guberni warszawskiej, w pó³otokach napis
w jêzyku rosyjskim (w transkrypcji polskiej): �WOJT GMINY ZYCHLIN /
KUTNOWSKI UJEZD�. Kolejna pieczêæ posiada³a analogiczne wype³-
nienie pola, natomiast w pó³otoku napis w jêzyku rosyjskim (w trans-
krypcji polskiej): �WOJT GMINY ZYCHLIN KUTN. UJEZ.�.
Wkrótce potem 17 wrze�nia 1874 r. wysz³o nowe rozporz¹dzenie Genera³-
Gubcrnatora Warszawskiego, nakazuj¹cego jeszcze raz umieszczenie or³a
pañstwowego na pieczêciach miejskich urzêdów pañstwowych i samo-
rz¹dowych. Podobnie nowy ukaz carski z 23 lutego 1883 r. nak³ada³ na
magistraty miast guhernialnych oraz urzêdy pañstwowe i samorz¹dowe
obowi¹zek u¿ywania na pieczêciach herbu pañstwowego. Jeszcze dok³ad-
niej powtórzono to w ustawie Rz¹dz¹cego Senatu z 4 kwietnia 1883 r.,
która przewidywa³a u¿ywanie herbu pañstwowego rosyjskiego przez
wszystkie miasta imperium i nakazywa³a nadaæ tym pieczêciom kszta³t
owalny, ozdobiæ je ma³ym rysunkiem or³a carskiego i opatrzyæ u do³u
ma³ym poziomym napisem. Nowy schemat rysunku or³a zosta³ wprowa-
dzony rozporz¹dzeniem, z dnia 28 lipca 1884 r., Gencra³-Gubernatora
Warszawskiego Josifa Hurki.
W takiej postaci zosta³y one wprowadzone na wielkiej ilo�ci gmin miej-
skich i wiejskich oraz ich agend i instytucji przez ostatnie kilkana�cie
ostatnich lat XIX w. a¿ do 1915 r. Nowy herb ten zosta³ umieszczony na
odznakach w³adz wiejskich Królestwa Polskiego. Równie¿ w takiej
postaci by³y u¿ywane przez miasta i gminy wiejskie na terenie powiatu
kutnowskiego.
Pomimo wprowadzonych zmian oficjalnego herbu pañstwowego na
odcisku widniej¹cym na dokumencie wydanym w kancelarii wójta gminy
Kro�niewice dnia 14 stycznia 1882 r. znajdujemy, nie wiadomo z jakich
powodów, obowi¹zuj¹c¹ poprzednio symbolikê. Odcisk posiada, w polu
herb guberni warszawskiej w pó³otokach napis w jêzyku rosyjskim
(w transkrypcji polskiej): �KUTNOWSKI UJEZ. / WOIT GMN. KRO-
SNIEWICE�. Natomiast nowy wzór herby Cesarstwa Rosyjskiego zosta³
zastosowany na pieczêci w³adz samorz¹dowych ¯ychlina. Na dokumencie
z 21 marca 1892 r. widnieje odcisk pieczêci: w polu orze³ Cesarstwa
Rosyjskiego wz. 1884, w pó³otoku napis w je¿yku rosyjskim (w trans-
krypcji polskiej): �WOJT GMINY ZYCHLIN KUTN. UJEZ.�. W zespole
dokumentów w³adz ¯ychlina na pi�mie z 12 kwietnia 1915 r., adresowa-
nym do tamtejszego samorz¹du, odnajdujemy bardzo rzadki odcisk
pieczêci, zwi¹zanej z so³ectwem, nawi¹zuj¹cy do nieobowi¹zuj¹cej ju¿
wówczas symboliki samorz¹dowej zaboru rosyjskiego. Jest to pieczêæ
owalna, z napisami w jêzyku rosyjskim (w transkrypcji polskiej), w polu:
�DIEREWNIA PNIEWO�, powy¿ej w po³otoku: �PECZ. SOTSKAGO,
u do³u w po³otoku: �KUTNOWS. UJEZ�.
Andrzej Urbaniak, Z dziejów symboliki samorz¹dów terytorialnych
powiatu kutnowskiego [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom IV, TPZK,
Kutno 2000

SYMBOLE SAMORZĄDOWE

Kutno wed³ug planów z 1862 r. Komitetu Centralnego Narodowego
wyznaczone zosta³o na jeden z g³ównych o�rodków akcji powstañ-
czej w regionie obok £êczycy, Rawy Mazowieckiej i Piotrkowa
Trybunalskiego. W noc wybuchu powstania z 22 na 23 stycznia
w Kutnie by³o jednak ca³kiem spokojnie. Si³y powstañcze zorgani-
zowane w okolicach miasta nie podjê³y wówczas ¿adnych aktyw-
nych dzia³añ, gdy¿ do J. ¯egliñskiego mia³ ponoæ nie dotrzeæ
rozkaz z terminem rozpoczêcia powstania. W mie�cie stacjonowa³
silny garnizon rosyjski, z którego ¿o³nierze w kolejnych dniach
uczestniczyli m.in. w wyparciu du¿ego oddzia³u powstañczego
z s¹siedniego ¯ychlina, zmuszaj¹c powstañców do wycofania siê
w lasy gostyniñskie i gabiñskie.
Pomimo to Kutno w pierwszych dniach powstania sta³o siê niemal
najwa¿niejszym miejscem   ca³ego ruchu narodowego. W nocy z 22
na 23 I 1963 r. poci¹giem z Warszawy przybyli do miasta cz³onkowie
Tymczasowego Rz¹du Narodowego, dla niepoznaki zajmuj¹c miej-
sca w osobnych przedzia³ach, a Józefowi Kajetanowi Janowskieniu
(w futrze przewozi³ ukryt¹ pieczêæ rz¹dowej) w podró¿y towarzy-
szy³a nawet ¿ona. Obok niego do Kutna przyjechali tak¿e: Oskar
Awejde, ksi¹dz Karol Mikoszewski, sekretarz Jan Maykowski i przy-
dani Rz¹dowi do specjalnych zadañ bracia Juliusz i Eugeniusz
Kesslerowie. Cz³onkowie rz¹du zatrzymali siê w kutnowskiej ober¿y,
a rano skontaktowano siê z miejscowym naczelnikiem. J. ¯egliñski
dokona³ rozlokowania w ró¿nych miejscach miasta i pod miastem
cz³onków najwy¿szych w³adz powstañczych, aby jako obcy nie
rzucali siê zbytnio w oczy. Rz¹d mia³ oczekiwaæ tutaj do chwili
zdobycia przez oddzia³y powstañcze P³ocka, gdzie w³adze mia³y
siê ujawniæ, a do tego czasu wszelkie decyzje zapada³y w mie�cie
nad Ochnia. Tutaj przyby³ 24 stycznia cz³onek Komisji Wykonaw-
czej W³adys³aw Dani³owski, wys³any przez naczelnika Warszawy

Stefana Bobrowskicgo. W Kutnie zapad³a decyzja o wys³aniu go
nastêpnego dnia do Pary¿a celem skontaktowania siê z wyznaczonym
na dyktatora Ludwikiem Mieros³awskim.
Przyjazd cz³onków najwy¿szych w³adz powstañczych do miasta
wp³yn¹³ na aktywizacjê miejscowej siatki konspiracyjnej. W po�piechu
opracowano plan ataku na miejscowy garnizon rosyjski, przede
wszystkim w celu zdobycia broni. Punkt zborny wyznaczono w zabu-
dowaniach pod miastem. ¯ony J. ¯egliñskiego i J.K. Janowskiego
przygotowywa³y ³adunki i szarpie. Pierwotny termin ataku, najpierw
na koszary kozackie, wyznaczony na noc z 25 na 26 stycznia,
z niewiadomych przyczyn zosta³ przeniesiony na kolejn¹ noc. Jed-
nak i wówczas do rozpoczêcia akcji nie dosz³o, gdy¿ 26 stycznia
miejscowy garnizon zosta³ postawiony w stan gotowo�ci, rozpoczê³y
siê rewizje i aresztowania. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dosz³o do
denuncjacji ze strony jakich� mieszkañców miasta niechêtnych
powstaniu lub zastraszonych przez Rosjan. Fiasko planu zajêcia
P³ocka, a ponadto rosn¹ce zagro¿enie w Kutnie, wp³ynê³y na podjêcie
decyzji o opuszczeniu miasta przez cz³onków rz¹du. Wieczorem
27 I 1863 r. w po�piechu opu�cili oni Kutno, udaj¹c siê w kierunku
£êczycy.
Kutno przynajmniej jeszcze raz by³o miejscem pobytu cz³onków
najwy¿szych w³adz powstañczych. Dwaj cz³onkowie Rz¹du Naro-
dowego J.K. Janowski i J. Maykowski w dniach 18 (lub 19) - 22
lutego 1863 r. oczekiwali tutaj na przyjazd L. Mieros³awskiego,
celem przywitania go i przekazania mu w³adzy dyktatorskiej. Ukry-
wali siê wówczas u zawiadowcy stacji, cz³onka miejscowej organi-
zacji konspiracyjnej Kazimierza Regulskiego, podejmuj¹c próby
skontaktowania siê z L. Mieros³awskim. Tutaj 21 stycznia zjawi³
siê ³¹cznik, który poinformowa³ cz³onków w³adz powstañczych
o klêsce pod Krzywos¹dzem i upuszczeniu kraju przez dyktatora.
Nastêpnego dnia J.K. Janowski i J. Maykowski opu�cili poci¹giem
Kutno. (...)

Jan Szymczak, Kutno przez wieki. Tom I, Kutnianie wobec
wydarzeñ politycznych, Kutno -£ód� 2011

POWSTANIE STYCZNIOWE
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, do-
stêp do pr¹du i wody. Tel. 604-
913-028
Kupiê dzia³kê na ROD �S³o-
neczko�. Tel. 693-617-007
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.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia,
Kutno ul. Królewska. Tel. 883-
922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³o-
dowskiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne. Tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿).
Tel. 607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estra-
dowe LDM �Celeste� 200 W,
8 ohm, Bass 15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel.
734-425-245
Sprzedam kominek do zabudo-
wy. Tel.609-570-897
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M4 w os. Rejtana na
mniejsze 2 pokojowe do II piêtra.
Tel. 507-435-882
Kupiê mieszkanie do 36 m2

w centrum Kutna. Tel. 532-078-521

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M-5 (72,9 m2), dwu-
kondygnacyjne, dwa balkony,
IV piêtro. wymienione okna.
Kutno, ulica Podrzeczna. Tel.
691-997-360
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Wynajmê mieszkanie w cen-
trum Gostynina 70 m2, wysoki
standard (mo¿na zaadaptowaæ
na sklep, gabinet lekarski, kan-
celariê). Tel. 602-528-813
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
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
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê z budyn-
kiem przy ul Jagielloñskiej �
mieszkania 51 m2 i 32 m2,
lokal sklepowy 48 m2, poddasze
100 m2. Tel. 605-991-655

Ju¿ 35 lat!

Z TRENERSKIEJ ŁAWKI

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
Sprzedam 6,2 ha ziemi przy
granicy Kutna - Piwki. Wjazd
z drogi asfaltowej. Tel. 605-
830-684
Sprzedam 2 ha w Leszczynku.
Tel. 605-830-684

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

Tel. 507-072-007

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

ARTYKUŁY METALOWE
• podkładki • nakrętki
• śruby • kołki • wkręty

Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980

Obj¹³em tam III-ligowego �Pelikana�, po trenerze W³odzimierzu Tylaku.
Wówczas by³ dramat tej dru¿yny, bo zajmowa³a ostatnie miejsce!? �Pod
moj¹ rêk¹� i nie tylko, uratowali�my siê, a nawet zajêli�my 6 lokatê. To
by³ cud! Nie chcê zbytnio o sobie mówiæ. Niech lepiej przemówi¹ dzien-
nikarskie � czêsto ¿artobliwe � tytu³y: Co tam panie w �Pelikanie�?,
Metamorfoza �Pelikana�, �Pelikan� zadzioba³ �Terpol�, Kto tak piêk-
nie gra? - �Pelikan�.
St¹d jeszcze w tym samym roku znalaz³em siê we... W³oc³awku. Ratowa³em
dla tego miasta III-ligowy �Kujawiak�.

Do�æ stwierdziæ, ¿e obejmowa³em dru¿ynê, gdy zajmowa³a ostatnie miejsce
w tabeli. Po m.in. moich treningach uzyskali�my nawet VIII miejsce i co
oczywiste utrzymali�my siê w �ligowej lidze�... Drobnym zaszczytem by³
wówczas fakt, ¿e dost¹pi³em godno�ci trenera kadry WOZPN, z okazji
XXV�lecia tej organizacji, w meczu z I-ligow¹ (najwy¿sz¹ wówczas
pi³karsk¹ ekstraklas¹) �Poloni¹� Warszawa.

Jak dzi� pamiêtam wynik 1:4 i znakomit¹ grê Dariusza Dziekanowskiego,
uwieñczon¹ zdobyciem w tym meczu dwóch bramek ... Znowu odezwa³o
siê moje rodzinne miasto � Kutno. Jak trwoga, to do... mnie! MKS Kutno
�pod trenerem� W³odzimierzem Ma³owiejskim, zajmowa³ �ma³o zaszczytne�
� ostatnie miejsce w tabeli! Odrzuci³em �na bok� dawne urazy i wróci³em
kolejny raz.

Kutno zas³uguje pi³karsko na III ligê, ale mo¿na to osi¹gn¹æ przy stabili-
zacji ekonomiczno-finansowej. Nie trzeba dodawaæ, ¿e uda³o mi siê
uratowaæ klub i z takiej opresji... Zajêli�my nawet dobre, bo szóste miejsce
(w 1996 r.). (c.d.n.)            Spisa³ - Andrzej Stelmaszewski

(ci¹g dalszy z nr 1/446)
Mimo braku zastrze¿eñ do mojej zawodowej, trenerskiej fachowo�ci
w 1995 roku znalaz³em siê ... w £owiczu.

Sprzedam dom 100 m2 na
dzia³ce 800 m2 lub zamieniê na
M3 w Kutnie. Tel. 664-884-957
Sprzedam  mieszkanie M3
(40 m2) z ceg³y, w ¯ychlinie,
3 piêtro, niski czynsz. Tel. 604-
436-783
Sprzedam lub zamieniê na bloki
w Kutnie, dom piêtrowy 150 m2

w centrum Kro�niewic. Tel.
663-495-985
Sprzedam mieszkanie 58 m2

w centrum Kutna. Tel. 663-450-741
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M4, 58 m2 na II p., ul.
Podrzeczna (kuchnia, 3 pokoje,
³azienka, WC, du¿y balkon).
Tel. 517-745-957
Sprzedam mieszkanie w Strzel-
cach 54 m2 (bezczynszowe)
po remoncie + gara¿ i dzia³ka
446 m2. Tel. 797-693-339
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 65,85 m2 (3p+k i CO)
w ¯ychlinie � gotowe do za-
mieszkania. Tel. 603-194-219
lub 605-350-080
Zamieniê mieszkanie TBS
(p+k+wc) 30 m2 na wiêksze lub
podobne. Tel. 507-348-648
Sprzedam ziemiê orn¹ 2,13 ha
oraz dzia³ki budowlane w ¯u-
rawieñcu. Tel. 691-507-568
Sprzedam kultywator 2,40,
bronê pi¹tkê � nowe zêby, ¿mij-
ka � 150 cm � 6 m. Tel. 605-
350-268
Sprzedam Opla Corsê C1 rocznik
2001, 5-drzwiowy, granatowy,
gara¿owany. Stan dobry. Tel.
607-099-397
Sprzedam zabytkow¹ bryczkê
dwuko³ow¹ w ca³o�ci. Tel. 697-
109-77
Sprzedam tanio ró¿ne artyku³y
z �Mango�. Oryginalne opako-
wania i faktury. Tel. 604-254-132

Porachunki
W Podczachach, gmina Kutno,
zosta³ ranny no¿em w klatkê pier-
siow¹ 29-latek. Podczas  k³ótni
domowej obywatelka Ukrainy rani³a
go. Mê¿czyzna trafi³ do szpitala.
Jego stan jest stabilny, a ¿yciu nie
zagra¿a niebezpieczeñstwo.

Na dwóch gazach
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic
Sk³odowskiej i 29 Listopada, w sto-
j¹cego na �wiat³ach VW Passata
uderzy³ VW Polo i� odjecha³.
Poszkodowany ruszy³ za sprawc¹
informuj¹c o zdarzeniu policjê. Na
ulicy Granicznej poszkodowany
zabra³ kluczyki od VW Polo pija-
nemu (jak siê okaza³o) kierowcy
Polo. 56-letni mieszkaniec powiatu
kutnowskiego mia³ 2,78 promila
alkoholu we krwi. Grozi mu do
dwóch lat wiêzienia i grzywna do
5000 z³.
W Kutnie, na ulicy Metalowej,
w pi¹tek 13-tego, kierowca Skody
nie dostosowa³ prêdko�ci do warun-

ków panuj¹cych na drodze i do zna-
ków pionowych przed przejazdem
kolejowym. Wjecha³ pod nad-
je¿d¿aj¹c¹ lokomotywê.

Tego jeszcze nie by³o
W ko�ciele pw. �w. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w ¯ychlinie stra¿acy
gasili szopkê bo¿onarodzeniow¹!
Na szczê�cie ogieñ nie zd¹¿y³ siê
rozprzestrzeniæ. Gaszenie utrudniali
pijani gapie. Trzeba by³o nawet
wzywaæ policjê, ¿eby ich uspokoi³a!
W ̄ ychlinie, przy ulicy Granicznej,
na terenie ogródków dzia³kowych
stra¿acy gasili po¿ar. Po rozciêciu
bramy, uniemo¿liwiaj¹cej wjazd
policjantom i ratownikom, na jednej
z dzia³ek znaleziono nieprzytom-
nego mê¿czyznê, który pomimo
reanimacji zmar³.

Tytoniowi krezusi
Po przeszukaniu posesji w Anusinie,
gmina Witonia, kutnowscy i ³êczyccy
policjanci oraz ³ódzcy celnicy
w budynku gospodarczym 37-latka
zabezpieczyli 10 bel suszu tytonio-

wego, drewnian¹ skrzyniê i 4 worki
foliowe z tym suszem. W sumie
1.703 kilogramy suszu tytoniowego
oraz 69 kilogramów gotowego
tytoniu bez polskich znaków akcyzy
i maszyna do ciêcia li�ci. Warto�æ
�znaleziska� - 1.204.729 z³.
Uszczuplenie podatku akcyzowego
to 835.000 z³otych. �W³a�cicielowi�
grozi do 3 lat odsiadki i wysoka
grzywna.

Po bi¿uteriê
W Kutnie, po uprzednim pokonaniu
drzwi balkonowych, z³odziej dosta³
siê do wnêtrza na parterze i zabra³
bi¿uteriê oraz tablet i 2 laptopy.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, w sklepie - hurtowni
materia³ów budowlanych, z³odziej
wykorzystuj¹c nieuwagê klientki
z jej torebki skrad³ portfel z pie-
niêdzmi w kwocie 400 z³ oraz
dokumenty.

Zimowe zaopatrzenie
W ¯ychlinie z³odziej, po zerwaniu
k³ódek, wszed³ do komórek go-

spodarczych, sk¹d ukrad³ 275 kg wê-
gla, lampê halogenow¹ i 2 siekiery.
W ¯ychlinie nieznany z³odziej, po
zniszczeniu k³ódek zabezpieczaj¹-
cych, wszed³ do pomieszczeñ piw-
nicznych sk¹d ukrad³ akumulator,
prostownik, kuchenkê gazow¹
i butlê gazow¹.

�mig³owiec
w D¹browicach
Stra¿acy z KP Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Kutnie zabezpieczali
l¹dowanie �mig³owca LPR w D¹-
browicach. Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe zosta³o wezwane do
87-letniej kobiety, któr¹ pomimo
intensywnej reanimacji nie uda³o
siê uratowaæ.

Denatka
W Kutnie, przy ulicy Chodkiewicza,
córka nie mog³a dostaæ siê do
mieszkania matki w bloku. Kut-
nowscy stra¿acy, po wywa¿eniu
drzwi, znale�li zmar³¹ 69-letni¹
kobietê

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

Wykonuje badanie
echo serca z opisem.
Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68
609-727-500

� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji

SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

www.szpitalspecjalista.pl
24 253-13-00,  253-13-33

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

Sprzedam solidne meble. Tel.
601-895-777
Sprzedam wersalkê skórkow¹
rozk³adan¹ w tym dwa pojem-
niki na po�ciel. Stan dobry.
Cena do uzgodnienia. Tel. 781-
640-283
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysoko�ci) i dwie szafki ku-
chenne nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam zamra¿arkê. Stan
dobry. Tel. 607-754-736
Sprzedam: dywan 140x185,
szafkê buk 100x40x40, pó³kê
120x30x20, umywalkê z pod-
pórk¹ i rower stacjonarny. Tel.
669-48-072 po 15.00
Sprzedam kuchniê elektryczno-
gazow¹ Amika - stan dobry. Tel.
24 285-12-80
Sprzedam pralkê typu �Frania�.
Tel. 517-745-957
Podejmê siê opieki nad star-
sz¹ osob¹ w Kutnie. Tel. 601-
733-202
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

W swojej 13 kolejce mistrzowskiej w TBL kutnianie mieli za przeciwnika
dru¿yn¹ pokrewn¹ sponsorsko-bran¿owo � �Farmaceutów� ze Starogardu
Gdañskiego. A wiêc poniek¹d derby firmowe w baskecie. O tym zaciê-
tym spotkaniu mówi prezes Mariusz Pi¹tek z KKS Pro-Basket Kutno S.A.:
�Uwa¿am, ¿e pomimo pora¿ki nasz zespó³ zagra³ zupe³nie dobry mecz
i przy odrobinie szczê�cia móg³ go nawet wygraæ. By³o du¿o rotacji,
a ca³a ³awka zawodników, z nowym pierwszym trenerem Krzysztofem
Szablowskim, by³a mocno zaanga¿owana. Ca³e spotkanie oscylowa³o
wokó³ remisu. Mieli�my sporo asyst i zbiórek, natomiast gospodarze
imponowali spor¹ ilo�ci¹ fuksów w rzutach za 3 punkty (celowa³ w tym
£ukasz Diduszko). Mankamentem naszego teamu by³y niepotrzebne straty,
które bezlito�nie wykorzystywali miejscowi. Z dobrej strony pokaza³ siê
rozgrywaj¹cy Darryl Thompson. Jestem przekonany, ¿e teraz to ju¿ z meczu
na mecz powinno byæ coraz lepiej i skuteczniej�.

Polpharma Starogard Gdañski � Polfarmex Kutno 71:62
(w kwartach: 21:12, 11:20, 20:17, 19:13)

�Kutno�: Berisha 13, Wallace 11, Thompson 10, Sa³asz 9, Bartosz 6,
Jarecki 5, Gabiñski 4, Fraser 4, Sobczak 0, Kobus 0. Najskuteczniejszy
zawodnik Polfarmexu Dardan Berisha w 13 meczach zdoby³ 222 punkty
(�rednia na mecz 17 pkt.).

„POLPHARMA” MINIMALNIE LEPSZA

W ci¹gu czterech dni drugoligowcy (grupa B) z grodu nad Ochni¹ roze-
grali dwa mecze mistrzowskie. To mia³o te¿ niew¹tpliwie wp³yw na prze-
grane spotkania podopiecznych Krzysztofa Szablowskiego, Tomasza
Skowrona i Tomasza Pasiñskiego.

AZS UMCS Lublin �KKS Pro-Basket �Kutno� 88:51
(w kwartach: 21:13, 18:12, 29:12, 20:14)

�Kutno�: Artur Lewandowski 0, Filip Pruefer 15, Kacper Grzesiowski 6,
Maciej Poznañski 4, Jakub £ukasiewicz 17, Szymon Pawlak 6, Damian
Pogoda 3, Bart³omiej Smakowski 0.
W zespole naszym nie gra³ January Sobczak i Arkadiusz Kobus, którzy
byli w �cis³ej kadrze �Polfarmexu� i niedysponowany chorob¹ Hubert
Stopierzyñski.

Rosa Sport Radom � KKS Pro-Basket Kutno 85:64
(w kwartach: 24:15, 22:20, 22:20, 17:9)

�Kutno�: Sobczak 26 (4x3), Pruefer 10, Stopierzyñski 9, Poznañski 8,
Pogoda 7, Pawlak 3, Grzesiowski 1, Mateusz Æwirko-Godycki 0, Micha³
Kowalski 0.
Zdaniem trenera Skowrona kutnianie zagrali s³abo w zbiórkach, a gospo-
darze byli bardziej agresywni na parkiecie.

WYJAZDOWE PORAŻKI „PRO−BASKETU”

Szybownictwo

WÓJCIK W AUSTRALII
�Najlepszy sportowiec, dru¿yna,

trener Ziemi Kutnowskiej�

UWAGA! UWAGA!
REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawodnika, zespo³u
i szkoleniowca roku 2016 powiatu kutnowskiego.
2. Jest on adresowany do osób indywidualnych oraz klubów i sto-
warzyszeñ sportowych.
3. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego powiatu oraz innych
regionów Polski � pod warunkiem, ¿e aktualnie reprezentuj¹ barwy
�Kutna�.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród kandydatów i dru¿yn, dokona
Kapitu³a Konkursu z³o¿ona z dziennikarzy �Powiatowego ¯ycia
Kutna�.
5. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres Redakcji �Powiatowego
¯ycia Kutna�: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47; tel. (24) 355-10-00;
fax/tel. (24) 355-10-02; e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
6. Organizatorem Konkursu jest Redakcja �P¯K� . Patroni:
Marek Jankowski � przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego
i Grzegorz Chojnacki � przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna.
7. Wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów i dyplomów odbêdzie
siê na prze³omie lutego - marca 2017.
8. Termin sk³adania propozycji na �Najlepszego sportowca, dru¿ynê
i trenera Ziemi Kutnowskiej 2016 roku� do 31 stycznia 2017 r.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W zawodach startuje 115 pilotów z 28 krajów. Po raz pierwszy w
historii mistrzostw tej rangi zobaczymy reprezentacjê z Chin w
klasie Otwartej i 15-metrowej. Piloci lataj¹ na lotnisku Gliding
Club of Victoria. Polsk¹ ekipê reprezentuj¹: Klasa Otwarta - £u-
kasz Wójcik, Adam Czeladzki; Klasa 18-metrowa - Pawe³ Woj-
ciechowski, Tomasz Krok; Klasa 15-metrowa - Sebastian Kawa,
£ukasz Grabowski, Christoph Matkowski; trener kadry szybow-
cowej - Jacek Dankowski.
�Mój udzia³ w Mistrzostwach �wiata mo¿liwy jest dziêki partne-
rom, którzy okazali mi du¿¹ pomoc i wsparcie, za co im bardzo
dziêkujê. Miasto Kutno, Polfarmex S.A., Gliding Team Klinika
Kolasiñski, Jonker Sailplanes, M+D Flugzeugbau, Agencja Cur-
cuma i WW Reklama. Specjalne podziêkowania tak¿e dla firm PCC
IntermodalS.A. i MSC Poland za pomoc przy organizacji trans-
portu kontenerów z naszymi szybowcami do Australii i z powro-
tem. Trzymajcie kciuki i kibicujcie� - podkre�la £ukasz.

Wspania³y mecz rozegrali kutnowscy drugoligowcy z utytu³owanym
zespo³em Stali Stalowa Wola, kandydatem do I ligi PZKOSZ. Wygrali,
bo byli lepsi, rewan¿uj¹c siê za pora¿kê 60:102 w I rundzie. Ca³a dru¿yna
zas³uguje na wielkie s³owa uznania za walkê na parkiecie, za ambicjê
i wiarê w koñcowy sukces. Przegrywali przez 21.41 minut, ale drug¹
po³owê spotkania team teraz I trenera Tomasza Skowrona i jego asystenta
Tomasza Pasikowskiego zagra³ wrêcz rewelacyjnie i odniós³ szóste zwy-
ciêstwo w mistrzostwach. Cieszy bardzo styl wygrania tego jak¿e trudne-
go przecie¿  meczu. Tak trzymaæ Panowie!

KKS Pro-Basket Kutno � ZKS Stal Stalowa Wola 89:70
(w kwartach: 18:24, 19:17, 27:17, 25:12)

�Kutno� II: January Sobczak 21 (2x3), Arkadiusz Kobus 19 (3x3),
Szymon Pawlak 19 (4x3), Filip Pruefer 15 i 12 zbiórek(double-double),
Maciej Poznañski 8, Hubert Stopierzyñski 5, Robert Rejniak 2, Micha³
Kowalewski 0, Mateusz Æwirko � Godycki 0, Kacper Grzesiowski 0,
Damian Pogoda 0.

SUKCES „PRO−BASKETU”

Jest nowy rozgrywaj¹cy Amerykanin Darryl James Thompson (173 cm
wzrostu, gra z nr 4). Ten mecz pokaza³, ¿e w kutnowskim teamie jest
du¿y potencja³; nie brakuje determinacji i woli walki. Jednak za du¿o jest
prostych strat, które powoduj¹, ¿e kutnianie przegrywaj¹ mecze (co prawda
minimalnie � ale przegrywaj¹!!!). Wierna i liczna publiczno�æ oczekuje
teraz tylko Zwyciêstw!!! W meczu z Kingiem go�cie ca³y czas prowadzili
(39.26 min.). Nasi tradycyjnie gonili wynik, gonili � W 22 minucie, po
skutecznym rzucie za 3 punkty Mateusza Bartosza, by³o 32:32 i wszyscy
liczyli na dalsze skuteczne ataki. Tak nie by³o za spraw¹ Browna, Sworda,
Robinsona (Amerykanów z Kinga). Gra by³a w miarê wyrównana, a finisz
i dobre rzuty Berishy niestety spó�nione.

MECZ BYŁ DO WYGRANIA...
14 kolejka mistrzostw TBL znów by³ niepomy�lna dla dru¿yny trenera
Krzysztofa Szablowskiego (kierownikiem zespo³u jest ponownie Tomasz
Olszewski). Jest ju¿ zdecydowanie lepiej z gr¹ Naszych, ale wszyscy ocze-
kuj¹ teraz na zwyciêskie pojedynki (po 9 z rzêdu pora¿kach). Do gry wrócili
kontuzjowani � Grzegorz Grochowski i Sebastian Kowalczyk.

Polfarmex Kutno � King Szczecin 63:69
(w kwartach: 7:20, 22:12, 14:19, 20:18)

�Kutno�: Wallace 12 (2x3), Gabiñski 12, Berisha 10 (2x3), Bartosz 7,
Sa³asz 6, Kowalczyk 6 (2x3), Jarecki 4, Thompson 3, Fraser 3, Grochowski 0.
Najd³u¿ej gra³ Devante Wallace (27.07 min.).

Koszykówka

15 kolejka mistrzostw TBL nie przynios³a dru¿ynie kutnowskiej upra-
gnionego zwyciêstwa. Beniaminek ekstraligi z podkarpackiego Krosna
by³ lepszy w tym spotkaniu i prowadzi³ przez 38.22 minuty (najwiêcej
65:51 w 34 minucie). Kutnianie tylko raz w tym meczu wyszli na prowa-
dzenie (po skutecznym rzucie za 3 punkty Darryla Thompsona) � 10:8
w 5 minucie. Kuriozalna by³a koñcówka I kwarty. Kutnianie po rzucie
Sebastiana Kowalczyka za 3 punkty zbli¿yli siê do rywala na 1 punkt
(15:16) i do koñca ods³ony pozosta³o 0.6 sekundy. Rzuci³ �trójkê� Wool-
ridge, który potem dorzuci³ 1 punkt za faul na nim. Akcja (3+1). Zespó³
Polfarmexu prezentowa³ siê s³abo. Zaanga¿owanie zawodników w tym
meczu by³o minimalne. Najlepiej wypadli Thompson, Wallace i Grochowski.
Liczna jak zwykle widownia ci¹gle liczy na prze³amanie przez team kut-
nowski pasma pora¿ek. Nie wystarczaj¹ im tylko przeb³yski w grze Naszych.

NIESTETY, ZNÓW... PORAŻKA

Podopieczni trenera Tomasza Skowrona nie dali rady dru¿ynie z £owicza
w meczu 19 kolejki II ligi (gr. B). Zespó³ Roberta Kucharka to czo³ówka
tej klasy rozgrywkowej i ma aspiracje na I ligê. Kutnianie grali bez swo-
jego lidera Arkadiusza Kobusa i wygrali I kwartê!

Ksiê¿ak £owicz � Pro-Basket Kutno 102:65
(w kwartach: 20:21, 31:16, 21:15, 30:13)

�Kutno II�: Æwirko-Godycki 0, Rejniak 0, Pruefer 14, Grzesiowski 0,
Poznañski 10, Sobczak 14, Stopierzyñski 8, Pawlak 8, Pogoda 9, Sma-
kowski 2.

DERBY DLA „KSIĘŻAKA”

Polfarmex Kutno � Miasto Szk³a Krosno 65:75
(w kwartach: 15:20, 13:17, 17:22, 20:16)

�Kutno�: Wallace 7, Thompson 14 (4x3), Bartosz 10, Grochowski 12 (4x3),
Gabiñski 6, Kowalczyk 6, Berisha 3, Sa³asz 0, Jarecki 0.

Rodzinie
�P.

MIROS£AWY
KORALEWSKIEJ
Serdeczne Wyrazy Wspó³czucia

sk³ada
Redakcja

 �Powiatowego ¯ycia Kutna�
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malny - 10.050 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, a tak¿e nie odpowiada za tre�æ og³oszeñ
i tekstów promocyjnych.
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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 447

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: C1-G3-I9-B12-K6
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Poziomo: A-1. Re¿yser filmu �Bal na dworcu w Koluszkach�
A-7. Samochód z Korei B-9. Wêgierski kompozytor i pianista
C-1. �... wiejskiego listonosza� (Skaldowie) D-9. Piosenka z re-
pertuaru Beaty Kozidrak (Bajm) E-1. Autor powie�ci �Ob³ok
Magellana� E-5. Pozycja w jodze G-1. Znany dziêki piosence
�Kiedy buchnie maj� I-1. Kompozytor piosenki do s³ów J. Tuwima
pt. �Mi³o�æ ci wszystko wybaczy� I-6. Aktor przedwojennego
filmu �piewaj¹cy piosenkê �Seksapil� (Eugeniusz) J-9. �Wypijmy
za...� R. Rynkowskiego K-1. �... na G³ównym� W. M³ynarskiego
L-9. Autor tekstu piosenki �Szkoda twoich ³ez dziewczyno� M-1.
Narty w nazewnictwie naszych pradziadów M-5. Przybylska
z estrady, radia oraz p³yt.

Pionowo: 1-A. Obni¿a d�wiêki o pó³ tonu 1-I. �... w futrze�
(film R. Polañskiego) 2-E. Tkanina co siê nie zgina 3-A. Bohater
powie�ci �Ludzie bezdomni� 3-I. �... Babilonu� (Boney M) 4-F.
Jeden z trzech muszkieterów 5-A. Zielona czê�æ pietruszki 5-J.
�... relaksu� (Andrzej i Eliza) 6-E. Wyborczy lub generalny Wojska
Polskiego 7-A. �... siê raz� piosenka Ireny Jarockiej 7-I. Hrabina
S. Moniuszki 9-A. �... gwiazd� piosenka R. Lipko z repertuaru
Z. So�nickiej 9-I. Niepokój 11-A. Amigo - auto z Japonii 11-I.
Zakoñczony mankietem 13-A. Nauka o moralno�ci 13-I. Sklejka.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Ptaki to dzielne stworzenia. Czê�æ z nich migruje, lecz wiele
pozostaje w kraju. Gdy spadnie �nieg i trzyma mróz  zaczynaj¹
mieæ k³opoty, poniewa¿ jak ka¿da ¿ywa istota trac¹ ciep³o przy
zetkniêciu z zimnym otoczeniem. S¹ w ci¹g³ym ruchu. Lataj¹
wysoko, bo z ka¿dym metrem wysoko�ci wzmaga siê wiatr i ob-
ni¿a temperatura powietrza. Ten czynnik ch³odzenia wiatrem
powoduje dodatkowe zu¿ycie cennej energii. Maj¹c pióra i silny
metabolizm s¹ w stanie podo³aæ zimowym wyzwaniom, o ile
w miêdzyczasie nie wyr¹bano im siedlisk i nie zniszczono miejsc
¿erowania. Wtedy gin¹. Nie fruwaj¹ jak oszala³e, nie krzycz¹.
Odchodz¹ w ciszy. Po prostu - by³y i ju¿ ich nie ma. Pozostaje
tylko krótka notatka w czerwonej ksiêdze ptaków. Gdyby nie
ludzie dobrej woli podobny los spotka³by or³a bielika. To dziêki
nim odrodzi³ siê on - jak Feniks z popio³ów. Czy tyle szczê�cia
bêd¹ mia³y wróble i kuropatwy? Oddaj¹c sprawiedliwo�æ - du¿¹
winê za ten stan rzeczy ponosi aura. To wiemy, ale kiedy przesta-
niemy chemizowaæ rolnictwo, prowadziæ wyr¹b lasów i miejskich
drzew, osuszaæ tereny wodno-b³otne oraz burzyæ i zamurowywaæ
gniazda?! Patrz¹c prawdzie w oczy wo³ajmy � nasza wina, nasza
wina� i oby to nie by³ g³os wo³aj¹cego na puszczy (np. Bia³o-
wieskiej). Na szczê�cie mamy wolontariuszy ochrony przyrody
i samych siebie. Na pocz¹tek powinno wystarczyæ, by od Nowego
Roku na przyrodê patrzeæ jak na przyjaciela potrzebuj¹cego
pomocy. Zróbmy pierwszy krok dokarmiaj¹c ptaki. Zróbmy to
m¹drze i b¹d�my konsekwentni. W tej materii przyda siê dawno
zapomniana, organiczna praca od podstaw.

POMAGAJMY  PTAKOM!

Platan rosn¹cy w parku zabytkowym w G³ogowcu jest przyrod-
niczym reliktem i najstarszym drzewem Ziemi Kutnowskiej. Ma
status Pomnika Przyrody. W chwili obecnej znajduje siê pod
troskliw¹ opiek¹ w³a�cicieli. Wokó³ drzewa jest porz¹dek i nie ma
�ladów dzia³añ szkodliwych. Konary spiêto odci¹gami; zabezpie-
czaj¹c je przed destrukcyjnymi porywami wiatru. Mimo to, z uwagi
na jego zaawansowany wiek, platan  powinien byæ corocznie
monitorowany, jak i prowadzona jego dokumentacja.

Obserwator przyrody  i  wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Pokarm: proso, kasza  i owoce.
Warto wiedzieæ
Nie karmiæ ptaków resztkami jedzenia, sple�nia³ym chlebem
i solonymi potrawami. Nale¿y sypaæ karmê lub postawiæ karmnik
w miejscu bezpiecznym przed drapie¿nikami i czy�ciæ karmnik.
Wa¿ne: nawi¹zuj¹c do artyku³u w �P¯K� nr 24/445/2016.

Pokarm: gotowane warzywa, kapusta i kukurydza. Krzy¿ówka
równie¿ chleb.

Pokarm: niesolona s³onina i s³onecznik.

Ten wspania³y polski aktor teatralny, filmowy, radiowy, estradowy
oraz dubbingowy � urodzony 10 stycznia 1951 roku w Warszawie -
przebywa³ niedawno w naszym mie�cie i zaprezentowa³ siê swoim
licznym sympatykom dwukrotnie; w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej spotka³ siê z mi³o�nikami literatury w cyklu �Znani
czytaj¹ poezje�, a nastêpnie na placu Marsza³ka Pi³sudskiego - z okazji
�wiêta Niepodleg³o�ci 11 Listopada - zinterpretowa³ patriotyczny
utwór. Wiktor Zborowski jest absolwentem XI Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego imienia Miko³aja Reja w Warszawie (1969 r.) oraz Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
(1973 r.). Ma 197 cm wzrostu. W m³odo�ci trenowa³ z powodzeniem
koszykówkê w Polonii Warszawa, by³ nawet cz³onkiem juniorskiej
reprezentacji Polski w koszykówce mê¿czyzn. W klasie maturalnej
jednak dozna³ kontuzji, która przerwa³a jego obiecuj¹c¹ karierê. Jest
autorem has³a �Teraz Polska�. Siostrzeniec Jana Kobuszewskiego,
znanego aktora. M¹¿ Marii Winiarskiej, aktorki i piosenkarki. Ma dwie
córki: aktorkê Zofiê I Hannê. Bogata jest jego filmografia. Wyst¹pi³
w blisko 100 obrazach kinowych i serialach ekranowo � telewizyj-
nych. Zadebiutowa³ w roku 1974 w �Padalcach� (wikary). Popular-
no�æ zyska³ miêdzy innymi poprzez takie filmy: �Czterdziestolatek�
(in¿ynier Maliszewski), ��Lalka� (¿o³nierz na Wêgrzech), �Jan Serce�
(Stefan), �Alternatywy 4� (go�æ na weselu), �Lato le�nych ludzi�
(naukowiec ¯uraw), �Siekierezada� (m³ody Batiuk), �Kogel-mogel�
(naczelnik), �C.K. Dezerterzy� (Haber), �Sztuka kochania� (Roman
Zabie³³o), �Kuchnia polska� (Jan Biesiekierski), �Klan� (trener
koszykówki Karol Malik), �Z³oto dezerterów� (Haber), �Ogniem
i mieczem� (Longinus Podbipiêta), �Przeprowadzki� (Abraham
Rosenberg, brygadier), �Stara ba�ñ� (wiking t³umacz), �Kryminalni�
(Witold Tumski), �Ranczo� (biskup S¹decki), �Ry�� (Klemens),
�Daleko od noszy� (Czyprian Królewski), �Niania� (lokaj Jan), �1920
Bitwa Warszawska� (Charles de Gaulle), �Och Karol 2� (ojciec
Marysi), �Pamiêtnik pani Hanki� (stryj Albin). Ma w dorobku arty-
stycznym oko³o 90 ról dubbingowych. Udziela³ g³osu m.in.. w ró¿-
nych wersjach �Scooby Doo� (1979-1983r.), �O dwóch takich co ukradli
ksiê¿yc�, �Muminki� i �Smerfy� (wykonywa³ piosenki), �Król Lew�,
�Dzwonnik z Notre Dame�, �Asterix i Obelix contra Cezar�, �Pino-
kio�, �Ralph Demolka�, �Lwia stra¿�, �By³ sobie cz³owiek�. Jest
aktorem bardzo uniwersalnym. Poza tym niezwykle skromnym i mocno
komunikatywnym. Lubiany przez publiczno�æ w ró¿nym wieku. Za
swoj¹ dzia³alno�æ uhonorowany zosta³ w 2014 roku �Wielkim Splen-
dorem� � nagrod¹ dla wybitnych twórców teatru radiowego.

Jerzy Papiewski

Wiktor Zborowski w Kutnie

PO PROSTU... GWIAZDA



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 2/447 • 26 STYCZNIA 2017 R.

¯YCIE DIECEZJALNE

15

W podkutnowskim prywatnym Domku-Muzeum emerytowanego ksiêdza
proboszcza Jana Dobrodzieja ju¿ trzeci rok funkcjonuje, ku satysfakcji
licznych mi³o�ników nie tylko Ziemi Kutnowskiej, Spo³eczny Klub Wiedzy
Uniwersalnej. Wzoruje siê on na s³ynnych XVIII wiecznych Obiadach
Czwartkowych u króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Odbywaj¹
siê w �Dobrodziejówce� comiesiêczne spotkania z ciekawymi lud�mi ró¿-
nych profesji, którzy w swoich bardzo komunikatywnych prelekcjach
zapoznawaj¹ Klubowiczów z histori¹ naszego regionu, dzia³alno�ci¹
ró¿nych organizacji, stowarzyszeñ. W atrakcyjnych spotkaniach SKWU
nie brakuje tak¿e poezji, prozy, muzyki, satyry i humoru. T¹ ¿yw¹ kulturê
wspaniale interpretuj¹ kutnowscy twórcy. W�ród cz³onków Klubu Wiedzy
Uniwersalnej s¹ osoby dzia³aj¹ce w samorz¹dach � miejskim i powiato-
wym, dzia³acze spo³eczni, pracownicy ró¿nych firm, duchowni, sportowcy,
biznesmeni. Wszystkich ³¹czy fascynacja do historii i kultury Ziemi
Kutnowskiej. Podziwiamy Ich. Tak trzymaæ!            /J.P./

W �Dobrodziejówce�

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ

W �rodê, 18 stycznia, podczas ferii zimowych zorganizowanych przez
�wietlicê �rodowiskow¹ Przymierza Rodzin w Kutnie odby³a siê poga-
danka przedstawicielek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Kutnie z uczestnikami wypoczynku zimowego. Tematyka spotkania dot.
zdrowego i bezpiecznego wypoczynku zimowego, higieny osobistej oraz
zdrowego od¿ywiania. Dzieci rozwi¹zywa³y przygotowan¹ krzy¿ówkê
z has³em �Zdrowym byæ, aktywnie ¿yæ�.

ZDROWE FERIE

Z ¿a³obnej karty

EWA HALLER DE HALLENBURG
1921−2017

Tak Ewê Haller de Hallenburg wspomina jej córka Barbara Haller
de Hallenburg-Illg: �Sz³a przez ¿ycie, czyni¹c dobrze.
Urodzi³a siê w 1921 roku w Sieborowicach. Ju¿ we wrze�niu 1939
roku w³¹czy³a siê w struktury tajnego nauczania, ucz¹c dzieci jêzyka
polskiego, historii i religii. Po wysiedleniu przez Niemców z Po-
znañskiego, wraz z rodzicami i bratem, przejecha³a na Podlasie,
a nastêpnie pod Kraków, do rodziny, gdzie przebywa³a do koñca
wojny. Wst¹pi³a do AK i jako ³¹czniczka, sanitariuszka i szyfrantka
uczestniczy³a w ruchu oporu. W czasie walk w okolicach Krakowa
w 1944 roku pracowa³a z oddaniem w przyfrontowym punkcie
sanitarnym, ratuj¹c rannych ¿o³nierzy. Maturê zda³a na tajnych
kompletach w Krakowie. Po wojnie ukoñczy³a studia na Wydziale
Rolniczym Uniwersytetu Jagielloñskiego i osiedli³a siê w Krakowie.
Za³o¿y³a rodzinê. W 1952 roku wraz z mê¿em - Cezarym Hallerem -
nakazem pracy w³adz komunistycznych zmuszona zosta³a do prze-
prowadzenia siê � po raz kolejny wbrew swej woli � na �l¹sk i zamiesz-
kania w Bytomiu, z dala od rodziny i przyjació³. Razem z mê¿em
wychowa³a i wykszta³ci³a czwórkê dzieci. W Bytomiu, pracuj¹c
w pionie kultury, wprowadza³a szereg nowatorskich inicjatyw, miê-
dzy innymi autorskie, nowoczesne, audiowizualne Centrum Kultury
i Informacji. Pod jej nadzorem w wielu innych miastach na �l¹sku
powsta³y podobne o�rodki. W okresie tworzenia struktur Solidarno�ci
powo³ana zosta³a do Komitetu Organizacyjnego NSZZ �Solidar-
no�æ� w Bytomiu. Pozosta³a czynna zawodowo do 80 roku, a spo-
³ecznie � do 91 roku ¿ycia. Wraz ze swym mê¿em Cezarym wspomaga³a
harcerzy z Bielska w ich inicjatywie sprowadzenia prochów genera³a
Józefa Hallera do Polski. Ju¿ jako wdowa, seniorka rodziny Halle-
rów, zaanga¿owa³a siê w podtrzymywanie tradycji rodzinnych
i patriotycznych tego zas³u¿onego dla Polski rodu, w dzia³ania
przywracaj¹ce prawdê historyczn¹ i pamiêæ narodow¹ zwi¹zan¹
z postaci¹ genera³a Józefa Hallera i innych znamienitych cz³onków
rodziny mê¿a. Bra³a czynny udzia³ w licznych inicjatywach patrio-
tycznych organizowanych w kraju po roku 1989, miêdzy innymi we
W³adys³awowie, w Kutnie, Pucku, Che³mnie, Toruniu, Warszawie,
Czêstochowie, Krakowie, Szczecinie, Mariance. Patronowa³a jed-
nostkom wojskowym, którym nadano imiê genera³a Józefa Hallera.
Za swoj¹ dzia³alno�æ otrzyma³a wiele wyrazów podziêkowania
i uznania m.in: w 1995 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej,
w 1995 roku odznakê Zas³u¿ony dla Województwa Katowickiego,
w 1997 roku Z³oty Krzy¿ Zas³ugi Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa,
w 2000 roku medal za zas³ugi dla Miasta Bytomia, w 2000 roku
medal za zas³ugi dla Sokolnictwa Polskiego, w 2001 roku Laur
Premiera Jerzego Buzka za wyj¹tkowe dokonania spo³eczne i zawo-
dowe. Ostatnie cztery lata ¿ycia, po nieszczê�liwym upadku, to okres
odpoczynku po wspaniale wype³nionym i spe³nionym ¿yciu. Przez
ca³e swe d³ugie, barwne, godne i czêsto te¿ bardzo trudne ¿ycie
w swych dzia³aniach kierowa³a siê zawsze sercem, niezwyk³ym
zaanga¿owaniem, troskliwo�ci¹, gorliwo�ci¹, prawo�ci¹ i honorem.
By³a cz³owiekiem o ponadprzeciêtnych cechach, objawiaj¹cych siê
w ka¿dym obszarze � uczuciowym, intelektualnym, zawodowym. Nie
potrafi³a przej�æ obojêtnie obok osoby czy wydarzenia potrzebuj¹-
cego wsparcia. Zawsze z niezwyk³ym oddaniem otacza³a pomoc¹
cz³onków swej rodziny � bli¿szej i dalszej, przyjació³, znajomych,
a tak¿e nieznajomych. Zawsze pe³na po�wiêcenia i niespotykanej
¿yczliwo�ci. Wielu zawdziêcza Jej wiele. By³a najukochañsz¹, naj-
wspanialsz¹ i wyj¹tkow¹ Córk¹, Siostr¹, Matk¹, Babci¹ i Prababci¹.
Osoby, które znalaz³y siê w jej orbicie, darzy³y j¹ g³êbok¹ estym¹,
podziwem i sympati¹. Pozostanie dla rodziny i bliskich prawdzi-
wym wzorem.�

Ewa Haller de Hallenburg, seniorka rodu Hallerów, zmar³a 13 stycznia
2017 roku w Katowicach. By³a ¿o³nierk¹ Armii Krajowej. Jako ¿ona,
a pó�niej wdowa po Cezarym Józefie z Mianocic, stryjecznym wnuka
gen. Józefa Hallera, kultywowa³a tradycjê rodu Hallerów. Uczestni-
czy³a w wydarzeniach po�wiêconych pamiêci B³êkitnego Genera³a.
By³a Honorowym Kustoszem Zbiorów Hallerowskich Muzeum
Regionalnego w Kutnie.

Plakieta z wizerunkiem postaci historycznej to jeden z wielu sposobów
na upamiêtnienie ¿ycia wielkiej osobisto�ci poprzez utrwalenie jego
obrazu dla potomnych. W centralnej czê�ci przedstawienia mamy postaæ
Tadeusza Ko�ciuszki bez nakrycia g³owy, spogl¹daj¹cego w niebo z dwoma
rêkami z³o¿onymi jakby do modlitwy na trzonie szabli. Ubrany w tradycji
strój oficerski z widocznym orderem �Virtutti Militari�, przypiêtym do
lewej piersi. Pod postaci¹ Ko�ciuszki na okr¹g³ej tarczy, zdobionej na
brzegach motywem florystycznym, napis �Za Wolno�æ Nasz¹ i Wasz¹�.
Od �rodka tarczy w lew¹ i praw¹ stronê wychodz¹ dwie szarfy. Na lewej
napis �Tadeusz�, a na prawej �Ko�ciuszko�. Ca³o�æ otoczona jest dwoma
kompozycjami florystycznymi otaczaj¹cymi postaæ Ko�ciuszki.
Szabla oraz nale¿¹ca do niej pochwa stanowi³a czê�æ kolekcji rodziny
Nowina-Konopków. Wed³ug tradycji le¿a³a na trumnie Tadeusza Ko�ciuszki
w czasie uroczysto�ci pogrzebowych na Wawelu. Jelec krzy¿owo - kab³¹-
kowy, kapturek z g³owic¹ w kszta³cie g³owy lwa, warkocz kapturka siêga
krzy¿a jelca; w¹sy jelca w¹skie, d³ugie. Trzon rêkoje�ci drewniany,
obci¹gniêty skór¹, karbowany. G³ownia bardzo szeroka, krótka, z poje-
dynczym szerokim zbroczem na obu p³azach; sztych grzbietowy. Na obu
p³azach ryte rysunki i sentencja w j. ³aciñskim - na prawym p³azie -
postaæ �wiêtej z kwiatem w d³oni i �HAECEST../ GOINQUA.../ NODUS
OR../ NALIS NI../CORTEXAS./ ALIS FU..�; na lewym - krzy¿ i �IN
HOSSIGNO VINCES� oraz �DEUS/ EXERCITUUM/ BELLATOR/ FOR-
TISSIME/ ESTOMECUM�, na grzbiecie sygn. prob. �Pettinstein�.
Pochwa drewniana obci¹gniêta skór¹. Okucia pochwy mosiê¿ne.
Wspomniane wy¿ej eksponaty mo¿na obecnie ogl¹daæ w Muzeum
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego na wystawie po�wiêconej Tadeuszowi
Ko�ciuszko �Tadeusz Ko�ciuszko - w krêgu tradycji ludowej i narodo-
wej�. Wernisa¿ wystawy odbêdzie siê 3 lutego 2017 r. o godzinie 13.00
w siedzibie Muzeum (plac Wolno�ci 1, Kro�niewice). Wystawa czynna
bêdzie do 21 kwietnia 2017r  w godzinach pracy Muzeum (wt-pt 8.00-
16.00, sb-ndz 10.00-15.00). Bilet wstêpu na wystawê czasow¹ - 2 z³.

TADEUSZ KOŚCIUSZKO
W 2017 roku mija 200 rocznica �mierci Tadeusza Ko�ciuszki. Z tej okazji
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach zaprasza na
wystawê czasow¹ pt. �Tadeusz Ko�ciuszko - w krêgu tradycji ludowej
i narodowej�. Wystawa zosta³a stworzona we wspó³pracy z Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i sk³ada siê zarówno
z plansz tekstowo-ilustracyjnych jak i licznych eksponatów. Na ekspozycji
bêdzie mo¿na miêdzy innymi zobaczyæ obraz Jana Styki �Bitwa pod
Rac³awicami� oraz rysunki Stanis³awa Praussa. Muzeum w Kro�niewi-
cach udostêpni tak¿e w³asne zbiory zwi¹zane z osob¹ Tadeusza Ko�ciuszki.
W�ród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ portrety i ryciny przedstawia-
j¹ce postaæ naszego bohatera narodowego, okoliczno�ciowe znaczki,
monety, pocztówki i pami¹tkowa bi¿uteria. Dlatego te¿ przedstawiany
przez Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach, obecny
eksponat miesi¹ca, a raczej eksponaty miesi¹ca, zwi¹zane bêd¹ z tematem
nadchodz¹cej wystawy. Pierwszym z nich jest plakieta z wizerunkiem
Tadeusza Bonawentury Ko�ciuszko. Drugim eksponatem jest szabla, która
wed³ug tradycji mia³a byæ w³asno�ci¹ Ko�ciuszki, a po jego �mierci,
w czasie ceremonii pogrzebowej, mia³a znajdowaæ siê na trumnie Polaka.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Kutno by³o równie¿ wa¿nym miejscem na mapie tamtych wydarzeñ. To
tu przebywali w dniach 22-27 stycznia 1863 roku przedstawiciele Rz¹du
Narodowego. Drug¹ czê�ci¹ obchodów rocznicowych by³o z³o¿enie
wi¹zanek kwiatów pod kaplic¹ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej przy ulicy
£êczyckiej.           /A.B./
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