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Po �wiêcie Trzech Króli
weso³y nastrój panuje w narodzie,
cieplej robi siê w sercu,
chocia¿ zima i mróz bodzie.

Nadzieja ro�nie z Narodzenia Pana,
niebo ja�nieje wcze�niej od rana.
Nasta³ okres zapustów.

Bawi¹ siê m³odzi wed³ug w³asnych gustów,
na wieczorkach prywatkach,
bo to dla nich fajna gratka.
Od czasu do czasu

baluj¹ inni na sali,
chocia¿ ju¿ w Sylwestra hasali
w tanecznym korowodzie,
jak to bywa w karnawa³owej modzie.

Skoñczy siê weso³y nastrój
we wtorkowe ostatki,
aby w �rodê Popielcow¹
odpocz¹æ i oddaæ siê nostalgii.

Danuta Kustosik

KARNAWAŁ

FERIE W MUZEUM

W drugim tygodniu ferii zimowych dzieci szkó³ podstawowych mia³y
okazjê uczestniczyæ w zajêciach, jakie przygotowa³o dla nich w dniach
23-27 stycznia Muzeum Regionalne w Kutnie.       (ci¹g dalszy - strona 5)

CENNA PUBLIKACJA

Na rynku wydawniczym ukaza³a siê niezmiernie interesuj¹ca ksi¹¿ka
nosz¹ca wymowny tytu³ �Dwór w Sójkach i jego mieszkañcy�. Jej autork¹
jest Magdalena £ukomska z Krakowa.            (ci¹g dalszy - strona 5)

RÓŻANA RODZINASTRAŻACKI 2016 ROK

W czwartek, 2 lutego 2017 roku, w Komendzie Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie dokonano podsumowania
wyników pracy w 2016 roku.       (ci¹g dalszy - strona 2)

105 lat Szko³y Rolniczej w Mieczys³awowie

HISTORIA SZKOŁY

Powstanie, organizacja i wyposa¿enie szko³y
Motywy utworzenia Szko³y Rolniczej w Mieczys³awowie le¿a³y w sferze
gospodarczej, spo³ecznej i politycznej. Zachodzi³a konieczno�æ zaspoko-
jenia aspiracji zawodowych i o�wiatowo-kulturalnych w³o�cian domaga-
j¹cych siê coraz g³o�niej i silniej o�wiaty, i pe³nych praw obywatelskich.
Powstaj¹ce liczne szko³y dla ludu wiejskiego by³y tego dowodem.
Mieczys³aw Kretkowski, wykszta³cony ziemianin, spo³ecznik i patriota,
ju¿ w pocz¹tkach XX wieku podj¹³ my�l utworzenia szko³y dla dzieci
w³o�ciañskich. Kierowa³ siê przy tym niskim poziomem wiedzy ogólnej
i zawodowej ogó³u w³o�cian, a tak¿e pobudkami obywatelskimi, narodo-
wymi i altruizmem. W 1910 roku zakupi³ z funduszy w³asnych o�rodek
maj¹tku Wa³y wraz z pa³acem o obszarze 38 morgów i odda³ go na rzecz
Szko³y Rolniczej, tworzonej wspólnie z Centralnym Towarzystwem
Rolniczym.       (ci¹g dalszy - strona 4 i 9)

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza do nauki tañca barokowego.
Warsztaty taneczne odbywaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu w Pa³acu Saskim.
Kolejne zajêcia zaplanowane s¹ na 7 i 21 lutego o godz. 15:30.  Warsztaty
prowadzi Maciej Stanis³aw Lubicz R¹balski z Zespo³u Tañca Dworskiego
Corona Florum. Spo�ród uczestników warsztatów wy³oniona zostanie
grupa osób, które stworz¹ w naszym mie�cie zespó³ tañca dworskiego.
Taniec barokowy charakteryzuje siê du¿¹ ilo�ci¹ uk³onów, jest pe³en
ornamentów, ruchy wykonywane przez tancerzy s¹ niewielkie, ale
niezwykle misterne i zró¿nicowane. Jego najwiêkszy rozwój przypada na
czasy panowania Ludwika XIV, czyli II po³owê XVII wieku.

WARSZTATY TAŃCA

Salê widowiskow¹ Kutnowskiego Domu Kultury opanowali mali
mieszkañcy Kutna. Wszystko za spraw¹ drugiej edycji akcji
�Ró¿ana Rodzina�. W jej ramach z r¹k prezydenta Zbigniewa
Burzyñskiego i jego zastêpców, Jacka Boczkai i Zbigniewa
Wdowiaka, rodzice dzieci urodzonych w drugiej po³owie 2016
roku otrzymali ró¿ane upominki. Ka¿da paczka charakteryzuje siê
kutnowsk¹ indywidualno�ci¹. W pude³kach znajduj¹ siê m.in.:
ko³derka, poduszka, s³odycze czy konfitury. Wszystko oczywi�cie
z akcentami wizerunkowymi �Miasta Ró¿�. Gdy ju¿ wszystkie
rodziny otrzyma³y swoje paczki, na scenie odby³ siê pokaz wóz-
ków i akcesoriów dla dzieci. Potem przyszed³ czas na spotkanie
z prawdziwym fachowcem w kwestii wychowywania dzieci - Dorot¹
Zawadzk¹. Znana Superniania opowiedzia³a rodzicom o potrze-
bach ich dzieci oraz przytoczy³a mnóstwo zabawnych anegdot
z w³asnego ¿ycia.     (fotorporta¿ - strona 16)
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¯YCIE KOLOROWE

Wiceburmistrz ¯ychlina
1994-2000, prezes OSP
¯ychlin 2001-2017, prezes
Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-
Gminnego ZOSP RP
w ¯ychlinie 2001-20017,
cz³onek Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP
2016-2017, dyrektor wyko-
nawczy Zarz¹du G³ównego
ZOSP RP 2008-2017.

Z ¿a³obnej karty

JERZY MACIAK
06.04.1955 – 17.01.2017

Odznaczony: Z³otym, Srebrnym i Br¹zowym Medalem
za Zas³ugi dla Po¿arnictwa, Z³otym Znakiem Zwi¹zku
OSP RP, Br¹zowym Medalem za Zas³ugi dla Obronno-
�ci Kraju. Cze�æ Jego pamiêci!

W roku 2016 mia³y miejsce nastêpuj¹ce zdarzenia:
7 styczeñ, godz. 01:54 - w miejscowo�ci Zagroby, gmina ̄ ychlin,
dosz³o do po¿aru budynku inwentarsko-mieszkalnego. Dzia³ania
stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu trzech pr¹dów wody w natarciu oraz dwóch w obronie
przylegaj¹cych obiektów. Na miejscu dzia³añ stra¿acy JRG Kutno
udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy w³a�cicielowi budynku.
Osoba poszkodowana zosta³a przetransportowana przez Zespó³
Ratownictwa Medycznego do SOR w Kutnie. W dzia³aniach udzia³
bra³o 5 zastêpów JRG, 6 zastêpów OSP z KSRG, w tym OSP KSRG
Pacyna z powiatu gostyniñskiego oraz 1 zastêp OSP. Czas trwania
interwencji 14 godz. 37 min. Straty oko³o 250 tys. z³, uratowano
mienie o warto�ci oko³o 400 tys. z³.
30 maja, godz. 05:12 - w miejscowo�ci Bociany, gmina Strzelce,
na autostradzie A-1 w kierunku Gdañska (244 km) dosz³o do
wypadku pojazdu osobowego, w którym podró¿owa³y 4 osoby
z cystern¹ przewo¿¹c¹ substancjê ³atwopaln¹ - rozpuszczalnik do
farb i lakierów w ilo�ci 28 tys. litrów. Dzia³ania stra¿y po¿arnej
polega³y na podaniu pr¹du piany �redniej pod cysternê i ci¹gnik
siod³owy. Stwierdzono, ¿e z uszkodzonego zaworu spustowego
cysterny wycieka niewielka ilo�æ substancji ³atwopalnej. Dzia³ania
polega³y na odciêciu bariery energoch³onnej, na której zatrzyma³
siê pojazd, wydobyciu poszkodowanych z pojazdu i przekazaniu
ZRM. W zwi¹zku z usytuowaniem miejsca wycieku KDR podj¹³
decyzjê o zadysponowaniu grupy specjalistycznej chemiczno-eko-
logicznej ze specjalistycznym sprzêtem do przepompowania sub-
stancji do innej cysterny.  Po przepompowaniu rozpuszczalnika
zastêpcza cysterna uda³a siê do miejsca docelowego, natomiast
uszkodzona cysterna przejecha³a w asy�cie policji i stra¿y po¿arnej
do zak³adu naprawczego w Kutnie. W czasie przepompowywania
substancji chemicznej z cysterny ruch na autostradzie zosta³
ca³kowicie wstrzymany, Policja zorganizowa³a objazdy. W dzia-
³aniach udzia³ bra³o 15 zastêpów JRG, 2 zastêpy OSP z KSRG.
Czas trwania interwencji 9 godz. 38 min. Straty oko³o 16 tys. z³,
uratowano mienie o warto�ci oko³o 190 tys. z³.

W 2016 roku na autostradzie A-1 odnotowano ogó³em 34 zdarzenia,
w których zosta³o poszkodowanych ³¹cznie 32 osoby. W 2016 roku
na odcinku autostrady A-1 od 234 do 238 kilometra dosz³o do a¿
13 zdarzeñ drogowych, w których 11 osób zosta³o poszkodowanych.
W Komendzie Powiatowej PSP w Kutnie 31 grudnia 2016 r.
pracowa³o 83 funkcjonariuszy.

11-15 czerwca - w miejscowo�ci Krzy¿anówek, gmina Krzy¿anów,
na terenie wysypiska �mieci dosz³o do powstania piêciu po¿arów
ha³dy o ³¹cznej powierzchni oko³o 1000 m2. Dzia³ania przyby³ych
pierwszych zastêpów stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz podaniu pr¹dów wody w natarciu na pal¹ce
siê �mieci w celu ograniczenia rozprzestrzeniania siê po¿aru. Teren
po¿aru zosta³ podzielony na dwa odcinki bojowe. Po zlokalizo-
waniu po¿aru, oprócz samochodów ga�niczych do dogaszania
zarzewi ognia, wykorzystano ³adowarkê ko³ow¹ nale¿¹c¹ do obs³ugi
wysypiska. W sumie, w dzia³aniach udzia³ bra³y 23 zastêpy JRG,
14 zastêpów OSP z KSRG i 10 zastêpów OSP z terenu powiatu
kutnowskiego. £¹cznie czas trwania interwencji wyniós³  78 godz.
5 min. Straty oko³o 15 tys. z³, uratowano mienie o warto�ci oko³o
10 tys. z³
17-18 czerwca oraz 6-16 lipca - w miesi¹cu czerwcu oraz lipcu
2016 r. w zwi¹zku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
zwi¹zanymi z silnymi wiatrami jednostki ochrony przeciwpo¿a-
rowej z terenu powiatu kutnowskiego interweniowa³y 73 razy.
Uszkodzone zosta³y trzy budynki, w tym jeden podlegaj¹cy ochronie
konserwatora zabytków. Najwiêcej zdarzeñ odnotowano w gminach:
m. Kutno, Kutno, Bedlno, ¯ychlin i Kro�niewice. W dzia³aniach
uczestniczy³o w sumie 81 zastêpów stra¿y po¿arnej z czego 31
zastêpów JRG Kutno, 42 zastêpy OSP z KSRG oraz 8 zastêpów
OSP z terenu powiatu. Ilo�æ interwencji stra¿y po¿arnej, zwi¹zanych
z silnymi podmuchami wiatru wynios³a w roku 2016 w sumie 131
zdarzeñ i w porównaniu do roku 2015 odnotowali�my spadek o
37 zdarzeñ. Interwencje zwi¹zane z silnymi wiatrami to 21,7%
wszystkich miejscowych zagro¿eñ odnotowanych w roku 2016.
3 grudnia, godz. 7:10 - w miejscowo�ci Juków, gmina £aniêta, na
autostradzie A-1 233 km w kierunku Gdañska dosz³o do wypadku
drogowego z udzia³em 5 pojazdów osobowych i jednego ciê¿aro-
wego. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zosta³y poszkodowane
i przebywa³y pod opiek¹ Zespo³u Ratownictwa Medycznego przy-
by³ymi przed zastêpami stra¿y po¿arnej. Dzia³ania zastêpów stra¿y
polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu komory
silnika w samochodzie osobowym i wykonaniu przy pomocy
narzêdzi hydraulicznych dostêpu do osoby poszkodowanej. Obecny
na miejscu lekarz stwierdzi³ zgon poszkodowanego. W trakcie
dzia³añ oraz podczas l¹dowania i startu �mig³owca LPR ruch na
autostradzie by³ ca³kowicie zamkniêty. Policja wraz ze s³u¿b¹
autostradow¹ wyznaczy³a objazdy. W dzia³aniach udzia³ bra³o 5
zastêpów JRG i 2 zastêpy z OSP KSRG. Czas trwania interwencji
5 godz. 51 min. Straty oszacowano na oko³o 78 tys. z³.

Wed³ug informacji o stanie bezpieczeñstwa po¿arowego na terenie
powiatu kutnowskiego s¹ zlokalizowane dwa zak³ady o zwiêk-
szonym ryzyku wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej:
- rozlewnia gazu propan-butan: �SAGA-GAZ� Sp. z o.o., w Kutnie
przy ul. Bohaterów Walk nad Bzur¹ 4a (w zak³adzie mo¿e znajdo-
waæ siê gaz propan-butan w ilo�ci maksymalnie do 192 ton, co
jest bardzo blisko warto�ci granicznej dla zak³adów o du¿ym
ryzyku, wynosz¹cej 200 ton).
- rozlewnia gazu propan-butan �Dystrybutor Gazu Propan-Butan
JU¯ GAZ Ryszard Kaniewski� Kutno, Wierzbie 2A (w zak³adzie
mo¿e znajdowaæ siê gaz propan-butan w ilo�ci do 196,08 tony).
Obydwa zak³ady przed³o¿y³y w Komendzie Powiatowej wyma-
gane prawem �Programy zapobiegania powa¿nej awarii przemy-
s³owej�. Program zapobiegania powa¿nym awariom przemys³o-
wym przedstawi³ równie¿ PKN �ORLEN� S.A. dla ruroci¹gu
gazowego P³ock � Ostrów Wielkopolski przebiegaj¹cy przez
teren naszego powiatu (przez ruroci¹g przep³ywa 2 mln Mg/rok
produktów naftowych).

Liczba po¿arów w latach 2014-2016 przedstawia siê nastêpuj¹co:

Lp. Gmina 2014 2015 2016

1 Bedlno 18 37 20

2 D¹browice 10 9 9

3 Kro�niewice 32 32 29

4 Krzy¿anów 12 18 19

5 m. Kutno 109 141 131

6 Kutno 29 35 33

7 Nowe Ostrowy 14 14 13

8 Oporów 10 5 4

9 Strzelce 13 14 11

10 £aniêta 7 16 8

11 ¯ychlin 77 61 49

Razem 331 382 326

STRAŻACKI 2016 ROK

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W obecno�ci stra¿aków i zaproszonych go�ci, w tym zastêpcy ³ódz-
kiego komendanta wojewódzkiego PSP brygadiera Grzegorza
Janowskiego, mia³o miejsce po�wiêcenie przez kapelana powia-
towego stra¿aków ksiêdza kanonika Piotra Kalisiaka nowego, lek-
kiego samochodu kwatermistrzowskiego marki Citroen Berlingo
oraz czterech ubiorów gazoszczelnych, zestawu uniwersalnych
narzêdzi ratowniczych i podpór stabilizacyjnych.

Wiele ciep³ych s³ów skierowali pod adresem kutnowskich stra¿a-
ków m.in.: brygadier Grzegorz Janowski, pose³ Tadeusz Wo�niak,
starosta kutnowski Krzysztof Debich, prezydent miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski, radny Sejmiku Województwa £ódzkiego
Robert Bary³a, prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
w Kutnie Jakub �witkiewicz.         /A.B./

W sali Komendy dokumenty informuj¹ce o wykonaniu zadañ
przedstawi³ komendant powiatowy Marek Myszkowski.
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SPACERKIEM
PO KUTNIE

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek i ¿al,

okazali wiele serca i ¿yczliwo�ci
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

�P.

MIROS£AWY
KORALEWSKIEJ

Przyjacio³om, S¹siadom, Znajomym
za okazan¹ pomoc, wsparcie, wieñce,

kwiaty, kondolencje
serdeczne podziêkowania

sk³adaj¹:
m¹¿ Marek Koralewski, synowa Izabela,
synowie � Dorian i Kacper Koralewscy

z pozosta³¹ Rodzin¹.

�Ludzie, których kochamy zostaj¹ za zawsze,
bo zostawili �lady w naszych sercach�

Nowa �porodówka�
Z inicjatywy Stowarzyszenia Ruch
Spo³eczny Rado�æ Macierzyñstwa
i holenderskiej fundacji SMHO
w Kutnowskim Szpitalu Samorz¹-
dowym powstanie dwupokojowa
�porodówka�.  Jedna z nich bêdzie
socjalna, druga � medyczna. Korzystaæ
z niej bêd¹ oboje rodzice dziecka.

Krótka Sesja
32 spotkanie rajców z Kutna mia³o
tylko jeden punkt obrad. Podjêto
uchwa³ê w sprawie op³at za �wiad-
czenia za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do
lat 5 w przedszkolach publicznych
oraz innych publicznych formach
wychowania przedszkolnego, dla
których organem prowadz¹cym jest
Gmina Miasto Kutno.       /J.P./

Rodzinie
�P.

HALINY IDZIK
Najszczersze wyrazy wspó³czucia

sk³ada Redakcja
�Powiatowego ¯ycia Kutna�

Po raz pierwszy w tym roku w³adze miasta Kutna spotka³y siê z mass-
mediami lokalnymi. Dziennikarzy radia, telewizji i prasy z bud¿etem za
2016 rok zapozna³ prezydent Zbigniew Burzyñski. By³ to dobry rok dla
miasta; dochody wykonane zosta³y w 99%, a wydatki zrealizowano
w 95%. Z najwa¿niejszych inwestycji by³o oddanie m.in. ronda przy ̄ wirki
i Wigury, liczne parkingi i ulice, wybudowanie domu przy ul. Kochanow-
skiego z 32 mieszkaniami. Bud¿et Miasta Kutna na 2017 rok bêdzie wiêkszy
ni¿ przyjêty na Sesji (190 mln) i wynosiæ bêdzie 204 mln z³. Kutno ma
wysok¹ ocenê w Polsce; 209 miejsce w kraju - 1976 z³ w przeliczeniu na
1 mieszkañca, a w £ódzkiem - 6 lokata. Na ten rok przewiduje siê realizacjê
ulic: Kochanowskiego, Kro�niewickiej � dokoñczenie, Krzywej i ul. Cho-
pina oraz modernizacjê: ul Wilczej, Peowiackiej, Podrzecznej, Zdrojowej.
Ruszy rewaloryzacja Rynku Zduñskiego i placu Wolno�ci(projekt na 25
mln z³). Cieszy fakt realizacji hali sportowo-widowiskowo-wystawowej.
Przyst¹piono ju¿ do procedury; trwaj¹ negocjacje z firmami, które s¹ zain-
teresowane budow¹ (lokalizacja Centrum Ma³ej Ligi). O stanie powietrza
w mie�cie mówi³ wiceprezydent Jacek Boczkaja. Stan dwutlenku wêgla,
siarki i azotu jest umiarkowany. Skutecznie walczy siê o ograniczenie
ilo�ci spalin w budynkach poprzez ulgi ekonomiczne. Jest plan dzia³ania,
stosuje siê nowsze technologie prowadz¹ce do likwidacji wysokoemisyj-
nych �róde³, modernizuje siê i kupuje odpowiednie autobusy dla MZK,
aktywnie wspó³pracuje siê z firmami, które dostarczaj¹ energiê. S¹ to dzia-
³ania wielow¹tkowe, ale skuteczne. Zbli¿aj¹c¹ siê reformê o�wiatow¹ na
terenie naszego miasta przedstawi³ wiceprezydent Zbigniew Wdowiak.
Gimnazja nr 1, 2, 3 przekszta³cone bêd¹ w szko³y podstawowe (Gim. 1 �
SP nr 7, Gim. 3 � SP nr 5). Powróc¹ stare obwody szkolne sprzed 1998
roku. Trzeba bêdzie zorganizowaæ dowóz w obie strony uczniów. Odbêd¹
siê spotkania z udzia³em rodziców (nauczyciele s¹ ju¿ dok³adnie zapo-
znani).            /J.P./

MIEJSKA „PRASÓWKA”

Po feriach zimowych rozpoczn¹ siê dostawy porcji owocowo-warzywnych
w ramach administrowanego przez ARR programu �Owoce i warzywa
w szkole�. W programie uczestniczy 11.892 szkó³ podstawowych. Bud¿et
przeznaczony na dostawy owoców i warzyw w II semestrze roku szkolnego
2016/2017 wynosi oko³o 40 mln z³otych.
W programie �Owoce i warzywa w szkole� mog¹ uczestniczyæ dzieci
uczêszczaj¹ce do klas I-III szkó³ podstawowych oraz �zerówek� zorgani-
zowanych w szko³ach podstawowych. Dzieci bêd¹ otrzymywa³y dwa razy
w tygodniu, przez dziesiêæ tygodni w semestrze, porcje owocowo-
warzywne. Porcje sk³adaj¹ siê ze �wie¿ych owoców (jab³ka, gruszki,
truskawki) i warzyw (marchew, rzodkiewka,  pomidorki) oraz soków (owo-
cowe, warzywne oraz mieszane). Ponadto obowi¹zkowym elementem
programu jest edukowanie o zdrowych nawykach ¿ywieniowych. Dostawy
owoców i warzyw do szkó³ w II semestrze roku szkolnego 2016/2017
rozpoczn¹ siê po feriach zimowych. Terminy w poszczególnych woje-
wództwach zale¿ne s¹ od harmonogramu ferii. Do programu �Owoce
i warzywa w szkole� zg³osi³y siê nowe szko³y podstawowe, które dotych-
czas nie uczestniczy³y. W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w pro-
gramie bêdzie uczestniczyæ 11 892 szkó³ podstawowych, czyli  o 94 szko³y
wiêcej ni¿ w I semestrze. Wykaz dostawców oraz warunki uczestnictwa
w programie s¹ dostêpne na stronie internetowej ARR.

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE
Z r¹k prezesa £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marka
Michalika 30 zezwolenie na dzia³alno�æ w Podstrefie Kutno
odebra³ dyrektor Wytwórni P³ynów Infuzyjnych Fresenius Kabi
Polska Sp. z o.o. w Kutnie - Krzysztof Strêkowski. Firma zade-
klarowa³a poniesienie kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych
w wysoko�ci co najmniej 100.400.000 PLN i zwiêkszenie dotych-
czasowego zatrudnienia o 45 osób. Co wa¿ne, Fresenius Kabi
Polska zagospodaruje tereny po zamkniêtym w 2015 r. zak³adzie
firmy TEVA (dawna �Polfa).

� � �
Fresenius Kabi Polska jest czê�ci¹ miêdzynarodowego koncernu Fresenius
Kabi, �wiatowego lidera w dziedzinie ¿ywienia klinicznego i p³ynoterapii,
który dostarcza ciê¿ko chorym pacjentom najwy¿szej jako�ci produkty
lecznicze. Potêga Fresenius Kabi to dorobek naukowy i do�wiadczenie
pokoleñ �rodowiska farmaceutycznego i medycznego, którego pocz¹tki
siêgaj¹ 1962 roku. Na polskim rynku Fresenius Kabi Polska prowadzi
dzia³alno�æ od 1999 roku. Fresenius Kabi Polska oferuje szerok¹ gamê
produktów maj¹cych zastosowanie w wielu obszarach terapeutycznych:
¿ywieniu klinicznym, p³ynoterapii, anestezjologii, leczeniu przeciwinfek-
cyjnym i onkologii, Zapewnia szerok¹ gamê sprzêtu jednorazowego
i urz¹dzeñ medycznych do podawania tych produktów. Zaspokaja
znacz¹c¹ czê�æ zapotrzebowania polskich szpitali na wy¿ej wymienione
produkty. Fresenius Kabi Polska posiada w³asny zak³ad produkcyjny. Pro-
dukowane w Kutnie p³yny s¹ dystrybuowane do polskich szpitali oraz
eksportowane do wielu europejskich i pozaeuropejskich krajów. Obecnie
po³owa produkcji i ok. 1/3 obrotów Fresenius Kabi Polska jest generowana
przez sprzeda¿ p³ynów prostych do Niemiec, Austrii, W³och, Czech, Rumunii,
Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Francji i na Wêgry. Firma d¹¿y równie¿ do
optymalizacji struktury logistyczno-transportowej w zakresie dystrybucji
po�redniej, jak i bezpo�redniej. Obok tradycyjnej dystrybucji produktów
do szpitali Fresenius Kabi Polska wdra¿a nowoczesny, elektroniczny sys-
tem zamawiania produktów leczniczych i sprzêtu medycznego. Firma
posiada certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing
Practice) zgodny z wymaganiami WHO, który �wiadczy o najwy¿szej
jako�ci wytwarzanych produktów. Do partnerów Fresenius Kabi Polska
nale¿y kilkaset szpitali w ca³ej Polsce, pacjenci leczeni w warunkach szpi-
talnych i ambulatoryjnych, rodziny pacjentów zrzeszone w fundacjach
oraz towarzystwa naukowe, takie jak: Polskie Towarzystwo ¯ywienia
Dojelitowego i Pozajelitowego, Polskie Towarzystwo Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towa-
rzystwo Pielêgniarskie i Polskie Stowarzyszenie Pielêgniarek Epidemio-
logicznych oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Dziêki wsparciu
Fresenius Kabi Polska w siedmiu polskich szpitalach powsta³y pracownie
¿ywienia klinicznego dla pacjentów leczonych w warunkach szpitalnych
i ambulatoryjnych. Fresenius Kabi Polska anga¿uje siê w dzia³alno�æ pro-
spo³eczn¹. Jest darczyñc¹ fundacji �Dzieci ¯ywione Inaczej� oraz wspiera
fundacjê �¯yæ z pomp¹�. Firma, dostarczaj¹c odpowiednie produkty do
ciê¿ko chorych pacjentów wymagaj¹cych leczenia ¿ywieniowego, poprawia
ich jako�æ ¿ycia oraz skraca czas pobytu w szpitalu. Fresenius Kabi Polska
inicjuje badania naukowe w polskich instytutach naukowo-badawczych,
takich jak np. Instytut �Pomnik � Centrum Zdrowia Dziecka�. Firma nale¿y
do Polskiej Izby Przemys³u Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych
POLFARMED oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemys³owo-Handlowej.
Firma Fresenius Kabi zatrudnia ponad 33 tys. pracowników na ca³ym
�wiecie. W 2015 r. Fresenius Kabi odnotowa³a sprzeda¿ w wysoko�ci
ponad 5,9 mld. Fresenius Kabi AG nale¿y w 100% do grupy Fresenius
SE & Co. KGaA.

„FRESENIUS” PRZEJMUJE „POLFĘ”
W Ogólnopolskim Konkursie Literackim �Wiersz o Babci i Dziadku�,
Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Witold Borowski,
uczeñ IV klasy SP nr 9 im. W³adys³awa Jagie³³y w Kutnie
(nauczyciel Ewa Szarata) zdoby³ II nagrodê za wiersz �Prezent�.
Natomiast Anna ¯eberkiewicz, uczennica klasy III GM nr 2 im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie, za utwór �Wspomnienia
moich Dziadków�, otrzyma³a wyró¿nienie.
W czwartek, 19 stycznia, m³odzi poeci uczestniczyli w uroczystej
gali �Kwiaty i wiersze dla Babci i Dziadka�, która odby³a siê
w Akademickim O�rodku Inicjatyw Artystycznych w £odzi.
Uczniowie otrzymali nagrody z r¹k znanych postaci, m.in. amba-
sadorki konkursu - aktorki Teresy Lipowskiej. Na uroczysto�ci
nie zabrak³o wystêpów, które uatrakcyjni³y wydarzenie oraz by³y
prezentem dla zgromadzonych babæ i dziadków. Program artystyczny
przygotowali uczniowie i absolwenci Szko³y Podstawowej nr 116
w £odzi oraz Grzegorz Szymañski, finalista Ogólnopolskiego
Programu Rozrywkowego Hit Hit Hura.

O BABCI I DZIADKU

Czytelniczy Hyde Park!

Jedn¹ z atrakcji tegorocznych ferii kutnowskiej m³odzie¿y by³ wyjazd do
Ma³ego Cichego. M³odzi wrócili zadowoleni, a niektórzy tylko ¿a³owali,
¿e ich pobyt móg³by byæ � o kilka dni � d³u¿szy. Wyjazd do Kutna nast¹-
pi³ rankiem 21 stycznia. Kutnowianie nie wiedzieli jednak, ¿e w³a�ciciele
stacji narciarskiej Ma³e Ciche w ten w³a�nie dzieñ zaprosili samego pre-
zydenta RP Andrzeja Dudê. G³owa pañstwa szusowa³, ¿e tylko pozazdro�ciæ.
Zreszt¹, w czasie zjazdu trudno by³o go rozpoznaæ, gdy¿ by³ pilnowany
przez sze�ciu agentów Biura Ochrony Rz¹du, ubranych w takie same kom-
binezony i kaski, jak sam prezydent. Sprawa sta³a siê s³awna z innego
powodu. Otó¿ ten pobyt uczczono drewnian¹ p³askorze�b¹ z postaci¹
prezydenta (na tle gór) i z napisem �Szanownemu Panu Prezydentowi
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie na pami¹tkê pobytu w stacji
narciarskiej Ma³e Ciche � w³a�ciciele. 21.01.2017 r.� I tak MA£E CICHE
sta³y siê � BARDZO G£O�NE!      Jan Widz

FERIE Z PREZYDENTEM!?

WIEŚCI GMINNE
Z hamulcem
PKP Polskie Linie Kolejowe zamkn¹
na czas remontu fragmenty trasy
kolejowej Warszawa-Poznañ. Od
czerwca 2017 r., do lipca 2018 r.
zamkniêty bêdzie 60-kilometrowy
odcinek Konin-Podstolice. Nato-
miast od lipca 2018 r. do czerwca
2019 r. remont m.in. torów odby-
waæ siê bêdzie na 40-kilometro-
wym odcinku Bar³ogi-Konin. Ruch
regionalny obs³ugiwaæ bêdzie
komunikacja autobusowa.

Filantropia
Cz³owiek jest kowalem swego losu.
tyle, ¿e jeden wykuwa go w z³ocie,
drugi, by znale�æ na ¿ycie sposób,
za parê z³otych tapla siê w b³ocie.

Jedni krocie wydaj¹ na b³yskotki,
by pokazaæ si³ê swych pieniêdzy.
Drudzy na prze¿ycie ciu³aj¹ �rodki,
ale i tak do�wiadczaj¹ nêdzy.

Wiêkszo�æ ludzi wie, ¿e równo�æ to utopia,
¿e nie uda siê wszystkich jednako obdzieliæ.
I pewnie siê st¹d bierze siê filantropia,
by potrzebuj¹cym pomocy udzieliæ.

Filantropia � czym¿e ona naprawdê jest?
Czy rodzi siê z serca, czy z poczucia sprawiedliwo�ci.
Na pewno dla niektórych to banalny gest,
dla innych to kwestia zwyk³ej uczciwo�ci.

Kazimierz Ci¹¿ela
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O�rodek Kultury Gminy Kutno zaprasza wszystkich doros³ych
i m³odzie¿ na bezp³atny kurs jêzyka angielskiego. Zajêcia prowa-
dzone bêd¹ w dwóch grupach (grupa pocz¹tkuj¹ca oraz grupa
pocz¹tkuj¹ca plus) od 20 lutego 2017 roku. W zale¿no�ci od liczby
chêtnych zajêcia odbywaæ siê bêd¹ raz (1,5 godziny) lub dwa razy
(2×60 minut) w tygodniu. W kursie mog¹ uczestniczyæ osoby
powy¿ej 15. roku ¿ycia.
Chêtni zostan¹ podzieleni na dwie grupy:
- grupa pocz¹tkuj¹ca (osoby rozpoczynaj¹ce naukê jêzyka angiel-
skiego);
- grupa pocz¹tkuj¹ca plus (osoby pocz¹tkuj¹ce, znaj¹ce podstawowe
zwroty w jêzyku angielskim).
Zajêcia poprowadzi nauczycielka jêzyka angielskiego posiadaj¹ca
stosowne wykszta³cenie pedagogiczne oraz uprawnienia egzami-
natora maturalnego Izabella Kawka.
Telefoniczne zapisy na kurs prowadzi instruktor OKGK Ma³go-
rzata Szczepañska: 691-809-270.
UWAGA! Prosimy o wcze�niejsze zg³oszenia. Liczba miejsc ogra-
niczona. Prosimy równie¿ o �ledzenie bie¿¹cych informacji na temat
kursu na stronie internetowej.

BEZPŁATNY KURS
języka angielskiego

Szpitale w Polsce dysponuj¹ 655 ³ózkami na 100 tys. mieszkañców. Wielka
Brytania ma ich zaledwie 273, bogata Norwegia � 384, jeszcze bogatsza
Szwajcaria � 458, a Holandia s³yn¹ca z najlepszej s³u¿by zdrowia w Unii
� 466. Wiêksza od Polski liczb¹ ³ó¿ek mog¹ pochwaliæ siê jedynie Niemcy,
gdzie na 100 tys. potencjalnych pacjentów przypadaj¹ 823 ³ó¿ka. Czy to
znaczy, ¿e mamy drug¹ najlepsz¹ opiekê szpitaln¹ w EU? Niestety, liczba
miejsc le¿¹cych niewiele ma wspólnego ze sprawnie dzia³aj¹cym lecz-
nictwem. Tym bardziej, ¿e w Polsce wiêkszo�æ z nich �wieci pustkami.
Wed³ug danych Ministerstwa Zdrowia na oddzia³ach chirurgii szczêkowo-
twarzowej wykorzystuje siê �rednio 47 proc. ³ó¿ek, na okulistyce - 43
proc., na oddzia³ach ratunkowych � 22 procent.
(�) Pierwszy projekt ustawy, sformu³owany jeszcze w ubieg³ym roku,
trafi³ do kosza. Okaza³o siê bowiem, ¿e w my�l jego za³o¿eñ w gronie
nieuprzywilejowanych, czyli w praktyce skazanych na zamkniêcie, zna-
laz³oby siê a¿ ponad 400 szpitali. Sporz¹dzono wiêc kolejny projekt, który
przeszar¿owa³ w drug¹ stronê (�)
�Agora� nr 6 z 5 lutego 2017 r., s. 6 - Na podst.: Joanna Solska. Leczenie
le¿eniem. Polityka nr 4/2017. Wybra³a i oprac.: E.W.

Biel w czerni

PARADOKS!?

Czytelniczy Hyde Park

BIEL W CZERNI
Z 52 do 54 z³ zwiêkszy siê najprawdopodobniej od 1 lipca 2017 wycena
punktu rozliczeniowego dla szpitala. To ma byæ rekompensata za wzrost
od 1 stycznia minimalnego wynagrodzenia do 2000 z³ i stawki minimalnej
do 13 z³ w ramach umów cywilno-prawnych. Czy wystarczy?

Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Rodzinie
�P.

ANDRZEJA
JASZCZAKA

wyrazy wspó³czucia
sk³ada

Redakcja
�Powiatowego ¯ycia Kutna��

Rodzinie
�P.

SYLWESTRA
BANASIAKA

Serdeczne wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹

Stelmaszewscy

105 lat Szko³y Rolniczej w Mieczys³awowie

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Mêsk¹ Szko³ê Rolnicz¹ otworzono 3 stycznia 1912 roku, a jej uroczyste
po�wiêcenia nast¹pi³o 17 stycznia tego¿ roku. CTR, któremu formalnie
przekazano szko³ê 4 maja, prowadzi³o j¹ do roku 1930 i przekaza³o
nastêpnie Kutnowskiemu Zwi¹zkowi Samorz¹dowemu. Formalne prze-
kazanie nast¹pi³o w 1935 r. i wówczas szko³a sta³a siê instytucj¹ publiczn¹
wcielon¹ do Ministerstwa Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego.
Wielkimi zwolennikami szko³y pracuj¹cej dla potrzeb powiatu byli:
starosta W. ¯bikowski (1927-1931) oraz starosta Witold Pe³czyñski.
Do 1917 r. szko³a obs³ugiwa³a teren ca³ego niemal Królestwa, a po odzy-
skaniu niepodleg³o�ci przez Polskê teren pow.: Kutno, W³oc³awek,
£êczyca, Gostynin oraz w mniejszym stopniu: Ko³o, Nieszawa, Konin,
Brzeziny. W latach 30-tych coraz powszechniej wyra¿ano przekonanie,
¿e Mêska Szko³a Rolnicza musi przede wszystkim pracowaæ na potrzeby
powiatu kutnowskiego.
Nie sposób bardziej serdecznie wyraziæ wielkiej wdziêczno�ci fundatorowi
szko³y za jego dar, ni¿ uczynili to absolwenci w 1922 r., wmurowuj¹c
w klasie szkolnej tablicê pami¹tkow¹ ku jego czci z napisem: �Dla ciebie
Ojczyzno mi³a � Mieczys³aw Kretkowski, sêdzia z Pokrzywnicy, ur.
w 1850 r., zmar³ w 1920 rok. Wychowanek by³ej Szko³y G³ównej tê Szko³ê
Rolnicz¹ Mieczys³awów za³o¿y³. Zjazd wychowanków w X-leciu,
17.12.1921 r., ku pamiêci ofiarnego serca Swego Kochanego Dziadka
kamieñ ten k³adzie�.
Baza lokalowa szko³y by³a skromna, stanowi³y j¹ przebudowane ze starego
dworu: izba lekcyjna z ³awkami dwójkowymi, katedr¹ i tablic¹, cztery
sale sypialne, jadalnia, umywalnia pokoik pomocy dydaktycznych, dwa
pokoje go�cinne, dwa pokoje dla nauczycieli, mieszkanie dyrektora i inne
drobne schowki.
Ciasnota by³a bardzo du¿a, a sala wyk³adowa s³u¿y³a równie¿ do odrabiania
lekcji. Szczególnie skromne by³y: kuchnia, jadalnia i umywalnia. Podobnie
skromne i proste by³y te¿ meble: np. w sypialniach sta³y ¿elazne ³ó¿ka
z siennikami i jedna szafka na 3 uczniów, a w umywalni by³y misy. Do-
piero pod koniec lat 20-tych za³o¿ono kilkana�cie kranów z blaszanym
korytem pod nimi. O�wietleni naftowe zast¹piono elektrycznym z w³a-
snego �ród³a zasilania (silnik spalinowy), które jednak przez d³ugie okresy
bywa³o nieczynne z braku funduszów. W 1924 roku rozwi¹zano trudny
problem mieszkañ dla nauczycieli przez wybudowanie �Domu Nauczy-
ciela�. Natomiast plany rozbudowy szko³y postulowane i silnie bronione
przez dyr. K. Migda³³o, za³amywa³y siê z braku �rodków finansowych.
Gospodarstwo rolne stanowi³o integraln¹ czê�æ szko³y i by³o warsztatem
dydaktycznym w praktycznej nauce zawodu. Pocz¹tkowo posiada³o 40
morgów gruntu, w tym 15 morgów ziemi ornej; w 1922 roku zosta³o powiêk-
szone w drodze zakupu do 60 morgów. U¿ytkowane grunty oceniono jako
dobre i wydajne, wymagaj¹ce pilnie drenowania. Wiêkszo�æ gruntów
wydrenowana zosta³a w latach 1917-1927. Zabudowania gospodarcze
powsta³y z przeróbek i nowego budownictwa; w ten sposób uzyskano:
stodo³ê, stajniê, oborê i chlewy oraz warsztaty. W 1914 roku postawiono
�pichlerz z piêterkiem, gdzie mie�ci³ siê warsztat koszykarski. Zabudo-
wania by³y skromne i liche, a przy tym ma³o funkcjonalne. Uprawa ro�lin
uzale¿niona by³a stanowiskiem glebowym i potrzebami szko³y. K³osowych
uprawiano oko³o 50%, okopowych oko³o 25%, str¹czkowych i oleistych
6%, a ro�lin pastewnych 13%. Z ro�lin dzi� rzadziej spotykanych upra-
wiano: grykê, proso, len, konopie i inne. Nawo¿enie naturalne i sztuczne
stosowano wysokie, przestrzegaj¹c dawek podawanych przez naukê. Stan
maszyn i narzêdzi by³ tylko dostateczny. Dysponowano np.: 3 p³ugami
¿elaznymi, 2 kultywatorami, 3 kompletami bron, 3 rad³ami, 1 wa³em pier-
�cieniowym, 2 siewnikami do zbo¿a i nawozów oraz 8 ró¿nymi opiela-
czami. Z innych narzêdzi i urz¹dzeñ podano: m³ocarniê szerokom³otn¹,
wialniê, terier, sieczkarniê, parnik, �rutownik itp. W latach 30-tych
kupiono kopaczkê i sortownik do ziemniaków, p³uczkê i siekacz do oko-
powych.

Wydajno�æ wa¿niejszych ziemiop³odów
Rok                ¿yto       pszenica jêczmieñ   ziemniaki   buraki cukrowe
1924-1926     18,5           19,8    19,8         156    351
1933-1935     25,3           21,0    23,3         156    370
Obsada inwentarza ¿ywego w gospodarstwie by³a wysoka i dobrej jako�ci.
Utrzymywano od 4-6 koni roboczych. Byd³a rogatego rasy holenderskiej,
czarno-bia³ej, utrzymywano w ilo�ci oko³o 6-8 sztuk, przy wydajno�ci
mleka 3000 litrów. W 1931 roku oborê zapisano jako zarodow¹ do Zwi¹zku
Hodowców Byd³a Nizinnego. Cielêta by³y dobrym materia³em do dalszej
hodowli.
Trzoda chlewna nie by³a liczna, ale zawsze prowadzono produkcjê prosi¹t
i w tym celu utrzymywano 7 macior. Czê�æ opasów przeznaczano na
potrzeby kuchni uczniowskiej. Owce w liczbie 30 sztuk wprowadzono do
gospodarstwa w 1924 roku. Obszar ogrodu zwiêkszy³ siê od 1912 roku
z 4 morgów do 6 ha. Po³o¿ony by³ na glebach raczej s³abych. Szczególn¹
uwagê zwracano na warzywnik, a pó�niej na sad. Stary sad nie mia³ wiêk-
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szego znaczenia, dopiero nowy, z nowymi odmianami drzew, posadzony
w 1919  roku, a nastêpnie 1925-26 r., dawa³ spore dochody. Warzywa
uprawiano dla potrzeb w³asnych i na sprzeda¿ w Kutnie. Rozpowszech-
nione by³y: kapusta, cebula, w³oszczyzna, marchew, ogórki, pomidory,
zio³a kuchenne i inne. W gospodarstwie prowadzono równie¿ szkó³kê,
która w pocz¹tkach lat 30-tych zajmowa³a oko³o 2 ha i przynosi³a gospo-
darstwu spore zyski. W materia³ ten zaopatrywali siê rolnicy i okoliczne
dwory. Kierowanie ogólne gospodarstwem od 1915 roku nale¿a³o do
kierowników szko³y. Przez ca³y czas gospodarstwo osi¹ga³o dochód
szacowany na dobry. Wiêkszo�æ prac wykonywali sami uczniowie, w nie-
wielkiej mierze wykonywa³a je s³u¿ba sta³a i pracownicy najemni. Je¿eli
wystarcza³o �rodków stosowano najem pracowników, bowiem uczniowie
narzekali, ¿e s¹ �wyzyskiwani� i brakuje im czasu na naukê. Prace
w oborze i chlewni by³y ca³kowicie wykonywane przez dy¿uruj¹cych
uczniów. Wiêkszo�æ prac polowych wykonywali równie¿ uczniowie.
W ówczesnym czasie, mimo uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cych z prowadzenia
gospodarstwa szkolnego, nie dopuszczano nawet, aby szko³a mog³a funk-
cjonowaæ bez niego. Panowa³o przekonanie, ¿e utrzymywanie takiego
gospodarstwa mia³o niepowtarzalne warto�ci zawodowe, spo³eczne
i moralne. Doceniano równie¿ wymianê do�wiadczeñ i tê realizowano
poprzez wycieczki do instytutów i gospodarstw wzorowych.

Uczniowie w szkole
Nabór kandydatów � wbrew pozorom � sprawia³ kierownictwu szko³y
sporo trudno�ci. Przy rekrutacji wykorzystywano: og³oszenia z ambon
(po 1918 r. zanika³y), w czasopismach o zasiêgu krajowym i lokalnym
(�Zorza� i �G³os P³ocki�), podczas zebrañ kó³ek rolniczych, spó³dzielni
handlowych i mleczarskich. Od 1919 roku nabór kandydatów prowadzono
w pó³nocno-zachodnich powiatach woj. warszawskiego i ³ódzkiego.
Warunki stawiane kandydatom nie by³y wygórowane i obejmowa³y:
a) wiek od 17-24 lat, b) ukoñczenie 4 oddzia³ów Szko³y Powszechnej (od
1928 r.), c) dobry stan zdrowia, d) zobowi¹zanie do p³acenia nale¿no�ci.
Uczeñ musia³ posiadaæ: a) ubranie codzienne i od�wiêtne, b) siennik,
poduszkê, ko³drê, 3 poszewki, 3 prze�cierad³a i 3 podpinki, c) 6-8 koszul,
5 par gaci, 6 par skarpetek lub onuc, 1 rêcznik i 12 chusteczek.
Ju¿ sama konieczno�æ posiadania takiego wyposa¿enia wyklucza³a z grona
kandydatów synów ch³opów ma³o i �redniorolnych, mniej zamo¿nych.
Egzamin obejmowa³ sprawdzenie podstawowych wiadomo�ci z jêzyka
polskiego i rachunków oraz sprawdzenie zamiarów i zamierzeñ kandydata
na przysz³o�æ. Pocz¹tkowo przyjmowano oko³o 50 osób, a w latach pó�-
niejszych nawet 70 i wiêcej.
Odsetek odpadu uczniów wynosi³ oko³o 22%, a przeciêtna roczna uczniów
koñcz¹cych wynosi³a w interesuj¹cych nas latach 34,3.
Pochodzenie spo³eczne uczniów za klata 1912-1936 bu³o nastêpuj¹ce:
1. z gospodarstw do 50 ha pochodzi³o 93,5%,
2. synowie gospodarzy to 84,3% ca³o�ci,
3. z gospodarstw od 5-10 ha 21,6%
4. z gospodarstw od 10-15 ha 23,3%
5. z gospodarstw od 15-25 ha 21,0%
Uwaga: za lata 1937-1939 brak danych, mo¿na przyj¹æ, ¿e by³o analo-
gicznie jak w latach ubieg³ych. Tylko 4 uczniów by³o w szkole z gospo-
darstw 10 w³ókowych.
Synowie bezrolnych, spoza rolnictwa, stanowili � 3,9%, a synowie bez-
rolnych pracuj¹cych w rolnictwie stanowili - 11,8%. Rodziny uczniów
bezrolnych to: rz¹dcy, pisarze dworscy, ogrodnicy, rzemie�lnicy, nauczy-
ciele, urzêdnicy itp. Jak z powy¿szego wynika uczniowie pochodzili
z rodzin lepiej sytuowanych i gospodarstw zamo¿nych. Nic dziwnego, ¿e
o �Mieczys³awowiakach� mówi³o siê z szacunkiem i nutk¹ zazdro�ci,
a oni sami byli dumni ze swej pozycji i szko³y.
Od 1923 roku wprowadzono w szkole umundurowanie: noszono macie-
jówkê sukienn¹ koloru ciemno-zielonego i znaczek kszta³tu snopa z literk¹
�M�. Od 1922 roku w klapie noszono znaczek owalny z ozdobnymi brze-
gami, w którego tarczy by³y: snop, p³g, kosa i grabie.
Od 1926 roku powszechnie u¿ywano w szkole drelichowych bluz i spodni
koloru i kroju wojskowego. Uczniowie w ka¿d¹ niedzielê udawali siê
zbiorowo na nabo¿eñstwo do ko�cio³a w £¹koszynie.
Przynale¿no�æ uczniów do organizacji spo³ecznych by³a obowi¹zkowa.

Zespó³ nauczaj¹cy
Dobór kadr pedagogicznych w okresie niewoli narodowej by³ trudny,
bowiem w³adze rosyjskie obawia³y siê ludzi m¹drych, odwa¿nych, posia-
daj¹cych w³asne zdanie. W³adze zaborcze rosyjskie stale podejrzewa³y
szko³y rolnicze o pracê narodow¹ i niepodleg³o�ciow¹, i wcale siê nie
myli³y. Maj¹c trudno�ci w przeprowadzeniu skutecznych kontroli, usi³o-
wa³y obsadzaæ stanowiska lud�mi bezbarwnymi i lojalnymi, co zreszt¹
siê nie udawa³o. Podejrzenia o nieprawomy�lno�æ powodowa³y inwigilacjê
kierowników i nauczycieli. W 1913 r. np. polecono przedstawiæ wykaz
miejsc przebywania przez ostatnie 5 lat S. Dobrowolskiego i J. Rapackiego.
Sprawy kadrowe prowadzi³ pocz¹tkowo M. Kretkowski, a nastêpnie
zarz¹d CTR. Po 1930 sprawy te nale¿a³y do samorz¹du powiatowego
w Kutnie. Kierownicy szko³y posiadali du¿¹ niezale¿no�æ w sprawach
organizacyjno-pedagogicznych, wychowawczych i gospodarczych.

(ci¹g dalszy - strona 9)
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Ka¿dy z nich by³ wyj¹tkowy i niepowtarzalny, kolorowo ozdobiony i stwo-
rzony przez dzieci wed³ug w³asnego projektu. Tego dnia go�cili�my
w Muzeum grupê dzieci spêdzaj¹cych ferie w kro�niewickiej bibliotece.
Kolejne dwa dni up³ynê³y  nam na przygotowaniu prezentów z okazji
zbli¿aj¹cego siê �wiêta Babci i Dziadka. W �rodê dzieci, wspólnie z go�æmi
z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach,
wykona³y kwiatki z papierowych pasków oraz hiacynty w ozdobnych do-
niczkach.

FERIE W KROŚNIEWICACH
W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach odby³y
siê �Ferie w Muzeum� - cykl kreatywnych i twórczych zajêæ plastycz-
nych. Jak co roku animatorzy przygotowali ciekaw¹ ofertê warsztatów,
podczas których nie by³o czasu na nudê. Pierwszego dnia uczestnicy
zajêæ, pozostaj¹c w klimacie radosnego �wiêtowania Nowego Roku,
wykonali papierowe kalendarze na �cianê.

Wykaza³y siê przy tym niezwyk³¹ cierpliwo�ci¹ w odpowiednim rolowaniu
i kszta³towaniu bibu³y i w efekcie powsta³y przepiêkne kwiaty, idealne na
prezent dla babæ. W czwartek z kolei wyczarowali�my dla naszych dziad-
ków barwne ramki do zdjêæ. Dzieci podesz³y do tematu bardzo kreatywnie,
bogato ozdabiaj¹c ramki b³yszcz¹cymi cekinami i kolorowymi s³omkami.

Ostatniego dnia �Ferii w Muzeum� podstaw¹ kreatywnej zabawy sta³y
siê papierowe talerzyki. Motywem przewodnim zajêæ plastycznych by³
�podwodny �wiat�. Dzieci wykona³y ekologiczne rybki i o�miornice,
wykorzystuj¹c do tego rozmaite materia³y recyklingowe. £¹cznie w zajê-
ciach wziê³o udzia³ prawie czterdzie�cioro dzieci. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim za wspania³¹, wspóln¹ zabawê!

Info: A Rajska, zdjecia: T. Janczewski

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Organizatorzy przygotowali dla nich spotkania nie tylko dotycz¹ce
wycieczki do £odzi na pokaz zatytu³owany �Dwa szkie³ka� w Planeta-
rium EC1, a tak¿e zwiedzaniem Muzeum W³ókiennictwa oraz ciekawe
warsztaty plastyczne. W zajêciach prowadzonych przez Piotra Kowalskiego
i Sylwiê Kacalak bra³o udzia³ oko³o 30 dzieci w wieku 7 do 11 lat. Ta
grupa wys³ucha³a najpierw krótkich informacji o samych maskach, o ich
historii w staro¿ytnej Grecji, o ich wykorzystywaniu w teatrach Wenecji
(XIII w.). Na przyk³ad w samej Wenecji by³o osiem typów tych masek.
Dzieci wybra³y sobie poszczególne wzory i próbowa³y je wykonywaæ.
Wyciête z papieru i brystolu maski, a w³a�ciwie same formaty, próbowa³y
ozdabiaæ cekinami, piórami, brokatem. Tak wykonane maski zabiera³y do
domu, aby pochwaliæ siê swoimi zdolno�ciami plastycznymi.          /A.B./

FERIE W MUZEUM

W sali amfiteatralnej Kutnowskiego Domu Kultury mia³ miejsce
niezwyk³y koncert. Licznym mieszkañcom grodu nad Ochni¹
zaprezentowa³a siê orkiestra graj¹ca pod batut¹ �wietnego Macieja
Niesio³owskiego. To jeden z najwybitniejszych wspó³czesnych
polskich dyrygentów i znakomity propagator muzyki klasycznej
(znany z telewizyjnych koncertów, które okrasza³ anegdotami
tematycznymi). W KDK muzycy wyst¹pili w koncercie noworocz-
nym zatytu³owanym �Z batut¹ i humorem po �wiecie�. Mocne
brawa dla wykonawców by³y dowodem bardzo dobrego odbioru
programu, do którego doszed³ równie¿ taniec. Na pewno ta
muzyczna wêdrówka po �wiecie, z dowcipnym i komunikatyw-
nym erudyt¹  Maciejem Niesio³owskim, pozostanie na d³ugo
w pamiêci kutnowskim melomanom.          /J.P./

W ROLI GŁÓWNEJ – NIESIOŁOWSKI

Katarzyny Nosowskiej specjalnie przedstawiaæ nie trzeba, bo jej
istnienie jest tak oczywiste, jak oczywisty jest fakt, ¿e to jedna
z najlepszych, najbardziej oryginalnych i twórczych kobiet na pol-
skiej alternatywnej scenie muzycznej.  Znana zarówno  jako  front-
menka zespo³u Hey (od 1993), z którym zaczyna³a swoj¹ muzyczn¹
karierê oraz jako artystka solowa (Nosowska). Z zespo³em Hey
wyda³a do dzi� 12 albumów studyjnych, z których ostatni B³ysk
ukaza³a siê w kwietniu ubieg³ego roku i bardzo szybko zdoby³
status z³otej p³yty. Wspó³pracowa³a miêdzy innymi z takimi
muzykami  i zespo³ami jak: Voo Voo, �wietliki, Renata Przemyk,
Pustki, Andrzej Smolik, Pid¿ama Porno, Marek Dyjak czy Dezer-
ter. Od kilku lat - dyrektor artystyczny projektu Mêskie Granie.
Publikowa³a felietony w Zwierciadle, czy Muzie. Jej kariera solowa
zaczê³a siê w 1996 r. i od tamtej pory pod szyldem Nosowska
wyda³a a¿ 6 p³yt, z których ka¿da jest majstersztykiem pod wzglê-
dem brzmieñ oraz liryki. Spo�ród wszystkich p³yt artystki, tj.:
puk.puk (1996), Milena (1998), Sushi (2000), UniSexBlues (2007),
Osiecka (2008), 8 (2011), albumy puk.puk oraz UniSexBlues
bardzo szybko zyska³y miano z³otej p³yty, album 8 platynowej,
a  projekt Osiecka uzyska³ miano podwójnej platyny. Ju¿ od pierwszej
solowej p³yty Nosowska znacznie odbiega³a od mocno rockowych
klimatów zespo³u Hey, na rzecz brzmieñ bardziej elektronicznych
i eksperymentów z takimi gatunkami muzycznymi jak choæby
trip-hop czy drum�n�bass. W swoich poszukiwaniach i ekspery-
mentach muzycznych nie ustaje do dzi� i na pewno jeszcze nie raz
zaskoczy i s³uchaczy, i krytyków.Przy okazji nie sposób nie wspo-
mnieæ o lirycznych, mocnych tekstach, z których s³ynie Nosowska.
Jej wra¿liwo�æ muzyczna doskonale idzie w parze z wra¿liwo�ci¹
jêzykow¹, a sposób opisywania i widzenia rzeczywisto�ci to praw-
dziwie poetycka uczta dla odbiorcy.Ju¿ 16 marca po raz pierwszy
w Kutnie us³yszymy Nosowsk¹ w solowym repertuarze. Podczas
koncertu, który odbêdzie siê w KDK  pos³uchamy najlepszych
i najbardziej znanych utworów z jej solowych albumów.
Zapraszamy, bilety w cenie 55z³ ju¿ w sprzeda¿y.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Inspiracj¹ do napisania tego jak¿e potrzebnego woluminu - szczególnie
dla regionalistów i mi³o�ników historii Ziemi Kutnowskiej - by³
obszerny pamiêtnik hrabiny Stefanii Moszyñskiej z Cieleckich, jed-
nej z w³a�cicielek maj¹tku w Sójkach, o której Magdalena £ukomska
pisze we wstêpie do swojej publikacji: �Rozpoczynaj¹c lekturê
pamiêtnika nie przypuszcza³am, ¿e przez kolejne lata tak dobrze
poznam Stefaniê i jej rodzinê. Zaciekawi³a mnie ta nietuzinkowa
kobieta, inteligentna, ambitna i niepokorna. Jej ¿ycie nie by³o usiane
ró¿ami, zmaga³a siê z wieloma przeciwno�ciami losu, jednak dziêki
wewnêtrznej sile nie podda³a siê panuj¹cym w tamtych czasach kon-
wenansom. Nie by³a p³ochliw¹ panienk¹ ani potuln¹ ¿on¹, ulegaj¹c¹
woli mê¿a i jego rodziny. By³a odwa¿na, zaradna i pewna siebie.
Kobieta z charakterem. Wyprzedzaj¹ca swoj¹ epokê�.
Na 80 stronach, zawieraj¹cych 38 rozdzia³ów, Magdalena £ukomska
w sposób niezmiernie komunikatywny i poprzez odnalezione niektóre
fotografie dokumentuje historiê dworu i maj¹tku w Sójkach, archi-
tekturê i wnêtrza, park dworski, mieszkañców dworu - Cieleckich,
Moszyñskich. Przedstawia rezydentów dworu, s³u¿bê, rodziny, go�ci
i s¹siadów. Pisze o pami¹tkach ocala³ych, odnalezionych, zaginionych
i poszukiwanych. Jest te¿ mowa o obecnych w³a�cicielach dworu
w Sójkach - Krystynie i Tadeuszu Bombrych, którzy przez 12 lat zma-
gali siê z remontem i odnow¹ budynku znajduj¹cego siê w mocno
�op³akanym� stanie. Dwór (budowa w latach 1820-1825) zosta³
zakupiony przez PP Bombrych w 2000 roku od Urzêdu Gminy
w Strzelcach, a w 2012 r., dzieki ogromnej determinacji pani Krystyny
i pana Tadeusza, odzyska³ swój dawny blask i dzi� jest tu znakomicie
prosperuj¹cy Hotel Dwór Sójki wraz z restauracj¹. Jedn¹ z najcen-
niejszych pami¹tek sójeckiego dworu jest palisandrowy fortepian
z lat 1845-1846, na którym gra³ s³ynny kompozytor Franciszek Liszt.
Ksi¹¿ka zawiera tak¿e ofertê Hotelu Dwór Sójki oraz w fotograficz-
nym skrócie przedstawia atrakcje turystyczne w okolicy. Ciekawe te¿
jest drzewo genealogiczne w³a�cicieli Sójek. Promocja ksi¹¿ki �Dwór
w Sójkach i jego mieszkañcy� autorstwa Magdaleny £ukomskiej mia³a
bardzo uroczysty charakter z udzia³em przedstawicieli w³adz powiatu
kutnowskiego, ludz kultury, biznesu i spo³eczników. Odby³a siê
prezentacja woluminu przez autorkê oraz koncert Agencji Artystycznej
Soprano (utwory wykonywane by³y na �Fortepianie Liszta�).

KONCERT NOSOWSKIEJ W KDK

CENNA PUBLIKACJA

By³ te¿ staropolski poczêstunek. Dodajmy, ¿e ksi¹¿ka �Dwór
w Sójkach i jego mieszkañcy� zosta³a sfinansowana przez Krystynê
i Tadeusza Bombrych - mecenasów kultury i mi³o�ników historii Ziemi
Kutnowskiej. To dziêki Nim dwór w Sójkach i jego park otrzyma³
�drugie ¿ycie�.       Jerzy Papiewski
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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

Felieton Bywalca

Nadchodz¹ chmury! Nie tylko pogodowe, ale i gospodarcze.
Chocia¿ polski eksport do Wielkiej Brytanii wzrós³ w latach 2012-2015
a¿ o 50 procent (w 2016 � o 7%, szacunki na 2017 r. � dalsze � 6%), to
tzw. Brexit zapewne uderzy i w niego. G³ównie w s³odycze, ale i w miêso
(w tym � drób). Trzeba dodaæ, ¿e np. przez sklepy sieci Tesco trafia tam
a¿ 60% ca³o�ci sprzeda¿y polskich produktów (s¹ dostêpne w 1,1 tysi¹ca
sklepów w sieci licz¹cej 2,6 tysi¹ca). Jednak g³ówne os³abienie, a nawet
zmniejszenie naszego eksportu, mog¹ spowodowaæ ewentualne c³a wwo-
zowe� Masz babo placek! Zdecydowano siê na dodatkowy odstrza³
dzików. Z ró¿nymi k³opotami uda³a siê ta �nagonka�. Wnet zape³ni³y siê
¿ywno�ciowe magazyny. Baa, nawet w ci¹gu roku zwiêkszy³y siê w nich
stany dziczyzny, a¿ o pi¹t¹ czê�æ Zaczê³o siê. Ceny posz³y ju¿ w dó³
o 1-1,5 z³otego, a i tak nie mo¿na jej sprzedaæ � I to w cenie 4-5 z³ za
kilogram! Masz babo placek!
Od lipca w miejsce Agencji Rynku Rolnego, Nieruchomo�ci Rolnych oraz
Modernizacji I Restrukturyzacji Rolnictwa, powstanie jeden � Krajowy
O�rodek Wspierania Rolnictwa (KOWR). Dzi� ARR zatrudniaj¹ 1.150
osób (etatowych), a w ANR � 1850� Maj¹ byæ zwolnienia odpowiednio
345 i 555 etatów (³¹cznie 900!). A¿ siê wierzyæ nie chce!? Masz babo
placek! Tego chyba jeszcze nie by³o! Setki kilogramów mleka w proszku
pokry³y chodniki i fasady instytucji unijnych w Brukseli. Tak powitali
protestuj¹cy hodowcy byd³a obrady ministrów rolnictwa UE. Protesto-
wali przeciwko trudnej sytuacji na rynku nabia³u� Masz babo placek!
Walka o mieszkañców wsi � wci¹¿ � trwa. PSL, �nie w ciemiê bity�, zg³osi³
projekt podwy¿ki wynagrodzeñ dla� so³tysów. Nie tylko zwrot diet
i kosztów podró¿y, ale i zwy¿kê wynagrodzeñ (z 2 do 3 tysiêcy z³otych!),
a w Polsce jest 40.382 so³tysów (wójtów, burmistrzów i prezydentów �
2.478). Koszt podwy¿ki p³ac dla so³tysów ma wynie�æ 489 milionów
z³otych. Sk¹d je wzi¹æ! Nie takie koszty wytrzyma³o ju¿ bilionowe zad³u-
¿enie pañstwa� Masz babo placek! Polskie Stronnictwo Ludowe to
aktualnie prawdziwy potentat. Najwiêcej bo � 100 tysiêcy cz³onków, naj-
wiêcej w kraju wójtów (i nie tylko) potwierdzaj¹ dane o partyjnym kolosie.
Jest to jednak u³uda, gdy¿ wystarczy, ¿e PiS przeforsuje - prawnie lub nie
� nowe rozdanie samorz¹dowe i co pozostanie: kolos na glinianych
nogach. Masz babo placek!
Na koniec 2016 roku pog³owie byd³a wynosi³o ponad 5,9 milionów sztuk
(+3,9%). Natomiast pog³owie �wiñ wzros³o do ponad 11 milionów (4,9%
wiêcej ni¿ rok wcze�niej). �rednie ceny ¿ywca wo³owego spad³y w ci¹gu
roku o 2,7%; ��wininka� w skupie � hossa a¿ o oko³o 30 procent. Masz
babo placek!

Homo sapiens?
Ludzie, jedyne istoty obdarzone rozumem
nie zawsze potrafi¹ siê nim pos³u¿yæ.
Czêsto bywaj¹ bezmy�lnym t³umem,
którym ³atwo sterowaæ i ³atwo podburzyæ.

To nieprawda, ¿e �drzewiej lepiej bywa³o�.
¯e inaczej, nie ulega w¹tpliwo�ci.
Ale i dawniej ludziom �odbija³o�
i zawsze cwaniacy ¿erowali na naiwno�ci.

Czêsto fanatyzm i tupet bior¹ górê
nad racjonalnym my�leniem.
Ludzie siê wdaj¹ w bezmy�ln¹ awanturê,
która wywo³aæ mo¿e spo³eczne wrzenia.

Tak te¿ rewolucje siê zaczynaj¹,
rzadko postêpowe na ka¿dym etapie.
Walcz¹cy nie zawsze wiedz¹ za co umieraj¹,
mimo ¿e ludzie to ponoæ homo sapiens.

 Kazimierz Ci¹¿ela

Wolę mądrych
Ró¿nie w moim d³ugim ¿yciu bywa³o.
Nie zawsze by³o sielankowo.
Ale do koñca nie zgorzknia³em,
Choæ niejeden fragment zacz¹³bym od nowa.

Duch niespokojny, a czasem ambicja,
prowadzi³y po drogach pe³nych ró¿nych ludzi.
Czêsto przewodnikiem nie by³a prohibicja.
Dzi� co ciekawsze fragmenty budzi.

Wielu z tych, których spotka³em
zostawi³o znacz¹cy �lad we wspomnieniu.
Niektórych kocha³em, innych omija³em.
Nikogo nie mam na sumieniu.

Spotyka³em ludzi zawistnych i zgry�liwych.
Zawsze podchodzi³em do nich z wyci¹gniêt¹ d³oni¹
traktuj¹c ich, jak chorych albo nieszczê�liwych.
Rzadko jednak siêgali po ni¹.

Ale pozytywnych ludzi jest du¿o wiêcej.
I choæ nikt nie prowadzi takiej statystyki,
za wynik dodatni rêczê,
spokojny jestem o badañ wyniki.

Wiêcej jest ludzi pogodnych,
z tak zwan¹ otwart¹ g³ow¹,
ludzi zaufania godnych,
z którymi ¿yje siê bezkonfliktowo.

Z ocenami nie chcia³bym przedobrzyæ,
bo ¿yj¹ na �wiecie g³upole.
Pisa³ Morcinek, ¿e �Ludzie s¹ dobrzy�,
ja osobi�cie m¹drych wolê.

Kazimierz Ci¹¿ela

- Ponad 47 tys. Polaków umiera rocznie z powodu wysokiego poziomu
zanieczyszczenia powietrza. 87% tych szkodliwych emisji pochodzi
z domowych palenisk, a 9% z koksowni i elektrowni.
- Po roku od zlikwidowania przez PiS konkursów na stanowiska kierow-
nicze w administracji rz¹dowej bilans jest taki, ¿e na 1580 stanowisk
powo³ano ju¿ 1.376 osób bez konkursu. Czê�æ ju¿ zreszt¹ zwolniono,
z powodu braku kwalifikacji.
- Ponad 1 milion starych samochodów, �rednia wieku 12 lat, sprowadzo-
no do Polski w 2016 r.        Przegl¹d nr 4 (890), 23-26.01.2016 r., s. 6
- 2,8 mld euro otrzyma³a Polska w roku 2016 od Komisji Europejskiej na
realizacjê polityki spójno�ci. Nasz kraj otrzymuje jedna trzeci¹ �rodków
przeznaczonych dla wszystkich pañstw UE na zmniejszenie dystansu do
rozwiniêtej Europy.
- Ma³gorzata Wojtacka jest pierwsz¹ Polk¹ i szósta kobiet¹ na �wiecie,
która samotnie zdoby³a biegun po³udniowy. Przez 60 dni przesz³a 1,2 km.
- Nowa Ruda, gdzie norma �redniorocznego poziomu B(a)P zosta³a prze-
kroczona 17-krotnie, NOWY TARG, OPOCZNO (po 15), RYBNIK (12),
SUCHA BESKIDZKA (11), NOWY S¥CZ, PROSZOWICE (po 10),
TOMASZÓW MAZOWIECKI (9,8) i ZAKOPANE (9,1), to najbardziej
zanieczyszczone miasta w Polsce.
- 2.993 osoby zginê³y na polskich drogach w zesz³ym roku. Po raz pierwszy
od piêciu lat sytuacja siê pogorszy³a. Trudno tego nie powi¹zaæ z kampani¹
wymierzon¹ w radary i ograniczeniem tej formy kontroli szaleñcami dro-
gowymi.          Przegl¹d nr 4 (890), 30-5.02.2016 r., s. 6

G£UPOTA,
PRYMITYWNA G£UPOTA,

KTÓRA TOWARZYSZY POLSCE
OD POCZ¥TKU PO DZI� DZIEÑ!

G£UPOTA!
Zmar³y w wieku 97(!) lat profesor doktor W³adys³aw Markiewicz.
Socjolog, politolog, cz³onek PAN  (przez dwie kadencje jej wice-
prezes).

GŁUPOTA

- Prezes polskiego koncernu �Orlen�, po ubieg³orocznej decyzji akcjona-
riuszy, bêdzie móg³ zarobiæ � 1,6 miliona z³otych.
- Najni¿sza wyp³acana przez ZUS emerytura wynosi � 4 grosze.
- A¿ 83% czytelników Skanera tygodnika �Wprost� jest za ogranicze-
niem mandatów pos³a do dwóch kadencji, a 70% za podobnym rozwi¹za-
niem wobec samorz¹dowców.
Prawo, nie � sprawiedliwo�æ!? Tak ju¿ jest.
Im wiêcej prawników i historyków, tym wiêcej problemów dla przeciêtnego
Kowalskiego. Wybuch³a afera samorz¹dowa. Chocia¿ dopiero rok po opu-
blikowaniu przez �P¯K� za³o¿eñ jej reformy, opracowan¹ zgodnie
z zasad¹: �Jak pognêbiæ opozycjê�. Ju¿ obie strony �okopa³y siê� w swoich
pozycjach. Prawica chce zmian (oczywi�cie lepszych dla siebie). Cen-
trum i (resztki) lewicy stoj¹ na � status quo. Ludzie, przyszli wyborcy,
zostali tak �sko³owani�, ¿e jak zwykle nie bardzo wiedz¹, kto ma racjê,
ale w ogóle: O co chodzi?! A w sumie sprawa dotyczy dwukadencyjno�ci
w³adzy, czyli wójtów burmistrzów i prezydentów miast. I to wszystko!
Ale w szczegó³ach to prawo trzeszczy, jak drzwi w zawiasach. Do�æ stwier-
dziæ, ¿e w skrajnej postaci w powiecie kutnowskim mog³aby �wystartowaæ�
tylko wójt D¹browic Dorota D¹browska (zreszt¹ by³a starosta). Ju¿ nikt
nie zwraca uwagi na takie detale, ze tym razem prezydent nie podpisze
ustawy, w której �prawo  dzia³a wstecz��. Czyli, nie ma sprawy � nie ma
sprawy!? Ale w Polsce nawet dziecko nie wierzy, ani nie ufa � rz¹dz¹-
cym. Raczej ju¿ � ¿e znowu zostan¹ OSZUKANI. A to jak uczy historia
udaje siê � jak dotychczas � wszystkim rz¹dom! Ot co!      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Ten mo¿e � jak wielu mieszkañców z wiêkszych o�rodków � nie
wiedzieæ, co w takim Kucienku siê przydarzyæ mog³o w styczniu
2017 roku. Tymczasem dzia³o siê, oj dzia³o! Nawet wiêcej ni¿
w wiêkszych o�rodkach!!! Jak wszêdzie, tak i u nas, pokaza³a siê
zima. Normalna � jakiej dawno ci u nas nie by³o. Ze �niegiem
i mrozem. Wybuch³a epidemia grypy. Kolejki chorych wszêdzie:
i w przychodniach, i w szpitalu. Dosz³o do tego, ¿e chorzy doktorzy
przyjmowali innych, a¿ w koñcu i ich zmog³o chorobowe le¿enie
Wcze�niej by³ prezydencki Coctail, który jak zwykle kojarzy³
rz¹dz¹cych g³ównie z tymi co pracuj¹ w biznesie, o�wiacie, kulturze
itp. Autentycznie!  Od�piewano �Sto lat�  Matuzalemowi Biznesu
Mieczys³awowi Wo�ko.  Az siê wierzyæ nie chce, ale do¿y³ ju¿ �
81 lat. Dziêki niemu zatrudnia siê w mie�cie oko³o 600 osób, kwitnie
(chocia¿ ostatnio �zgas³a�) koszykarska Ekstraklasa, a ostatni¹
inicjatyw¹ � która po paru latach przeradza siê z idei fix w praktykê
� jest nowa, prywatna szko³a �rednia (jak dawniej, za moich czasów
z obowi¹zkowymi dwoma jêzykami obcymi). Moje gratulacje!
Chocia¿ w styczniu �wiêtowano równie¿ urodziny � bodaj¿e
najstarszej mieszkanki powiatu kutnowskiego z Nowych Ostrów,
105-letniej Jadwigi Wronkowskiej. By³y w³adze gminy � wójt
Zdzis³aw Kostrzewa i przewodnicz¹cy Rady Gminy � Jacek
Olesiñski, ¿yczenia, kwiaty i okoliczno�ciowy tort! Równie¿
redakcyjne gratulacje! Jerzy Owsiak znowu zbulwersowa³ i kut-
nowsk¹ opiniê spo³eczn¹. Mimo z³ej aury, skromniejszych imprez,
zebrano- w samym Kutnie � a¿ o 2500 z³ wiêcej! Jak kto ma inne
zdanie to niech sobie obejrzy chocia¿by odcinek �Rancza�, w którym
Sulejukowa wygra³a w Toto Lotka 5 milionów z³otych i podzieli³a
z tego oko³o miliona na Caritas i � Owsiaka! Jak jeszcze nie
wierz¹, to mo¿e przyda im siê informacja, ¿e nowa polska lewica
zg³asza Jerzego Owsiaka do Nagrody Nobla!!!
Ale siê narobi³o! Pad³ rekord! W Aquaparku! Milionowa p³ywaczka!
By³a ni¹ Martyna Kod³ubaj z Gostynina. Koñcz¹ siê uczniowskie
ferie ! Równie¿ studniówki, których siedzib¹ sta³a siê restauracja
�Westa� w Zawadach. To formalnie gmina Krzy¿anów, ale tak po
prawdzie to � przedmie�cie Kutna � W spokoju ferii podano
informacjê o tym jak przekszta³c¹ siê kutnowskie gimnazja. Trzy
gimnazja, jak to by³o przed ostatni¹ reform¹, zamieni¹ siê w szko³y
podstawowe (Gimnazjum nr 2 � w SP nr 2; GM nr 1 � w SP nr 7,
a GM nr 3 w SP nr 5). Teraz po feriach masowe Dni Babci i Dziadka.
Ich praktyczne znaczenie znaj¹ ci, którzy � czy chc¹, czy nie �
musza korzystaæ z opieki ich dzieci. Wyst¹pi³ w Kutnie dla nich
sam Wojciech G¹sowski, z nie�miertelnym przebojem �Gdzie te
prywatki�. I na koniec s³ów kilka o traconych autorytetach.
W styczniu dosz³o do nietypowych przestêpstw. Policjant - mor-
derc¹ !? Natomiast �napad� na �grunwaldzk¹� plebaniê przyniós³
z³odziejom kilkana�cie tysiêcy z³otych. To ju¿ moralne dno!

Z powa¿aniem - Andrzej Stelmaszewski

Czytelniczy Hyde Park

STATYSTYCZNY PRZEGLĄD PRASY

W styczniu pracê pos³ów �le oceni³o a¿ 67 procent (!) (najni¿ej z dotych-
czasowych badañ). Natomiast senatorów � 51 procent, natomiast z prezy-
denta Andrzeja Dudy zadowolonych jest 52 procent � To wynik
badañ CBOS.      Jan Widz

NOTOWANIA – W DÓŁ!
Czytelniczy Hyde Park

Grypa!!!
W styczniu odnotowano 796 przy-
padków grypy (od 1 wrze�nia do 31
grudnia 2016 - tylko 2 przypadki).
To prawie trzykrotny wzrost w po-
równaniu z rokiem poprzednim!

Wiatraki!?
Wojewódzki S¹d Administracyjny

odrzuci³ skargê wójta gminy Bedlno
Krzysztofa Ko³acha w sprawie
budowy 10 gigantycznych wiatra-
ków o wysoko�ci 200 metrów (!?).
Mia³yby one powstaæ w Szewcach
Nadolnych, Stradzewie, Ernestynowie,
Pleckiej D¹browie i G³uchowie.
Czy powstan¹!?

Coraz bardziej brutalna ingerencja cz³owieka w �rodowisko naturalne przynosi
op³akane efekty. Ocieplenie klimatu sta³o siê faktem. Lasy poddawane s¹
rabunkowej gospodarce. Znikaj¹ lodowce i podnosi siê stan wody w oceanach.
Zanieczyszczenia wyrzucane w atmosferê s¹ coraz bardziej dokuczliwe. Czê�æ
odpowiedzialnych polityków, wiele �rodowisk naukowych i liczne stowarzy-
szenia pozarz¹dowe dostrzegaj¹ ten problem. Niestety, s¹ twardog³owi i wp³y-
wowi decydenci, którzy twierdz¹, ¿e to s¹ problemy teoretyczne. Do nich nale¿y
tak¿e minister zdrowia Konstanty Radziwi³³, który zadziwi³ wypowiedzi¹
traktuj¹c¹ smog jako problem teoretyczny. Po krótkim czasie wypar³ siê tej
wypowiedzi. W tym przypadku wyd³u¿aj¹cy siê nos k³amczucha Pinokia to
rzeczywi�cie ma³y problemik teoretyczny. Równie¿ kutnowscy w³odarze
w osobach prezydenta Zbigniewa Burzyñskiego i jego zastêpcy Jacka Boczkai
nale¿¹ do osób stosuj¹cych wodolejstwo i uciekaj¹cych od rzeczywistego roz-
wi¹zania problemu ochrony naszego powietrza. Apelowa³em niedawno o nowe
i odpowiedzialne podej�cie, które doprowadzi do spadku zanieczyszczenia.
Zapozna³em siê z wypowiedziami Jacka Boczkai na konferencji prasowej
w dniu 24 stycznia br., który ochoczo opowiada³, ¿e w 2016 r. miasto dofinan-
sowa³o w kwocie do 3 tysiêcy z³otych wymianê starych pieców grzewczych na
nowe piece ekologiczne dla 29 w³a�cicieli domów. Ponadto stwierdzi³, ¿e na
rok bie¿¹cy wp³ynê³o 28 wniosków. Jednocze�nie wiceprezydent zachwala³
jakie to dobrodziejstwo spotka³o 520 w³a�cicieli, którzy otrzymali ulgê w po-
datku od nieruchomo�ci. Gdyby panowie prezydenci zdobyli siê na trochê wiêk-
szy wysi³ek intelektualny, to zapewne doszliby do wniosku, ¿e dotychczasowe
dzia³ania miasta i stosowane zachêty s¹ zdecydowanie niewystarczaj¹ce.
Wymiana starych kot³ów grzewczych to jest dopiero pocz¹tek rozwi¹zania pro-
blemu. Ulga w podatku od nieruchomo�ci jest u³amkiem wydatków na zakup
ekologicznego paliwa grzewczego, które przecie¿ jest zdecydowanie dro¿sze
od spalanych �mieci i  odpadowego zasiarczonego wêgla i mia³u. Gdyby panowie
zdecydowali siê dalej kontynuowaæ twórcze procesy my�lowe, to równie¿
doszliby do wniosku, ¿e najwiêkszym problemem jest brak �rodków na zakup
ekologicznego paliwa. Ten problem szczególnie dotyczy osób starszych o niskich
dochodach i emeryturze, czêsto niewiele przekraczaj¹cej tysi¹c z³otych. ¯eby
rozwi¹zaæ temat nale¿a³oby dokonaæ szczegó³owej analizy; ile osób wymaga
pomocy, jakie s¹ mo¿liwo�ci miasta, okre�liæ kryteria pomocy. Nastêpnie nale-
¿a³oby przygotowaæ ca³o�ciowy projekt systemu pomocy i poddaæ go konsul-
tacjom. Ponadto miasto energicznie powinno siê w³¹czyæ w rozmowy z Zak³adem
Gazownictwa w £odzi w celu przyspieszenia rozbudowy sieci gazu ziemnego.
Dotychczasowe tempo inwestycji gazowniczych jest zdecydowanie niewystar-
czaj¹ce. Tak powinna post¹piæ odpowiedzialna w³adza samorz¹dowa dbaj¹ca
o ochronê �rodowiska. Ostatnio rozgorza³a dyskusja nad dwukadencyjno�ci¹
wójtów, burmistrzów, prezydentów. Propozycja wywo³a³a burzê, chocia¿
dzisiejsi oponenci, w szczególno�ci politycy Platformy Obywatelskiej, kilka
lat temu równie¿ zg³aszali potrzebê takiej zmiany. Dotychczasowe do�wiad-
czenia wykazuj¹, ¿e wprowadzenie dwóch kadencji, najlepiej piêcioletnich,
by³oby dobrym rozwi¹zaniem. Wirus d³ugiej w³adzy czêsto dotyka i czasami
deprawuje tych, którzy przyspawali siê do sto³ków. Tworz¹ siê uk³ady zamkniête,
a w³adza stosuje prost¹ i skuteczn¹ zasadê �dziel i rz¹d��. Równie¿ w Kutnie
mamy negatywne zjawiska, które s¹ udzia³em d³ugowiecznego prezydenta.
Obserwuj¹c skuteczno�æ rz¹dz¹cego Prawa i Sprawiedliwo�æ zmiany zostan¹
przeprowadzone, a odchodz¹cym w³odarzom pozostanie zmieniæ zajêcie.
¯yjemy w ciê¿kich czasach. W atmosferze mamy mrok i smog. Polityków
i samorz¹dowców gnêbi wirus w³adzy i wiara, ¿e najlepsza demokracja to
w³adza pe³na i nieograniczona czasem. Najlepiej ¿eby by³a do¿ywotnia!

Krzysztof Wac³aw Dêbski

MROK I WIRUSY
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP
105 lat Szko³y Rolniczej w Mieczys³awowie

HISTORIA SZKOŁY
(ci¹g dalszy ze strony 4)
W latach 1912-1939 kierownikami szko³y byli:
1. Stanis³aw Dobrowolski (1912-1915), absolwent filozofii
Uniwersytetu Krakowskiego,
2. Jan Rapacki (1915-1917), in¿ynier rolnik,
3. Mieczys³aw Kraszewski (1917-1921), absolwent kursów
przemys³owo rolniczych, Warszawa,
4. Konstanty Migda³³o (1921-1950), in¿ynier rolnik, absolwent
Akademii Ziemiañskiej w Wiedniu.
Przez ca³y okres istnienia szko³y grono nauczycielskie sk³ada³o
siê zawsze z 4 osób oraz majstra warsztatowego. W sk³adzie
tym byli fachowcy: hodowca, rolnik, ogrodnik i nauczyciel
przedmiotów ogólnokszta³c¹cych. W szkole w ró¿nych okre-
sach uczyli rolnictwa: Kazimierz B¹darzewski, Stanis³aw
Staszyñski, (wychowanek Szko³y Mieczys³awów, ukoñczy³
WSR w Warszawie), W³adys³aw Brzozowski (in¿ynier rolnik),
Julian Hordyñski (�rednie rolnicze). Ogrodnictwa nauczali:
Czes³aw G³owiñski, Wawrzyniec Zydorczak (stosunkowo d³ugo
1914-1937), Józef Kostrzewski (in¿ynier ogrodnik). Przedmiotów
ogólnych nauczali: Wincenty Ziemacki, Romuald Petrykowski,
Jerzy Mossor, Stanis³aw Sokalski, Janusz Go³¹b, Aleksander
Pasiak, Henryk Sikorski (tylko ten mia³ wykszta³cenie wy¿sze).
Hodowlê prowadzili kierownicy szko³y. Przedmioty specjalne
prowadzili fachowcy z Kutna i Warszawy, a dotyczy³o to:
weterynarii, architektury, samorz¹dno�ci itp. Religiê wyk³adali
ksiê¿a z parafii £¹koszyn.
Podkre�liæ nale¿y, ¿e przygotowanie kadr dla tego typu szko³y
by³o dobre, mankamentem by³a du¿a fluktuacja. Szczególnie
wysoko oceniæ nale¿y pracê K. Migda³³o, by³ to bowiem dobry
fachowiec i organizator, dobry pedagog, a przy tym dobry cz³o-
wiek. Dla szko³y po�wiêca³ ka¿d¹ chwilê, pracowa³ równie¿
spo³ecznie na polu o�wiaty i kultury w powiecie. Usilnie walczy³
o rozbudowê i podniesienie stopnia organizacyjnego szko³y, ale
braki finansowe przekre�la³y zamierzenia.

Organizacja procesu dydaktycznego
i wychowawczego
Cykl dydaktyczny trwa³ w szkole 11 miesiêcy i przez ca³y czas
funkcjonowa³a tylko jedna klasa. W latach 1912-1918 realizo-
wano program szkolenia zawodowego w sposób praktyczny,
problemy teoretyczne podejmowano wy³¹cznie fragmentarycznie.
Problemy narodowo-niepodleg³o�ciowe je�li by³y podejmowane,
to w sposób konspiracyjny. O problemach polityczno-niepod-

leg³o�ciowych rozmawiano i dyskutowano, ale dzia³alno�ci
organizacyjnej nie prowadzono ¿adnej i nie zalecano wstê-
powania do niepodleg³o�ciowych organizacji wojskowych.
Do chwili wydania nowego programu �Szko³y Rolniczej
Mêskiej� przez Ministerstwo Rolnictwa w 1921 roku,
w szkole prowadzono hodowlê ro�lin i zwierz¹t, ogrod-
nictwo, warzywnictwo, uprawê roli i pszczelarstwo.
A oto przedmioty, które prowadzono w oparciu o program
z 1921 roku i wymiar godzin: religia (ok. 20-30 godzin),
jêzyk polski (136), historia (48), geografia (40), nauka
o Polsce (44), arytmetyka (164), chemia i fizyka (100),
botanika (50), anatomia i fizjologia zwierz¹t (60), rolnictwo
z organizacj¹ i rachunkowo�ci¹ (200), hodowla z ¿ywie-
niem (150), weterynaria (25-40), ogrodnictwo z warzyw-
nictwem (52).
W�ród przedmiotów uznanych za uzupe³niaj¹ce prowa-
dzono: miernictwo, spó³dzielczo�æ, przysposobienie
wojskowe, higienê, sport z gimnastyk¹, �piew i muzykê.
Ju¿ pobie¿na analiza pozwala stwierdziæ, ¿e program by³
bardzo prze³adowany i trudny do realizacji dla nauczycieli
i uczniów. W roku szkolnym 1936/37 pewne partie mate-
ria³u programowego zosta³y usuniête.
Dzieñ pracy ucznia trwa³ 16 godzin, w tym lekcji 6-7
i czas wolny � 3 godz. Posi³ki i przerwy � 3 godz. Dzieñ
rozpoczynano o godz. 6 a koñczono o 21.30. W okresie
nasilonych prac w gospodarstwie dzieñ pracy i nauki ulega³
reorganizacji.
Wielu by³ych absolwentów, z którymi prowadzono roz-
mowy, twierdzi³o, ¿e poziom nauczania by³ wysoki, ¿e
nauczyciele troszczyli siê o wiedzê i umiejêtno�ci wycho-
wanków. W³adze o�wiatowe poziom dydaktycznej pracy
szko³y ocenia³y równie¿ bardzo pozytywnie. Problemy
wychowawcze do 1918 roku je¿eli by³y podejmowane, to
niemal wy³¹cznie nielegalnie. Wiadomo, ¿e w sposób
bardzo ostro¿ny dyskutowano z m³odzie¿¹ na tematy
narodowo-niepodleg³o�ciowe. Dopiero w Polsce niepod-
leg³ej zadania wychowawcze traktowano na równi z dy-
daktycznymi. W procesie wychowania podejmowano
problematykê wychowawcz¹ zgodnie z programem
polityczno-spo³ecznym Narodowej Demokracji, bowiem
partia ta opanowa³a ca³kowicie CTR, które prowadzi³o
szko³ê.
Dominowa³y w procesie wychowawczym tre�ci i idee
religijne, narodowe, solidarystyczne i antypi³sudczy-
kowskie.          (c.d.n.)
Eugeniusz Walczak, Zarys historii Szko³y Rolniczej
w Mieczys³awowie 1912-1987



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 3/448 • 9 LUTEGO 2017 R.

¯YCIE REKLAMOWE

10



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 3/448 • 9 LUTEGO 2017 R.

¯YCIE HISTORYCZNE

11

Ciekaw¹ postaci¹ historyczn¹ Go³êbiewa by³ Maciej Wodzyñski (1792-
1848). Syn Antoniego, chor¹¿ego i sêdziego pokoju powiatu bielsko-
kujawskiego oraz Kasyldy Orseti. Przebywa³ za granic¹ m.in. zwiedzi³
Niemcy, Szwajcariê i Francjê. Organizowa³ administracjê s¹dow¹ Ksiê-
stwa Warszawskiego. W 1809 r. zasta³ pos³em powiatu gostyniñskiego.
Walczy³ w 1809 r. przeciw Austriakom u genera³a Jaros³awa Henryka
D¹browskiego. By³ w delegacji Sejmu do Napoleona przed jego wypraw¹
na Moskwê. Jako adiutant genera³a Karola Kniaziewicza odby³ wyprawê
na Rosjê. W 1815 roku walczy³ pod dowództwem ksiêcia Józefa Ponia-
towskiego. Dosta³ siê do niewoli, a nastêpnie powróci³ do rodzinnego
Go³êbiewa. Jako w³a�ciciel, w 1816 roku, zaj¹³ siê odbudow¹ gospodar-
stwa. Wybrany do sejmiku (1818-1820) nastêpnie � Sejmu. W 1820 r.
mianowano go senatorem kasztelanem. W Sejmie i Senacie okresu
Powstania Listopadowego by³ senatorem-wojewod¹. Zbieg³ do Drezna.
W testamencie przeznaczy³ 100 000 z³otych na potrzeby emigracji, a dla
Towarzystwa Literackiego � pó�niejszej Biblioteki Polskiej w Pary¿u
kolekcjê 40.000 grafik artystów europejskich od XV w. do lat czterdzie-
stych XIX wieku. Do najcenniejszych zaliczyæ nale¿y miedzioryty
Albrechta D?rera, Lucasa Cranacha, Agostino Dycka, Rembrandta
�Starzec�. Poza tym kolekcja liczy³a jeszcze czterotysiêczny zbiór ksi¹¿ek
i ponad 1000 monet i medali.

XVI wiek - Pierwsze wzmianki �ród³owe o Sójkach (dawniej Soj-
kach) pochodz¹ z 1522 roku. Dobra te nale¿¹ wówczas do Sojeckich
herbu Grzyma³a.
XVIII wiek - Sójki przechodz¹ w rêce Mikorskich legitymuj¹cych
siê herbem Ostoja, a pod koniec XVIII wieku w³a�cicielami Sójek
i okolicznych wsi na d³ugie lata zostaj¹ Cieleccy herbu Zaremba. Jak
wynika z zachowanych przekazów dobra te wnios³a w posagu do
rodziny Cieleckich Brygida Mikorska. By³a ona pierwsz¹ ¿on¹
Wojciecha Cieleckiego - starosty Zgiersko-Muchnowskiego. Zmar³a
w 1799 roku.
XIX wiek - Wojciech Cielecki ¿eni siê po raz drugi z Pelagi¹
Kleniewsk¹, Ma³¿eñstwo niestety nie trwa d³ugo z powodu nag³ej
�mierci Wojciecha. Z tego zwi¹zku narodzi³ siê syn Feliks, Dziedziczy
on po ojcu maj¹tek w Sójkach wraz z s¹siednimi folwarkami Wierzbie,
Komadzyn i ¯urawieniec.
1820 rok - Feliks Cielecki, o¿eniony z Franciszk¹ z Zawiszów
Czarnych, buduje w latach 1820-25 murowany dwór w Sójkach -
w tamtych czasach nazywano go nawet pa³acem. Okaza³a rezydencja
Cieleckich przetrwa³a w prawie niezmienionej formie zewnêtrznej do
naszych czasów. W maj¹tku m³ody w³a�ciciel wznosi nowe zabudo-
wania gospodarcze i zak³ada dobrze prosperuj¹c¹ cukrowniê
�Maria�. Wokó³ dworu rozrasta siê malowniczy park krajobrazowy,
Feliks i Franciszka maj¹ trzech synów: Zdzis³awa, Stefana, W³ady-
s³awa i jedn¹ córkê Jadwigê.
1858 rok - Sójki dziedziczy najstarszy syn Feliksa - Zdzis³aw Cielecki
o¿eniony z Wand¹ Cieleck¹ z linii Galicyjskiej. Zdzis³aw zarz¹dza³
wcze�niej maj¹tkiem w Siecieniu. M³ode ma³¿eñstwo zamieszkuje
w sójeckim dworze kilka lat po �lubie z trzyletni¹ wówczas córk¹
Stefani¹. Po kilku latach na �wiat przychodzi syn Jerzy.
1888 rok - Maj¹tek pozostawiony przez Wandê i Zdzis³awa obejmuje
Stefania Moszyñska herbu Na³êcz, która po separacji z mê¿em
powraca do Sójek. Chocia¿ ma inne ¿yciowe plany, po�wiêca je, by
ratowaæ �rodzinn¹ schedê� - czytamy w jej pamiêtniku. Brat Jerzy
przy podziale maj¹tku wybiera dwa mniejsze folwarki i kapita³.
1909 rok - Stefania przepisuje Sójki na syna Jana Moszyñskiego.
Hrabia Moszyñski zarz¹dza Sójkami do roku 1928.
1928 rok - Sójki kupuje Leon Koryzna. Dworskie salony ponownie
zape³niaj¹ siê gwarem i �miechem dzieci. Koryznowie mieszkaj¹
w Sójkach do wybuchu II Wojny �wiatowej.
1939 rok - Dwór okupuj¹ Niemcy. Po Bitwie nad Bzur¹ w obrêbie
zabudowañ dworskich utworzony zostaje obóz jeniecki dla ¿o³nierzy
polskich. W pa³acu powstaje tajna placówka RSHA - Urz¹d Bezpie-
czeñstwa Rzeszy, która dzia³a do koñca wojny. Po wojnie dobra
sójeckie zostaj¹ znacjonalizowane.
1945-1998 - W budynku funkcjonuje szko³a podstawowa. W wydzie-
lonej czê�ci mieszkaj¹ nauczyciele.
2000 rok - Zniszczony budynek wraz z parkiem, które s¹ w³asno�ci¹
gminy, zakupuj¹ pañstwo Krystyna i Tadeusz Bombrych. Podejmuj¹
mozolne prace renowacyjne, które trwaj¹ dwana�cie lat.
2012 rok - W piêknie odnowionym obiekcie otwarty zostaje trzy-
gwiazdkowy �Hotel Dwór Sójki� z restauracj¹.
(Magdalena £ukomska, Dwór w Sójkach i jego mieszkañcy, Kraków
2016, fot. zbiory Hotelu Dwór Sójki)

HISTORIA DWORU
I MAJĄTKU W SÓJKACH

MACIEJ WODZYŃSKI

(...) Kutno w po³owie XVIII wieku znalaz³o siê na trasie nowego traktu
pocztowego, bowiem w 1749 roku król August III zmieni³ ustalon¹ dot¹d
drogê, wiod¹c¹ z Drezna przez Wroc³aw - Wieruszów - Widawy - Piotrków
- Ujazd - Rawê do Warszawy, na trasê biegn¹c¹ starym �redniowiecznym
szlakiem, na którym le¿a³o Kutno. Po zmianie trasy przejazdu z Drezna
do Warszawy dwór królewski potrzebowa³ miejsc do noclegu i odpoczynku.
Miêdzy Poznaniem a Warszaw¹ konieczne sta³o siê wystawienie nowych
stacji postojowych, których wybudowanie zaproponowano w Kleczewie
i Kutnie.
Nowa droga mia³a przede wszystkim skróciæ czas przejazdu przez obce
tereny, znajduj¹ce siê poza granicami Saksonii i Rzeczpospolitej. Prowa-
dzi³a przez: Konigsbruck, Bernsdorf, Hoyerswerda, Spremberg, Porst lub
Brody (1 nocleg), Gubin, Krosno, Griesel/Gry¿yna, �wiebodzin
(1 polskie miasto), Miêdzyrzecz (2 nocleg), Lewice, Pniewy, Bytyñ,
Lusowo, Poznañ (3 nocleg), Kostrzyn, Nekla, Wrze�nia, Brudzewo, Mie-
czownica, Kleczew (4 nocleg), Sompolno (ta stacja z przyczyny lesistych
terenów nie powinna byæ zmieniana, zawsze jednak winna byæ przedk³a-
dana Jego Wysoko�ci [pod rozwagê], Ozorzyn, Luboniek, Giaznów,
Kutno (5 nocleg), Bedlno, Kiernozia, Sochaczew, Leszno, B³onie, War-
szawa (ok. 812 km czyli ok. 505 mil).
(...) 21 kwietnia 1750 roku obie Królewskie Mo�cie pó�nym przedpo³u-
dniem o godzinie 11 przybyli do Kutna, gdzie wraz z przyjazdem Obojga
Królestwa, nakazano dawaæ salut z ma³ych mo�dzierzy. Ich Królewskie
Mo�cie post¹pi³y w progi nowo zbudowanego pa³acu [Interims Palais],
i spo¿yty posi³ek o godzinie 11.30; za� potem o godzinie 12.30, Królew-
skie Wysoko�ci, bez nocowania w Kutnie, kontynuowa³y podró¿ do War-
szawy, gdzie przyby³y o godzinie 22.45 w najlepszym zdrowiu.
(Królewski Pa³ac Pocztowy (podró¿ny) Augusta III. Zarys dziejów,
Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutno 2015)

DZIEJE PAŁACU DO 1763 r.

Andrzej Sapalski, syn Stefana Olszyñskiego i Zofii Sapalskiej,
w³a�ciciel maj¹tku Kalinowa, tak pisze o swojej rodzinie i o maj¹tku
w gminie Kutno:
�Maj¹tek Kalinowa mia³ ³¹cznie (ziemia orna, park, stawy, ogród
owocowy i warzywny) 326 ha, w tym ziemia orna 307,4 ha. W³a�ci-
cielem maj¹tku byt w 1939 mój ojciec, Stefan Olszyñski, który mia³
dwóch synów, Edwarda (ur. 1923) i Andrzeja (ur. 1925). Moja matka
z domu Sapalska zmar³a w 1928. Ojciec mój mia³ ukoñczone wy¿sze
studia rolnicze w Krakowie i prowadzi³ maj¹tek wzorowo, powiêkszaj¹c
w ci¹gu dwudziestolecia (1920-1939) znacznie jego warto�æ. Miedzy
innymi prowadzi³ hodowlê koni �na remonty� dla wojska (by³o 36
klaczy pó³krwi angielskiej), co wówczas by³o bardzo op³acalne. Rów-
nie¿, obora uzyska³a status zarodowej. Niezale¿nie od tego, w ramach
gospodarki uzupe³niaj¹cej, by³a w Kaliniowej wzorcowa pasieka z³o-
¿ona z 115 uli oraz du¿e stawy zarybione. Od 1930 ojciec mój przyj¹³
posadê generalnego plenipotenta - adrninistratora maj¹tku Skêpe
(powiat w³oc³awski), o wielko�ci 12 tys. ha, za bardzo wysokie wyna-
grodzenie w wysoko�ci 1500 z³ miesiêcznie (za 400 z³ miesiêcznie ¿y³a
w tych czasach bardzo dobrze czteroosobowa rodzina).
Wszystkie w ten sposób zarobione pieni¹dze przeznaczy³ ojciec na
sp³atê dwóch moich wujów oraz inwestycje. Wed³ug posiadanych
przeze mnie informacji w 1939 maj¹tek Kalinowa by³ wysoce docho-
dowy i pozbawiony jakichkolwiek d³ugów. Jego warto�æ podobno
wyceniona by³a w 1939 na l.000.000 z³, czyli na ówczesnych 200.000
dolarów USA.
Dwór, z architektonicznego punktu widzenia, nie przedstawia³ wiêk-
szej warto�ci, natomiast mia³ du¿¹ warto�æ u¿ytkow¹. Mia³ 11 pokoi,
dwie ³azienki i wc, by³ ca³kowicie skanalizowany. W kranach by³a
ciep³a i zimna woda. Pokoje na parter¿e by³y stale zamieszka³e, a na
I piêtrze by³y trzy pokoje plus ³azienka i wc. Kuchnia oraz dwie du¿e
spi¿arnie mie�ci³y siê w suterenie. Park i staw by³y bardzo ³adnie utrzy-
mane. Wszystkie budynki gospodarcze by³y murowane i w dobrym
stanie technicznym. Park maszynowy, jak na ówczesne czasy, by³
nowoczesny. W jego sk³ad wchodzi³ m.in. traktor, który ora³, jak rów-
nie¿ móg³ napêdzaæ m³ockarniê i sieczkarniê oraz lokomobila do
napêdu m³ockarni.
Ojciec mój w czasie wojny znalaz³ siê z Wojskiem Polskim najpierw
we Francji, a pó�niej w Anglii i w koñcu w Portugalii, w Lizbonie,
gdzie zmar³ na atak serca w 1942. Ja z bratem w marcu 1940 uciekli-
�my z Kalinowej (zostali�my wcze�niej ostrze¿eni o gro¿¹cym nas aresz-
towaniu i wywiezieniu do obozu do Warszawy). Brat mój, Edward,
harcmistrz Szarych Szeregów, zgin¹³ w Warszawie w 1943. Ja by³em
w Armii Krajowej w Warszawie, a w koñcu wojny (1944) w partyzant-
ce na Wileñszczy�nie. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej zosta³em wraz
z kolegami aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu w Ka³udze,
sk¹d cudem uda³o mi siê wydostaæ. Po wojnie ca³e zawodowe ¿ycie
przepracowa³em w gospodarce morskiej w resorcie ¿eglugi. Obecnie,
od wielu lat, jestem na emeryturze.
Kalinowa, po przy³¹czeniu powiatu kutnowskiego do �Reichu� w 1940,
zosta³a przekazana w rêce lotnikowi niemieckiemu za osi¹gniêcia
bojowe na froncie zachodnim we Francji. W latach 1940-1944
zamieszkiwa³a w Kalinowej jego rodzina, która w styczniu 1945 nie
zdo³a³a uciec i zosta³a obrabowana i zamordowana w zagadkowych
okoliczno�ciach.
W 1945 maj¹tek zosta³ przekszta³cony w Pañstwowe Gospodarstwo
Rolne. Znajdowa³ siê wtedy w idealnym stanie gospodarczym.
W latach 50-70 XX wieku nast¹pi³a ca³kowita dewastacja dworu
i parku, przy jednoczesnej rozbudowie czê�ci produkcyjno-gospodarczej�.

Henryk Lesiak, Szlakiem dworów regionu kutnowskiego,
ARRK SA, Kutno 2007

KALINOWA

MIECZYS£AW KRETKOWSKI (za³o¿yciel) urodzi³ siê 1 stycznia 1846
roku w Baruchowie na Kujawach. Do szko³y �redniej uczêszcza³ w P³ocku
w latach 1861�1864. W czasie Powstania Styczniowego 1863 r. uciek³ ze
szko³y do oddzia³u Powstañców. Wzi¹³ udzia³ w jednej bitwie, po czym
dowódca odes³a³ go do szko³y. Po ukoñczeniu gimnazjum studiowa³ prawo
w Warszawskiej Szkole G³ównej (1864�1866). Za rad¹ ojca uda³ siê do
Szko³y Rolniczej w ¯abikowie pod Poznaniem, a gdy tê rz¹d pruski
zamkn¹³, przez nastêpne dwa lata kszta³ci³ siê w Akademii Rolniczej w
Pruszkowie na �l¹sku. Odby³ te¿ szereg praktyk rolnych, w tym u gen.
Dezyderego Adama Ch³apowskiego w Turwi. Wreszcie osiad³ w nabytym
kilkusetmorgowym maj¹tku Pokrzywnica niedaleko Pi¹tku, doprowadzaj¹c
go do rozkwitu. W sprawach spo³ecznych zaznaczy³ siê przede wszystkim
jako d³ugoletni sêdzia gminny (z wyboru), a tak¿e jako hojny � choæ cichy
� ofiarodawca. Cieszy³ siê du¿ym uznaniem i zaufaniem u s¹siadów, zarówno
ziemian, jak i w³o�cian. Maj¹c na celu podniesienie poziomu o�wiaty
rolniczej na Ziemi Kutnowskiej, w czerwcu 1910 r. zakupi³ od Jana Fran-
ciszka Czarnowskiego dwór z zabudowaniami oraz ponad 38 morgów
ziemi parcelowanego maj¹tku Wa³y pod Kutnem. Przez kolejne dwa lata
ze �rodków w³asnych prowadzi³ przebudowê budynków i od 1 stycznia
1912 r. otworzy³ w Mieczys³awowie roczn¹, mêsk¹ szko³ê rolnicz¹. Dopóki
pozwala³o na to zdrowie uczy³ weterynarii, prowadzi³ kadry i dba³ o nale¿yty
rozwój placówki. Zelektryfikowa³ budynek, z w³asnych zbiorów urz¹dzi³
szkoln¹ bibliotekê, przez szereg te¿ lat dop³aca³ do utrzymania szko³y.
W latach I wojny �wiatowej pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Szkolnej
Rady Opiekuñczej. Potajemnie dowozi³ ¿ywno�æ dla uczniów. Zmar³
29 marca 1920 roku. Pochowany zosta³ na Pow¹zkach w Warszawie. Od
2002 r. jego imiê nosi szkolna biblioteka.
MACIEJ RATAJ (patron) urodzi³ siê 19 lutego 1884 r. we wsi Ch³opy
w powiecie Rudki, w województwie lwowskim. Pochodzi³ z rodziny nie-
zbyt zamo¿nego, lecz �wiat³ego ch³opa. Jego dzieciñstwo up³ynê³o na
pasaniu krów, zabawach i czytaniu. Naukê rozpocz¹³ w szkole ludowej
w Rudkach, a nastêpnie uczêszcza³ do szko³y do oddalonego o 3 km od
Rudek, w Komarnej. Nastêpnie kszta³ci³ siê w Gimnazjum Klasycznym
we Lwowie. Rodzice nie mogli wspieraæ go materialnie, dlatego te¿ od
4 klasy musia³ sam zarabiaæ na swoje utrzymanie, udziela³ korepetycji.
Po ukoñczeniu gimnazjum podj¹³ studia filologiczne na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie, a tak¿e studiowa³ prawodawstwo pañstw
zachodnich. W 1908 roku, po ukoñczeniu studiów, podj¹³ pracê w VI
Gimnazjum we Lwowie jako nauczyciel ³aciny. W 1917 roku, przez kilka
miesiêcy, udziela³ korepetycji dzieciom ksiêcia Czartoryskiego, a w 1918
roku obj¹³ stanowisko nauczyciela ³aciny w Gimnazjum w Zamo�ciu.
Podczas studiów bra³ aktywny udzia³ w organizacjach takich jak Bratnia
Pomoc i Towarzystwo Szko³y Ludowej imienia Tadeusza Ko�ciuszki.
Nawi¹za³ te¿ bli¿sze kontakty z Polskim Stronnictwem Ludowym. W 1908 r.,
po rozpadzie PSL, Maciej Rataj opowiedzia³ siê po stronie PSL �Piast�.
W 1918 r. rozpocz¹³ wspó³pracê z dzia³aczami PSL �Wyzwolenie� i sta³ siê
faktycznym organizatorem ruchu ludowego na Zamojszczy�nie. Podczas
pobytu w Zamo�ciu redagowa³ i wydawa³ �Gazetê Zamojsk¹�. Zosta³
pos³em na Sejm z listy PSL �Wyzwolenie� i na sta³e przeprowadzi³ siê do
Warszawy. W lipcu 1920 roku Maciej Rataj zosta³ cz³onkiem Rady Obrony
Pañstwa, a w koalicyjnym rz¹dzie Witosa, ministrem wyznañ religijnych
i o�wiecenia publicznego. Pe³ni¹c te funkcje doprowadzi³ do uchwalenia
przez Sejm, 17 lutego 1921 roku, ustawy o zak³adaniu i utrzymaniu
powszechnych szkó³ podstawowych, powstania systemu kszta³cenia i dokszta³-
cania nauczycieli, powo³ania Pañstwowego Instytutu Pedagogicznego.
Z jego inicjatywy powo³ano te¿ (18.03.1921 r.) Komisjê Pedagogiczn¹,
która opracowa³a nowoczesny program o�wiaty. 1 grudnia 1922 r. Maciej
Rataj zosta³ marsza³kiem Sejmu RP. Pod jego przewodnictwem Sejm
uchwali³ 480 ustaw dotycz¹cych wszystkich dziedzin ¿ycia pañstwowego,
100 ustaw skarbowych, ratyfikowa³ te¿ 105 umów miêdzynarodowych.
W dniu wybuchu II wojny �wiatowej Maciej Rataj pozosta³ w Warszawie
i przyst¹pi³ do tworzenia konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego oraz
konspiracyjnego o�rodka politycznego Polski Podziemnej. Nawi¹za³ kontakt
ze S³u¿b¹ Zwyciêstwu Polski utworzon¹ przez genera³a Micha³a Kara-
szewicza-Tokarzewskiego i wchodzi³ w sk³ad G³ównej Rady Politycznej.
Aresztowany 28 listopada 1939 r. przez gestapo trafi³ na Pawiak. Niemcy
podejrzewali go, ¿e zna³ tajemnicê ukrycia dzie³ sztuki warszawskiej
�Zachêty�. Po zwolnieniu z wiêzienia, w lutym 1940 roku,  Maciej Rataj
wznowi³ dzia³alno�æ konspiracyjn¹ w�ród ludowców. Ponownie areszto-
wany 24 marca 1940 r., osadzony w wiêzieniu. Rozstrzelany przez gestapo
21 czerwca 1940 roku. Pochowano go w zbiorowej mogile w lesie ko³o
Palmir, gdzie hitlerowcy, na rozkaz Hansa Franka, dokonywali egzekucji
na polskich patriotach. Zw³oki Macieja Rataja ekshumowano w czerwcu
1946 r. i uroczy�cie pochowano w oddzielnej mogile.

ZAŁOŻYCIEL I PATRON

Pieśń weselna
�Id¹ ch³opcy z Go³êbiowa mm taj, rum tajda.
£adnej panny nam potrzeba rum taj, rum tajda.�

�Dziewczyno z Maliny, daj siê poca³owaæ,
Ja jestem z Bocianów, nie bêdziesz ¿a³owaæ.
Dziewczyny z Maliny ostry maj¹ jêzyk.
Nawet sam Boruta ich nie przezwyciê¿y.

Nasze Bocianiaki
Przymilnie �piewaj¹,
Pos³uchajmy rajów.
Co nam tu zagraj¹.
Jak siê masz o¿eniæ,
Naraje ja tobie:

Nie bierz panny z miasta
Na ma³¿onkê sobie.
Bo ta panna z Kutna
To by ciê zniscy³a:
Jeszcze w ³ó¿ku le¿y,
Ju¿ by kawê pi³a.
Jad¹ do nas rajowie
Z £ubna i G³aznowa.
Która panna dzika,
Niech siê lepiej schowa.
Jedziemy jedziemy
A nie wiemy, kady.
Musimy siê spytaæ,
Gdzie Cepcowe Sady.�

Joanna Domaga³a, Muzyczna kultura ludowa Kutna i okolic w czasach Oskara
Kolberga [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom VIII, TPZK, Kutno 2004
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem 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 hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm, Bass
15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac  na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel. 734-
425-245
Sprzedam kominek do zabudowy.
Tel.609-570-897
Sprzedam dom jednorodzinny przy
ul. 3 Maja w Kutnie o powierzchni
70 m2. Tel. 724-654-690
Sprzedam dom 120 m2 na osiedlu
Olimpijska, wszystkie media. Tel.
601-866-642
Sprzedam lub zamieniê dom. Tel.
663-495-985
Sprzedam mieszkanie w Kro�nie-
wicach 38,5 m2, 2 p+³+k i balkon.
Blok ocieplony. Tel. 603-170-676
Sprzedam dom o pow. 109 m2

w Dobrzelinie lub zamieniê na
bloki w ¯ychlinie (z dop³at¹). Tel.
785-829-653
Zamieniê M-4 na dwupokojowe.
Tel. 507-435-882
Wynajmê mieszkanie M-2. Tel.
785-519-405
Kupiê mieszkanie do 36 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 532-078-521
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 mieszkanie 58 m2

w centrum Kutna. Tel. 663-450-741
Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe
M4, 58 m2 na II p., ul. Podrzeczna.

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M-5 (72,9 m2), dwukondy-
gnacyjne, 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 centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam 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 budynkiem
przy ul Jagielloñskiej � mieszka-
nia 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605-
991-655
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. 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. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,

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

(ci¹g dalszy z nr 2/447)
Z moich prasowych zbiorów wybieram co ciekawsze tytu³y: �Stary
nowy trener w Kutnie�; �Nie jestem tchórzem� (wywiad); �Wiosna
nasza�, �Rycerze wiosny�, �Skuteczny finisz�, czy �MKS - gór¹ jest!�.
Jednak organizacyjnie klub by³ na poziomie, co najwy¿ej ... �B-klasy�.
St¹d w sezonie 1997-1998 nast¹pi³ �wiadomy spadek z III ligi z pro-
zaicznego powodu: braku funduszy na pi³karski klub. Tak wiêc i MKS
nie wytrzyma³ ekonomicznej presji... wicepremiera Balcerowicza. Bo
pi³karski potencja³ w Kutnie by³, czego dowodem wygrana w Pucharze
Polski na szczeblu województwa p³ockiego! Za to du¿¹ frajdê sprawi³
mi inny sukces. Za 1997 rok zdoby³em tytu³ �Najpopularniejszego
trenera Kutna� i to w plebiscycie kibiców. Tak¿e ceniê sobie trenerski
sukces, gdy 22 czerwca 2000 roku prowadzi³em kadrê OZPN P³ock
przeciwko ówczesnemu I-ligowcowi Orlen P³ock. Wyniku ju¿ niestety
nie pamiêtam, a pamiêæ ludzka jest zawodna! Trzeba dodaæ, ¿e w 2000 r.
znalaz³em siê na osobistym �wygnaniu� w ... Skierniewicach.

Dziêki znakomitej wspó³pracy z by³ym kutnowianinem Bogdanem
Kozio³kiewiczem i tym razem siê uda³o, a nawet z �Uni¹� Skiernie-
wice ukoñczyli�my rozgrywki na III miejscu. W 2002 r. zdobyli�my
nawet Puchar Polski na szczeblu województwa ³ódzkiego, doszli�my
do 1/16 Pucharu Polsku na szczeblu centralnym. Pamiêtam ówczesne
wyniki �Unii� (2:2, 7:6) po rzutach karnych z �Ruchem� Radzion-
ków i ze ��lêz¹� Wroc³aw (5:3). W 2002 r. walczyli�my nawet o awans
do II ligi z �Jagieloni¹� Bia³ystok, aktualnym liderem ekstraklasy. Co
ciekawe, w 2003 roku zosta³em �okrzykniêty� �Najpopularniejszym
Trenerem Regionu Skierniewickiego, a nawet � co sprawi³o mi mi³¹
niespodziankê � �Najpopularniejszego trenera X-lecia MKS �Kutno�...

W tym¿e roku, ratowa³em dru¿ynê �Mazowia� Rawa Mazowiecka
przed spadkiem do V ligi. Có¿ dodaæ!? Znowu siê uda³o to osi¹gn¹æ.
Za� w sezonie 2003-2004 przenios³em siê znowu bli¿ej Kutna, bo do
£owicza. By³o �le! Z trenerem Bañkoszem �Pelikan� poniós³ a¿
siedem pora¿ek z rzêdu. Zadanie by³o jedno: utrzymaæ dla £owicza
� III ligê.

Dziêki m.in. mojej trenerskiej pracy wykona³em i to zadanie. To by³
drugi raz, kiedy ratowa³em �Pelikana� przed spadkiem. Rok 2004
- to jest to! Zapowiada³o siê wreszcie na powrót do Kutna, do MKS-u...
Po uzgodnieniu z prezesem klubu Zdzis³awem Bartolem warunków
pracy w �MKS� mia³em prowadziæ dru¿ynê po trenerze Zbigniewie.
Cytryniaku, który �nie mia³ wyników� i �mêczy³ siê� w okrêgówce.
Zdzis³aw Bartol zerwa³ ze mn¹ umowê, kiedy wybiera³em siê na pierw-
szy trening z dru¿yn¹ �MKS�, telefonicznie informuj¹c mnie, ¿e inny
trener �zgodzi³ siê pracowaæ za darmo w klubie przez pó³ roku� (bo
tyle czasu klub musia³ jeszcze p³aciæ Z. Cytryniakowi za zerwanie
z nim umowy). Oczywi�cie nie by³o to prawd¹, poniewa¿ ów selek-
cjoner dosta³ wynagrodzenie. (c.d.n.)

Spisa³ - Andrzej Stelmaszewski

(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
Zamieniê mieszkanie TBS
(p+k+wc) 30 m2 na wiêksze lub
podobne. Tel. 507-348-648
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 65,85 m2 (3p+k i CO) w ̄ y-
chlinie gotowe do zamieszkania.
Tel. 603-194-219 lub 605-350-080
Sprzedam ziemiê orn¹ 2,13 ha oraz
dzia³ki budowlane w ¯urawieñcu.
Tel. 691-507-568
Sprzedam kultywator 2,40, bronê
pi¹tkê � nowe zêby, ¿mijka � 150 cm
� 6m. Tel. 605-350-268
Sprzedam Opla Corsê C1 rocznik
2001, 5-cio drzwiowy, granatowy,
gara¿owany. Stan dobry. Tel. 607-
099-397
Sprzedam auto Grand Cherokee
1994 r. Tel. 667-132-664
Sprzedam jacht Spartina 595 oraz
deski surfingowe (komplet). Tel.
667-132-664
Sprzedam zabytkow¹ bryczkê �
dwuko³ow¹ w ca³o�ci. Tel. 697-
109-77
Sprzedam tanio ró¿ne artyku³y
z �Mango�. Oryginalne opakowania
i faktury. Tel. 604-254-132
Sprzedam solidne meble. Tel. 601-
895-777
Sprzedam wersalkê skórkow¹ roz-
k³adan¹ w tym dwa pojemniki na
po�ciel. Stan dobry. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 781-640-283
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysoko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam dywan w kolorze be¿o-

wym 190x270 cm (stan dobry) oraz
p³aszcz ze skóry czarny, damski.
Tel. 694-209-724
Sprzedam zamra¿arkê. Stan dobry.
Tel. 607-754-736
Sprzedam: dywan 140x185, szafkê
buk 100x40x40, pó³kê 120x30x20,
umywalkê z podpórk¹ i rower sta-
cjonarny. 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 starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202

Policja informuje:
- Policjanci NIGDY nie informuj¹
o prowadzonych przez siebie spra-
wach telefonicznie!
- Nigdy nie prosz¹ te¿ o przekazanie
pieniêdzy nieznanej osobie.
- Kiedy kto� podaje siê przez tele-
fon za policjanta � zakoñczmy roz-
mowê telefoniczn¹!
- We wszystkich podejrzanych
sytuacjach, niezw³ocznie skontak-
tujmy siê z Policj¹, dzwoni¹c pod
numer alarmowy 997 lub 112.
Oszu�ci podaj¹ siê za przedstawi-
cieli ró¿nego rodzaju instytucji,
administracji osiedla, spó³dzielni
mieszkaniowej, akwizytorów, a nawet
krewnych lub osoby z nimi zwi¹-
zane. Wybieraj¹ osoby starsze i pro-
wadz¹ rozmowê w taki sposób, aby
oszukiwana osoba uwierzy³a, ¿e
rozmawia z kim� ze swojej rodziny
i sama wymieni³a jego imiê oraz
inne dane, pozwalaj¹ce przestêpcom
wiarygodnie pokierowaæ dalsz¹
rozmow¹.
W czasie akcji �Pasy� policjanci
przybli¿aj¹ mieszkañcom Kutnow-
skiego, jak wa¿ne jest u¿ywanie
elementów odblaskowych przez
pieszych czy rowerzystów, wrêczaj¹c
opaski odblaskowe z rysunkami
wykonanymi przez znanego rysow-
nika Henryka Sawkê. Pamiêtajmy:
pieszy w ciemnym stroju widziany

jest przez kierowcê z odleg³o�ci
oko³o 40 m. Natomiast maj¹cy
odblaski nawet z odleg³o�ci 150 m.
Grupa pieszych uczestników ruchu
drogowego jest najbardziej nara¿ona
na wypadki drogowe. S³abo o�wie-
tlone ci¹gi komunikacyjne, brak
miejsc do bezpiecznego poruszania
siê poza obszarem zabudowanym
oraz czêsto niew³a�ciwy sposób
korzystania z drogi przez pieszych,
powoduje wiele zdarzeñ, w³a�nie
z ich udzia³em. St¹d wa¿nym ele-
mentem ubioru pieszych powinny
byæ odblaski. Przypominamy: ka¿dy
pieszy, poruszaj¹cy siê po zmierzchu
drog¹, poza obszarem zabudowa-
nym, musi mieæ odblask umiesz-
czony w sposób widoczny dla
kieruj¹cych. Za brak elementu
odblaskowego grozi mandat.

Ale ³up
W ¯ychlinie przy ul. Narutowicza,
do sklepu wesz³a dwójka mê¿-
czyzn, którzy próbowali wyj�æ
z towarem bez zap³aty. Próba za-
koñczy³a siê przepychank¹, bo z³o-
dziej nie mia³ zamiaru ani p³aciæ,
ani oddaæ ³upu. Popchn¹³ i uderzy³
kilka razy w klatkê piersiow¹ sprze-
dawczyniê i usi³owa³ wyrwaæ pod-
�wietlan¹ gablotê zawieraj¹c¹ 12
paczek papierosów. Uciek³ ze sklepu,
ale w ci¹gu kilkunastu minut zosta³
zatrzymany. To 20-latek i jego

29-letni kompan. 29-latek mia³ na
dok³adkê przy sobie 0,53 g mari-
huany za co  grozi do 3 lat wiêzienia,
a jego 20-letniemu kumplowi za
usi³owanie kradzie¿y z rozbojem,
nawet do 10 lat.

Kradzione nie tuczy
W Kutnie, przy ulicy Marii Sk³o-
dowskiej Curie, w jednym ze skle-
pów spo¿ywczych monitoring
zarejestrowa³ z³odzieja. Ekspe-
dientka zareagowa³a w momencie,
gdy z³oczyñca przeszed³ liniê kas
nie p³ac¹c. Przy próbie zatrzymania
dosz³o do szarpaniny, z³odziej
wykrêci³ jej rêkê, po czym uciek³
ze skradzionym towarem. Zatrzy-
mano go i okaza³o siê, ¿e ukrad³
karmê dla kota, perfumy i kostki
roso³owe. Pechowemu 57-latkowi
grozi do 10 lat odsiadki.

Nie ma �wiêto�ci
W Kutnie, przy ul. Grunwaldzkiej,
z³odzieje obrabowali (poniedzia³ek
16 stycznia)  plebaniê parafii pw.
�w. Jadwigi Królowej. Skradziono
sprzêt fotograficzny i kilkana�cie
tysiêcy z³otych. Z³odzieje dostali
siê na plebaniê przez okno. Policja
poszukuje sprawców.

Dziwne pobicie
W Kro�niewicach zosta³ pobity we
w³asnym mieszkaniu 26-latek
przez dwóch ³obuzów. Jednego ju¿

³obuza zatrzyma³a policja, a drugie-
go poszukuje. Napadniêty zg³osi³
siê sam na policjê informuj¹c
o napa�ci. Wed³ug niego do miesz-
kania wesz³o dwóch mê¿czyzn,
którzy go pobili. Nieznana jest
przyczyna napa�ci.

Wszystko siê przyda
W Kutnie, na ulicy Chodkiewicza,
z³odziej ukrad³ - po zdemontowaniu
z pojazdu chrysler - chromowane
elementy zderzaków. Straty w³a�ci-
ciela oko³o 600 z³otych.
W ̄ ychlinie, na ulicy Narutowicza,
po wybiciu szyby w oknie budynku
gospodarczego na terenie nieza-
mieszka³ej posesji, z³odziej dosta³
siê do niej i ukrad³ narzêdzia pod-
rêczne, klucze monta¿owe, pompy
wodne, i zestaw wêdkarski. Straty
w³a�ciciela to oko³o trzy tysi¹ce
z³otych.

¯ychliñski haker!
W ¯ychlinie, przy ulicy £ukasiñ-
skiego, haker po prze³amaniu
has³a internetowego na portalu
spo³eczno�ciowym dobra³ siê do
konta mieszkañca ¯ychlina.

Trafiony!
W Kutnie, na ulicy Podrzecznej,
z kuchennej szafki w jednym
z mieszkañ, z³odziej ukrad³ torbê,
w której by³o 40 tysiêcy z³otych na
szkodê mieszkanki Kutna.

� 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

DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okoliczno�ciowe.

Tel. 609-107-203
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM

Jedenast¹ pora¿k¹ z rzêdu, a trzynast¹ w ogóle, zakoñczy³a dru¿yna kut-
nowskiego Polfarmexu rozgrywki pierwszej rundy zasadniczej Polskiej
Ligi Koszykówki. W ostatnim meczu tej fazy, w 16 kolejce, kutnianie
musieli uznaæ wy¿szo�æ w D¹browie Górniczej miejscowego MKS-u. Nasi
przegrali znowu po niez³ym spotkaniu i równorzêdnej walce. Przez ca³y
czas na parkiecie wynik  oscylowa³ wokó³ remisu. Podopieczni trenera
Krzysztofa Szablowskiego mieli bardzo dobre momenty w grze, z wy¿ej
notowanymi w tabeli gospodarzami, jak i s³absze (zw³aszcza w koñcówce).
W Polfarmexie nie gra³ Dardan Berisha, z którym rozwi¹zany zosta³ kon-
trakt. W pierwszej ods³onie dobr¹ formê rzutow¹ prezentowa³ Devante
Wallace (zdoby³ 8 punktów). Dziêki niemu by³ remis 11:11. Koñcówka
tej kwarty nale¿a³a jednak do maj¹cych wiêcej szczê�cia podopiecznych
trenera Dra¿ena An¿ulovièa. W drugiej ods³onie znów pocz¹tek by³ dla
Polfarmexu. Dobrze spisywa³ siê Michael Fraser, Wallace i Darryl Thomp-
son, ale miejscowi � dziêki Piotrowi Pamule i Byronowi Wesleyowi �
zakoñczyli pierwsz¹ po³owê meczu zwyciêsko. Trzecia kwarta by³a na
pocz¹tku dla Naszych �wietna. �Farmaceutyczne lwy� zdoby³y 11 kolej-
nych punktów i objê³y prowadzenie 49:45, ale dziêki Pamule i Kerronowi
Johnsonowi zapewnili sobie wygran¹ tej ods³ony. Warto podkre�liæ, ¿e
ostatnie kutnowskie prowadzenie by³o 54:52. Ostatnia czê�æ meczu by³a
tak¿e zaciêta i wyrównana. Ale có¿ z tego � Nasi te¿ j¹ � przegrali.
W I rundzie zasadniczej kutnianie odnie�li tylko trzy zwyciêstwa (w tym
jedno walkowerem!). Liczymy, ¿e w turze rewan¿owej bêdzie lepiej!

MKS D¹browa Górnicza - Polfarmex Kutno 90-77
(w kwartach: 23-16, 22-22, 25-20, 20-19)

�Kutno�: Wallace 20, Kowalczyk 12,  Bartosz 10, Thompson 10,  Fraser 7,
Jarecki 7,  Gabiñski 5,  Grochowski 4,  Kobus 3,  Salasz 0.

Siódme zwyciêstwo w mistrzostwach II ligi (gr. 3) odnios³a dru¿yna
trenerów � Tomasza Skowrona i Tomasza Pasiñskiego. Tym razem
m³odzi nastêpcy seniorskiego Polfarmexu pokonali wysoko u siebie (hala
sportowa SP nr 9) studentów z Kielc (Politechnika �wiêtokrzyska).
W pierwszym spotkaniu w Kielcach kutnianie byli te¿ lepsi (88:87). Mecz
nie przejdzie do wznios³ej historii basketu mêskiego, bowiem kutnianie
prowadzili przez ca³y czas (raz by³ tylko remis � 0:0). Cieszy dobra
skuteczno�æ w rzutach i w zbiórkach (66).

KKS Pro-Basket �Kutno� � AZS P� Galeria Echo Kielce 94:56
(w kwartach: 25:13, 23:19, 31:14, 15:10)

�Kutno II�: Jakub £ukasiewicz 0, Robert Rejniak 3, Filip Pruefer 18,
Kacper Grzesiowski 2, Maciej Poznañski 7, January Sobczak 12, Hubert
Stopierzyñski 10, Szymon Pawlak (3x3), Micha³ Marek � debiut centera
w Kutnie � 16, Damian Pogoda 11.

„PRO−BASKET” NA PIĄTKĘ!

GONILI, ALE NIE DOGONILI!
W dniach 16-20 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie
odbywa³y siê zajêcia feryjne �Szach-mat, ping-pong� w ramach Kutnow-
skich Grantów O�wiatowych �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�. 34 uczniów
z klas I-IV codziennie pod fachowym okiem doskonali³o umiejêtno�æ gry
w szachy i tenisa sto³owego. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy
i w czasie, kiedy jedna grupa zajmowa³a siê szachami, druga æwiczy³a
grê w tenisa. Pó�niej nastêpowa³a zamiana dyscyplin.
Celem zajêæ tenisowych by³o opanowanie zasad i podstaw  gry. Uczestnicy
zajêæ grantowych integrowali siê ze sob¹, aktywnie spêdzali czas, uczyli siê
sposobów radzenia  sobie z pora¿k¹. Wykonali szereg æwiczeñ, w których
szlifowali szybko�æ, refleks i koordynacjê ruchow¹. Uczniowie opano-
wali serwis, odbicie forhend i bekhend, przepisy gry w tenisa sto³owego
oraz podstawy sêdziowania tej konkurencji. M³odym adeptom królew-
skiej gry zaaplikowano szachy �w pigu³ce�. Uczniowie dobrze poznali
szachownicê, warto�æ i mo¿liwo�ci poszczególnych bierek, posuniêcia
specjalne. Przyswoili zasady gry w debiucie i regu³y turniejowe. Æwiczyli
matowanie jedn¹ wie¿¹ i unikanie pata. Obejrzeli ciekaw¹ i zabawn¹
prezentacjê �Szachy s¹ super!� Rozwi¹zali mnóstwo interaktywnych
zadañ z matowaniem w 1 posuniêciu.  Nauczyli siê pos³ugiwaæ zegarem
szachowym. Szczególnie absorbuj¹ce by³y æwiczenia doskonal¹ce umie-
jêtno�ci taktyczne � wykorzystywanie podstawowych motywów taktycz-
nych takich, jak podwójne uderzenie (�wide³ki�) i dawanie mata w dwóch
posuniêciach.

AKTYWNA SZKOŁA

Zwieñczeniem  udzia³u w zajêciach i sprawdzianem poziomu opanowa-
nia podstaw gry by³y zawody poprzedzone pogadank¹ nt. najwa¿niejszej
ogólnej regu³y turniejów rycerskich i sportowych, jak¹ jest zasada �fair
play�, czyli uczciwej rozgrywki, zdrowej rywalizacji.
Zwyciêzc¹ turnieju tenisa sto³owego, rozegranego systemem pucharowym
�do dwóch przegranych�, zosta³ Oskar Filipczak, drugie miejsce zaj¹³ Igor
Filipczak, a trzecie Grzegorz Zawadzki. Na czwartym miejscu uplasowali
siê ex aequo Jakub Hofman i Jakub Gabry�.
Turniej szachowy, rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund,
zakoñczy³ siê zwyciêstwem Wiktora Wiklaka przed Katarzyn¹ Wiklak oraz
Igorem Filipczakiem. Czwarty by³ Grzegorz Zawadzki. Ka¿dy uczestnik
otrzyma³ 2 dyplomy oraz nagrodê rzeczow¹, a zawodników, którzy zajêli
miejsca na podium uhonorowano medalami. Wy³oniono te¿ najlepsz¹
zawodniczkê. W obu konkurencjach najlepsza okaza³a siê Katarzyna
Wiklak. Wyró¿nienie dla najm³odszych zawodników otrzymali Bernard
Ciszek i Jakub Gabry�. Okaza³y puchar Mistrza Dwuboju zdoby³ Igor
Filipczak, tytu³ I Wicemistrza Dwuboju wywalczy³ Oskar Filipczak,
a II Wicemistrzem Dwuboju zosta³ Grzegorz Zawadzki. Rozwijaj¹ce
sprawno�æ umys³ow¹ i ruchow¹ zajêcia �Szach-mat, ping-pong� wymy-
�lili i przeprowadzili: Karolina Kociurska-Tomczak i Wies³aw Zwarycz.
Organizatorzy, po przeprowadzeniu ewaluacji, zbudowani du¿ym zainte-
resowaniem i frekwencj¹ planuj¹ za rok trzeci¹ edycjê tych zajêæ, posze-
rzon¹ o intensywne stymulowanie twórczo�ci artystycznej i kreatywno�ci.

Tak siê jednak nie sta³o i kutnianie doznali 12 z rzêdu pora¿ki. Ona boli,
bo gospodarze nie byli gorsi w tym meczu pierwszej kolejki rundy
rewan¿owej PLK. �wiadcz¹ o tym chocia¿by 3 wygrane kwarty. Zdecy-
dowa³a o przegranej druga ods³ona tego ciekawego b¹d� to b¹d� spotkania.
Rzadko siê zdarza, aby zespó³ zdoby³ w niej tylko 4 punkty (przegrana
4:21). Ja przynajmniej nie pamiêtam takiego �wyczynu� w wykonaniu
Naszych ulubieñców. Szkoda, bo z powodzeniem mo¿na by³o pokonaæ
dru¿ynê trenera Robertsa Stelmahersa, która mia³a w sk³adzie a¿ 5 Ame-
rykanów. Nasi graj¹ naprawdê nie�le, ale s¹ momenty, gdy pope³niaj¹
proste b³êdy w ataku i obronie, fatalnie podaj¹ i s¹ ma³o skuteczni. Pozo-
staje jednak Wiara �

Polfarmex Kutno � Energa Czarni S³upsk 69:70
(w kwartach: 20:14, 4:21! 24:20, 21:15)

Kutno: Wallace 12 (2x3), Thompson 5, Jarecki 14, Gabiñski 6, Bartosz10
(2x3), Fraser 11, Kowalczyk 8, Grochowski 3.
Mecz transmitowa³a on live telewizja Polsat Sport News.

A MOGLI WYGRAĆ...

Podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza rozegrali pierwszy futbo-
lowy sparing. Na piêknie przygotowanej i zielonej p³ycie � co podkre�li³
w rozmowie z �P¯K� kierownik zespo³u Andrzej Królak � w Byczynie
ko³o Poddêbic, przeciwnikiem IV ligowców z Kutna, by³ lider �po jesieni�
³ódzkiej okrêgówki dru¿yna MKP Boruta Zgierz. Mecz by³ bardzo po¿y-
teczny Kutnianie grali w mocno okrojonym sk³adzie spowodowanym cho-
robami, kontuzjami (Soko³owicz, Jakubowski, Góralczyk), �studniówkami�.
W tym eksperymentalnym sk³adzie zadebiutowali: Tomasz Klimczak, gra³
w amatorskiej lidze angielskiej �Lenox� (napastnik i obroñca) oraz
wychowanek �Kutna� Dominik D¹browski (ofensywny pomocnik). Zgie-
rzanie wygrali ten mecz 1:0 zdobywaj¹c bramkê w 7 minucie po przypad-
kowej akcji i b³êdzie �rodkowych defensorów Kutna. W drugiej ods³onie
spotkania kutnianie mieli wyra�n¹ przewagê, ale nie udokumentowan¹
golami. K³ania siê skuteczno�æ!

Do organizowanego ju¿ po raz 19 (tyle lat ma �P¯K�) przez nasz¹ Redakcjê
konkursu �Na najlepszego sportowca, trenera i dru¿ynê Ziemi Kutnow-
skiej 2016 roku� nasi czytelnicy oraz Stowarzyszenia Sportowe zg³osili
kandydatury:

Zawodnicy
� £ukasz Wójcik (Aeroklub W³oc³awski) - V miejsce w mistrzostwach
�wiata na Litwie, br¹zowy medal mistrzostw Polski w Lesznie Wlkp.;
mieszkaniec Kutna, uhonorowany medalem Tañskiego za wybitne osi¹-
gniêcia w sporcie szybowcowym.
� Iwona Olewnik (Aeroklub W³oc³awski) - dru¿ynowa mistrzyni �wiata
w modelarstwie lotniczym w Macedonii (modele swobodnie lataj¹ce);
mieszkanka Kutna.
� Antoni Kaliñski - mistrz �wiata z Niemiec i zdobywca Pucharu �wiata
z Ukrainy w wyciskaniu sztangi na ³aweczce le¿¹c (masters).
� Mateusz Bartosz - kapitan �Polfarmexu�, gra w zespole trzeci sezon;
podpora dru¿yny (�rednio 9 punktów i zbiórek na mecz).
� Julia Myszkowska - reprezentantka Polski U-16K �Pro-Basket� Kutno
(�rednio 13 punktów na mecz).
� Kacper Kamiñski, Mateusz Serafin, Gracjan Bielecki, Mariusz Grza-
nowski - reprezentanci Polski seniorów, wicemistrzowie Polski i zdobywcy
Super Pucharu Polski w baseballu z MKS Stal Bis Kutno.
� Kacper Cichowski (MKS Stal Bis Kutno) - mistrzostwo Polski juniorów
w baseballu.
� Rados³aw Jó�wiak (MKS Stal Bis Kutno) - mistrzostwo Polski junio-
rów, 2016.
� Tobiasz �wiat³owski (MKS Stal Bis Kutno) - reprezentant Polski kadetów,
awans z dru¿yn¹ do mistrzostw Europy.
� Bart³omiej Kopañski (MKS Stal Bis Kutno) - reprezentant Polski
kadetów, awans z dru¿yn¹ do mistrzostw Europy.
� Adrian Jarosiñski (UKS �Dziewi¹tka� Kutno) - cz³onek zaplecza
kadry narodowej juniorów w skoku wzwy¿ - 193 cm.
� Mariusz Jakubowski (KS Sand Bus Kutno) - kapitan zespo³u IV-ligo-
wego teamu - pomocnik.
� Jakub Kasica (senior), Dominika Kludziñska (junior), Bart³omiej
Marczak (junior) - czo³owi polscy kickboxerzy, Akademia Sportów Walki
i Rekreacji Kutno (Alex).

Dru¿yny:
� KS Sand Bus Kutno - awans do IV ligi ³ódzkiej w pi³ce no¿nej.
� MKS Stal Bis Kutno (seniorzy) - Super Puchar Polski.
� MKS Stal Bis Kutno (juniorzy) - mistrzostwo Polski.
� MKS Stal Bis Kutno (seniorki) - Super Puchar Polski w softballu.

Trenerzy:
� Aleksander Grabowski (�Alex: Kutno) - wspó³twórca sukcesów
zawodników w sportach walki.
� Mariusz Konwerski (�Alex: Kutno) - aktywny szkoleniowiec.
� Jacek Kud³a (UKS �Dziewi¹tka�) - wspó³twórca sukcesów kutnow-
skiej lekkoatletyki.
� S³awomir Ryszkiewicz (KS Sand Bus Kutno) - wspó³twórca sukcesów
dru¿yny seniorów.
� Adam Paw³owski (KKS �Pro-Basket� Kutno) - wspó³twórca sukcesów
dru¿yn m³odzie¿owych w baskecie.
� Marcin Smakowski - seniorzy MKS Stal Bis Kutno.
� Andrzej Pietrzak - asystent trenera dru¿yny Polski seniorów, trener
zespo³u juniorów MKS Stal Bis Kutno.
� Marcin Durka - softball MKS Stal Bis Kutno.

Wydarzenie sportowe:
� Zorganizowanie II Ogólnopolskiej Gali Bokserskiej przez KSB �Stal�
Kutno (150 zawodników) - Jerzy Karolewski i Adam Grzelak.
� Klub Kibica �Polfarmexu� Kutno - za wzorow¹ kulturê w dopingowaniu
swojej dru¿yny w ró¿nych regionach Polski i dobr¹ promocjê Kutna.
� Szko³a Podstawowa nr 6 im. M. Sk³odowskiej-Curie w Kutnie - za orga-
nizowanie cyklicznych, miêdzyszkolnych zawodów szachowych.
O tym kto z nominowanych 18 zawodników, 4 dru¿yn i 8 trenerów oraz
3 wydarzeñ zostanie wybrany do grona najlepszych zdecyduje Kapitu³a
Nagrody Sportowej. Zwyciêzcom okoliczno�ciowe puchary i dyplomy
zostan¹ wrêczone po meczu mistrzowskim Polfarmexu Kutno z Anwilem
W³oc³awek (04.03) i na sesji Rady Miasta Kutna (po³owa marca). Wszyst-
kim nominowanym do konkursu �P¯K�, którego honorowymi patronami
s¹: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jankowski i prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki, gratulujemy.

NOMINOWANI DO NAJLEPSZYCH

KKS Pro-Basket Kutno w Pó³finale Mistrzostw Polski U20 ! Zespó³ KKS
Pro-Basket Kutno bra³ udzia³ w æwieræfina³ach Mistrzostw Polski Juniora
Starszego rozgrywanym w Warszawie. W sk³ad grupy IV, prócz ekipy
kutnowskiej, udzia³ wziê³y dru¿yny: TS Wis³a Kraków, MOSM Tychy,
MUKS Basket AZS PW Warszawa. Podopieczni trenera Tomasza Skow-
rona i Tomasza Pasiñskiego wygrali wszystkie 3 mecze awansuj¹c do
kolejnego etapu  rozgrywek z pierwszego miejsca.
MUKS Basket AZS PW Warszawa � KKS Pro-Basket Kutno 48:66

(w kwartach: 4:19,15:16, 14:18, 15:13)
Jakub £ukasiewicz 2, Szymon Pawlak 17, Maciej Poznañski 10, January
Sobczak 15, Mateusz Dro¿d¿ 0, Hubert Stopierzyñski 16, Mateusz Æwirko-
Godycki 0, Damian Pogoda 4, Kacper Grzesiowski 2, Bart³omiej Sma-
kowski 0.

KKS Pro-Basket Kutno � TS Wis³a Kraków 77:65
(w kwartach: 17:19, 15:21, 25:12, 20:13)

£ukasiewicz 0, Pawlak 6, Poznañski 16, Sobczak 23, Dro¿d¿ 0, Stopie-
rzyñski 14, Æwirko � Godycki 2, Pogoda 8, Grzesiowski 8, Smakowski 0.

MOSM Tychy � KKS Pro-Basket Kutno 50:98
(w kwartach: 8:32, 17:18, 13:24, 12:24)

£ukasiewicz 9, Pawlak 12, Poznañski 24, Sobczak 4, Dro¿d¿ 0, Stopie-
rzyñski 21, Æwirko-Godycki 5, Pogoda 7, Grzesiowski 12, Smakowski 4.
1. KKS Pro-Basket Kutno, 2. TS Wis³a Kraków, 3. MUKS Basket AZS
PW Warszawa, 4. MOSM Tychy. MVP Turnieju zosta³ zawodnik KKS
Pro-Basket Kutno January Sobczak. Hubert Stopierzyñski oraz January
Sobczak zostali wybrani przez trenerów do pierwszej pi¹tki turnieju.

BRAWO! BRAWO!
Koszykówka
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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 448
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Has³o: A13-G1  I1-D11-A3-K7-M2-F4-M6
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. Rola Micha³a Bajora w filmie J. Kawalerowicza
Quo Vadis A-7. �... Juan� Moliera B-9. Ozdoba carskich wrót
C-1. Relegowanie studenta ze studiów D-9. Powie�æ ze Stawrogi-
nem E-1. Narty (dawniej) E-5. Syberyjski las G-1. Przepa�æ (tak¿e
filmowy dramat turecko-francuski) I-1. Marka samochodów ame-
rykañskich I-6. Jamnik J-9. �... Dezerterów� w tytule filmu pol-
skiego K-1. Wyrobnicy lub film sensacyjny USA L-9. �Nasza ...�
z repertuaru Jacka Kaczmarskiego M-1. Obszar pola uprawnego
M-5. Wojskowy kolor maskuj¹cy.

Pionowo: 1-A. Je�li �nie¿ny, to grozi lawin¹ 1-I. Zakoñczenie
2-E. Miasto na trasie £êczyca - P³ock 3-A. Wspólnie radz¹ i nie-
kiedy wspólnie s¹ bezradni 3-I. Okolica 4-F. Chodzenie 5-A.
�nied� 5-J. Jeden z twoich zmys³ów 6-E. Aktor z melodramatu
7-A. Przep³ywa przez Budapeszt 7-I. Imiê japoñskiego re¿ysera
filmowego Kurosawy 9-A. �Masz w oczach dwa ...� - piosenka
Rynkowskiego i Stolarskiego 9-I. Czasem ³atwo je pokrzy¿owaæ
11-A. Od kolana do stopy 11-I. Czê�æ obszaru 13-A. Drewienko
13-I. Franek z filmowej komedii �Jak rozpêta³em II wojnê �wia-
tow¹�.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Warto wiedzieæ:
W latach 50 XX wieku z powodu stosowania zabójczych �rod-
ków chemicznych w rolnictwie sokó³ wêdrowny by³ na granicy
wymarcia. W Czempiniu podjêto siê restytucji soko³a. W 1986 r.
przysz³y na �wiat pierwsze pisklêta. Od tego czasu populacja
wêdrownych soko³ów wolno siê odradza. My, ludziom dobrej woli,
¿yczymy powodzenia w tym szczytnym dziele!

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

SOKOLE OKO
W czasach, gdy oceany przemierza³y trójmasztowe fregaty mary-
narzy maj¹cych sokoli wzrok sadzano na bocianim gnie�dzie.
Marynarz na statku Kolumba z bocianiego gniazda pierwszy
zobaczy³ Amerykê. W naturze, posiadaj¹cym tak doskona³y wzrok,
jest piêkny i szybki jak b³yskawica ptak drapie¿ny - sokó³
wêdrowny. Ma siln¹ budowê, miê�nie jak ze stali i du¿e na koñ-
cach zaostrzone skrzyd³a. U doros³ych ptaków widoczny, wyrazisty
w¹s. Wierzch cia³a ciemno-stalowy, natomiast dó³ jasny z ciem-
nymi centkami.

W okresie pozalêgowym, przez ca³y rok, pozostaje w pobli¿u swego
rewiru, natomiast m³ode soko³y migruj¹ do Afryki. Poluj¹ g³ównie
na ptaki wypatruj¹c ich godzinami z wysokich drzew i wie¿ow-
ców. W momencie dostrze¿enia ofiary, spadaj¹ na ni¹ z du¿¹ szyb-
ko�ci¹. Czêsto bracia poluj¹ wspólnie. Otó¿ jeden z nich leci za
ptakiem, podczas gdy drugi poni¿ej. W momencie gdy ptak ratuj¹c
siê zwija skrzyd³a, by spadaj¹c unikn¹æ ataku nadlatuje drugi
sokó³, koñcz¹c polowanie. Doros³e soko³y, na prze³omie kwietnia
i maja, zak³adaj¹ rodziny. Gniazduj¹  na drzewach, ska³ach i wy-
sokich budynkach (np. Pa³ac Kultury i Nauki w Warszawie).
Samica sk³ada 3-4 jaja, które wysiadywane s¹ przez obojga rodzi-
ców. Po up³ywie miesi¹ca wylêgaj¹ siê m³ode i lotno�æ uzyskuj¹
po 5 tygodniach. Po  nastêpnych 2 miesi¹cach staj¹ siê samodzielne
i opuszczaj¹ rodzinne strony.  Podlegaj¹ ochronie �cis³ej, a wokó³
ich gniazd przez ca³y rok obowi¹zuje strefa ochronna � ponad
500 metrów. Chodz¹c po lesie pamiêtajmy o tym!
Innym soko³em, znacznie liczniejszym, jest pustu³ka. Poluje z za-
wisu rozpo�cieraj¹c ogon na kszta³t wachlarza japoñskiej gejszy.

Gniazduje na drzewach i w szczelinach skalnych. Samica sk³ada
3-6 jaj. Po 28 dniach wylêgaj¹ siê m³ode, osi¹gaj¹c dojrza³o�æ
w 5 tygodniu ¿ycia. W wieku 1 roku zak³adaj¹ w³asne gniazda.
Podlegaj¹ ochronie �cis³ej.

�Jestem twórc¹ niezale¿nym, nieustannie wymykaj¹cym siê wszelkim
konwenansom. W mojej twórczo�ci, pogl¹dach, zainteresowaniach
- szczególnie literatur¹ i filozofi¹ - mo¿na zaobserwowaæ przyci¹-
gaj¹ce siê przeciwieñstwa, które tworz¹ jaki� nieokre�lony kszta³t
niespe³nionych snów i my�li. Abstrahuj¹c od irracjonalnego sposobu
my�lenia, z pochodzenia jestem rodowitym kutnianinem. Uczêsz-
cza³em do tutejszych szkó³ o profilu zawodowym, a nastêpnie do
liceum. Obecnie zg³êbiam weterynariê. Kilka lat temu ukoñczy³em
kurs tresera psów, swoj¹ drog¹  bardzo ciekawe do�wiadczenie.
Pierwsz¹ pasj¹, która towarzyszy mi  po dzieñ dzisiejszy, to kyno-
logia. Nastêpn¹ pasj¹, a raczej fascynacj¹, która  przysz³a niezapo-
wiedziana jak mi³o�æ to literatura, g³ównie amerykañska � Beat
generation� oraz twórczo�æ Jima Morrisona i  Neal Cassady. Kolejn¹
fascynacj¹, która poniek¹d mnie odzwierciedla, to epoka romanty-
zmu i �bohater romantyczny� uwik³any w ¿ycie po ¿yciu. Bêd¹c
patriot¹ muszê wspomnieæ o polskiej literaturze. Zapewne najwiêksze
wra¿enie wywar³y na mnie Mickiewiczowskie �Dziady� 4 i 3 czê�æ,
szczególnie �Wielka improwizacja� i ju¿ wcze�niej wspomniana
ca³a epoka romantyzmu. Nastêpnie to twórcy wspó³cze�ni; Rafa³
Wojaczek, Tadeusz Ró¿ewicz, Miron Bia³oszewski ,Marek H³asko
,Tadeusz Konwicki, Zbigniew Sajnóg i formacja �Totart�. Z dzie³
literackich na wyró¿nienie zas³uguje �Mistrz i Ma³gorzata�, autorstwa
Micha³a Bu³hakowa. W literaturze XXI wieku w ciekawy sposób
interpretuje rzeczywisto�æ Michel Houellebecq. Kolejne fascynacje
to psychoanaliza oraz teoria libido Zygmunta Freuda i Carlosa
G. Junga. Nastêpna pasja to filozofia Aldous Huxley i koncepcja
�New age� oraz Friedrich Nietzsche i Artur Schopenhauer, a tak¿e
teologia i historia wspó³czesna, muzyka rockowa i poezja �piewana.
W dzieciñstwie nie przejawia³em zainteresowania literatur¹, wszystko
zaczê³o siê przed  trzydziestym rokiem ¿ycia. G³ównym tematem
mojej twórczo�ci jest opisywanie rzeczywisto�ci politycznej, spo-
³ecznej a tak¿e religii i historii minionej. Zazwyczaj  stojê w opo-
zycji krytycznie komentuj¹c wydarzenia, ale tak¿e jest to osobi�cie
emocjonalna spowied�. Pisaæ zacz¹³em do�æ pó�no, bo przed trzy-
dziestym rokiem ¿ycia, nastêpnie pocz¹tki by³y trudne, wiêkszo�æ
wierszy nie nadawa³a siê do jakiegokolwiek  druku, po czym rzuca³em
pisanie, by potem ponownie samodoskonaliæ rzemios³o. W dodatku
zaczynaj¹c by³em naiwny, wydawa³o mi siê, ¿e zaistnieæ w tej dzie-
dzinie bêdzie ³atwo, a tu� kube³ zimnej wody na dzieñ dobry.
W dzisiejszych czasach prawie wszyscy pisz¹; jest ogromna konku-
rencja, w dodatku wymykanie siê obowi¹zuj¹cej formie, poruszanie
niewygodnych tematów jest �wiadomym dzia³aniem przeciwko
sobie. Pomimo tych niepowodzeñ w koñcu zadebiutowa³em. Zda-
rzy³o to siê w ubieg³ym roku wydaj¹c kilka wierszy w antologii
literackiej wydanej przez Wydawnictwo �w. Macieja Aposto³a.
Oczywi�cie, nasza wspó³praca trwa nadal. Wcze�niej mia³em przy-
jemno�æ uczestniczyæ w �Uwerturach do kultury� zorganizowanych
przez Miejsk¹ Bibliotekê w Kutnie. Plany na przysz³o�æ? Dopóki
natchnienie pozwoli jak najwiêcej pisaæ, publikowaæ, wydawaæ
i ¿eby trafiæ do szerszej  grupy czytelników. Mo¿e w koñcu odwiedzê
Jima Morrisona na wieczystych polach Pere Lachaise w Pary¿u.
Czego mo¿na mi ¿yczyæ? My�lê, ¿e powodzenia�.

Refleksji autora wys³ucha³ Jerzy Papiewski

Arkadiusz Aulich specjalnie dla �P¯K�

KUTNOWSKI LITERAT
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Lekkoatletyka

Pracowicie  spêdzili ferie zimowe m³odzi kutnowscy lekkoatleci,
którzy trzykrotnie wystartowali w halowych mityngach; w £odzi
i dwukrotnie w Toruniu. £ódzkie zawody by³y tak¿e Mistrzostwami
Województwa M³odzików, w których najwy¿sz¹ szóst¹ lokatê
wywalczy³ Cezary Szymañski skacz¹c w skoku w dal na odle-
g³o�æ 5,05 m. Doskona³y wynik w biegu na 60 m (7,89 s) uzyska³
kolega klubowy Czarka Mateusz Sobczyk. Wystarczy³o to do
zajêcia pierwszego miejsca, ale w finale B, czyli w ³¹cznej klasy-
fikacji, skoñczy³o siê na siódmej pozycji. Inne warto�ciowe wyniki
m³odzików i zawodników startuj¹cych w ramach mityngu: B³a¿ej
Wilanowski (junior m³odszy) � 1;34,12 min. w biegu na 600 m;
Cezary Szymañski (m³odzik) � 7,95 s w biegu na 60 m; Filip
Góreczny (m³odzik) � 8,34 s w biegu na 60 m; Krystian Sobczyk
(m³odzik) � 46,59 s w biegu na 300 m; Aleksandra Urbañska
(dziewczynka starsza) � 9,21 s w biegu na 60 m; Zuzanna Jarosiñska
(dziewczynka starsza) � 9,83 s w biegu na 60 m.

AKTYWNA „DZIEWIĄTKA”

Natomiast kilka dni pó�niej kutnianie wziêli udzia³ w dwóch
Mityngach Ogólnopolskich w Toruniu. Podczas tych wystêpów
najlepsze wyniki uzyskali: B³a¿ej Wilanowski (junior m³odszy) �
2;09,98 min. w biegu na 800 m i 1,3;33,88 min. w biegu na 600 m;
Sandra Kucharska (juniorka) � 150 cm w skoku wzwy¿; Cezary
Szymañski (m³odzik) � 41,51 s w biegu na 300 m i 8,06 s w biegu
a 60 m; Krystian Sobczyk (m³odzik) � 7,93 s i 7,95 s w biegu na
60 m i 42,56 s i 41,17 s w biegu na 300 m; Filip Góreczny (m³o-
dzik) � 8,34 s i 8,27 s w biegu na 60 m i 45,02 s i 43,50 s
w biegu na 300 m; Wiktoria Michalska (m³odziczka) � 8,98 s
w begu na 60 m , 48,41 s w biegu na 300 m i 1;55,50 min.
- Bardzo przydatne starty, bêd¹ce �wietnym przerywnikiem
w codziennej monotonnej pracy treningowej. Bardzo du¿a ilo�æ
rekordów ¿yciowych utwierdza nas w s³uszno�ci tego co robimy.
Do pe³ni szczê�cia potrzebne jest omijanie nas szerokim ko³em
przez wszelkie urazy i kontuzje - podsumowa³ prace  treningow¹
i udzia³ w zawodach sportowych swoich podopiecznych trener
UKS Jacek Kud³a

We wtorek, 31 stycznia, w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno�
Epidemiologicznej Kutnie odby³o siê szkolenie dla kadry peda-
gogicznej szkó³ podstawowych z terenu miasta Kutna i powiatu
kutnowskiego, które bêd¹ realizowa³y w bie¿¹cym roku szkolnym
2016/2017 I edycjê programu edukacji antytytoniowej �BIEG PO
ZDROWIE�. Program skierowany jest do uczniów klas IV szkó³
podstawowych oraz ich rodziców i ma na celu edukacjê prozdro-
wotn¹ poprzez zwiêkszenie wiedzy i umiejêtno�ci uczniów na temat
zdrowia w kontek�cie szkodliwo�ci palenia papierosów. Szkolenie
przeprowadzi³a pracownica O�wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Jolanta Dudkiewicz.

BIEG PO ZDROWIE

Dzieci z terenu gminy Strzelce podczas ferii zimowych mia³y mo¿liwo�æ
skorzystania z przygotowanych  z my�l¹ o nich wyjazdach do £odzi, któ-
rych organizatorami by³ Gminny O�rodek Kultury i Gminna Biblioteka
Publiczna w Strzelcach. Program feryjnych eskapad obejmowa³ wizytê
w Cinema City, gdzie najm³odsi obejrzeli film �Sing� oraz �Ostatni smok
�wiata�. Nastêpnym etapem wycieczek by³a ��cianka wspinaczkowa�
w Stratosferze, a wyjazdy zakoñczy³a wizyta w sali zabaw �Figloraj�.
U�miechy na twarzach dzieci �wiadczy³y, ¿e program wycieczek spe³ni³
oczekiwania wszystkich uczestników wyjazdu.

FERYJNA ESKAPADA

Kapelan powiatowy stra¿aków, ksi¹dz kanonik Piotr Kalisiak,
dokona³ poswiêcenia nowego i lekkiego samochodu kwatermi-
strzowskiego marki Citroen Berlingo oraz czterech ubiorów
gazoszczelnych, zestawu uniwersalnych narzêdzi ratowniczych
i podpór stabilizacyjnych

DWA HERBY

POŚWIĘCENIE

¯ychlin ma nowy herb! Tyle, ¿e wed³ug nas jest on mniej ³adny ni¿...
poprzedni. Dla oceny Czytelników przedstawiamy obydwa.

        STARY            NOWY

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika
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