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JUBILEUSZ RATOWNIKÓW

Warsztatami z zakresu pierwszej pomocy, 7 lutego, grupa 52 aktywnych
wolontariuszy rozpoczê³a obchody jubileuszu 10-lecia Grupy Ratownictwa
Medycznego OSP �D¹browszczak�.            (ci¹g dalszy - strona 3)

dla
mini � przedsiêbiorstwa

Chem−Pak w Kutnie
dla

firmy

DiMa Sp. z o.o. w Żychlinie
dla

 Stowarzyszenia 37 PP
i Ośrodka Kultury Gminy

Kutno
dla

Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Kutnie

NAJLEPSI W SPORCIE
ZIEMI KUTNOWSKIEJ 2016

Zawodnik:

Łukasz Wójcik
− szybownictwo

Drużyna:

MKS Stal BiS Kutno
− juniorzy, baseball

Trener:

Sławomir Ryszkiewicz
− piłka nożna

Kapitu³a Nagrody �Kutnowski Hit 2016 roku� (od lewej stoj¹):
Grzegorz Chojnacki - przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna, Marek
Jankowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego, Jerzy
Papiewski - �P¯K�, Krzysztof Wac³aw Dêbski - by³y prezydent
miasta Kutna, Andrzej Stelmaszewski - �P¯K�, Zdzis³aw Sapiejka
- by³y, czterokrotny przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego.

KAPITUŁA NAGRODY
„KUTNOWSKI HIT 2016 ROKU”

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

7 marca 2017 r.

Zapraszamy maturzystów II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie z roku
1967 (kl. XIa, XIb, XIc) na spotkanie w 50-lecie Matury do lokalu �U
Andrzeja� ul. D³ugosza 9a (Dom Nauczyciela) 9 czerwca 2017 r., godz.
18.00, by weso³o lub nostalgicznie wspominaæ lata m³odo�ci, przyja�ni,
sympatii itd. Mamy nadziejê na 100% obecno�æ.
Informacji udzielaj¹ i zapisy przyjmuj¹: kl. XIa � Ewa Piêta (Górska) tel.
500-097-523, kl. XIb � Krystyna Warcikowska (Balczyñska) tel. 513-877-
859, kl. XIc � Krystyna Wojtczak (Kornacka) tel. 691-116-276. Termin
zg³oszeñ up³ywa 10 maja 2017 r. Czekamy i do zobaczenia.

Organizatorzy

Scrabble

TURNIEJ WALENTYNKOWY

To ju¿ gimnazjalna tradycja, ¿e SCIBiM co roku organizuje Turniej
Walentynkowy. Tak i w tym roku, 14 lutego, do turnieju zg³osi³o siê oko³o
dwudziestu graczy. Ostatecznie zagra³o 17 uczniów w dwóch kategoriach:
zaawansowani i pocz¹tkuj¹cy.           (ci¹g dalszy - strona 4)

PROMOCJA KSIĄŻKI

W sobotnie popo³udnie, 4 lutego 2017 roku, w Hotelu Dwór Sójki odby³o siê
spotkanie promuj¹ce ksi¹¿kê Magdaleny £ukomskiej �Dwór w Sójkach
i jego mieszkañcy�.         (ci¹g dalszy - strona 11)

SPOTKANIE MATURZYSTÓW
„KASPROWICZA”

W dniach 11�12 luty 2017 r. odby³a siê kolejna edycja Mazur-
skiego AGRO SHOW, która by³a najwiêksza pod wzglêdem zwie-
dzaj¹cych � oko³o 35.000 go�ci, 350 wystawców i 35000 m2

powierzchni wystawienniczych.       (ci¹g dalszy -  strona 8)

MAZURSKIE AGRO SHOW
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za
samorz¹dny rozwój dzia³alno�ci

dla 351 cz³onków,
zorganizowanych w 25 sekcjach

za rozwój spó³ki rodzinnej,
zakoñczenie w 2016 roku
kutnowskiej inwestycji,

trzykrotne wykorzystanie
�rodków unijnych

oraz 70 odbiorców krajowych
i eksport do Litwy, Estonii,

S³owacji, Ukrainy, Norwegii,
Anglii, USA w trudnej produkcji
dla przemys³u farmaceutycznego

za wzrost zatrudnienia
w 2016 roku do 144 osób;

przy 107 - w 2016 r.
(96 - w 2014 r. i 84 w 2013 r.)

oraz wzrost produkcji
do 2.016.016,09 kg

(przy 1.821.396 kg w 2015 r;
1.566.810,67 kg w 2014 r.
i 1.225.288,89 w 2013 r.)

za
Odysejê Historyczn¹

z udzia³em
100 grup rekonstrukcyjnych,

licz¹cych oko³o 1200 osób,
któr¹ zwiedzi³o

ponad 6000 osób

KUTNOWSKI HIT 2016 ROKU

KUTNOWSKI HIT 2016 ROKU

Firma „DiMa” Sp. z o.o. w Żychlinie

Mini przedsiębiorstwo Chem−Pak w Kutnie, ul. Grunwaldzka 79

Stowarzyszenie 37 PP i Ośrodek Kultury Gminy Kutno

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
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W jubileuszowym spotkaniu, podsumowuj¹cym dziesiêciolecie dzia³al-
no�ci ratowników �D¹browszczaka�, obecni byli: Zbigniew Wdowiak
wiceprezydent miasta, m³odszy brygadier Marcin Adamiak, zastêpca
komendanta powiatowego PSP oraz Jan Kuropatwa reprezentuj¹cy starostê
kutnowskiego.           /A.B./

JUBILEUSZ RATOWNIKÓW

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dziesiêæ lat temu zakoñczy³ siê zorganizowany tu kurs pierwszej pomocy.
Powsta³a Grupa Ratownictwa �AmRat� (Amatorzy Ratownicy), rozpo-
czynaj¹c organizacjê szkoleñ i pokazów pierwszej pomocy. Rok pó�niej
powsta³ oddzia³ Maltañskiej S³u¿by Medycznej, natomiast w 2011 roku
zarejestrowano w³asne stowarzyszenie � Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
�D¹browszczak�. W stowarzyszeniu tym jest 3 ratowników medycznych,
pielêgniarka, studenci medycyny, ratownictwa i pielêgniarstwa. W minio-
nych dziesiêciu latach cz³onkowie grupy uczestniczyli jako wolontariusze
nie�li pomoc osobom poszkodowanym, m.in. na Mistrzostwach Europy
i Azji Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie, I Kongresie Eucharystycznym Die-
cezji £owickiej w Kutnie, inscenizacji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem
(VII.2010r.), Jarmarku Ró¿anym, uroczysto�ciach ¿a³obnych zwi¹zane ze
�mierci¹ pary prezydenckiej w Warszawie (IV.2010 r.), �wiatowych Dniach
M³odzie¿y � Kraków 2016. Grupa ratowników �D¹browszczaka� organizuje
tak¿e systematyczne szkolenia w zakresie podstaw udzielania pierwszej
pomocy na terenie przedszkoli, szkó³, a nawet zak³adów pracy. W 2015 r.
zakwalifikowano do realizacji projekt dofinansowania dzia³alno�ci OSP
�D¹browszczak� w ramach Bud¿etu Obywatelskiego Miasta Kutno 2015.
Da³o to mo¿liwo�æ zakupienia sprzêtu szkoleniowego i ratowniczego
warto�ci prawie 80 tysiêcy z³otych przez Urz¹d Miasta oraz 9-osobowego
busa, warto�ci 20 tys. z³otych, jako �rodka transportu dla ratowników
i sprzêtu. Przys³owiow¹ kropk¹ nad �i� jest M³odzie¿owa Dru¿yna Po-
¿arnicza, która pod opiek¹ kapitana Zdzis³awa Pêgowskiego z Komendy
Powiatowej PSP w Kutnie zdobywa wiedzê po¿arnicz¹. Aktualnie opiekê
nad GRM OSP �D¹browszczak� pe³ni¹: Krzysztof Stasiak, Przemys³aw
Zawadzki i Kamil Borowiak.

�Studenci� Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie, maj¹ równie¿
wyk³ady, które odbywaj¹ siê, a jak¿e, w prawdziwej uczelni, czyli Wy¿szej
Szkole Gospodarki Krajowej. Ju¿ w �Walentynki� na temat �Zagro¿enia
dla demokracji w przesz³o�ci i obecnie�, a przedstawi³ go historyk Jan
Zawadzki. Na koniec lutego Piotr Stasiak przed³o¿y historyczn¹ wiedzê
o �Kutnie w czasach Pa³acu Saskiego�, a 14 marca o �Historii Kutna
i Ziemi Kutnowskiej� mówiæ bêdzie dyrektor Muzeum w Kro�niewicach
� Grzegorz Dêbski. We wtorek 4 kwietnia o �Wp³ywie szkolnictwa
w Kutnie na kszta³towanie siê spo³eczeñstwa miasta na przestrzeni dziejów�
mówiæ bêdzie Andrzej Micha³kiewicz, a 9 maja z �Etyk¹ na ty� zapozna
�studentów� Paulina Matysiak. W tym roku odbêdzie siê Walne Zebranie
Sprawozdawcze Stowarzyszenia (30 maja), a uroczyste zakoñczenie roku
akademickiego nast¹pi 6 czerwca.

Czytelniczy Hyde Park

Pani
dr Barbarze D�winackiej i Rodzinie

serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci

�P.

dr. WOJCIECHA
D�WINACKIEGO

sk³ada
Klub Wiedzy Uniwersalnej �Dobrodziejówka�

Pani
dr Barbarze D�winackiej i Rodzinie

serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci

�P.

dr. WOJCIECHA
D�WINACKIEGO

sk³ada
Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�

Ca³ej Rodzinie
�P.

Andrzeja
KOSZALSKIEGO

g³êbokie wyrazy wspó³czucia
sk³ada

Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
Kapituły Nagrody

„KUTNOWSKI HIT 2016 ROKU”
dla

Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Kutnowskiej

za 60 ksi¹¿kê, w tym za 20 wydanie
�Kutnowskich Zeszytów Regionalnych�

dla

ASM Centrum Badań
i Analiz Rynku

 w Kutnie, ul. Grunwaldzka 5
za Uzyskanie Polskiego God³a Promocyjnego

�Teraz Polska�
dla

Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia
im. Karola Kurpińskiego

w Kutnie
za cykl koncertów

z okazji 70-lecia dzia³alno�ci Szko³y

CZY WIECIE, ŻE...

U�wiêcon¹ tradycj¹ polskiej demokracji od 1989 r. jest, ¿e partie, które
dochodzi³y do w³adzy, rozpoczyna³y rz¹dy od wywalania ze stanowisk
ludzi poprzedniej w³adzy. Ustanowili�my swoisty rekord �wiata! Tylu
ministrów, wice-, dyrektorów, wojewodów, po� sprz¹taczki, �wymiata³y�
kolejne wygrane wybory. Które pañstwo � poza Polsk¹ � to by wytrzyma³o!?
Niepisanym zwyczajem by³o równie¿ rozgrzeszanie poprzedników, czêsto
nawet z przestêpczych poczynañ!? Teraz � z PiS � to siê zmieni³o; wreszcie
zaczê³o siê te¿ rozliczanie z win � faktycznych (a nawet i domniema-
nych). W pe³ni wiêc teraz obowi¹zuj¹ dwie zasady: �Teraz k� my�
i �Teraz wam � poka¿emy!�.     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

POLSKIE OBYCZAJE

Ogó³em na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej Policji
w Kutnie w 2016 roku stwierdzono 1.644 przestêpstwa (wykry-
walno�æ na poziomie 70, 5%).
Przestêpstwa kryminalne w 2016 roku - 995 (wykrywalno�æ osi¹-
gniêto na poziomie 57,3 %); przestêpstwa w 7 kategoriach w 2016
roku: 545 (wykrywalno�æ osi¹gniêto na poziomie 34,7%).
Wybrane kategorie:
- przestêpstwa gospodarcze - 331 przestêpstw stwierdzonych
(wykrywalno�æ na poziomie 84,6%);
- kradzie¿e - 240 przestêpstw stwierdzonych (wykrywalno�æ 26%);
- kradzie¿e z w³amaniem - 129 przestêpstw stwierdzonych (wykry-
walno�æ 27,1%);
- przestêpczo�æ narkotykowa - 48 przestêpstw stwierdzonych,
41 wszczêtych postêpowañ, 43 przestêpstwa wykryte.
W 2016 rok liczba wypadków w ruchu drogowym - 215, to 20,1%
wiêcej ni¿ w 2015 roku. Ofiary �miertelne - 11 (co stanowi o 37,5%
wiêcej ni¿ w 2015 roku). Osoby ranne - 272 (co stanowi o 17,2%
wiêcej ni¿ w 2015 roku). Kolizje drogowe - 996 (co stanowi o 20,3%
wiêcej ni¿ w 2015 roku). Suma zdarzeñ drogowych � 1211 (co stanowi
o 20,3 % wiêcej ni¿ w 2015 roku). W 2016 roku odnotowano 46
zdarzeñ drogowych spowodowanych przez nietrze�wych kieruj¹cych
(97,7% do warto�ci z 2015 roku).
Na koniec 2016 roku do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, za
pomoc¹ Krajowej Mapy Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa, wp³ynê³o 421
zg³oszeñ, z czego 300 jest niepotwierdzonych, a 114 siê potwierdzi³o.
Najwiêcej zg³oszeñ dotyczy spo¿ywania alkoholu w miejscu publicznym
- 168 zg³oszeñ, przekroczenie nadmiernej prêdko�ci - 70 zg³oszeñ,
nieprawid³owe parkowanie - 63 zg³oszenia, niew³a�ciwa infrastruktura
drogowa - 27 zg³oszeñ.

KRYMINALNY ROK 2016

konfesyjne, wype³nione realizmem zwyk³ej codzienno�ci. S¹ to czêsto
krótkie konstrukcje oparte na jednej metaforze. Wyrastaj¹ z tej poezji
pejza¿e pól, lasów, drzew, ³¹k, ale i kamieni. S¹ t³em, ale i symbolem.
Wszystkie wiersze s¹ bardzo emocjonalne, lecz wype³nione raczej emocj¹
do wewn¹trz. Jest to poezja rzeczowników i bezokoliczników. Szara, czarno-
bia³a, bez wyra�nych barw. Poezja pytañ, niepewno�ci, w¹tpliwo�ci,
nawet bezradno�ci. Czes³awa Politañska (r. 1938) to poetka, nauczycielka,
animator zdarzeñ kulturalnych. Absolwentka filologii polskiej na Uniwer-
sytecie £ódzkim  (r. 1960), wieloletni nauczyciel II LO im. Jana Kasprowicza
w Kutnie (1973-1990); autorka tekstu hymnu tego¿ popularnego
�Kasprowicza� (r.1985), do którego muzykê skomponowa³ dr Jaros³aw
Domaga³a. By³a wizytatorem i metodykiem jêzyka polskiego w Kuratorium
O�wiaty i Wychowania w P³ocku. Wielokrotnie nagradzana i wyró¿niana
za pracê pedagogiczn¹. Debiutowa³a jako poetka w  1972 roku na ³amach
�G³osu Nauczycielskiego�. Jej wiersze publikowane by³y w wydawnic-
twach zbiorowych: �Krajobrazy� (1974), �Nauczycielska rzecz� (1976),
�£ódzka Wiosna Poetów� (1976),�Debiuty petyckie-80� (1982), �W rytmie
serca� (1983). Czes³awa Politañska jest uznan¹ autork¹ tomików poezji:
�Lapidaria� (1980), �Kamieñ próby� (1992), �Istnieæ to i�æ� (1992),
�Kamieñ do�wiadczony� (1995), �Pocieszenie kamienia� (1999). Na 338
stronach (z grafikami profesora Andrzeja Mariana Bartczaka � urodzonego
w 1945 r. w Kutnie) pokazane jest w bardzo interesuj¹cy sposób ¿ycie
i twórczo�æ poetki, wiersze i tomiki poetyckie oraz utwory publikowane
i niepublikowane. Bardzo wymowne s¹ wspomnienia i recenzje poetyckie
znanych polskich eseistów, poetów i zarazem krytyków literackich:
Andrzeja Biskupskiego, dr. Ziemowita Skibiñskiego, prof. dr. hab. Jerzego
Poradeckiego, Zbigniewa Dominiaka, prof. Jana Fr¹tczaka, kole¿anek
polonistek z Kutna � Aleksandry Ku�miñskiej, Barbary Purga³ oraz
pisarki i dziennikarki Leny Szatkowskiej z P³ocka, która stwierdza, ¿e
poeci pisz¹ du¿o wierszy, które nie wszystkie pozostaj¹ w pamiêci, a Cze-
s³awa Politañska ju¿ uzbiera³a kanon najlepszych utworów; takich, które
stanowi¹ wk³ad Jej we wspó³czesn¹ poezjê i mog¹ wêdrowaæ z antologii
do antologii.         Jerzy Papiewski

ŚWIETNY WOLUMIN
Staraniem aktywnego Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjació³ II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza
w Kutnie (prezes Zbigniew Leitgeber)
ukaza³a siê na rynku wydawniczym od
dawna oczekiwana ksi¹¿ka Czes³awy
Politañskiej zatytu³owana �Wiersze�. Jest
ona realizacj¹ zadania publicznego dofi-
nansowanego przez prezydenta Miasta
Kutna. Redaktorem tej ciekawej ze
wszech miar publikacji jest dr Jaros³aw
Domaga³a, który we wstêpie zaznacza
m.in., ¿e twórczo�æ Czes³awy Politañskiej
to g³ównie poezja bez fabu³y, zapisy pew-
nych stanów i my�li. Wiersze Jej s¹ czasem

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i ¿al
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

�P.

Andrzeja
KOSZALSKIEGO

serdeczne podziêkowania sk³adaj¹
¿ona Jadwiga i syn Tomasz
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WIEŚCI GMINNE
Jubileusz ¯ychlina
KONCERTEM JUBILEUSZO-
WYM W DOMU KULTURY
ROZPOCZÊ£Y SIÊ OBCHODY
620-LECIA NADANIA PRAW
MIEJSKICH ¯YCHLINOWI.

�Jedynak�
A¿ 99 obiektów, na ³¹czn¹ kwotê
4 milionów z³otych, zg³oszono do
konkursu na udzielenie dotacji dla
obiektów wpisanych do rejestrów
zabytków. Z powiatu kutnowskiego
� jeden jedyny � zespó³ dworsko-
pa³acowy w Sk³ótach, gmina
Kro�niewice... Co gorzej, do dys-
pozycji Komisja i Sejmik maj¹
tylko jeden milion z³otych.

Bez dotacji �
Wszechstronna dzia³alno�æ Stowa-
rzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku zas³uguje na wielkie uznanie,
¿e Szanowni Pañstwo wszystko to
finansuj¹ z w³asnych �rodków!
Dotychczas - bez dotacji!

P³ock, 31 stycznia 2017 r.
Spó³ka CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) w dniu
dzisiejszym og³osi³a, ¿e zakoñczy³a proces przejêcia oddzia³u rol-
niczego Grass and Soil stanowi¹cego czê�æ spó³ki Kongskilde
Industries, wcze�niej wchodz¹cej w sk³ad Danish Group Dansk
Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.). Zawarcie umowy
przejêcia zosta³o og³oszone przez obydwie strony w dniu 31 pa�-
dziernika 2016 r.
Z dniem 1 lutego 2017 r. CNH Industrial przejmie kontrolê nad
oddzia³em DLG A.m.b.A, który zajmuje siê opracowywaniem,
produkcj¹ oraz sprzeda¿¹ maszyn rolniczych stosowanych na
potrzeby uprawy, siewu, a tak¿e maszyn zielonkowych pod ró¿-
nymi markami, w tym Kongskilde, Överum, Howard i JF.
Na skutek przejêcia oferta produktowa New Holland Agriculture,
jednej z wiod¹cych marek CNH Industrial w bran¿y maszyn
rolniczych, zostanie znacznie rozbudowana, za� sama marka Kong-
skilde, jej organizacja sprzeda¿y, sieæ dilerów i importerów bêd¹
w dalszym ci¹gu rozwijane i obs³ugiwane.
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest �wiatowym
liderem na rynku dóbr kapita³owych. Firma szczyci siê ugrunto-
wanym do�wiadczeniem przemys³owym, szerok¹ gam¹ produktów
i globalnym zasiêgiem dzia³ania. Ka¿da z marek nale¿¹cych do
Firmy cieszy siê miêdzynarodow¹ renom¹ w poszczególnych
sektorach bran¿owych: Case IH, New Holland Agriculture i Steyr
w dziedzinie ci¹gników i maszyn rolniczych; Case i New Holland
Construction - maszyn budowlanych; Iveco - pojazdów ciê¿aro-
wych i u¿ytkowych; Iveco Bus i Heuliez Bus - autobusów i auto-
karów; Iveco Astra - pojazdów specjalistycznych przeznaczonych
do eksploatacji w kamienio³omach i na placach budowy; Magirus
- pojazdów po¿arniczych; Iveco Defence Vehicles - pojazdów
obrony cywilnej oraz FPT Industrial - silników i uk³adów prze-
niesienia napêdu. Wiêcej informacji znajduje siê na stronie:
www.cnhindustrial.com

CNH Industrial ogłasza
zakończenie procesu przejęcia

Kongskilde Agriculture
By³em ostatnio w Kutnowskim Szpitalu.
Ciasnota, nawet ³ó¿ka na korytarzu � Tym
bardziej zdziwi³o mnie, ¿e jeden (dawniej
trzeci wewnêtrzny oddzia³) odnowiony
i ogrzewany jest � pusty! Có¿ wiêc stoi na
przeszkodzie, ¿eby przenie�æ ciê¿ko chorych
z korytarzy do aktualnie wolnych sal!? Czy
mo¿e KTO� lub CO�, temu przeszkadza!?

Nazwisko i imiê znane redakcji

Czytelniczy Hyde Park

BIEL W CZERNI

Wróci³ �Milioner�
W TV wróci³ �Milioner�, prowa-
dzony przez Huberta Urbañskiego.
W trzecim odcinku wyst¹pi³
Kazimierz �wircz, mieszkaniec
Bardzinka, gmina Kro�niewice,
aktualnie zatrudniony w Muzeum
Regionalnym w Kutnie. Wygra³
i tak du¿o, bo 40 tysiêcy z³otych.
Szkoda, ¿e nie milion!?

Akcja Mi�
W szóstej edycji Akcji �Mi�� dary
trafi³y do 59 rodzin (w tym do 15
z powiatu ³êczyckiego), koordyna-
torem akcji jest m³ody radny z Kro-
�niewic � Tomasz Walczewski.

Narkobiznes!?
Trzech hurtowników zatrzymali
kutnowscy policjanci 16 lutego
w ̄ ychlinie. Przy osobnikach (34, 37
i 39 lat) znaleziono pó³ kilograma
amfetaminy, 997 tabletek ecstazy,
MDMA oraz 26 kilogramów tytoniu
bez polskich znaków akcyzy.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Turniej odby³ siê w walentynkowo udekorowanej sali medialnej SCIBiM.
Rozgrywki sêdziowali: Jeremi Korowajski i Miko³aj Tetkowski z II C,
w organizacji zwodów pomaga³a Beata Stachowska z III D. Po czterech,
pe³nych emocji, rundach nast¹pi³o uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszyscy
zawodnicy otrzymali s³odkie niespodzianki i nagrody ufundowane przez
Agnieszkê Stachowsk¹, przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców, która patronuje
wszystkim scrabblowym przedsiêwziêciom. Zwyciêzcy w kategorii
zaawansowani: I miejsce - Marcin Rojewski II A, II - Piotr Matczak III D,
III - Marcin Strzelec II A. Zwyciêzcy w kategorii pocz¹tkuj¹cy: I miejce
- Martyna Michalska I B, II - Szymon Ka³êbasiak I F, III - Ewa Matczak I F.
Pozostali gracze to: Zofia Bregier I F, Bart³omiej Dryñski I B, Olga
Ko�miñska II A, Miko³aj Kowalczyk I B, Wiktoria Krysiak II A, Julia
Lewandowska I B, Micha³ Olesiñski II D, Piotr Senica I B, Ola Wybrañ-
ska III D, Julia Szyd³owska I A, Julia Zieliñska I A.

Scrabble

TURNIEJ WALENTYNKOWY

Pa³acyk w parku Wiosny Ludów, obecnie mieszcz¹cy Szko³ê
Muzyczn¹ I i II stopnia im. Karola Kurpiñskiego w Kutnie, przejdzie
wreszce kapitalny remont. Byæ mo¿e, ju¿ wkrótce, po przeniesieniu
SP nr 5 do budynku GM nr 3, w³a�nie w tym budynku bêdzie
odbywaæ siê nauka naszej �muzycznej szko³y��.

„MUZYCZNA” DO „PIĄTKI”
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ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Inspiracj¹ do powstania ekspozycji czasowej jest dwusetna rocznica �mierci
Tadeusza Ko�ciuszki. Wystawa powsta³a we wspó³pracy z Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i sk³ada siê zarówno
z plansz tekstowo-ilustracyjnych, jak i licznych eksponatów. Plansze
w sposób szczegó³owy opisuj¹ postaæ Tadeusza Ko�ciuszki, jego ¿yciorys,
osi¹gniêcia wojskowe. Nie zabrak³o tak¿e informacji o przebiegu Insu-
rekcji Ko�ciuszkowskiej i okoliczno�ciach og³oszenia tzw. Uniwersa³u
Po³anieckiego, który nie odmieni³ ca³kowicie niedoli ch³opskiej, ale by³
pocz¹tkiem gruntownych reform w dziedzinie stosunków wiejskich i spo-
³ecznych. Swoje miejsce na planszach ma tak¿e Bitwa pod Rac³awicami
z 4 kwietnia 1794 r. - najs³ynniejsza bitwa Insurekcji Ko�ciuszkowskiej,
w której wojska dowodzone przez Tadeusza Ko�ciuszkê pokona³y wojska
rosyjskie Aleksandra Tormasowa. Znaczny wk³ad w zwyciêstwo wnie�li
kosynierzy krakowscy (w tym Bartosz G³owacki), dokonuj¹c �mia³ego
szturmu na armaty si³ rosyjskich - i to w³a�nie ich bohaterstwu po�wiêcone
s¹ dwie plansze. Ciekawostk¹ wystawy s¹ plansze ukazuj¹ce tradycjê
rac³awick¹ i legendê Tadeusza Ko�ciuszki w pó�niejszej historii Polski.
Swoje miejsce maj¹ na przyk³ad banknoty i ozdobne telegramy z wize-
runkiem Ko�ciuszki - jako jedna z form upamiêtnienia Wodza, czy foto-
grafie ukazuj¹ce budowê Kopców Ko�ciuszki. Muzeum w Kro�niewicach
wzbogaci³o wystawê o eksponaty z kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego,
których czê�æ spoczywa na co dzieñ w przepastnych magazynach. Cieka-
wostk¹ jest szabla wêgierska �Madonna�, która zgodnie z tradycj¹ mia³a
spoczywaæ na trumnie Ko�ciuszki w czasie uroczysto�ci pogrzebowych,
a tak¿e druk ulotny z odezw¹ Tadeusza Ko�ciuszki w sprawie ch³opów
z 1794 r. Na ekspozycji nie zabrak³o eksponatów w postaci rycin, pami¹t-
kowych medali, grafik i medalionów z podobizn¹ Ko�ciuszki. Znajduj¹
siê tu tak¿e okoliczno�ciowe telegramy, pocztówki, medaliki pami¹tkowe
i kilka numizmatów z prywatnej kolekcji Andrzeja Olewnika. �ciany
wzbogacone s¹ o rysunki Stanis³awa Praussa (�Kosynierzy�, �Tadeusz
Ko�ciuszko z Bartoszem G³owackim� i �Studium mêskiej g³owy w kon-
federatce�) a centralne miejsce zajmuje obraz �Bitwa pod Rac³awicami�
Jana Styki z 1896 r. W wernisa¿u wziê³o udzia³ ponad 80 osób.

WERNISAŻ WYSTAWY
W pi¹tek, 3 lutego, w siedzibie Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach odby³ siê wernisa¿ najnowszej wystawy czasowej zaty-
tu³owanej �Tadeusz Ko�ciuszko. W krêgu tradycji ludowej i narodowej�.
Uroczystego otwarcia dokona³ dyrektor placówki Grzegorz Dêbski,
który opowiedzia³ o inspiracjach do powstania ekspozycji, przybli¿y³ tak¿e
zebranym postaæ Tadeusza Ko�ciuszki, przypomnia³ o tym, jak ¿ywa by³a
tradycja ko�ciuszkowska w pó�niejszej historii Polski i omówi³ najcie-
kawsze eksponaty wystawy.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania. Wystawa czynna bêdzie do 4 kwietnia
2017 r. w godzinach pracy Muzeum (wt-pt 9.00-16.00 sb-ndz 10.00-15.00).
Bilet wstêpu na wystawê czasow¹ - 2 z³.     A. Rajska

Na pocz¹tku lutego ruszy³a VI edycja Miêdzyszkolnego Konkursu
Historycznego �Patron znany, czy nieznany?�. Jednym z g³ów-
nych celów konkursu jest przybli¿anie sylwetek patronów szkó³
z terenu powiatu kutnowskiego. W 2017 roku przypada 220 rocz-
nica utworzenia Legionów Polskich we W³oszech, 220 rocznica
powstania �Mazurka D¹browskiego� oraz 90 rocznica ustanowienia
�Mazurka D¹browskiego� hymnem pañstwowym. W roku tym
obchodzimy tak¿e 110 rocznicê utworzenia najstarszej szko³y
ponadgimnazjalnej na terenie Kutna: Liceum im. Jana Henryka
D¹browskiego. Z tych to okazji bohaterem VI edycji konkursu
zosta³ Jan Henryk D¹browski - genera³, uczestnik Insurekcji
Ko�ciuszkowskiej, twórca Legionów Polskich we W³oszech.
Organizatorzy konkursu: Kutnowskie Towarzystwo Historyczne
oraz I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. gen. Jana Henryka D¹brow-
skiego zapraszaj¹ wszystkich uczniów szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w powiecie kutnowskim do wziêcia udzia³u
w konkursie. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w szko³ach
u nauczycieli historii. Termin zg³oszeñ szkó³ mija 10 marca.
Organizatorzy zaplanowali w tegorocznej edycji trzy etapy. Pierwszy
etap rozegrany zostanie 17 marca we wszystkich placówkach, które
zg³osz¹ siê do konkursu. II etap, który wy³oni fina³ow¹ dziesi¹tkê
szkó³, odbêdzie siê 25 kwietnia  w I LO im. gen. J.H. D¹brow-
skiego. Fina³ konkursu - 2 czerwca 2017 roku w go�cinnych murach
Centrum Teatru, Muzyki i Tañca - partnera organizacyjnego. Na
zwyciêzców czekaj¹ bardzo atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczest-
nicy fina³u otrzymaj¹ upominki!
W przygotowania tegorocznej edycji aktywnie w³¹czy³o siê Mu-
zeum Regionalne w Kutnie, które jako wspó³organizator zaprasza
m³odzie¿ szkó³ z powiatu kunowickiego na cykl spotkañ po�wiê-
conych tematyce konkursu. Konkurs objêty zosta³ patronatem
honorowym: starosty kutnowskiego Krzysztofa Debicha, prezy-
denta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego oraz wójta gminy
Kutno Jerzego Bry³y. Patronat medialny: TVP 3 £ód�, TV Kutno,
Radio Victoria, Dziennik £ódzki, Nasz Tygodnik, Powiatowe ̄ ycie
Kutna, Gazeta Lokalna, KCI Kutno, eKutno.pl, kutno.naszemiasto.pl.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych uczniów do udzia³u!

VI edycja Miêdzyszkolnego Konkursu
Historycznego

PATRON ZNANY, CZY NIEZNANY?

We wtorek, 7 lutego, w Muzeum Regionalnym w Kutnie otwarto now¹
wystawê czasow¹ �Ptaki wokó³ nas�. Wernisa¿ rozpoczê³a prelekcja
kuratora wystawy Ewy Kaczmarzyk � kierownika Dzia³u Przyrody Mu-
zeum Czêstochowskiego. Opowiedzia³a ona o ptakach prezentowanych
na ekspozycji w kontek�cie grup ekologicznych tworzonych przez gatunki
wspó³wystêpuj¹ce w tym samym siedlisku. Najwiêksz¹ grupê stanowi¹
ptaki �rodowiska le�nego, do której nale¿¹ m.in.: dudek, dzierzba
srokosz, grubodziób. Na przestrzeniach otwartych i pozbawionych drzew
spotkaæ mo¿na kuropatwê, ba¿anta i przepiórkê, za� w �rodowisku skal-
nym kopciuszka, p³omykówkê, pustu³kê. Do ptaków wodnych zaliczane
s¹ nury, perkozy, kaczki, gêsi, mewy i ³abêdzie.

PTAKI WOKÓŁ NAS

Na wystawie zobaczyæ mo¿na równie¿ ptaki zurbanizowane, czyli zwi¹-
zane ze �rodowiskiem stworzonym przez cz³owieka. S¹ to m.in. wróbel
domowy, szpak, ziêba, kos. Po prelekcji go�cie wernisa¿u na w³asne oczy
mogli przekonaæ siê o ró¿norodno�ci awifauny Polski. Na wystawie
zaprezentowanych jest bowiem ponad 100 dermoplastów ptaków, w tym
wiele gatunków, których nie mo¿emy spotkaæ w naturze na co dzieñ, np
kraska i batalion znajduj¹ce siê na Czerwonej Li�cie Zwierz¹t Gin¹cych
i Zagro¿onych w Polsce, a tak¿e nur czarnoszyi oznaczony jako gatunek
wymar³y w naszym kraju.

Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

11 marca 2017 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.

Nie jestem Juli¹
     z rodu Capulettich,
a ty nie stoisz
     pod moim balkonem
i nie ¿yjemy
     w�ród wa�ni,
i w trwodze, a do Werony
     te¿ nam nie po drodze.
Lecz ta ich mi³o�æ
     wci¹¿ tak nie�miertelna,
na naszej �cie¿ce
     jest ich przewodnikiem
i chocia¿ srebrem
     tkane nasze skronie
jeste�my tacy
     jak oni w Weronie.

Dzi� moje miasto
     w Ochni siê przegl¹da,
a mi³o�æ mieszka
     w p³atkach ró¿
ta co po nocach
     czasem mi siê �ni³a
na skrzyd³ach
     babiego lata wróci³a.
Jak dobrze wtuliæ siê
     w Twoje ramiona
i z ciep³ym s³owem
     zacz¹æ nowy dzieñ,
a krocz¹c ¿ycia
     zboczem pochylonym
poczuæ siê znowu
     m³odym i szalonym.

Marlena Kluk
Autorka od kilku lat mieszka w Kutnie. Pisze wiersze, maluje obrazy
o ró¿nej tematyce. Jest aktywnym dzia³aczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz w Spo³ecznym Klubie Wiedzy Uniwersalnej �Dobrodziejówka�.
Wspó³pracuje z �Powiatowym ¯yciem Kutna�.            /J.P./

Nie jestem Julią
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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
... ten nie mo¿e wiedzieæ, ¿e na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX wieku
w Kutnie funkcjonowa³y a¿ 134 (sto trzydzie�ci cztery) kot³ownie (!).
Oczywi�cie - nie licz¹c tych �smrodek� w domach jednorodzinnych.
Wszystkie kopci³y - jak licho! Najlepiej widaæ to by³o zim¹, na �ciemnia³ym
od wyziewów �niegu. Chocia¿by na osiedlu XX � lecia w Kutnie, na po-
lfowskim osiedlu Reja, czy te¿ na osiedlu Tarnowskiego w Kutnie (które
ogrzewa³y trzy kot³owienki). Tak¿e i latem pada³y �gromy� od lokatorek,
które wywiesza³y pranie miêdzy trzepakami albo na balkonowych log-
giach. Bowiem czêsto, po wysuszeniu, ciuszki wygl¹da³y gorzej ni¿ przed
t¹ operacj¹. W rolniczych gospodarstwach te¿ nie by³o lepiej! Gnojowica
p³ynê³a wprost do niezbyt g³êbokiej Ochni. W masowej skali wypalano
³¹kowe trawy, a s³awetne �s³awojki� do dzi� s¹ w mie�cie, nie tylko na
licznych ogródkach dzia³kowych� Samochodów, porównuj¹c � z dzi-
siejsz¹ sytuacj¹, prawie nie by³o! (teraz jeden pojazd na osobê, z oseskami
w³¹cznie). Najwiêksze zagro¿enie grozi mastu z niebezpiecznych ³adunków
przewo¿onych TIR-ami, jak te¿ ze strony przedsiêbiorstw, które prowadz¹
dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z niebezpiecznymi substancjami... Aktualnie � a¿
siê wierzyæ nie chce � z naszym lokalnym klimatem jest, jak dzieñ do
nocy! Pozosta³a, mniej ni¿ trzecia czê�æ kot³owni. A i to g³ównie gazowe
i olejowe, a wêglowe to z wrêcz unikalnymi w Polsce technologicznymi
rozwi¹zaniami. Trudno zreszt¹ o Kutnie twierdziæ, ¿e jest to okolica, �gdzie
woda czysta i trawa zielona�. Ale jak na miasto to ca³kiem, ca³kiem�
Zmodernizowana oczyszczalnia, g³êbokie odwierty wody, kilometry
kanalizacji (z Wo�niakowem, Go³êbiewem, Mnichem i Star¹ Wsi¹). Jeszcze
pozosta³y do realizacji biogazownie� i te cholerne spaliny samochodowe!
Chocia¿ brak jest bie¿¹cych badañ, bowiem firma o nazwie Centrum
Ochrony �rodowiska pad³a ju¿ dawno �pod ciosami ekonomii � Balcero-
wicza�. Natomiast najbli¿sza nam automatyczna, pomiarowa stacja kon-
troli �rodowiska w okolicach Daszyny, nijak nie odzwierciedla tego, co
siê dzieje w Kutnie � Jednak nasze miasto to na pewno nie jest Kraków,
Rybnik czy Gliwice! Jak twierdzi naczelnik Wydzia³u Ochrony �rodowiska
Urzêdu Miasta S³awomir Gogó³: �Kutno posiada jeszcze jeden walor,
doskona³y kana³ przewietrzania z zachodu na wschód, czyli dolinê Ochni.
Nie ma równie¿ licznej wysokiej zabudowy lokalowej�. Wniosek - póki
co - i oby zawsze - naszego miasta nie kojarzmy ze smogiem. A parametry
potwierdzaj¹ce tak¹ opiniê ju¿ w najbli¿szych latach zapewne otrzymamy
z automatycznego, scentralizowanego w £odzi monitoringu, jaki ma zre-
alizowaæ Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Andrzej Stelmaszewski

Rozszerza siê zasiêg afrykañskiej grypy. Ju¿ odnotowano w Polsce 43
ogniska tej choroby drobiu oraz 40 dzikiego ptactwa. Chorego ³abêdzia
znaleziono zamarzniêtego pod £owiczem... Ale wbrew pozorom najwiêksz¹
�zachorowalno�æ� odnotowano nie w województwach, gdzie najpierw
wyst¹pi³y, a wiêc na wschodniej granicy (podlaskie), Ale w � LUBU-
SKIEM. Gdy¿ choroba wystêpuje w podobnej skali i na Zachodzie, w tym
i w Niemczech. Pocieszyæ siê nale¿y tym, ¿e choroba nie ma wp³ywu na
cz³owieka! Tak¿e tym, ¿e tak w sumie wobec systemu odszkodowañ nie
trac¹ finansowo i rolnicy. Masz babo placek! Zima w pe³ni, ale ju¿ trwaj¹
przygotowania do wiosenno-letnich prac rolniczych. Teraz trzeci¹ edycjê
maj¹ mazowieckie Agro Show 2017, 11-12 lutego w Ostródzie. Stali�my
siê jako powiat producenck¹ potêg¹ maszyn rolniczych. �Kongskilde�,
�Expom�, �Agrofactory I i II, �Bury� (a dopiero co zlikwidowano naj-
starszy kutnowski �Kraj�). Zapewne i czê�ci z nich nie zabraknie na tych
w sumie inauguruj¹cych pokazach sprzêtu rolniczego. Masz babo placek!
Do 31 marca mo¿na zg³aszaæ kandydatury do piêtnastej edycji konkursu
�Bezpieczne Gospodarstwo Rolne�. Regulamin oraz druk zg³oszenia s¹
dostêpne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl (oraz w biurach
Kasy). Masz babo placek! Doczekali siê pszczelarze swojego ogólnopol-
skiego zespo³u doradczego. To efekt ich spotkania z Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem. Ciekawe, ile osób w naszym
powiecie wie, ¿e Oddzia³ Zwi¹zku Pszczelarzy mie�ci siê w podkutnow-
skim Leszczynku w O�rodku Kultury Gminy Kutno. Masz babo placek!
Ilu jest my�liwych w Polsce? Na koniec grudnia 2016 by³o ich 120.613,
a po styczniu 2017 r. 123.348. Co ciekawe w�ród nich by³o 3.500
kobiet!? Za� �rednia wieku my�liwych, co zaskakuj¹ce, to 34 lata! Darz
Bór! Masz babo placek!

(�) Zacznê od ministrów: Anny Zalewskiej i jej reformy o�wiaty.
Oczka w g³owie, jednego z filarów kaczystowskich przemian. Istot¹
tej reformy nie jest, jak siê ludziom wmawia, odej�cie od gimnazjów,
powrót do o�mioklasowych podstawówek, czteroletnich liceów i zwi¹-
zana w tym kwa, kwa, kwa narracja. To tylko zas³ona dymna, para-
wan frazesów, za którym siê bêdzie demonta¿ �wieckiej szko³y. Roz-
biórka do fundamentów. Nast¹pi szybka wymiana kadry kierowniczej
we wszystkich placówkach o�wiatowych. Przyjd¹ nowi zdolni do
wszystkiego kuratorzy, wizytatorzy, dyrektorzy, pedagodzy i zadbaj¹
o to, ¿eby dobra zmiana wymiot³a ze szkó³ to, co by³o w nich wra¿e
kaczystowskiej ideologii. Wszak jeste�my pañstwem katolickim, a nie
laickim. I tego minister Zalewska bêdzie siê trzymaæ jak, nie przy-
mierzaj¹c, pijany p³otu. Mnie w tej ca³ej reformie przera¿aj¹ najbar-
dziej PODSTAWY PROGRAMOWE! Je¿eli one zostan¹ wdro¿one,
zacznie siê faszerowanie uczniów polityk¹ historyczn¹ wyssan¹ z brud-
nego, propagandowego palucha. Podrêczniki z nowymi wspó³czesnymi
dziejami Polski ju¿ powstaj¹. Minister Zalewska bez za¿enowania
stwierdzi³a, i¿ nie ma w nich miejsca dla Lecha Wa³êsy. Z jakiego
powodu? Odpowied� p. Anny jest krótka: �Dla jednych Lech Wa³êsa
jest bohaterem, a dla innych TW Bolkiem�. No tak, po co mieszaæ
dzieciom w g³ówkach? Dostan¹ na tacy, kto jest zdrajc¹, a kto bohate-
rem. Minister Zalewska jest cz³owiekiem g³êbokiej wiary. �wiêcie
wierzy, ¿e wszyscy jej wierz¹! (...)
(�) 9,5 miliona dni wolnych od pracy z powodu zaburzeñ psychicz-
nych wziêli Polacy w pierwszym pó³roczu 2016 r. To prawie 70 proc.
wiêcej ni¿ w tym samym czasie 2010r. Tak ¿le jeszcze nie by³o. (�)
W sumie ZUS-owskie koszty schorzeñ psychicznych wzros³y z 4,5
mld z³ w 2010 r. do 5,9 mld w 2015 r.

Angora nr 7 (1931) z 12 lutego 2017 r., s. 8 i 25
- Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy zosta³a zg³oszona do pokojowej
Nagrody Nobla. Autorem wniosku jest prof. Adam Grzegorczyk, rek-
tor Wy¿szej Szko³y Promocji. Komitet Noblowski przyj¹³ zg³oszenie.
- 4882 punkty sprzeda¿y wódki, wina i piwa, 94 tys. ró¿nego rodzaju
sklepów i ponad 43 tys. lokali gastronomicznych, w których alkohol
jest dostêpny. Taki jest obraz kraju, w którym jeden punkt sprzeda¿y
alkoholu przypada na 280 Polaków.
- 878 zorganizowanych grup przestêpczych, skupiaj¹cych ok. 7 tys.
osób, zidentyfikowano w Polsce w ubieg³ym roku. W�ród nich by³o
126 grup miêdzynarodowych.
- �Teleexpress� straci³ w zesz³ym roku 600 tys. widzów, a �Wiado-
mo�ci� pó³ miliona. Dobra zmiana w TVP skutecznie odstrasza co
wybredniejszych.
- Poczta Polska radykalnie podnios³a ceny na swoje us³ugi dla
samorz¹dów. Stawki skoczy³y nawet o 87%. A dla indywidualnych
odbiorców �rednio o 20%.
- Gen. dyw. S³awomir Wojciechowski o wojskach amerykañskich
w Polsce: Amerykanie nie chc¹ znie�æ wiz dla Polaków, ale ¿o³nierze
z Kolorado, Teksasu i Alabamy maj¹ broniæ Polski. Nonsens!
- Aleksander Hall o celu Jaros³awa Kaczyñskiego: Wprowadzenie
rz¹dów autorytarnych prze zachowaniu demokratycznej fasady.

Przegl¹d nr 6 (892) z 6-12.02.2017; s. 6 i 63
- Joël de Rosnay, biolog francuski � Bojê siê nie tyle sztucznej inteli-
gencji, ile naturalnej g³upoty.
- 55% dzieci poni¿ej 18 roku ¿ycia objêtych jest programem 500+.
W 327 samorz¹dach odsetek ten jest wy¿szy i lokuje siê miêdzy 70%
a 80%, a w 34 gminach przekracza 80%, a w Potworowie w woje-
wództwie mazowieckim 500 z³ przyznawane jest na 90% dzieci.
Podobnie w gminach Grabowo i Radzi³ów na Podlasiu.
- Dariusz Wo�niak, wójt gminy Rusiec, powiat be³chatowski, zapo-
wiedzia³, ¿e nie wprowadzi u siebie reformy edukacji. Uwa¿a, ¿e jej
efektem bêd¹ zwolnienia (10 na 70 nauczycieli) i strata pó³ miliona
z³otych subwencji o�wiatowej.
- Ju¿ 29 genera³ów odesz³o z armii w czasie krótkiej kadencji prezy-
denta Dudy. Straty wiêksze ni¿ w czasie wojny.
- Krystyna Sienkiewicz o sobie: Bo ja jestem jak znaczek pocztowy.
Przyklejam siê do ludzi z widowni. Widzê tam ka¿dego z osobna

Przegl¹d nr 7 z 13-19.02.2017 r.; s. 3, 6 i 63

Zwycięzców się nie sądzi?
Prze¿y³em ró¿ne zakrêty dziejowe,
wojny i zmiany ustrojów.
Dzisiejsze wiêc potyczki nie s¹ mi nowe,
ale czego� dziwnie siê bojê.

Nie dziwiê siê wygranym, ¿e siê ciesz¹,
ale i oni musz¹ ceniæ demokracjê.
Czemu¿ wiêc tak siê �piesz¹
nie daj¹c innym pokazaæ swe racje.

Po zmianach na równo�æ liczy³em,
na rzeczywiste Rzeczpospolitej odnawianie.
Nie pierwszy raz siê przeliczy³em.
To nie naprawa, a polityczne przepychanie.

Nie zaskakuje rado�æ z wygranej.
Ponoæ zwyciêzców siê nie s¹dzi.
Tylko, czy wszystkie czyny s¹ akceptowane,
czy zwyciêzca nigdy nie b³¹dzi?

Byæ mo¿e dlatego siê bojê,
¿e rz¹dz¹cy przekonani s¹ o swej nieomylno�ci.
To niestety wzbudza spo³eczne niepokoje
i oby nie owocowa³o wybuchem prawdziwej z³o�ci.

 Kazimierz Ci¹¿ela

Ochrona życia
Jak to jest z ochron¹ ludzkiego ¿ycia.
To jest prawo, czy moralny obowi¹zek.
Odmawiamy uchod�cy przed wojn¹ ukrycia,
a bronimy przed aborcj¹ kaleki zwi¹zek.

Czemu¿ wierz¹cy, ¿e Bóg kieruje ludzkimi losami,
a nad ka¿dym opatrzno�æ czuwa,
o�mielaj¹ wyrêczaæ j¹ ustawami
decyduj¹cymi, czy i kiedy ci¹¿ê usuwaæ.

Podczas gdy Papie¿ do humanizmu namawia,
chce, aby uchod�ców przyjê³a ka¿da parafia,
praktykuj¹cy katolik tego w³a�nie odmawia
i przygarn¹æ ofiar wojny nie potrafi.

Czêsto litujemy siê nad zwierzêtami,
gdy kto� siê nimi �le opiekuje.
Czy tak¿e dzieæmi gin¹cymi pod bombami,
je�li które� z nich azylu potrzebuje?

Polityka jest jak kurtyzana,
z zewn¹trz czy�ciutka i �liczna.
W piêkne s³owa zawsze ubrana,
a wewn¹trz brudna i cyniczna.

Kazimierz Ci¹¿ela

£¹czne wydatki �wiata na zbrojenia w 2015 r. wynios³y 17,6 biliona
dolarów. Polska na obronno�æ wyda³a 12,6 miliarda dolarów. Kto
w tym przoduje!?

USA - 595,5 miliardów dolarów
Rosja - 91,1
Arabia Saudyjska - 85,4
Francja - 60,7
Wielka Brytania - 59,7
Indie - 51,1
Niemcy - 47,0
Japonia - 46,3
Korea Po³udniowa - 38,6
Brazylia - 32,0
W³ochy - 28,5
Australia - 27,8
Zjednoczone Emiraty Arabskie - 22,8
Turcja - 17,7

�ród³o: Deloitle za Rzeczpospolit¹ z 7 lutego 2017 r.

KTO SIĘ ZBROI!?
Debata polityczna zesz³a do poziomu g³êbokiego dna. Mamy do
czynienia ze stanem, w którym dialog  wygl¹da mniej wiêcej tak.
Pytanie - co pan/pani s¹dzi o przypadkach agresji w stosunku do
cudzoziemców przebywaj¹cych i pracuj¹cych w Polsce? Odpo-
wied� - Polska to piêkny kraj, kultywuj¹cy patriotyzm i etos walk
powstañczych o niepodleg³o�æ. Pytanie - co pan/pani s¹dzi o od-
powiedzialno�ci s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo
polityków przewo¿onych samochodami? Odpowied� - mamy
bardzo dobre s³u¿by, BOR-owcy s¹ profesjonalistami, logistyka
jest bezb³êdna. Je¿eli wystêpuj¹ jakie� spiêcia, to jest wina poprzed-
ników, cyklistów i wszelkiej ma�ci szkodników, wrogów woli
suwerena. Co pan/pani s¹dzi o gniotach prawnych Zarz¹du kut-
nowskiego powiatu i zapa�ci kutnowskiego szpitala? Odpowied�
- mamy super starostê i wybitnego zastêpcê oraz Zarz¹d. Oni
nigdy siê nie myl¹. Dbaj¹ o miejsca przy w¹skim i krótkim korycie
oraz maj¹ w wielkim powa¿aniu problemy szpitala i problem prawny
starosty w zwi¹zku ze z³amaniem ustawy antykorupcyjnej. Pytanie
co pan/pani s¹dzi o zaanga¿owaniu prezydenta Kutna i jego s³u¿b
w ³agodzenie problemów zanieczyszczania naszego powietrza?
Odpowied� - nasz ukochany prezydent zawsze wie o co chodzi
i nale¿ycie dba o zdrowe powietrze. Podobno podj¹³ decyzjê, ¿eby
zakupiæ dla mieszkañców Kutna 48 tysiêcy masek. To pozwoli na
rozwi¹zanie problemu ze smogiem i nasze p³uca bêd¹ zdrowe jak
nigdy przedtem. Oczywi�cie, powy¿sze dialogi s¹ teoretyczne,
chocia¿ wcale nie wydaje siê, ¿eby by³y niemo¿liwe. Szkoda, ¿e
dzia³ania wielu polityków i dzia³aczy samorz¹dowych oraz
niektórych komentatorów maj¹ wymiar czysto ideologiczny
zupe³nie pozbawiony rozs¹dku i sensu. Dobrze, ¿e w czasach
gêsto unosz¹cych siê oparów absurdu i smogu mamy równie¿
pozytywne i oczekiwane wydarzenia kulturalne. W tym miejscu
trzeba zdecydowanie pochwaliæ dzia³alno�æ kutnowskich placó-
wek kulturalnych. Niedawne znakomite spotkanie z wybitnym
polskim twórc¹ Januszem G³owackim, zorganizowane przez
Kutnowsk¹ Bibliotekê oraz rewelacyjny koncert Organka w Kut-
nowskim Domu Kultury, s¹ potwierdzeniem znacz¹co pozytywnej
roli tych placówek. Przed nami koncert Katarzyny Nosowskiej
i inne spotkania z uznanymi twórcami kultury. Doskonale wiemy,
¿e kultura nie tylko ³agodzi obyczaje, ale jest równie¿ dobrym
lekarstwem uodporniaj¹cym nas przed zalewem g³upoty i absurdu.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

MYDLENIE OCZU

Dwór w Sójkach wraz z Agencj¹ Artystyczn¹ SOPRANO z Legnicy
rozpoczyna comiesiêczny cykl koncertów � �MUZYCZNE PODRÓ¯E�.
Na pierwsz¹ podró¿ - Wieczór Rosyjski zapraszamy ju¿ 11.03.2017 r.
o godz. 17:00. W nastrój wprowadzi nas solistka Magdalena Mar-
chewka absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, laureatka
wielu konkursów i nagród miêdzy innymi: Miêdzynarodowego Kon-
kursu Wokalnego Z³ote G³osy w Warszawie - Nagroda Specjalna
ZASP, Miêdzynarodowego Konkursu Wokalnego Iuventus Canti we
Vrablach (S³owacja) - II Nagroda. Stypendystka Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie,
Rektora Akademii Muzycznej w £odzi. Akompaniowa³ bêdzie Jakub
Gajdecki absolwent Akademii Muzycznej w £odzi na fortepianie
z 1844 r., na którym kiedy� koncertowa³ Fr. Liszt. Na wieczór ten
przygotowano menu ze specja³ami kuchni rosyjskiej. Nastêpne
wieczory to: wieczór melodii ¿ydowskich, francuskich, w³oskich,
hiszpañskich.
O terminach koncertów bêdziemy informowaæ na bie¿¹co na stronie
internetowej www.hoteldworsojki.pl lub https://www.facebook.com/
hoteldworsojki/ oraz pod numerem telefonu (24) 254-24-44.
Karty wstêpu na pierwszy koncert � Wieczór Rosyjski, który odbêdzie siê
11.03.2017 r.,s¹ do nabycia w recepcji Hotelu Dwór Sójki. Cena 25 z³.
Ze wzgl¹dów lokalowych Ilo�æ miejsc ograniczona. Zapraszamy!

WIECZÓR ROSYJSKI
w Hotelu Dwór Sójki
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

�Krok do kwadratu� to s³owno-muzyczny spektakl przygotowany przez  Akademiê
Inicjatyw M³odzie¿owych, który ma zachêciæ m³odych ludzi, zarówno dzieci jak
i starsz¹ m³odzie¿, ¿eby nie bali siê wyra¿aæ siebie. O tym, ¿e dobrze jest byæ
kreatywnym, pe³nym pomys³ów i otwarto�ci na �wiat. I o tym, którêdy m³odzi próbuj¹
dostaæ siê do tego �wiata i co ich tam spotyka.
Spektakl AIM jest prób¹ znalezienia w³asnego miejsca w �wiecie, swojego �kwa-
dratu�, swojej indywidualnej przestrzeni, w której mo¿na siê realizowaæ i po prostu
¿yæ. Dziêki tajemniczym drzwiom, które w spektaklu przekracza m³ody cz³owiek,
trafia on do �wiata ludzi bezdomnych, a tak¿e w przestrzeñ bezwzglêdnej korporacji
oraz do rzeczywisto�ci wirtualnej. W ka¿dym z tych miejsc bêdzie próbowa³ siê odna-
le�æ. A wszystko to z �puszczeniem oczka� w stronê widza. Bezdomni, korposzczury,
wirtualni? A mo¿e� luzacy, pouk³adani, wy³¹czeni? Widzu, z³ap nasz¹ energiê, jak
rodzaj ¿aru, przenie� j¹ w ramy w³asnej percepcji i sam zdefiniuj.- nawo³uj¹ twórcy
spektaklu.
Akademia Inicjatyw M³odzie¿owych jest stowarzyszeniem po¿ytku publicznego, które
za cel stawia sobie kszta³towanie pozytywnych cech charakteru i osobowo�ci w�ród
m³odych ludzi. Poprzez swoj¹ dzia³alno�æ Akademia wspiera rozwój intelektualny
i emocjonalny dzieci i m³odzie¿y, organizuj¹c czas wolny i pomagaj¹c rozwijaæ zawo-
dow¹ przysz³o�æ.
Na spektakl �Krok do kwadratu� zapraszamy do Kutnowskiego Domu Kultury ju¿
2 marca, o  godz.18.00. Bilet 10 z³.

KTÓRĘDY DO ŚWIATA,
CZYLI SPEKTAKL AKADEMII INICJATYW

MŁODZIEŻOWYCH W KDK

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na swoich stoiskach EXPOM
Kro�niewice  prezentowa³
wszystkie typoszeregi maszyn
i wa³ów uprawowych. Olbrzy-
mim zainteresowaniem cieszy³y
siê wa³y: TYTAN i JACEK
oraz agregaty: AJAX, TOR-
NADO, WICHER i LECH.
Uwieñczeniem wystawy by³y
liczne debaty, konkursy oraz
audycje telewizyjne poruszaj¹ce
tematy PROW.

Leszek Weremczuk

MAZURSKIE AGRO SHOW
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(ci¹g dalszy z nr 3/448)
Stosunek nauczycieli do uczniów by³ ¿yczliwy, przyjacielski, a jednocze�nie
stanowczy, wymagaj¹cy pos³uszeñstwa i dyscypliny. Ucznia traktowano
jako przedmiot procesu wychowania i nauczania, st¹d du¿y nacisk by³
po³o¿ony na samowychowanie i samokszta³cenie. A oto cele szko³y jakie
sprecyzowa³ jej pierwszy kierownik w 1912 r., a które obowi¹zywa³y przez
ca³y okres: �Szko³a powinna mieæ jak najmniej charakteru klasy
i wyk³adów ex cathedra, lecz przeciwnie uczeñ powinien nie�wiadomie
czuæ, ¿e ten rok ¿ycia swego, jaki spêdza w szkole, jest rokiem spêdzo-
nym w atmosferze takiego ¿ycia codziennego jakie w warunkach ideal-
nych powinno panowaæ w ka¿dym domu. Jedynie taka szko³a wype³nia
swe zadania i cele, którymi jest nie wyszkolenie zdolnych fachowców,
lecz fachowe wykszta³cenie dzielnych obywateli kraju w celu podniesienia
wsi�.
W zwi¹zku z tym, ¿e w szkole przebywali uczniowie o bardzo zró¿nico-
wanym poziomie wiedzy, kultury i wychowania, prowadzono indywidu-
alizacjê oddzia³ywañ. Wychowanie by³o g³êboko przepojone duchem
religijnym i to tak w zakresie nauczania religii, jak i wykonywania praktyk
religijnych. W ¿yciu codziennym szkolnym praktykowano: przed rozpo-
czêciem pierwszej lekcji jeden uczeñ odmawia³ �Ojcze nasz�, poczem
wszyscy �piewali: �Kiedy ranne wstaj¹ zorze�, a dzieñ zajêæ w klasie
koñczono �piewem: �Wszystkie nasze dzienne sprawy� i modlitw¹. Cere-
monia³ szkolny wi¹za³ uczniów ze szko³¹ i pañstwem, mia³ istotny wp³yw
na kszta³towanie patriotyzmu i dyscypliny obywatelskiej.
Sztandar szko³a otrzyma³a w 1929 roku. Na jednej stronie umieszczono
wizerunek Matki Boskiej Czêstochowskiej i u góry napis: �Królowo Korony
Polskiej b³ogos³aw naszej pracy�, a u do³u znaczek �Starych Mieczys³a-
wowiaków� (obecnie wykonany zosta³ na awersie medalu po�wiêconego
patronowi szko³y M. Ratajowi). Na drugiej stronie jest wizerunek or³a
i napis: �Szko³a Rolnicza Mieczys³awów�.
A oto tekst �lubowania jakie sk³ada³ przy sztandarze ka¿dy zespó³ uczniów
rozpoczynaj¹cy naukê: �Przyrzekamy i �lubujemy, i¿ powierzonego nam
honoru uczniowskiego oraz ukochanej Szko³y Mieczys³awów zawsze
i wszêdzie broniæ bêdziemy, a przez solidn¹ i wytrwa³¹ pracê i naukê, tak
nad sob¹ samym, jak i dla dobra stanu rolniczego, spo³eczeñstwa i ca³ej
naszej umi³owanej Ojczyzny z³o¿ymy dowód, ¿e godni jeste�my zwaæ siê
Mieczys³awowiakami�.
Do Szko³y Rolniczej przychodzili uczniowie, którzy wiedzieli ju¿ czego
chc¹, wiedzieli, ¿e bêd¹ rolnikami, st¹d m.in. naukê i pracê traktowali
bardzo powa¿nie i w realizacji zadañ byli bardzo aktywni. Aktywnie

105 lat Szko³y Rolniczej w Mieczys³awowie

HISTORIA SZKOŁY
i chêtnie pracowali te¿ w organizacjach i zespo³ach szkolnych. Byli jednak
tylko m³odymi lud�mi i uczniami i mo¿na by rzec, ¿e wszystko co ludzkie
nie by³o im obce. Nauczyciele narzekali wiêc, ¿e s¹ niedbali, leniwi, ¿e
k³ami¹, ¿e nie troszcz¹ siê o estetykê otoczenia. Powszechnie narzekano
na brak karno�ci, niepunktualno�æ, ospa³o�æ, ��ci¹ganie� itp. Szerzy³y siê
te¿ z³e na³ogi: palenie papierosów i gra w karty, ale te by³y ostro zwalczane.
Chcia³oby siê rzec � sk¹d my to dzi� znamy? Pod pewnymi wzglêdami
zespo³y uczniowskie zmieni³y siê niewiele, a i sk³onno�ci nauczycieli do
narzekañ te¿ nie zginê³y. Jakie zadania wychowawcze w szkole lansowano?
Przede wszystkim postawiono na wychowanie cz³owieka szanuj¹cego
pracê, obowi¹zkowego, zaanga¿owanego spo³ecznie, cz³owieka wycho-
dz¹cego zainteresowaniami poza op³otki wsi, gminy i powiat: cz³owieka
otwartego na wiedzê i postêp.
Ca³okszta³tem spo³ecznej dzia³alno�ci m³odzie¿y zajmowa³o siê zrzeszenie
uczniowskie � �Ko³o Kole¿eñskie�. W jego sk³adzie dzia³a³y komisje:
odczytowa, teatralna, zabawowa, wycieczkowa, muzyczna, s¹dowa (s¹d
kole¿eñski) i zbiorów szkolnych. Czynn¹ dzia³alno�æ rozwija³y organizacje:
Bratnia Pomoc, sklepik spó³dzielczy, dru¿yna OSP, orkiestra i dru¿yna
pi³ki no¿nej. Wszystkie organizacje mia³y jeden cel: nauczyæ ¿ycia w okre-
�lonym �rodowisku spo³ecznym i ukszta³towaæ wszechstronnie rozwiniêt¹
osobowo�æ ucznia. Nawet w trudnych warunkach lokalowych i przeci¹-
¿enia prac¹ rozwijano dzia³alno�æ kulturalno-o�wiatow¹, nie tylko w szkole,
ale i w �rodowisku gminy. Organizowano: odczyty, przedstawienia,
do¿ynki, �wiêto wiosny, akademie z okazji wielkich rocznic narodowych,
zabawy itp. Sta³o siê tradycj¹, ¿e ka¿dy rocznik przygotowywa³ przedsta-
wienie o problematyce patriotycznej, obyczajowej, mi³osnej itp. W tym
zakresie wspó³dzia³ano z ko³ami ZMW �Siew�, ZML i ZMP. Tak poziom
sztuk, jak i samych przedstawieñ, by³ niski, ale korzy�ci wynikaj¹ce z tej
formy pracy by³y du¿e.
Istotn¹ rolê w procesie wychowania odgrywa³o pismo szkolne �G³os
Kole¿eñski�. Pierwszy numer wyda³y szko³y Mieczys³awów i Nieg³osy
8 sierpnia 1922 roku. Od 1 stycznia 1923 roku �G³os Kole¿eñski� wycho-
dzi³ jako organ S¹siedzkiego Zwi¹zku Szkó³ Rolniczych: Ko�cielca,
Miros³awic, Mieczys³awowa, Nieg³osów Popowa; w 1925 roku przyst¹pi³y
szko³y z £owicza i Trzepowa. Redakcja G³ówna �G³osu Kole¿eñskiego�
mie�ci³a siê w Mieczys³awowie. Od roku 1928 szko³y rolnicze Zwi¹zku
Mazowieckiego postanowi³y wydawaæ pisemko samodzielnie. �G³os
Kole¿eñski� by³ wiêc redagowany w Mieczys³awowie i tylko dla tej szko³y,
przez zespó³ redakcyjny z³o¿ony z redaktora naczelnego � dyrektora szko³y
i kilku uczniów. Ca³e pismo przedstawiono w pierwszym numerze nastê-
puj¹co: �Mamy sobie du¿o do powiedzenia � w pi�mie naszym pragniemy
podawaæ  wiadomo�ci o naszych pracach, naszych celach i zamierzeniach.
Chcemy stworzyæ ³¹cznik kole¿eñski pomiêdzy szko³ami, bo zdajemy
sobie sprawê, ¿e w jedno�ci si³a. Chcemy nauczyæ siê wypowiadaæ
w pi�mie to co umiemy i czego pragniemy. Chcemy, aby szko³y rolnicze

mog³y z nas wyrobiæ nie tylko dobrych rolników i obywateli, ale kolegów
z³¹czonych nici¹ bratersk¹, a¿eby�my siê po wyj�ciu ze szko³y nie rozbie-
gali jak ptactwo po kraju, nie znaj¹c siê wzajemnie, ale osiad³szy na
zagonie ojcowskim, wspóln¹ mozoln¹ prac¹ podnie�li dobrobyt u siebie
i w ca³ym kraju�.
Nak³ad pisma waha³ siê od 500-800 egzemplarzy. Du¿ym mankamentem
by³o to, ¿e pismo wychodzi³o bardzo nieregularnie. W latach 1922-1932
wydano tylko 22 numery, a w latach 1935-1937 wydano po jednym
numerze rocznie. Ani pisz¹cemu, ani H. Lesiakowi, badaj¹cemu prasê
regionaln¹, nie uda³o siê ustaliæ, czy w roku 1938-1939 pismo w ogóle
wychodzi³o.
Istotn¹ rolê w procesie kszta³cenia i wychowania odgrywa³ utworzony
w 1922 roku I Mazowiecki Zwi¹zek Szkó³ Rolniczych. Szko³ami za³o¿y-
cielami by³y: Ko�cielec, Mieczys³awów, Miros³awice, Nieg³osy, a nastêpnie:
Popów, Trzepowo, £owicz D¹browa Zduñska, Stary Brze�æ i Marysin.
Siedziba sekretariatu Zwi¹zku znajdowa³a siê w Mieczys³awowie. W ka¿-
dym roku organizowano zjazdy po³¹czone z wystawami rolniczymi,
stanowi¹cymi dorobek szkó³ i wystêpami artystycznymi, bêd¹cymi popi-
sem zespo³ów. Kadra pedagogiczna w ramach Zwi¹zku organizowa³a
dyskusje teoretyczne i wymianê do�wiadczeñ.

Mieczys³awowiacy w ¿yciu �rodowiska
Zas³ug¹ i chlub¹ by³o to, ¿e potrafi³a w stosunkowo krótkim okresie czasu
wytworzyæ du¿e wiêzi przyja�ni w�ród wychowanków oraz wiê� miêdzy
szko³a a wychowankami. Do dzi� wielu wychowanków z okresu 20-lecia
miêdzywojennego utrzymuje kontakt osobisty lub korespondencyjny ze
szko³¹. Do 1939 roku utrzymywano sta³¹ wiê� z absolwentami poprzez
�Ko³o Starych Mieczys³awowiaków�, którego zadaniem by³o m.in. orga-
nizowanie zjazdów dla utrzymania ³¹czno�ci miêdzy wychowankami
a szko³¹, �celem wymiany do�wiadczeñ i od�wie¿enia wiedzy fachowej
i politycznej�. Pierwsze zjazdy odby³y siê:
1. 17.XII 1921 na 10-lecie,
2. 1927 na 15-lecie,
3. 1932 na 20-lecie,
4. 1938 na 25-lecie
W odezwie z okazji zjazdu na 20-lecie istnienia szko³y napisano: ��pieszmy
nagadaæ i nacieszyæ siê razem, odetchn¹æ duchem �Mieczys³awowa� i we
wspólnych obradach nabraæ si³y do dalszej pracy, tak dla dobra w³asnego,
jak i dla ca³ego spo³eczeñstwa�. Zjazd wyst¹pi³ ostro o rozbudowê szko³y,
jednak reakcji w³adz do 1939 r. nie by³o. Ze szkó³ rolniczych: Miros³awic,
Ko�cielca, Trzepowa, Marysina, Nieg³osów, Starego Brze�cia, Blichu i Psz-
czelina przybywa³y na zjazdy liczne delegacje.
Eugeniusz Walczak, Zarys historii Szko³y Rolniczej w Mieczys³awowie
1912-1987, Mieczys³awów, czerwiec 1987 r.
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PROMOCJA KSIĄŻKI
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zorganizowali je obecni w³a�ciciele dworu: Krystyna i Tadeusz Bombrych.
Mia³o ono bardzo uroczysty charakter. Go�cie zebrali siê w reprezenta-
cyjnej sali, w dawnym dworskim salonie.
Pañstwo Bombrych powitali wszystkich przyby³ych go�ci. W�ród zapro-
szonych byli potomni Cieleckich i Moszyñskich z Sójek oraz rodzin
z nimi spokrewnionych. Ponad sto lat temu losy ich przodków przeplata³y
siê z losami mieszkañców dworu w Sójkach.

Magdalena i Micha³ £ukomscy herbu Dryja oraz Pañstwo Maria
i Karol Rostworowscy herbu Na³êcz.

Spotkanie swoj¹ obecno�ci¹ u�wietnili: nestorka rodu - 95-letnia Janina
Szymañska � praprawnuczka Feliksa Cieleckiego, budowniczego dworu;
Jadwiga P³odowska, Anna Dajek, Jerzy Cielecki herbu Zaremba � krewni
z linii galicyjskiej Cieleckich; Anna Dziewanowska herbu Bole�cic

z Oblêgorka � wnuczka Zuzanny z Cieleckich Sienkiewiczowej, prawnuczka
Henryka Sienkiewicza; pañstwo Maria i Karol Rostworowscy herbu
Na³êcz spokrewnieni z Cieleckimi z Sójek przez Moszyñskich herbu
Na³êcz; Magdalena i Micha³ £ukomscy herbu Dryja � spokrewnieni
z rodzin¹ Cieleckich przez praprababkê pana Micha³a. Uczestniczyli
w nim tak¿e przedstawiciele w³adz powiatu kutnowskiego, osoby zwi¹-
zane z instytucjami kultury i zainteresowane histori¹ regionu, ludzie
biznesu i spo³ecznicy.
Prezentacjê rozpoczê³y slajdy przedstawiaj¹ce zniszczony dwór w Sójkach
sprzed siedemnastu lat i pó�niejsze zdjêcia z czasu remontu. Komentowa³
Tadeusz Bombrych. Fotografie te wywar³y ogromne wra¿enie. Ka¿dy
z obecnych móg³ porównaæ dawny zrujnowany dwór do obecnego piêknie
odrestaurowanego zabytkowego budynku. Prezentacjê kontynuowa³a
autorka ksi¹¿ki Magdalena £ukomska. Autorka opowiedzia³a go�ciom
o kulisach swojej pracy, poszukiwaniach i odkryciach. Interesuj¹ca by³a
historia starego pamiêtnika odnalezionego w domowej bibliotece u Lecha
£ukomskiego. By³ to manuskrypt Stefanii Moszyñskiej z Cieleckich �
dziedziczki dworu w Sójkach. Ten piêknie ilustrowany i niezwykle cie-
kawy pamiêtnik hrabiny stanowi³ podstawowy materia³ �ród³owy. Chc¹c
poznaæ lepiej ¿ycie Stefanii i odkryæ jej tajemnice autorka przeprowadzi³a
liczne kwerendy w archiwach, bibliotekach i muzeach, dziêki którym
dotar³a do interesuj¹cych informacji, zdjêæ i portretów. Ciekawe i emo-
cjonuj¹ce by³y te¿ spotkania i rozmowy z potomkami. Go�cie dowiedzieli
siê te¿, jakie pami¹tki z sójeckiego dworu uda³o siê odnale�æ. Na du¿ym
ekranie mo¿na by³o obejrzeæ ich zdjêcia. Oprócz wspomnianego pamiêt-
nika Stefanii Moszyñskiej niezwykle cenn¹ pami¹tk¹ jest palisandrowy
fortepian, na którym koncertowa³ s³ynny kompozytor Franciszek Liszt.
Jak instrument trafi³ do dworu w Sójkach? O tym przeczytacie Pañstwo
w ksi¹¿ce. Losy fortepianu by³y bardzo burzliwe - zmienia³ miejsca,
w³a�cicieli, by po latach nieobecno�ci ozdobiæ salon w Sójkach. Dziêki
staraniom pani Krystyny i pana Tadeusza instrument przeszed³ gruntown¹
renowacjê. Dzi� na tym zabytkowym fortepianie odbywaj¹ siê kameralne
koncerty.
Obecni w³a�ciciele dworu pañstwo Bombrych od wielu lat gromadz¹
pami¹tki zwi¹zane z tym miejscem i z rodzinami Cieleckich i Moszyñ-
skich. W zbiorach Hotelu Dwór Sójki znajduje siê album z obrazami
namalowanymi przez syna Stefanii � Stanis³awa Moszyñskiego, ksi¹¿ki
z dawnego ksiêgozbioru sójeckiego z pieczêci¹: �Biblioteka Jana Moszyñ-
skiego w Sójkach�, pami¹tkowy ryngraf Emanuela Moszyñskiego � wnuka
Stefanii. S¹ te¿ ksi¹¿ki napisane przez Moszyñskich, dawne czasopisma
z artyku³ami lub wzmiankami na ich temat, fotografie i odnalezione
w skrytce listy i pocztówki.
Podczas prezentacji autorka wspomnia³a: �Mia³am nadziejê, ¿e po uka-
zaniu siê ksi¹¿ki odnajd¹ siê kolejne pami¹tki z sójeckiego dworu. I tak
siê sta³o�. W rodzinnym archiwum Karol Rostworowski odszuka³ istotne
dokumenty dotycz¹ce dawnych w³a�cicieli Sójek i ca³ego maj¹tku, liczne
fotografie, a tak¿e drzewo genealogiczne namalowane przez Stefaniê
Moszyñsk¹ podpisane jej inicja³ami ujêtymi w monogram. Pami¹tki te
by³y spu�cizn¹ po ostatnich z rodu Moszyñskich. Podczas spotkania
w Sójkach Karol Rostworowski przekaza³ pañstwu Krystynie i Tadeuszowi

wspomniane dokumenty, wiern¹ kopiê drzewa genealogicznego namalo-
wanego przez Stefaniê i u¿yczy³ oryginalne fotografie do skopiowania.
Wszystkie te pami¹tki s¹ cennym nabytkiem, który wzbogaci³ zbiór
Hotelu Dwór Sójki. Jadwiga P³odowska przekaza³a kopiê drzewa rodo-
wego Cieleckich herbu Zaremba u³o¿onego od 1253 roku, na którym
w ostatnim pokoleniu linii galicyjskiej figuruje jej mama Anna �Kuba�
P³odowska � córka Jerzego Cieleckiego. Dziewiêædziesiêcioletnia pani
Anna z powodu chwilowego pobytu za granic¹ nie mog³a wzi¹æ udzia³u
w spotkaniu. Przez córkê Jadziê przekaza³a pozdrowienia.
Po prezentacji ksi¹¿ki i wrêczeniu pami¹tek g³os zabrali zaproszeni
go�cie. By³y pytania dotycz¹ce ksi¹¿ki i pamiêtnika Stefanii oraz  dyskusje
i podziêkowania. Uroczyste spotkanie u�wietni³ koncert w wykonaniu
Agencji Artystycznej Soprano, podczas którego solistka Magdalena Mar-
chewka wykona³a utwory przy d�wiêkach zabytkowego �Fortepianu Liszta�.
Akompaniowa³ Jakub Gajdecki. Koncert ten by³ zapowiedzi¹ kolejnych
wieczorów muzycznych w Hotelu Dwór Sójki. Maj¹ siê one odbywaæ raz
w miesi¹cu, a wykonywane utwory bêd¹ nawi¹zywa³y do jednego wybra-
nego kraju. Najbli¿szy, zaplanowany na 11 marca 2017 roku, koncert
bêdzie �podró¿¹� do dawnej Rosji.
Na zakoñczenie go�cie zostali zaproszeni do degustacji dañ kuchni dwor-
skiej. Jedn¹ z potraw by³ indyk w truflach. Indykiem w truflach podjêto
te¿ go�ci na przyjêciu wydanym w Sójkach po polowaniu, które odby³o
siê 12 stycznia 1903 roku. Stefania napisa³a o tym w pamiêtniku i wklei³a
menu, które nas zainspirowa³o do podania indyka w truflach, tak jak to
mia³o miejsce ponad sto lat temu.
Zachêcamy Pañstwa do lektury ksi¹¿ki �Dwór w Sójkach i jego miesz-
kañcy�. Jest to barwna opowie�æ o ¿yciu codziennym i losach mieszkañców
dworu z prze³omu XIX i XX wieku. Liczne ilustracje, rodzinne portrety
i dawne fotografie s¹ uzupe³nieniem interesuj¹cej tre�ci. Ksi¹¿ka do nabycia
w recepcji Hotelu Dwór Sójki.      Hotel Dwór Sójki

Jadwiga P³odowska przekaza³a kopiê drzewa rodowego Cieleckich
herbu Zaremba. Obok, po jej lewej stronie, stoi prawnuczka Henryka
Sienkiewicza Anna Dziewanowska herbu Bole�cic z Oblêgorka.
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

(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 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 w Strzel-
cach  54 m2 (bezczynszowe) po
remoncie + gara¿ i dzia³ka  446 m2.
Tel. 797-693-339
Sprzedam mieszkanie w Kro�nie-
wicach 38,5 m2, 2 p+³+k i balkon.
Blok ocieplony. Tel. 603-170-676
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
Zamieniê mieszkanie TBS (p+k+wc)
30 m2 na wiêksze lub podobne. Tel.
507-348-648
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 jednorodzinny przy
ul. 3 Maja w Kutnie o powierzchni
70 m2. Tel. 724-654-690
Sprzedam dom 120 m2 na osiedlu

OG£OSZENIA
DROBNE

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

w miejscowo�ci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
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
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej

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

Znalaz³em siê znowu we W³oc³awku, gdzie mia³em uratowaæ �W³oc³aviê�
przed spadkiem z IV ligi. Jak ocenicie to, ¿e znowu i dru¿yna i ja spe³ni³a
marzenia kibiców... To samo by³o w 2006 roku ze �Startem� Radziejów,
a w sezonie 2007-2008 z MKS Lubraniec. W 2008 r. z �Mieni¹� Lipno
awansowali�my do III ligi, chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e pomog³o nam
w tym wycofanie z rozgrywek �Kujawiaka� W³oc³awek. W sezonie 2008-
2009 trenowa³em III-ligowy �Zdrój� Ciechocinek. W klubie brakowa³o
pieniêdzy, wiêc komornik zablokowa³ konta bankowe klubu. �Zdrój� by³
zad³u¿ony wobec innych klubów, za transfery zawodników. Równie¿
i mnie by³ winien pieni¹dze, wiêc zrezygnowa³em ze wspó³pracy... Wró-
ci³em do trenerki w Kutnie. W latach 2009-2014 sta³em siê animatorem
sportu �Orlik�, a w latach 2010-2014 �prowadzi³em� z powodzeniem
dzieci rocznika 1999 (i m³odsze). Na wiêcej, tego klubu nie by³o staæ!
Wiêc cieszy³em siê tym co mia³em, a nawet dla najzdolniejszych,
m³odych pi³karzy fundowa³em osobiste nagrody i puchary uznania! Po
�finansowej klapie� MKS Kutno, 30 czerwca 2014 r. powsta³ nowy, kut-
nowski klub pi³karski KS �Kutno�.

To by³o nowe � dla mnie - wyzwanie. Mimo wewnêtrznych oporów:
Zdecydowa³em siê! Zaczynali�my od �A� klasy. Awansowali�my! Rok
pó�niej znowu �przeskok� z �okrêgówki�, do IV ligi. W sezonie 2016/
2017 gramy z ró¿nymi efektami. S³aby pocz¹tek � znakomita koñcówka
rundy. Szóste miejsce nale¿y przyj¹æ jako sukces beniaminka. Mimo
niez³ej gry. Ale �³aska kibica�, ma krótk¹ pamiêæ. Tym bardziej, gdy pod-
sycana jest ludzk¹ pod³o�ci¹, zawi�ci¹ czy z³o�liwo�ci¹.

Mam ju¿ 64 lata... Mam swoje sukcesy i wiem o nich. W ka¿dym klubie,
w którym pracowa³em Zarz¹d, przed podpisaniem umowy o pracê, stawia³
mi cel do zrealizowania: awans do wy¿szej ligi lub utrzymanie dru¿yny...
Mnie udawa³o siê realizowaæ te cele: kilka dru¿yn wprowadzi³em do
wy¿szej klasy rozgrywkowej, a kilka jako �stra¿ak� uratowa³em przed
spadkiem. Po czym sam odchodzi³em, z w³asnej woli. O moich pi³ka-
rzach napisa³ trafnie jeden z dziennikarzy: �Maj¹ charakter!�. Ja tylko
pomaga³em im to pokazaæ. To ma³o, ale zarazem bardzo wiele! Nato-
miast prawd¹ jest, ¿e z ¿adnego klubu mnie nie zwolniono. Po prostu sam
� z w³asnej woli � odchodzi³em. Po dobrze wykonanej pracy... Mam wielu
przyjació³, ale równie¿... wrogów. Ci ostatni ci¹gle oczekuj¹: �Kiedy
Ryszkiewicz bêdzie na aucie�. Spisa³ Andrzej Stelmaszewski

Górny rz¹d (od lewej): Adam Grisgraber, Gracjan Sobczak, Maciej
Kowalczyk, Bartosz Kaczor, Jan Nizio³, Mateusz Maryniak, Adrian
Bartczak, Piotr Kierus; �rodkowy rz¹d: Kamil Zagajewski, Oskar
Szumer, £ukasz Kubiak, Pawe³ Sobczak, Micha³ Soko³owicz, Rafa³
Serwaciñski, Bartosz Placek; dolny rz¹d: Andrzej Grzegorek, Syl-
wester P³acheta, Piotr Michalski, Pawe³ Klekowicki (trener bramkarzy),
S³awomir Ryszkiewicz (I trener), Mariusz Jakubowski (asystent
trenera), Damian Mospinek, £ukasz Góralczyk. Na zdjêciu brakuje
Andrzeja Królaka, kierownika dru¿yny.

Uratowany
W Grabkowie, gmina Kutna, dwaj
dzielnicowi (starsi aspiranci Kry-
stian Marzec i Robert Kêdziora)
podczas obchodu zwrócili uwagê
na widoczn¹ w polu bry³ê wygl¹-
daj¹c¹ jak cz³owiek. Okaza³o siê,
¿e to mê¿czyzna ze z³amaniem
nogi, mocno przemarzniêty. Nie
móg³ siê poruszaæ. Chcia³ i�æ na
skróty do domu i na pokrytym �nie-
giem polu potkn¹³ siê i przewróci³.
Nie by³ w stanie wykonaæ po³¹czenia
ze swojego telefonu, aby wezwaæ
pomoc.

Na policjanta
W Kutnie ofiar¹ oszustów pad³a
67-letnia mieszkanka. Da³a siê
oszukaæ mê¿czy�nie, który podaj¹c
siê za policjanta wy³udzi³ od niej
40.000 z³otych. Na jej numer
stacjonarny zadzwoni³  mê¿czyzna
informuj¹c j¹ o prowadzeniu przez
policjê akcji w celu zatrzymania
oszustów, którzy  planuj¹ j¹ okra�æ.
Wg niego jeden ze sprawców jest
by³ym pracownikiem banku i ma
dostêp do kont bankowych. Policja
w celu uchronienia jej przed kra-
dzie¿¹ musi wiêc zabezpieczyæ
pieni¹dze, które posiada w banku.
Poprosi³ j¹ o numer telefonu
komórkowego, za pomoc¹ którego
przekazywa³ polecenia, które ona
wykonywa³a. Kobieta posz³a do
banku i wyp³aci³a kwotê 40.000 z³.
Id¹c do domu ca³y czas by³a infor-
mowana dok¹d siê udaæ. Na jednej
z ulic Kutna podszed³ do niej mê¿-

czyzna udaj¹cy policjanta i poprosi³
o przekazanie pieniêdzy, które - jak
o�wiadczy³ - zaraz po zakoñczonej
akcji zwróci do banku. Kobieta
przekaza³a pieni¹dze oszustowi!

Bracia - w³amywacze
W Kutnie, na ulicy Majdany, z³o-
dzieje, po wy³amaniu k³ódki zabez-
pieczaj¹cej drzwi do budynku
gospodarczego, weszli do jego
wnêtrza i ukradli 18 elementów
rusztowania. Straty ponad 900 z³.
Sprawcy to dwaj bracia w wieku 36
i 37 lat, znani policji i karani za kra-
dzie¿e. Przeszukanie ich pomiesz-
czeñ pozwoli³o odzyskaæ skradzione
³upy. Amatorów �cudzego� zatrzy-
mano. Us³yszeli zarzuty, za które
grozi im do 10 lat odsiadki.

Skutek nieuwagi
W Kro�niewicach trójka �z³odzie-
jaszków� wykorzystuj¹c nieuwagê
obs³ugi sklepu skrad³a artyku³y
spo¿ywcze na kwotê ponad 700 z³.
W Kutnie, na terenie targowicy
miejskiej,  z³odziej  wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej z torebki
damskiej skrad³ portfel z zawarto-
�ci¹ pieniêdzy i dokumentów.
W Kutnie z³odziej, wykorzystuj¹c
nieuwagê obs³ugi jednego ze skle-
pów, skrad³ bieliznê za ponad 700 z³.
W Kutnie z³odziej ukrad³ pozosta-
wiony na stole portfel z zawarto�ci¹
pieniêdzy i dokumentów oraz telefon
komórkowy. Straty ponad 1800 z³.

Wszystko siê przyda...
W Woli Popowej, gmina ¯ychlin,
z³odzieje dokonali kradzie¿y 9 p³yt

pa�dzierzowych stanowi¹cych
wk³ady tablic informacyjnych
powoduj¹c straty ponad 1700 z³ na
szkodê Urzêdu Gminy w ̄ ychlinie.

Dwa gazy
W Bedlnie, na drodze krajowej 92,
pijany mê¿czyzna wszed³ na przej-
�ciu dla pieszych wprost pod
ciê¿arówkê. Rannego przewie-
ziono do Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego.

Nieudana próba
W Kutnia, przy ulicy Mickiewicza,
z mostu skoczy³ 41-letni mê¿czy-
zna. Ratownicy pogotowia wezwali
na miejsce policjê i stra¿aków. Stra-
¿acy musieli pomóc ratownikom
wnosiæ nosze z poszkodowanym po
oblodzonym wale przeciwpowo-
dziowym. Prawdopodobnie by³a to
próba samobójcza. Poszkodowany
odniós³ lekkie obra¿enia i zosta³
przewieziony do szpitala.

Podejrzany o...
£ódzki S¹d Okrêgowy zdecydowa³,
¿e podejrzany o zabójstwo 36-latka
w strzegociñskim lesie, na pocz¹tku
stycznia br., pozostanie za kratami
jeszcze co najmniej przez trzy
miesi¹ce.

Znêcanie siê
We Wroczynach, gmina Kutno,
£ódzkie Towarzystwa Opieki nad
Zwierzêtami interweniowa³o
w sprawie o znêcanie siê nad psa-
mi. Kontrola zakoñczy³a siê awan-
tur¹ z w³a�cicielk¹ psów i so³tysem
wsi. Potrzebna by³a policja, która
ostudzi³a nastroje. Inspekcja wyka-

za³a, ¿e zwierzêta przetrzymywane
by³y w fatalnych warunkach, na
krótkich ³añcuchach i w �le zabez-
pieczonych budach, z ograniczo-
nym dostêpem do wody i nie by³y
szczepione. W³a�cicielka i so³tys
t³umaczyli swoje zachowanie �ner-
wami i strachem, po wtargniêciu
�obcych� na prywatny teren.

Uderzy³ w s³up
W Mnichu mê¿czyzna, jad¹cy Audi
od Oporowa,  nie dostosowa³ prêd-
ko�ci do warunków drogowych
i uderzy³ w s³up energetyczny, po
czym wyl¹dowa³  w przydro¿nym
rowie. Przewieziono go do kutnow-
skiego szpitala.

Z³odziejskie pranie
W  Kro�niewicach z³odziej ukrad³
pralkê automatyczn¹ Whirlpool
o warto�ci 1000 z³otych, pozosta-
wion¹  na klatce schodowej.

Czy by³o podpalenie...
W Kutnie, przy ulicy Kochanow-
skiego, p³on¹³ pustostan. W akcji
ga�niczej bra³y udzia³ 3 zastêpy
JRG z KP PSP w Kutnie i 2 OSP.
Gaszenie trwa³o 4 godziny. Praw-
dopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o
podpalenie.

Ku przestrodze...
Kutnowska Stra¿ Miejska informuje,
¿e tym, którzy wypalaj¹ �mieci
w swoich piecach i kominkach grozi
500 z³ mandatu lub nawet 5000 z³o-
tych grzywny. Od pocz¹tku roku
stra¿nicy skontrolowali 78 posesji.
W dwóch  stwierdzono wypalanie
�mieci, a winnych ukarano mandatami.

� 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

Olimpijska, wszystkie media. Tel.
601-866-642
Sprzedam lub zamieniê dom. Tel.
663-495-985
Sprzedam dom o pow. 109 m2

w Dobrzelinie lub zamieniê na
bloki w ¯ychlinie (z dop³at¹). Tel.
785-829-653
Sprzedam dom 100 m2 na dzia³ce
800 m2, lub zamieniê na M-3
w Kutnie. Tel. 664-884-957
Sprzedam ziemiê orn¹ 2,13 ha oraz
dzia³ki budowlane w ¯urawieñcu.
Tel. 691-507-568
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 dwu-
ko³ow¹ w ca³o�ci. Tel. 697-109-77
Sprzedam kultywator 2,40, bronê
pi¹tkê � nowe zêby, ¿mijka �
150cm � 6m. Tel. 605-350-268
Sprzedam zamra¿arkê. Stan dobry.
Tel. 607-754-736
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 dywan w kolorze be¿o-
wym 190x270 cm, stan dobry oraz
p³aszcz ze skóry czarny, damski.
Tel. 694-209-724
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysoko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
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

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

Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Pi³ka no¿na

Intensywnie przygotowuj¹ siê do rozgrywek mistrzowskich w IV lidze
³ódzkiej futboli�ci kutnowskiego KS Sand Bus. Oprócz zajêæ typowo teo-
retycznych rozgrywaj¹ spotkania kontrolne z atrakcyjnymi dru¿ynami
ró¿nych klas. Wyniki meczów � w takim okresie � s¹ ma³o istotne. Wa¿na
jest przede wszystkim realizacja wytycznych selekcjonera S³awomira
Ryszkiewicza. W drugim spotkaniu sparingowym kutnianie mieli za prze-
ciwnika silne rezerwy ekstraligowej Wis³y P³ock. Mecz rozegrano na
bocznej, sztucznej p³ycie p³ockiego kompleksu sportowego. By³ ciekawy
jego przebieg i niez³a gra. W pierwszej po³owie dominowa³ team z grodu
nad Ochni¹, który swoj¹ przewagê udokumentowa³ golem w 8 minucie
Dominika Dêbowskiego. Drug¹ ods³onê spotkania gospodarze rozpoczêli
w innym sk³adzie, próbuj¹c w nim mocne zaplecze m³odzie¿y (maj¹
w czym wybieraæ!). Wypoczêci �Wi�lacy�  pod koniec meczu zdobyli
dwie bramki (w 60 i 87 minucie) i wygrali ten ciekawy, i po¿yteczny dla
szkoleniowców sparing 2:1. W zespole �Kutna� testowany by³ 24-letni
Dmitriy Petrow z Bia³orusi, który ostatnio gra³ w ekstraklasie naszego
wschodniego s¹siada. W FK Lida rozegra³ 150 meczów. Dmitriy stara siê
o polskie obywatelstwo (jego babcia by³a Polk¹). Jego gra z Wis³¹ II P³ock
podoba³a siê! Kolejne spotkania kontrolne sympatyczni podopieczni
trenera S³awomira Ryszkiewicza rozegrali w Uniejowie, gdzie zmierzyli
siê z zespo³em V ligi koniñskiej - Olimpi¹ Ko³o.

KS Sand Bus Kutno � Olimpia Ko³o 4:2 (1:0)
Bramki: 1:0 � Adrian Kralkowski (testowany z Widzewa £ód�) 25, 1:1 �
Mateusz Czajka (60), 2:1 � Tomasz Klimczak (70), 2:2 � Przemys³aw
Pawlak (75), 3:2 � Bartosz Kaczor (86 karny), 4:2 � Bartosz Kaczor (88),
który �wietnie wykorzysta³ strza³ Rafa³a Serwaciñskiego � ze sta³ego frag-
mentu gry.
Po pora¿kach w wyjazdowych spotkaniach kontrolnych z MPK Boruta
Zgierz (³ódzka klasa okrêgowa) 0:1 i z Wis³¹ II P³ock 1:2 ( IV liga mazo-
wiecka) IVligowi podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza pokonali
czo³owy zespó³ koniñskiej klasy okrêgowej Olimpiê Ko³o. Mecz roze-
grany zosta³ w Uniejowie na �wietnie przygotowanym obiekcie futbolowym
(podgrzewana murawa) im. W³odzimierza Smolarka. Mimo zimna - dobry
mecz.

W³oc³avia W³oc³awek � KS Sand Bus Kutno 2:0 (1:0)
Przeciwnikiem dru¿yny trenera S³awomira Ryszkiewicza w pi¹tym
meczu sparingowym, rozegranym we W³oc³awku, by³a miejscowa ekipa
graj¹ca na co dzieñ w lidze okrêgowej kujawsko-pomorskiej. W zespole
kutnowskim testowany by³ (po Adrianie Kralkowskim, Dmitriju Petrowie
i Tomaszu Klimczaku) ex pi³karz GKS Be³chatów, Widzew £ód� Maro-
kañczyk z polskim paszportem � matka Polka � Patryk Nouri. Jak nam
powiedzia³ kierownik teamu kutnowskiego IV ligowca Andrzej Królak
to spotkanie kontrolne toczy³o siê z optyczn¹ przewag¹ Naszych i by³o
dobre pod wzglêdem kontrolnym. Æwiczono nowe warianty i ustawienia
oraz zgrywanie pozycyjne zawodników. Nie gra³ Bartosz Kaczor.
�Kutno�: Kubiak, Bartczak, Petrow, Szumer, Nizio³, Placek, Serwaciñski,
Zagajewski, Dêbowski, Kralkowski, Nouri oraz Klimczak, Sobczak,
Nadolski.

PRZED SEZONEM

KAPITUŁA SPORTU

Kapitu³a sportu, w sk³ad której wchodzili (od lewej): Andrzej Bieñkowski
- �P¯K�, Grzegorz Chojnacki - przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna, Marek
Jankowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego, Jerzy Papiewski
- �P¯K�, Andrzej Stelmaszewski - �P¯K�, Zdzis³aw Sapiejka - d³ugoletni
samorz¹dowiec Ziemi Kutnowskiej i Bogdan Gajewski - �P¯K� nagrodzi³a
w 19 Konkursie (tyle lat ma �Powiatowe ¯ycie Kutna�) �Na najlepszego
zawodnika, trenera, dru¿ynê Ziemi Kutnowskiej 2016 r.� pucharami i foto-
graficznymi dyplomami nastêpuj¹ce podmioty: £ukasz Wójcik � szybow-
nictwo, utytu³owany reprezentant Polski w mistrzostwach Europy i �wiata;
Iwona Olewnik - dru¿ynowa mistrzyni �wiata w modelarstwie lotniczym;
Antoni Kaliñski - mistrz �wiata w wyciskaniu sztangi na ³aweczce le¿¹c
(masters); Mateusz Bartosz - czo³owy zawodnik i kapitan ekstraligowego
�Polfarmexu� w koszykówce; Julia Myszkowska - reprezentantka Polski
w koszykówce U-16 KKS �Pro-Basket� Kutno; Adrian Jarosiñski - UKS
�Dziewi¹tka� Kutno, cz³onek zaplecza kadry narodowej w skoku wzwy¿;
Mariusz Jakubowski - KS Sand Bus Kutno, kapitan zespo³u i pomocnik,
podpora dru¿yny; MKS Stal Bis Kutno - juniorzy, mistrzowie Polski
w baskecie; S³awomir Ryszkiewicz - trener, z 35-letnim sta¿em, w KS Sand
Bus Kutno; Andrzej Pietrzak - wspó³twórca sukcesów baseballistów
MKS Stal Bis Kutno; KSB Stal Kutno - za zorganizowanie II Ogólno-
polskiej Gali Bokserskiej; Klub Kibica �Polfarmexu� Kutno � za wzo-
rowy doping dla swojej dru¿yny i dobr¹ promocjê m. Kutna.
Nominowanych 18 zawodników, 4 dru¿yny, 8 trenerów oraz 3 wydarzenia
skupia³y podmioty w 10 dyscyplinach sportowych: ciê¿ary, lekkoatletykê,
pi³kê no¿n¹, koszykówkê, baseball, szybownictwo, modelarstwo lotnicze,
boks, kickboxing, szachy.

Zakoñczy³y siê rozgrywki w II lidze Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Pi³ki
No¿nej (KAHLPN). Gra³o w niej 10 dru¿yn. Poza konkurencj¹ by³ zespó³
FC Wieszczyce, który zdoby³ 25 punktów i mia³ stosunek bramkowy 87:30.
Drugie miejsce zajê³a dru¿yna Radioaktywnych z £ani¹t � 22 punkty
i gole 74:51, a trzecie Young Boys 19 punktów i 66:35. Czwart¹ lokatê
zdoby³ team FC Gledzianów � 19 pkt. i bramki 67:41. Trzy pierwsze dru-
¿yny � Wieszczyce, Radioaktywni i Young Boys � awansowa³y do I ligi
KAHLPN. Najlepszym strzelcem ca³ych rozgrywek (od listopada 2016
roku) zosta³ Przemys³aw Tomczak z Radioaktywnych £aniêta, który zdo-
by³ 32 bramki przed Jakubem Kubiakiem (Young Boys � 30) i Paw³em
Tomesem (FC Gledzianów- 27). Kierownikiem organizacyjnym rozgry-
wek II ligi by³ znany kiedy� sêdzia pi³karski, dzi� dzia³acz sportowy
� Zbigniew Baran. I liga jeszcze gra (kieruje ni¹ Miros³aw Krzymiñski
� te¿ ex arbiter futbolowy). Atrakcyjne podsumowanie rozgrywek
w KAHLPN � 5 marca, od godz. 8.30, w hali SP nr 1 w Kutnie.

DLA NICH KONIEC HALÓWKI

Znakomicie spisa³a siê m³oda dru¿yna KKS Pro-Basket w roz-
grywkach o mistrzostwo Polski w kategorii U-20. Juniorzy starsi
� trenowani przez Tomasza Skowrona i Tomasza Pasiñskiego
(trener koordynator Krzysztof Szablowski) � po wygraniu æwieræ-
fina³u w Warszawie �wietnie zaprezentowali siê w Koszalinie
w pó³finale pokonuj¹c 95:78 gospodarzy turnieju dru¿ynê ¯aka
Koszalin i team Zastalu Zielona Góra 76:68. Co prawda, nasi
przegrali 78:92  z Treflem Sopot, ale cel upragniony zosta³ zreali-
zowany. Jest Fina³!!! Punkty dla �Kutna� zdobywali: Szymon
Pawlak 55, Maciej Poznañski 42, January Sobczak 39, Damian
Pogoda 37, Hubert Stopierzyñski 33, Mariusz Æwirko-Godycki 18,
Kacper Grzesiowski 8, Jakub £ukasiewicz 3, Mateusz Dró¿dz 0,
Bart³omiej Smakowski 2. Brawo!

OGROMNY SUKCES „KUTNA”

Po dwunastu z rzêdu pora¿kach w Polskiej Lidze Koszykówki podopieczni
trenera Krzysztofa Szablowskiego odnie�li przekonywuj¹ce zwyciêstwo
pokonuj¹c w Koszalinie miejscowy AZS. To du¿y sukces, gdy¿ w pierwszej
rundzie zasadniczej w Kutnie przegrali�my z AZS-em 57:81(!). Wygrana
mocno cieszy, gdy¿ ostatni raz wygrali�my 5.11.2016  ze Startem Lublin
78:74 (w Kutnie). Przypomnieli�my sobie wiêc jak �smakuje zwyciêstwo�.
Pocz¹tek meczu nale¿a³ do gospodarzy. W tym zespole rej wodzili � Curtis
Millage i Remon Nelson. Kutnianie grali ambitnie doprowadzaj¹c do remisu
17:17, aby nastêpnie (po akcji Arkadiusza Kobusa) obj¹æ prowadzenie
20:17. Prowadzenie potem zmienia³o siê jak w przys³owiowym kalejdo-
skopie. Trzy ostanie kwarty dla Kutna! Naszych kibiców gor¹co dopin-
gowa³ Klub Kibica �Polfarmexu�. Brawo! O meczu w Koszalinie mówi
szczê�liwy Mariusz Pi¹tek, prezes Pro-Basket Kutno S.A.: �Ale¿ spotkanie,
ale¿ emocje. Na ten happy end naszej dru¿yny czekali�my bardzo d³ugo,
ale siê doczekali�my. Do trzynastu razy sztuka � szczê�liwa trzynastka!
Teraz powinno byæ ju¿ tylko lepiej. Pokonaæ AZS Koszalin i to u nich, to
du¿a sprawa. Mecz by³ dla Naszych bardzo presti¿owy. Wygrywaj¹c go
udowodnili�my wszystkim niedowiarkom, ¿e potrafimy wygrywaæ nawet
z ka¿dym w PLK. Prze³amanie niemocy powinno dodatnio wp³yn¹æ na
psychikê naszej dru¿yny. Kibice odzyskali jakby wiarê w Nich. Ca³y zespó³
zas³u¿y³ na uznanie�. Nic dodaæ nic uj¹æ! Tak tylko trzymaæ!

AZS Koszalin - Polfarmex Kutno 60:71
(w kwartach: 17-12, 17-21, 17-20, 9-18)

�Kutno�: Sebastian Kowalczyk 16 (4x3), Jacek Jarecki 10, Maksym
Salasz 8, Micha³ Gabiñski 8, Mike  Fraser 8, Devante Wallace 7, Darryl
Thompson 7, Arkadiusz Kobus 6, Mateusz Bartosz 1, Grzegorz Grochowski 0.
Ulubieñcy naszego Miasta Kutna w Koszalinie zaprezentowali tak¿e
niez³¹ skuteczno�æ; za 2 punkty � 50% i 10 rzutów skutecznych za 3 punkty
na 22 oddane.

NARESZCIE... NARESZCIE!

Mocno napiêty w wydarzenia sportowe by³ tydzieñ na prze³omie stycznia
i lutego dla dru¿yny KKS Pro-Basket Kutno. Zespó³ trenerów Tomasza
Skowrona i Tomasza Pasiñskiego oraz koordynatora Krzysztofa Szablow-
skiego najpierw w stolicy Polski wygra³ æwieræfina³ mistrzostw kraju
juniorów U-20, a nastêpnie - te¿ w Warszawie � zmierzy³ siê z liderem
tabeli miejscowym Klubem Koszykówki. Nasza utalentowana m³odzie¿
uleg³a rywalowi 75:94 (18:24, 15:20, 24:25, 18:25); a punkty dla �¿ó³to-
niebieskich� zdobyli: Robert Rejniak 3, Filip Pruefer 18, Kacper Grze-
siowski 2, Maciej Poznañski 11, January Sobczak 12, Hubert Stopierzyñski 8,
Szymon Pawlak 9, Micha³ Marek 10, Damian Pogoda 2. Gra³ te¿ Bart³omiej
Smakowski. O tym meczu powiedzia³ �P¯K� trener Tomasz Skowron:
�To by³ jeden z najlepszych pojedynków w tym sezonie w wykonaniu
moich podopiecznych. Ca³y zespó³ zas³u¿y³ na du¿e s³owa uznania. Gdy-
by�my grali tak w ka¿dym mistrzowskim spotkaniu, to z powodzeniem
plasowaliby�my siê w czo³ówce tabeli II ligi gr. B�. W meczu 22 kolejki
w hali SP nr 9 w Kutnie dosz³o do derbów regionu ³ódzkiego w tej klasie
rozgrywkowej. Do naszego miasta przyjecha³ mocno utytu³owany (kiedy�)
zespó³ £KS AZS U£ £ód�, w którym karierê rozpocz¹³ Marcin Gortat.
W aktualnym sk³adzie ³odzian (trener Piotr Zych) jest Piotr Trepka � pamiê-
taj¹cy tamte dobre lata dla basketu �Polskiego Manchesteru�. To ju¿
historia! Rutynowani przyjezdni wygrali ten mecz, ale kutnianie tak ³atwo
siê nie poddali prowadz¹c równorzêdny mecz (prowadzili przez 8.16 minut
� najwiêcej13:6 w 4 minucie). £odzianie dopiero w IV kwarcie zapewnili
sobie zdecydowan¹ wygran¹.

KKS Pro-Basket Kutno - £KS AZS U£ SG £ód� 63:80
(w kwartach: 18:22, 16:17, 18:19, 11:22)

�Kutno�: Sobczak 28 (4x3), Poznañski 16, Pruefer 8, Marek 4, Pawlak 3,
Pogoda 2, Grzesiowski 2. O randze tego meczu �wiadczy fakt, ¿e z ramienia
PZKOSZ jego komisarzem by³ Witold Waczyñski z Torunia (dzia³acz
spo³eczny i samorz¹dowy) �wietny kiedy� zawodnik, ikona polskiego
basketu. Ojciec reprezentanta Polski Adama Waczyñskiego. Pan Witold
zawsze podkre�la, ¿e lubi przyje¿d¿aæ do Kutna, bo tu s¹ wspaniali
ludzie; ¿yczliwi dla kultury duchowej i fizycznej. W waszym mie�cie
� dodaje pan Witold � ³adujê zawsze twórczy i ¿yciowy �akumulator�.

NIEŹLE GRAJĄ, ALE... PRZEGRYWAJĄ

Koszykówka

Po presti¿owej wygranej z AZS w Koszalinie fani kutnowskiego teamu
byli przekonani, ¿e pasmo przegranych pojedynków w PLK dru¿yna
trenera Krzysztofa Szablowskiego ma ju¿ poza sob¹. By³o to jednak z³u-
dzenie, gdy¿ kolejny mecz � i to u siebie � kutnianie przegrali. Pocz¹tek
spotkania absolutnie na to nie wskazywa³. �Farmaceuci� szybko objêli
prowadzenie, a Darryl Thompson �szala³� na parkiecie.

W 27 minucie jeszcze nasi prowadzili 51:45, ale potem by³o ju¿ zdecydo-
wanie gorzej. O przegranej tego meczu zdecydowa³a fatalna IV kwarta,
w której gospodarze pope³niali du¿o b³êdów w ataku i w obronie. By³o
te¿ wiele niepotrzebnych strat. W 31 minucie by³o 55:55, a go�cie z Gdyni
w ci¹gu 4 minut zdobyli 17 punktów (m.in. trzy trójki z rzêdu w ci¹gu
minuty!). Kutnianie byli jakby zablokowani. Szkoda, bo mecz mo¿na
z powodzeniem by³o wygraæ. Jednak gdynianie maj¹ u siebie rewelacyj-
nego Krzysztofa Szubargê (zdoby³ 19 pkt., w tym mia³ 4x3).

NIESTETY…PORAŻKA

Polfarmex Kutno � Asseco Gdynia 64:80
(w kwartach: 18:15, 17:25, 18:15, 11:25)

�Kutno�: Wallace 6, Thompson 21 (4x3), Jarecki 7, Sa³asz 7, Gabiñski 2,
Bartosz 0, Fraser 12, Kowalczyk 2, Kobus 4, Grochowski 3.
Wspania³a atmosfera � zgotowana przez najlepszy w Polsce Klub Kibica
(Polfarmexu) � towarzyszy³a meczowi, który ogl¹dali: prezes Polskiej Ligi
Koszykówki Marcin Widomski i trener kadry narodowej seniorów Mike
Taylor.

04.03. g. 17.30 koszykówka mêska � ekstraklasa; Polfarmex Kutno � Anwil
W³oc³awek, hala SP nr 9 Kutno.
05.03. g. 8.30 halowa pi³ka no¿na � zakoñczenie Kutnowskiej Ligi Pi³ki
No¿nej, hala SP nr 1 Kutno.
05.03. g. 12.00 pi³ka no¿na � sparing KS Sand Bus Kutno � Widzew £ód�
� Stadion Miejski im. H.T. Reymana.
05.03. g. 16.00 koszykówka mêska � II liga KKS Pro-Basket Kutno �
Shmoolky Warszawa, hala SP nr 9 Kutno.

ZAPROSZENIE
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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 449

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: A8-D10-M7-A2  I8-J1-G7-B11-E5
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. Go�ci³a równie¿ w Kutnie �piewaj¹c piosenkê
�Nie z ka¿dej m¹ki bêdzie chleb� (Joanna) A-7. Ubezpieczy nie
tylko twoje mieszkanie B-9. Ono nigdy nie �pi C-1. Czynno�æ
rozcinania D-9. �... i Ziemia� powie�æ T. Brezy E-1. Polski Urz¹d
Statystyczny, ale w skrócie E-5. Wyspa czarodziejki Kirke G-1.
W wierszu J. Tuwima okre�lona jest jako �b³yszcz¹ca wst¹¿eczka�
I-1. Rzeka graniczna z Niemcami (tylko czê�ciowo) I-6. Czê�æ
ko�cio³a przeznaczona dla wiernych J-9. Ozdobne i lecznicze
ro�liny uprawiane w ogródkach K-1. �... Polska� (filmowy dramat
historyczny J. Zaorskiego) L-9. �... dzieñ (piosenka R. Rynkow-
skiego) M-1. Wiary, skruchy i lojalno�ci M-5. Jezioro na Pobrze¿u
S³owiñskim (Mielno).

Pionowo: 1-A. Ptak z rzêdu drapie¿nych 1-I. Miasto nad Dnie-
prem (zwyciêstwo wojsk polskich w 1514 r.) 2-E. Np. patentowy
lub skarbowy 3-A. Krzewinka le�na kwitn¹ca jesieni¹ 3-I. Port
nad Adriatykiem (Maroko) 4-F. Zupa z ryb 5-A. Koteria 5-J.
Ojczyzna 6-E. Wpada do Morza Beringa (rzeka Alaski) 7-A. Prze-
ciwieñstwo pokory 7-I. Odstrasza z³odzieja 9-A. Odmiana �liwy
9-I. Napisa³ �Kakao� (Jorge) 11-A. Niejeden w�ród szkolnej
dziatwy 11-I. Ratuje podejrzanego 13-A. Czê�æ Trójmiasta z naj-
wiêkszym molem 13-I. Kojarzy siê z Metodym.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Sta³o siê, wszystkie stacje TV poda³y, ¿e smog jest w Krakowie i w Kato-
wicach. Dotar³ nawet do Warszawy gdzie ratusz zafundowa³ ludowi pra-
cuj¹cemu darmow¹ miejsk¹ komunikacjê. Nie ma siê co przyrodzie dziwiæ,
poniewa¿ niegdysiejsze nawo³ywanie: Jeste�my wreszcie we w³asnym
domu z biegiem lat ewaluowa³o siê na swojskie: Wolno�æ Tomku w swoim
domku i najbardziej uzewnêtrzni³o siê w braku ochrony przyrody. Ponie-
wa¿ sama przyroda nie mo¿e siê broniæ wiêc jest zdana na tych, którzy
nie chc¹ jej pomóc lub z niewiedzy, pomocy udzieliæ nie potrafi¹. Wyko-
rzystuj¹c dan¹ sytuacjê wycinane s¹ drzewa i nagminnie k³adziony beton.
Obcina siê konary i sto¿ki wzrostu pozostawiaj¹c kikuty, tzw. og³awianie,
czyni¹c w ten sposób z drzew karykatury, co powoduje powolne umieranie
drzewostanu.

WALCZMY... ZE SMOGIEM!
Wiadomo, ¿e rodacy od zawsze, swój rozum mieli, a ostatnio - niejako
przy ró¿nych okazjach - zapatrzyli siê we w³asne racje i swoj¹ kieszeñ,
ci¹gn¹c ojców dzie³o ka¿dy w swoj¹ stronê. A tu raptem potulna przyroda
pokaza³a lwi pazur w  zjawisku, zwanym smog. Nie by³o go za sanacji,
omija³ nas za poprzedniej epoki, a¿ siê napatoczy³ teraz. Reasumuj¹c,
nijak inaczej tylko przywlók³ siê za demokracj¹ i wolnym rynkiem. Mo¿e
nie za sam¹ ide¹, lecz za tymi co j¹ krzewi¹. Ju¿ w  nr. 22/443/ z 24.11.2016 r.
w �P¯K� pisali�my (cytujê): �Przy deficycie zieleni i drzew w dni mgliste
i bezwietrzne mog¹ zaistnieæ przes³anki skutkuj¹ce smogiem i zaistnia³y�.

Nawet je�li drzewa prze¿yj¹ ten proceder, to ¿aden ptak nie zbuduje na
nich gniazda, poniewa¿ zamiast ga³êzi urosn¹ bez³adnie stercz¹ce badyle.
Ptaki odlec¹, a w mie�cie zubo¿eje ró¿norodno�æ biologiczna, czyli po
nas choæby potop. Te dzia³ania �wiadcz¹ niestety o zmieniaj¹cej siê men-
talno�ci z pozytywnej na destrukcyjn¹, a ostatnie decyzje antyprzyrodnicze
sugeruj¹, ¿e niestety przys³owiowa ryba  zaczê³a siê psuæ od g³owy. Przy-
zwolone jest niszczenie �wiata nale¿¹cego do ma³ych, s³abych i bezbron-
nych stworzeñ. A one same zostaj¹ w brutalny sposób unicestwiane za
pomoc¹ strzelb, natomiast zdjêcia pokotu martwych zwierz¹t trafiaj¹ do
rodzinnych albumów i TV, a pi³y mechaniczne dokonuj¹ spustoszenia
w drzewostanie. Przynosi to ju¿ negatywne konsekwencje w postaci smogu,
wzrostu stê¿enia toksycznych substancji w powietrzu i zaniku populacji
ptaków oraz zwierz¹t. Szwankuje równie¿ zdrowotno�æ spo³eczeñstwa
(8-krotny wzrost ilo�ci aptek przez ostatnie æwieræwiecze).

Ja wci¹¿ mam nadziejê, ¿e oka¿emy w stosunku do przyrody odrobinê
pokory. Oby tylko nie za pó�no!

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

T¹ znakomit¹ polsk¹ aktorkê teatralno-filmow¹, urodzon¹ 1 czerwca
1953 roku w Gdañsku, go�cili�my w kutnowskiej Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej imienia Stefana ¯eromskiego podczas
bardzo udanego spotkania ze swoimi licznymi wielbicielami. Mia³o
ono wspólne has³o: �Kolory mi³o�ci � muzyka i poezja�. Dorota Janina
Staliñska jest absolwentk¹ III Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia
Bohaterów Westerplatte w Gdañsku (rocznik 1972). W roku 1972
ukoñczy³a Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Teatraln¹ imienia Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie. W latach 1976-1981gra³a w Teatrze na
Woli. Jest laureatk¹ wielu presti¿owych nagród, miêdzy innymi
im. Zbigniewa Cybulskiego i tygodnika �Ekran�. W roku 1976 zade-
biutowa³a w filmie �Cz³owiek z marmuru�, w którym zagra³a rolê
fotoreporterki. W roku 1980 zagra³a g³ówn¹ rolê w obrazie �Bez mi-
³o�ci� jako Ewa Bracka. Inne wa¿ne role Doroty Janiny w Staliñskiej
w polskich filmach to: �Niedzielne dzieci� (1976) � kole¿anka Jolanty
Górki, ��lad na ziemi� (serial telewizyjny, 1978) � Dzidka, �Wesela
nie bêdzie� (1978) � Krystyna, � droga daleka przed nami � (1979)
� funkcjonariuszka gestapo, �Bia³e tango� (serial telewizyjny, 1981)
� Teresa, �Debiutantka� (1981) � Ewa Orzechowska, �Mi³o�æ ci
wszystko wybaczy� (1981) � Hanka Ordonówna, �Wahade³ko� (1981)
� Laskowska, �Krzyk� (1982) � Marianna, �Lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste� (1983) � Hanka Ordonówna, �Seksmisja� (1984) � reporterka
tv, �Ga, ga�. Chwa³a bohaterom� (1983) � prostytutka, �Dziewczêta
z Nowolipek� (1985)- Helena, �Temida� (serial telewizyjny 1985)
� prostytutka, �07 zg³o� siê� (serial telewizyjny, 1985) � Dorota Sta-
liñska, �Dekalog III� (1988) � pracownica PKP, �Historia niemoralna�
(1990) � Ewa aktorka, �Ferdydurke� (1991) � M³odziakowa, �Bar
Atlantic� (1996) � matka Jacusia, �Na dobre i na z³e� (serial telewi-
zyjny, 2002) � Lucyna weterynarz, �M jak mi³o�æ� (serial telewizyjny
2003-2004) � w³a�cicielka fundacji, �Niania� (serial telewizyjny, 2006)
� nauczycielka El¿bieta Trefl, �Ry�� (2007) � Kura. ��wiat Walerego�
(2013) � Genia, �Obywatel� (2014) � pani pose³. W 2011 roku, pod-
czas VI Festiwalu Gwiazd w Miêdzyzdrojach, odcisnê³a swoj¹ d³oñ
na Promenadzie Gwiazd. Wyda³a trzy tomiki wierszy: �Po¿yczone
natchnienie�, �Niewierny czas� i �Agape�. U¿ycza³a swego ciekawego
g³osu do polskiego dubbingu, m.in. do: �101 dalmatyñczyków� (1996)
� Cornella DeMon, �Jacek i Placek� (1993) � Placek, �O dwóch
takich co ukradli ksiê¿yc� (1984-89)- Placek, �Pogoda dla bogaczy�
(1976). Jest odznaczona Srebrnym Medalem �Zas³u¿ony Kulturze
Gloria Artis� (2013). Mieszka z synem Paw³em w podwarszawskim
Milanówku. Samorz¹dowiec. W latach 1994-1998 � radna Rady Miasta
Milanówka i radna Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Warszaw-
skiego. W 2014 roku zosta³a radn¹ Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego (z ramienia PSL). Kandydowa³a te¿ do Sejmu. Jest jedn¹ z trojga
Polaków (obok Lecha Wa³êsy i papie¿a Jana Paw³a II), których zdjêcia
pojawi³y siê na ok³adce amerykañskiego tygodnika �Newsweek� (rok
1985) - Dorota Janina w Staliñska pokazana by³a jako osoba fitnessu
skacz¹ca na skakance na tle warszawskich bloków  (fotoreporter Chris
Niedenthal).   Dorota Janina  Staliñska ma w dorobku liczne nagrody
filmowe, m.in.: �Srebrnego Asa� (1996), �Z³ot¹ kaczkê� dla najlepszej
aktorki (1984 i 1991), �Br¹zowe Lwy Gdañskie� na IX FPFF (za film
�Krzyk� � 1981), nagrody CIDALC i CAALA na Miêdzynarodowym
Festiwalu Filmowym w San Sebastian (r. 1983) za rolê w filmie
�Krzyk� w re¿yserii Barbary Sass, pierwsze miejsce w Przegl¹dzie
Piosenki Aktorsko-Literackiej (1979 Wroc³aw), �Br¹zowe Lwy Gdañ-
skie� na VII FPFF (r. 1984) za najlepsz¹ rolê kobiec¹ w filmie �Bez
mi³o�ci� B. Sass.       Jerzy Papiewski

Dorota Janina Staliñska w Kutnie

UNIWERSALNA ARTYSTKA
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Podczas wieczoru w Sójeckim Dworze, gdzie odbywa³a siê pre-
zentacja woluminu o nim � autorstwa Magdaleny £ukomskiej
z Krakowa, w�ród znakomitej i koneserskiej publiczno�ci z ró¿-
nych regionów Polski (m.in. potomkowie: hrabiowskich rodów
Cieleckich i Moszyñskich, malarza Wojciecha Kossaka oraz pisarza
- noblisty Henryka Sienkiewicza) byli dwaj zacni duchowni,
którzy rozpoczynali swe twórcze kariery duszpasterskie w naszym
powiecie. Obecny dziekan skierniewicki ksi¹dz pra³at Jan Pietrzyk
(na zdjêciu pierwszy z prawej strony) by³ wikarym w podkutnow-
skiej Parafii pod wezwaniem �wiêtej Trójcy w Strzelcach. Aktu-
alnie pe³ni zaszczytn¹ funkcjê kapelana stra¿aków w powiecie
skierniewickim. Jest uznanym tak¿e wyk³adowc¹ w presti¿owym
Wy¿szym Seminarium Duchownym w £owiczu. Natomiast ksi¹dz
Jerzy Modelewski rozpocz¹³ swoj¹ �s³u¿bê� w Parafii w Pleckiej
D¹browie, a potem � przez wiele lat by³ proboszczem Parafii pw.
�w. Wojciecha Biskupa i Mêczennika, i kustoszem Sanktuarium
Matki Bo¿ej w G³ogowcu, erygowanego w 1434 roku! Aktualnie
jest proboszczem Parafii w £yszkowicach oraz kapelanem stra¿a-
ków ca³ej Diecezji £owickiej. Obaj s¹ zaanga¿owanymi regiona-
listami i pasjonatami Ziemi Kutnowskiej.          /J.P./

MIŁUJĄ ZIEMIĘ KUTNOWSKĄ

We wtorek, 7 lutego, w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 16 �Cali-
neczka� w Kutnie odby³o siê spotkanie przedstawicielek Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie z rodzicami dzieci korzystaj¹cymi
z us³ug placówki. Tematyka przeprowadzonej pogadanki dot. m.in. zdro-
wego ¿ywienia dzieci, znaczenia dla zdrowia spo¿ywania I i II �niadania
oraz omówiono �talerz zdrowia�, czyli co nale¿y je�æ i jakie s¹ proporcje
poszczególnych grup produktów.

„TALERZ ZDROWIA”

Rzadko, który artysta jest tak wszech-
stronnie uzdolniony. Charakteryzowa³
Krystynê Sienkiewicz niesamowity
uniwersalizm i istna maestria we
wszystkim co robi³a. Choæ z wy-
kszta³cenia by³a plastykiem, to ¿ycie
ukierunkowa³o J¹ artystycznie i �
estradowo. Jestem dumny, ¿e mog³em
bli¿ej poznaæ pani¹ Krystynê i zapo-
wiadaæ Jej wspania³e koncerty,
recitale w Gdyni, Gdañsku, w Kato-
wicach, no i oczywi�cie w naszym
Kutnie, do którego przyje¿d¿a³a
czêsto i jak mówi³a � z najwiêksz¹
przyjemno�ci¹. Podkre�la³a zawsze,
¿e gród nad Ochnia cechuje �wietny

�P. Krystyna Sienkiewicz (1935-2017)

ZNAŁEM JĄ I PODZIWIAŁEM

klimat do kultury i jest tu znakomita publiczno�æ. Taki komplement z ust
Krystyny Sienkiewicz to najwy¿szego lotu uznanie dla Naszego Miasta
Ró¿ i Jego Mieszkañców. By³a aktork¹ estradow¹, teatraln¹, filmow¹,
telewizyjn¹ i kabaretow¹. Swoj¹ karierê rozpoczê³a w jak¿e presti¿owym
i cenionym Kabarecie Starszych Panów (lata 1958-1966). Na IX Krajo-
wym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (r. 1971) otrzyma³a Nagrodê
Specjaln¹ Jury. W latach 70 ubieg³ego wieku aktywnie wspó³pracowa³a
ze znanym aktorem i satyrykiem Andrzejem Zaorskim. Prowadzili razem
program �Studio Gama�. Niezapomniany jest Jej udzia³ � razem z Barbar¹
Wrzesiñsk¹ � w cyklu rozrywkowym Olgi Lipiñskiej �W³a�nie leci kaba-
recik�, gdzie by³ Ich duet � siostry �Sisters�. W r. 1958 zadebiutowa³a
w filmie. By³ to epizod w obrazie �Po¿egnania� Wojciecha Jerzego Hasa.
Gra³a w tak popularnych filmach jak: �Smarkula�, �Lekarstwo na
mi³o�æ�, �Rzeczpospolita babska�, �Rodzina Le�niewskich�; w serialach
TV: �Graczykowie�, �Na dobre i na z³e�, �Daleko od noszy�, �Hela
w opa³ach�. Wystêpowa³a w sto³ecznych teatrach: �Ateneum�, �Rozma-
ito�ci�, �Syrena�, �Komedia�, �Scena Prezentacji�, �Na Woli�, �Rampa
na Targówku� oraz w Teatrze Polskim w Poznaniu. By³a osob¹ bardzo
komunikatywn¹ dla ka¿dego. Serdeczna dla ludzi i � zwierz¹t. Szczera
i bezpo�rednia.  Niezwykle b³yskotliwa w sytuacyjnym dowcipie, którym
porywa³a zawsze mocno ¿yczliw¹ Jej Publiczno�æ. Poczucie humoru mia³a
wpojone. Wspania³y cz³owiek. Kobieta Wielkiej Klasy!

CZE�Æ JEJ PAMIÊCI!
Jerzy Papiewski

Oliwia Mordzak, dwunastoletnia cz³onkini Zespo³u
Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej i uczennica Szko³y Pod-
stawowej we Wroczynach, cierpi na anemiê Fanconiego,
wrodzon¹ i bardzo rzadk¹ chorobê krwi. Jej szpik pra-
cuje zaledwie w 1/5, dlatego do dalszej walki z chorob¹
potrzebuje przeszczepu. Znalezienie odpowiedniego
dawcy szpiku jest trudne, jednak im wiêksza liczba
potencjalnych dawców, tym zwiêkszaj¹ siê szanse na
wyleczenie pacjentów. Aby pomóc im w walce z chorob¹,
wystarczy do³¹czyæ do Bazy Dawców Fundacji DKMS
i zostaæ dawc¹ komórek macierzystych. Warunki, jakie
nale¿y spe³niæ, podane s¹ na stronie www.dkms.pl.
Oliwia, czeka na pomoc!

DAWCY SZPIKU!




