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Kochane kole¿anki i drodzy koledzy, którzy w 1977 roku zdawali
maturê w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Zachêcamy
do wspólnego uczczenia 40 rocznicy tego wa¿nego wydarzenia.

�Prze¿yjmy to jeszcze raz.�
Zapraszamy na spotkanie wspomnieñ w dniu 2 czerwca 2017 r.,
które odbêdzie siê w lokalu PAOLA Go³êbiew Nowy 1 G.
Kontakt telefoniczny:
Ma³gorzata Terebiñska 693-392-135
Aleksandra Chlasta 603-818-184
Pawe³ Miko³ajczyk 602-150-798

„40 LAT MINĘŁO”

CHROŃMY NASZ DOBYTEK

Ju¿ po raz czterdziesty Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
�M³odzie¿ zapobiega po¿arom� zorganizowa³ Zarz¹d G³ówny OSP RP
przy wspó³pracy m.in. Komendy Powiatowej PSP.

           (ci¹g dalszy - strona 4)

Na zaproszenie Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego szybownik
£ukasz Wójcik go�ci³ w hali widowiskowo-sportowej w Toruniu na
uroczysto�ci dedykowanej najlepszym sportowcom tego województwa.
Reprezentowa³ on swój macierzysty Aeroklub W³oc³awski, w którym na
co dzieñ lata. Marsza³ek doceni³ szczególne osi¹gniêcia sportowe £ukasza
oraz promocjê Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzeniu temu
towarzyszy³y tak¿e media.

LAUR DLA KUTNIANINA

ZŁOTE PIÓRO

XIV fina³ Konkursu Ortograficznego �O Z³ote Pióro Prezydenta Miasta
Kutna� odby³ siê 10 marca 2017 roku w Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie.            (ci¹g dalszy - strona 3)

W sobotê, 11 marca br,. w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie jubileusz
50-lecia ma³¿eñstwa obchodzili Pañstwo Halina i Lechos³aw Krysiak.
Prezydent Zbigniew Burzyñski wrêczy³ Jubilatom medale prezydenta RP
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie gratuluj¹c wspólnie spêdzonych lat.
Pañstwo Krysiak to mieszkañcy Kutna, którzy zawarli zwi¹zek ma³¿eñski
4 marca 1967 roku. Pan Lechos³aw by³ pracownikiem s³u¿by zdrowia,
a pani Halina zawodowo zwi¹zana by³a z Kutnowskimi Zak³adami
Farmaceutycznymi POLFA. Jubilaci dochowali siê trójki dzieci: syna
Zbigniewa oraz córek Jolanty i El¿biety, a tak¿e czworga wnucz¹t.
Dostojnym Jubilatom sk³adamy serdeczne gratulacje.

DIAMENTOWE GODY

W sobotê, 11 marca, w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie mia³a miejsce
uroczysto�æ jubileuszu 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego Pañstwa Janiny
i Jana Jankowskich. Z tej okazji prezydent Zbigniew Burzyñski uhono-
rowa³ Jubilatów medalami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie. W s³owach skierowanych do czcigodnych
Jubilatów prezydent pogratulowa³ wspólnie spêdzonych lat oraz podkre-
�li³ wagê rodziny w ¿yciu cz³owieka. Pañstwo Jankowscy to mieszkañcy
Kutna, który zawarli zwi¹zek ma³¿eñski 22 wrze�nia 1956 roku. Pan Jan
pracowa³ w Fabryce Maszyn Rolniczych �Kraj�, a pani Janina nie pracowa³a
zawodowo. Zajmowa³a siê prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci.
Jubilaci dochowali siê dwójki dzieci: syna Marka i córki Anny, szóstki
wnuków oraz prawnuków. Dostojnym Jubilatom sk³adamy serdeczne
gratulacje.

ZŁOTE GODY

MUZYCZNE PODRÓŻE

Pierwszy koncert z cyklu operowego �Muzyczne Podró¿e� w Hotelu Dwór
Sójki ju¿ za nami. Koncert Mi³osna Kraina Romansów Rosyjskich
odby³ siê 11 marca 2017 roku, a w repertuarze by³y najpiêkniejsze pie�ni
Rachmaninowa, Czajkowskiego, utwory z repertuaru Anny German oraz
s³ynne romanse rosyjskie.         (ci¹g dalszy - strona 15)

Tu¿ po sesji Rady Gminy Kutno, w remizie stra¿ackiej w Komadzynie,
odby³a siê mi³a uroczysto�æ wrêczenia �Kutnowskiego Hitu 2016�
za �Odysejê Historyczn¹�. Uczestniczyli w niej gminni radni z prze-
wodnicz¹cym Dariuszem Mroczkiem na czele, wójt gminy Kutno
Jerzy Bry³a, prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski i jego
zastêpca Jacek Boczkaja. Motywacjê wyró¿nienia przedstawi³ Andrzej
Stelmaszewski, który stwierdzi³ m.in.:
Szanowni Pañstwo! To ju¿ po raz 22 rozstrzygnêli�my Konkurs
�Kutnowski Hit�, tym razem 2016 roku. Wybrali�my � najlepszych
z najlepszych. Spo�ród 34 czytelniczych propozycji cztery uzyska³y
najwy¿sze uznanie kapitu³y nagrody �Kutnowski Hit 2016� w sk³a-
dzie: Marek Jankowski � przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego,
Grzegorz Chojnacki � przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno, Zdzis³aw
Sapiejka � by³y, czterokrotny przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kut-
nowskiego, Krzysztof Wac³aw Dêbski � by³y prezydent miasta Kutno,
Jerzy Papiewski i Andrzej Stelmaszewski � �Powiatowe ¯ycie Kutna�.
�Kutnowski Hit 2016� otrzymaj¹: �DiMa� Sp. z o.o. z ¯ychlina; Sto-
warzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie; Firma �Chem-pak�
z Kutna oraz Stowarzyszenie Historyczne 37 Pu³k wraz z O�rodkiem
Kultury Gminy Kutno.     (ci¹g dalszy - strona 2)
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Szanowni Pañstwo!
Stowarzyszenie Historyczne 37 Pu³k, z ówczesnym prezesem Cezarym
Walczakiem, po raz pierwszy zorganizowa³o Odysejê Historyczn¹
w 2010 roku. By³a to wówczas raczej skromna impreza, gdy¿ udzia³
wziê³y w niej 23 grupy rekonstrukcyjne, licz¹ce 200 osób. Natomiast
liczba widzów nie przekracza³a 1000 osób. Od pocz¹tku pierwszy dzieñ
imprezy, pi¹tek, odbywa³ siê g³ównie na placu Pi³sudskiego w Kutnie,
a nastêpne dwa w parku z siedzib¹ O�rodka Kultury Gminy Kutno
w Leszczynku.
W 2016 roku by³a to ju¿ jedna, z wiêkszych w Polsce, tego typu im-
preza. Bra³o w niej udzia³ a¿ 100 grup rekonstrukcyjnych, licz¹cych
oko³o 1200 osób, a odwiedzi³o j¹ a¿ 6-krotnie wiêcej osób. W �Odysei
Historycznej� odcinku VII by³o co ogl¹daæ! Wystawy sprzêtu woj-
skowego, a m.in.: konnych wojów, husarzy, ³uczników, pojazdów � po
tankietki i czo³gi � a tak¿e ³odzie wikingów w³¹cznie. By³y te¿ insceni-
zacje, a w�ród nich Hiszpania w ogniu Guadarvama 1936, konnych
wojów Mieszka I, artylerii na prze³omie wieków, pokaz huzarski
�Chrzest 966�, �Bitwê nad Bzur¹�, �Kocio³ pod Falaise�, �¯o³nierze
wyklêci�, pogoñ za balonem z replik¹ balonu braci Montgolfier. Nie
do�æ tego! Wyst¹pi³y zespo³y muzyczne: Jetsons Rockabily Trio, Wine
Cekar, Ba³agan, The Treeborn Brothers i Monkey and The Babous.
Odprawiono mszê �wiêt¹. By³a to impreza jakich teraz wiele w Polsce,
ale rozmachem i zaanga¿owaniem ta w gminie Kutno ma specyficzny
charakter. Jej za� du¿a skala to nie tylko zas³uga Stowarzyszenia
Historycznego 37 Pu³k z obecnym prezesem Wies³awem Paluchow-
skim na czele, który dzia³a w nim od za³o¿enia. Nie da³oby siê w takiej
formie i ilo�ci zorganizowaæ �Odysei Historycznej� bez wsparcia g³ównie
Urzêdu Miasta w Kutnie i osobiste prezydenta miasta Kutno Zbigniewa
Burzyñskiego oraz Muzeum Regionalnego w Kutnie, z dyrektorem
Grzegorzem Skrzyneckim.
Naszym zdaniem jeszcze wiêkszy wk³ad w organizacjê imprezy ma
Urz¹d Gminy Kutno z wójtem Jerzym Bry³¹ z O�rodkiem Kultury
Gminy Kutno - dyrektor Micha³ £uczak, czy te¿ OSP Leszczynek
z prezesem Rafa³em Olszewskim.
Chwa³a im wszystkim, ale g³ówne zas³ugi przypisali�my STOWA-
RZYSZENIU HISTORYCZNEMU 37 PU£K oraz O�RODKOWI
KULTURY GMINY KUTNO. Nasze gratulacje!
Wrêczenia pucharów, symboli �Kutnowskiego Hitu� dokonali cz³on-
kowie Kapitu³y: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego - Marek
Jankowski i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno - Grzegorz Chojnacki.
Obie statuetki odebra³ dyrektor O�rodka Kultury Gminy Kutno
w Leszczynku - Micha³ £uczak. Podziêkowa³ on Kapitule za wyró¿-
nienie, a tak¿e wszystkim organizatorom i sponsorom �Odysei Histo-
rycznej�. W swym wyst¹pieniu wójt Jerzy Bry³a zwróci³ uwagê m.in.
na fakt, ¿e w istocie jest wspólna, miejsko-gminna impreza o ponadre-
gionalnym znaczeniu. Przypomnia³, ¿e równie¿ Gmina Kutno to laureat
�Kutnowskiego Hitu� za kanalizacjê so³ectwa Wo�niaków.
Prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski wyrazi³ zadowolenie,
¿e ta impreza znalaz³a uznanie Kapitu³y Konkursu (solenizantowi
od�piewano chóralne �Sto lat�). Uroczysty obiad zakoñczy³ wrêczenie
�Kutnowskiego Hitu 2016�. Imprezê umila³a kapela �Okowita�
OKGK w Leszczynku w sk³adzie: Iwona Szubska, Wies³aw Kowalski,
Micha³ £uczak, Sylwester Jêdruszkiewicz i Zbigniew G¹siorowski.

KUTNOWSKI HIT 2016 ROKU
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Pad³ rekord! Godny Noblowskiej Nagrody! Bomba! Wielka
Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy zgromadzi³a � a¿ siê wierzyæ nie chce
� kwotê 105 milionów 570 tysiêcy 801 z³otych i 49 groszy!!!
Tego siê nikt nie spodziewa³, chyba w³¹cznie z jej twórc¹ Jerzym
Owsiakiem. Tym bardziej, ¿e przedsiêwziêcie nie mia³o ani wsparcia
rz¹dz¹cych, ani � po raz pierwszy � TVP (wygra³y TVN i Polsat).
To nie zaszkodzi³o, a moim zdaniem � POMOG£O! Wiêc sza-
nowni PANOWIE PREZESI (wiadomo kto) powinni�cie kopn¹æ
w .... swoich � mocno g³upich, a udaj¹cych m¹drych � DORAD-
CÓW!!! Tym bardziej, ¿e rozwag¹, a nawet m¹dro�ci¹ wykaza³
siê katolicki �Caritas�!!! W XXV-lecie po¿ytecznej dzia³alno�ci
WO�P wstêpne dane wykaza³y zbiórkê kwoty 62 milionów 418
tysiêcy. Wiêc by³o raczej pewne, ¿e rekord z poprzedniego roku
zostanie pobity. Ale a¿ o tyle!!! Przypomnijmy wiêc, ¿e 15 stycznia
pracowa³o oko³o 1700 sztabów (w tym 56 za granic¹), a zbiera³o
datki 120 tysiêcy wolontariuszy. Jak¿e wiêc s³usznie zabrzmia³y
s³owa rozentuzjazmowanego Jerzego Owsiaka, który 7 marca
w Zamku Królewskim wykrzycza³: �GRAMY ZE WSZYSTKIMI,
NIE WA¯NE POGL¥DY POLITYCZNE: GRAMY, GRAMY,
GRAMY.�       Andrzej Stelmaszewski

NOBLOWSKA ZBIÓRKA!?

Cz³owiek roku
Janusz Pawlak, dyrektor ZS nr 1 im.
S. Staszica w Kutnie (11.094 g³osów),
zdoby³ tytu³ �Cz³owiek Roku
Powiatu Kutnowskiego�. Zwyciê-
¿y³ przed Krzysztofem Ryzlakiem,
kierownikiem Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca w Kutnie (9.664)
i Jackiem Urbaniakiem, prezesem
Towarzystwa Budownictwa Spo-
³ecznego w Kutnie (9.252 g³osy).

Jedwabny szlak
Kutno odwiedzi³a trzyosobowa,
samorz¹dowa delegacja z Chin,

która m.in. omawia³a sprawê
wykorzystania miasta do nowego
Jedwabnego Szlaku.

Pieski �wiat
A¿ 19 psów sta³o siê ofiar¹ �cho-
robliwej mi³o�ci� w³a�cicielki z ulicy
Raszewskiej w Kutnie. Odebrali jej
je inspektorzy z £ódzkiego Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzêtami
(oraz Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Kutnie i Urzêdu
Miasta w Kutnie). Przewieziono je
do schroniska w Wojtyszkach,
powiat sieradzki.

Zwyciê¿y³, zdobywaj¹c Z³ote Pióro, Piotr Matczak z Gimnazjum nr 2 im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie. II miejsce zajê³a Ma³gorzata
Biernacka z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie.
Jury przyzna³o dwa trzecie miejsca uczennicom  z Gimnazjum nr 2
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie � Hannie Kwiatkowskiej
i Annie ¯eberkiewicz. Gratulujemy!

ZŁOTE PIÓRO
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zorganizowano go w ramach Kutnowskich Grantów O�wiatowych
�Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�. Organizatorkami by³y polonistki: Teresa
Romanowska i Ewa Kudelska. Do napisania dyktanda zg³osi³o swój
akces 29 uczniów z trzech kutnowskich gimnazjów.

Dzieñ Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy
Komisji Europejskiej od 2004 roku. Ma na celu wdra¿anie i promocjê
dzia³añ na rzecz bezpiecznego i pozytywnego wykorzystywania zasobów
internetowych przez dzieci i m³odzie¿. Szko³a Podstawowa nr 9 co roku
aktywnie w³¹cza siê w obchody DBI. Has³o tegorocznej edycji DBI:
�Razem zmieniamy internet na lepsze� podkre�la rolê ka¿dego u¿ytkow-
nika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego �rodowiska online.
W realizacjê dzia³añ w³¹czyli�my ca³¹ spo³eczno�æ szkoln¹. Rodzicom
przedstawili�my na zebraniach prezentacjê o mo¿liwo�ciach wykorzystania
przez dzieci Internetu w edukacji, kontaktach rówie�niczych, rozrywce,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeñstwo. Nauczyciele brali
udzia³ w szkoleniu  nt. bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y online. Uczniowie
na zajêciach komputerowych ogl¹dali filmiki, uczestniczyli w pogadan-
kach, utrwalaj¹c w ten sposób zasady bezpiecznego Internetu.

Na stulecie Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Polsce
Z³oty Znak Zwi¹zku OSP RP otrzyma³ 85-letni kutnianin dr Euge-
niusz Walczak - za ca³okszta³t pracy dla zwi¹zku; m.in. prowadzenie
i upowszechnianie kronik, opracowania historyczne stra¿y po¿ar-
nych, prowadzenie a¿ 17 ogólnopolskich konkursów na pamiêtniki,
wspomnienia i opracowania. Prowadzi³ kilkana�cie Warsztatów
Historycznych dla historyków amatorów stra¿y po¿arnych. By³
te¿ wielokrotnie przewodnicz¹cym jury ogólnopolskich konkursów
wiedzy po¿arniczej. Cz³onek redakcji popularnego �Stra¿aka�.

NA STULECIE

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzieci wykonywa³y mapy my�li, plakaty, zorganizowa³y szkolny happe-
ning. Uczniowie klasy IIIa przygotowali swoim rówie�nikom bajkê
�O królewnie �mieszce i królu Netykiecie�. Dziewczêta i ch³opcy z klas
IV-VI uczestniczyli w spotkaniu ze starszymi aspirantami z Komendy
Powiatowej Policji w Kutnie: Edyt¹ Machnik i Jackiem Czerniawskim,
jak równie¿ z lekarzem Mariol¹ Justyñsk¹. Udzielali oni odpowiedzi na
nurtuj¹ce uczniów pytania dotycz¹ce zdrowia i bezpieczeñstwa online,
kwestii prywatno�ci, cyberprzemocy, niebezpiecznych tre�ci, hejtu, czy
nadu¿ywania internetu. Po spotkaniu uczniowie wziêli udzia³ w szkolnym
Que�cie DBI. Koñczymy szkolne obchody DBI i nadal bêdziemy kontynu-
owaæ dzia³alno�æ na rzecz ochrony uczniów w cyfrowym �wiecie.     /I.D./

W pi¹tek, 3 marca, w Szkole Podstawowej nr 9 odby³ siê dziesi¹ty ju¿
turniej rycerski  uczniów klas III. Ta coroczna wa¿na impreza cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem w�ród dzieci klas m³odszych. Trzecioklasi�ci
starannie przygotowuj¹ siê do turnieju. Przygotowania rozpoczynaj¹ od
zapoznania siê z kodeksem rycerskim. W czasie turnieju dzieci prezentuj¹
stroje, herby, okrzyki, wcielaj¹c siê w rycerzy ró¿nych bractw.

TURNIEJ RYCERSKI
Micha³ Olesiñski, uczeñ klasy
IId Gimnazjum nr 2 im. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie, zosta³ finalist¹ etapu
wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy o cza-
sach i osobie Karola Wojty³y
� Jana Paw³a II � �Papie¿
S³owianin�, organizowanego
przez £ódzkiego Kuratora
O�wiaty, w porozumieniu
z innymi Kuratorami O�wiaty
w Polsce. Micha³ do konkursu
przygotowywa³ siê pod kierun-
kiem Jolanty Krupiñskiej,
nauczycielki religii.

PAPIEŻ SŁOWIANIN

W tym roku nasi dzielni rycerze i towarzysz¹ce im panny rywalizowali
ze sob¹ jako sze�æ odrêbnych dru¿yn. Dru¿yny mia³y za zadanie uwolniæ
bia³og³owy uwiêzione przez z³¹ czarownicê. Aby tego dokonaæ zawodnicy
musieli wykazaæ siê w swoich dzia³aniach cierpliwo�ci¹, odwag¹,
mêstwem, si³¹ i pomys³owo�ci¹. Naszym turniejom przy�wieca dewiza
zgodnej, dobrej i weso³ej zabawy. Dobrze bawi¹ siê dru¿yny i widzowie
na trybunach. Czekamy na kolejne potyczki ju¿ za rok!            /I.D./
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Biel w czerni

WIEŚCI GMINNE

W pierwszych trzech kwarta³ach 2016 r. ju¿ oko³o 1.760.000 Polaków
korzysta³o z prywatnych polis zdrowotnych (28% wiêcej ni¿ rok wcze�niej,
w tym 1,41 mln osób prywatne polisy) zapewnili nam pracodawcy.  /K.S./

BEZPŁATNE ZDROWIE

(�) Spójrzmy na statystyki, Eurostat: Polska jest na ostatnim miejscu
w Unii Europejskiej, je¿eli chodzi o liczbê lekarzy na 1 tys. mieszkañców.
Wed³ug danych Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) 28 lutego 2017 roku
w Polsce by³o 133 tys. lekarzy wykonuj¹cych zawód. ¯eby wyemigrowaæ,
lekarz musi pobraæ w NIL za�wiadczenie. Nie jest to równoznaczne
z wyjazdem, bo nie wiadomo czy je wykorzysta³. W 2011 roku NIL wy-
da³a 608 za�wiadczeñ. W 2016 r. � 666. W 2015 roku � 836. W 2016 roku
szykowa³ siê kolejny rekord, bo do koñca sierpnia wydano 491 o�wiad-
czeñ, czyli tyle co dekadê wcze�niej przez ca³y rok. Na szczê�cie rekord
nie pad³. W zesz³ym roku chêæ wyjazdu ostatecznie zg³osi³o 694 lekarzy.
To znaczy, ¿e co roku mo¿emy ich traciæ nawet do ok. 700. (�) Lekarz
sta¿ysta � a wiêc lekarz po sze�cioletnich studiach medycznych, z dyplo-
mem i czasowym (wydawanym na okres sta¿u) prawem wykonywania
zawodu � 1997 z³. Jak to mo¿liwe? Wynagrodzenie sta¿ysty reguluje roz-
porz¹dzenie ministra zdrowia. W 2012 roku jego wysoko�æ ustalono na
2007 z³. P³aca minimalna ros³a, p³ace w medycynie sta³y w miejscu. Do
tego sta¿y�cie odci¹ga siê � obowi¹zkow¹ � sk³adkê na Izbê Lekarsk¹. Brutto
zostaje mu dok³adnie 1997 z³, czyli 1465 z³ na rêkê , 3 z³ poni¿ej p³acy
minimalnej wynosz¹cej 2000 z³. (�) Niemcy ju¿ deklaruj¹ chêæ przyjê-
cia 5 tys. lekarzy � wylicza Hamankiewicz. � W Niemczech za
dokszta³canie lekarzy siê nagradza. U nas sami musz¹ o nie zabiegaæ.
(�) W Niemczech z dostaniem siê na rezydenturê polski lekarz nie ma
wiêkszego problemu. Zarobki? Bez specjalizacji oko³o 2400 euro. Tym-
czasem polski resort zdrowia zdecydowa³ o zmniejszeniu ilo�ci rezydentur.
Sta¿ystów jest obecnie 4136. Przewidziano dla nas miejsc rezydenckich
� 3,6 tys. Czê�æ z tych 500 po prostu wyjedzie � t³umaczy Kosikowski.

MŁODZI, BIEDNI LEKARZE

(�) Dlaczego nasi lekarze wyje¿d¿aj¹ do pracy w Niemczech, gdzie awan-
sowali ju¿ na pi¹te miejsce w�ród zatrudnionych przybyszy. (�) Nawet
wiemy dok³adnie ilu lekarzy i stomatologów wyjecha³o. Z informacji
Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, ¿e odk¹d jeste�my w UE wyjecha³o
z Polski ok. 10,5 tys. lekarzy i 2 tys. stomatologów oraz przesz³o 17 tys.
pielêgniarek. W 2015 r. ponad 2100 z Polski wnioskowa³o w Niemczech
o uznanie kwalifikacji medycznych. (�) Tymczasem w Polsce odsetek
lekarzy obcokrajowców to 2,7 proc. Uzupe³nianie braków migrantami
z Ukrainy, dla których zarobki i poczucie bezpieczeñstwa decyduj¹ o emi-
gracji nie jest automatyczne, bo Ukraina jest krajem spoza UE. (�)  Dzi�
jeszcze lekarze z Ukrainy zatrzymuj¹ siê w Polsce. Ale gdy Unia zniesie
obowi¹zek wizowy dla Ukraiñców ¿aden z nich nie zainteresuje siê mo¿-
liwo�ci¹ pracy u nas. W Niemczech czekaj¹ na nich z otwartymi ramionami.
Na podstawie raportu �Wykwalifikowani migranci w Polsce i Niemczech�,
przygotowanego we wspó³pracy z Fundacj¹ im. Eberta oraz dziêki finan-
sowemu wsparciu Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej przez
Agnieszkê £adê i Justynê Seges-Frelak.
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KTO NAS WYLECZY?

Najwiêcej, bo 12.873 z³otych miesiêcznie, zarabia w�ród samorz¹dow-
ców województwa ³ódzkiego burmistrz Warty Jan Serafiñski. Niewiele
mu ustêpuj¹: prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski (12.365),
starosta kutnowski Krzysztof Debich (11.320), burmistrz Kro�niewic
Julianna Barbara Herman (11.190 z³) i burmistrz ¯ychlina � Grzegorz
Ambroziak (9.970 z³). Wcale nie�le prezentuj¹ siê pod wzglêdem p³acowym
nasi wójtowie. A¿ trzech znalaz³o siê w�ród 9 najlepiej zarabiaj¹cych,
czyli 12.100 z³. S¹ to: Stanis³aw Jêdrzejczak (wójt gminy £aniêta, Krzysztof
Ko³ach (Bedlno) i Tomasz Jakubowski (Krzy¿anów). Ciut mniej zarabia
wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a (11.800). Poni¿ej 10 tys. z³otych zarabiaj¹
wójtowie: Dorota D¹browska (9.924 z³, D¹browice), Robert Pawlikowski
(9.600 z³, Oporów), Tadeusz Kaczmarek (9.507 z³, Strzelce) i Zdzis³aw
Kostrzewa (9.410 z³, Nowe Ostrowy). Du¿o to czy ma³o!?           /K.S./

APANAŻE WŁADZY

CHROŃMY NASZ DOBYTEK

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Do fina³u powiatowego, który odby³ siê 7 marca w Centrum Teatru
Muzyki i Tañca w Kutnie, przyst¹pi³o 56 uczniów reprezentuj¹cych szko³y
podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne. Najpierw rozwi¹zy-
wano testy pisemne. Natomiast trzy osoby z ka¿dej grupy wiekowej,
z uzyskanymi najlepszymi wynikami, udziela³y odpowiedzi na wyloso-
wane pytania. Nie nale¿a³y one do ³atwych, gdy¿ na przyk³ad trzeba by³o
wiedzieæ o strefach zagro¿enia wybuchem, o �rodkach ga�niczych stoso-
wanych przez PSP, o czêstotliwo�ci usuwania zanieczyszczenia z prze-
wodów dymowych i spalinowych, z przewodów s³u¿¹cych do wentylacji,
o sk³adzie Zarz¹du OSP. Jubileuszowy turniej ocenia³o jury w sk³adzie:
m³odszy brygadier Marcin Adamiak � zastêpca Komendanta Powiatowego
PSP (przewodnicz¹cy), kapitan Zdzis³aw Pêgowski � dowódca Jednostki
Ratowniczo-Ga�niczej, starszy kapitan Andrzej Walerczak � kierownik
Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, Jan Broda � wiceprezes Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Kutnie.

W najm³odszej grupie wiekowej zwyciê¿y³ Bartek Florczak (SP Strzegocin)
przed Krzysztofem Kasztelanem (SP Strzegocin) i Natali¹ Adamsk¹ (ZS
w Szczycie). W drugiej grupie najlepszym okaza³ siê Bartosz Sobczak
(ZS w Byszewie) przed Konradem Brzozowskim (ZS nr 1 ¯ychlin)
i Micha³em Grabowskim (Gimn. Strzelce).

W grupie szkó³ ponadgimnazjalnych kolejno�æ by³a nastêpuj¹ca: Monika
Karpiñska (I LO im. J.H. D¹browskiego), Jakub Waliszewski (II LO im.
J. Kasprowicza), Konrad Zieliñski (ZS nr 3 Kutno). Nagrody i dyplomy
wrêczali: Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta oraz Marek Jankowski,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego. Konkurs prowadzi³ starszy
kapitan Mariusz Jagodziñski.           /A.B./

W I grupie wiekowej (szko³y podstawowe) zwyciê¿y³ Filip Ku�nicki,
który wyprzedzi³ Marcela £abêckiego i Bart³omieja Purchalaka.
W II grupie wiekowej (gimnazja) zwyciê¿y³ Micha³ Grabowski,
a kolejne miejsca w tej kategorii zajêli: Grzegorz Gru�liñski i Andrzej
Biniewicz. Nagrody ksi¹¿kowe dla wszystkich uczestników konkursu
ufundowa³ wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek, który wrêczy³ je
wspólnie z dh. Mariuszem Dudkowskim i dh. Marianem Adamusia-
kiem. Na powiatowych eliminacjach XL Turnieju OTWP gminê Strzelce
bêd¹ reprezentowali: w grupie I - Filip Ku�nicki, Marcel £abêdzki;
w grupie II - Micha³ Grabowski, Grzegorz Gru�liñski. Podczas
turnieju dyrektor Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Ewa Choj-
nacka zosta³a odznaczona Br¹zowym �Medalem za Zas³ugi dla
Po¿arnictwa�. Dekoracji dokona³ dh Marian Adamusiak.

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W czwartek, 2 marca, w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach odby³
siê XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej, którego g³ównym
organizatorem by³ Zarz¹d Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Strzel-
cach, Urz¹d Gminy Strzelce, szko³y z terenu gminy oraz o�rodek
kultury. Nad prawid³owym przebiegiem rywalizacji czuwa³a Komisja
w sk³adzie: dh Marian Adamusiak � prezes ZOGm ZOSP RP w Strzel-
cach, Ewa Chojnacka � dyrektor Publicznego Gimnazjum w Strzel-
cach, Jolanta Piotrowicz- Albiniak � dyrektor Szko³y Podstawowej
w Strzelcach oraz Marek Syska � dyrektor Gminnego O�rodka Kultury
w Strzelcach, a przewodniczy³ jej m³. kpt. Mariusz Dudkowski
z Komendy Powiatowej PSP  w Kutnie.

Z ¿a³obnej Karty

WIKTOR KAZIMIERZ TRZECIAK
Urodzi³ siê 26 lutego 1957
roku w Suchodêbiu.
Pochodzi³ z ch³opskiej
rodziny. Jego rodzicami
byli Józef i Bronis³awa
z domu Bloch. W 1976 r.
ukoñczy³ Liceum Zawo-
dowe w Kutnie, a w 1980
roku � zaoczne Technikum
Rolnicze. W 2002 roku
ukoñczy³ studia I stopnia
w Szkole Wy¿szej im. Paw³a
W³odkowica w P³ocku,

a w 2004 r. uzyska³ tytu³ magistra na kierunku Admini-
stracji Publicznej. W 1976 r. podj¹³ pracê w Zak³adach
Metalurgicznych Przemys³u Maszyn Rolniczych w kut-
nowskich Sklêczkach, a w 1978 r. w Zawodowej Stra¿y
Po¿arnej w Kutnie. Od 16 wrze�nia 1978 r. zacz¹³ praco-
waæ jako inspektor melioracji i gospodarki wodnej
w Urzêdzie Gminy w £aniêtach. Przepracowa³ tam a¿
39 lat, w tym od 17 listopada 1993 roku pe³ni³ funkcjê
sekretarza Gminy £aniêta.
Odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i Odznak¹
Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa.
Wójt gminy £aniêta Stanis³aw Jêdrzejczak (kieruj¹cy
gmin¹ od 1981 r.) tak ocenia swego najbli¿szego kolegê
z pracy: �Dla niego nie by³o o�miogodzinnego dnia pracy.
Do jego imienia i nazwiska mo¿na by³oby dodawaæ wiele
pozytywnych przymiotników. By³ faktycznie moim za-
stêpc¹, któremu mo¿na by³o powierzyæ wszystkie sprawy.
Mia³ swój du¿y wk³ad w zabieganiu w ró¿nych instytu-
cjach o �rodki, w tym unijne, na wiele przedsiêwziêæ
realizowanych w gminie�.
Zmar³ 8 marca 2017 roku.

BY£ DOBRYM CZ£OWIEKIEM
TRODNO GO BÊDZIE ZAST¥PIÆ!

MÓG£ BYÆ MOIM NASTÊPC¥.
NIESTETY, NIE DOCZEKA£!

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
Kole¿anki i koledzy (nie tylko z gminy £aniêta)

Dawcy szpiku
Niedzielna akcja �Dzieñ Dawcy
Szpiku dla Oliwii i innych� zakoñ-
czy³a siê sukcesem, gdy¿ zareje-
strowano 180 nowych cz³onków.

Ma³y z Du¿ym
D¹browicki zespó³ �Ma³yzDu¿ym�
nakrêci³ klip do najnowszej piosenki
�Opel w Benie� W maju 2016 r.
wydali teledysk �Ca³a ciebie chcê�.

Mistrzowie w warcabach
W Miêdzygminnych Mistrzostwach
w Warcaby dla Szkó³ Podstawo-

wych Imielno 2017 wziêli udzia³
uczniowie z gmin Nowe Ostrowy
i D¹browice. Zwyciê¿yli zawodnicy
Szko³y Podstawowej w Imielnie:
Aleksander Jasiñski przed Dominikiem
Turowickim i Gracjanem Pawlakiem.

Personalia
Funkcjê dyrektora Muzeum im.
Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach przesta³ pe³niæ
Grzegorz Dêbski, a do czasu wyboru
nowego dyrektora, to stanowisko
pe³ni Ksenia Stasik.

Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom “Pralni Pod Różą”
(Carrefour) za zwrot znalezionej dużej sumy gotówki w moim
garniturze, który zostawiłem do prania. Uczciwość i rzetel−
ność pracujących tam Pań zasługuje na pochwałę i wdzięcz−
ność. “Tylko szlachetne czyny są trwałe” − Sofokles

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

8 kwietnia 2017 r. od godz. 8.30 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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

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

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

W KDK odby³ siê XVI Przegl¹d Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Na
scenie zaprezentowa³y swoje umiejêtno�ci wokalno - instrumentalne
i choreograficzne gromady oraz dru¿yny z 11 KS Watra, a tak¿e jako
solistka Nikola Stêpska z klasy 2c SP 1 w Kutnie. Miêdzy kolejnymi
wystêpami m³odych artystów zgromadzeni licznie w sali mieli mo¿liwo�æ
popl¹saæ razem z zuchami. Wszyscy wykonawcy na koniec otrzymali
pami¹tkowe dyplomy oraz znaczki. Nie zabrak³o te¿ s³odkiego wafelka.
Harcerskie �Gromady� do prezentacji przygotowa³y panie: Agnieszka
Ciesielska, Beata Czarnoucka, Joanna Traczyk, Barbara Wódka i Luiza
Lachowicz.

UDANA IMPREZA

Gromkimi brawami uczniowie i nauczyciele Szko³y Podstawowej nr 6
w Kutnie powitali aktorkê teatraln¹ i filmow¹ Magdalenê Kumorek.
Wyst¹pi³a przed nimi tym razem w roli� honorowego ambasadora
Programu Fundacji Orange MegaMisji. Jej przyjazd by³ efektem tego, ¿e
�wietlica szkolna �6.Baza� aktywnie uczestniczy  w ogólnopolskim, kom-
pleksowym programie edukacji cyfrowej, medialnej i komunikacyjnej,
maj¹cym w³a�nie nazwê �MegaMisja�. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
realizatorów tego projektu � Wies³awowi Zwaryczowi, Izabeli Seroczyñ-
skiej i Karoliny Kociurskiej-Tomczak, �wietlica zdoby³a 2 tablety, 3 kre-
atywne zestawy plastyczne, pakiet ksi¹¿ek i gier planszowych, a tak¿e
zestaw zabawek edukacyjnych i audiobooków.

WYRÓŻNIENIE DLA „SZÓSTKI”

Podczas spotkania z Magdalen¹ Kumorek wziê³o w nim udzia³ 115
uczniów w wieku 6-10 lat. Opowiedzia³a ona, podaj¹c wiele przyk³adów,
o prawach autorskich, o plagiacie. Mówi³a o wyszukiwaniu legalnych
i warto�ciowych �róde³ kultury w Internecie, jak korzystaæ legalnie ze
zbiorów audiowizualnych w nim dostêpnych. Aktorka powiedzia³a te¿
m.in.: �MegaMisja ³¹czy przyjemne z po¿ytecznym �gwarantuje zarówno
�wietn¹ zabawê, jak i spor¹ dawkê wiedzy na temat m¹drego i twórczego
korzystania z nowych technologii. Takie programy trzeba wspieraæ�.
W tym ogólnopolskim programie uczestniczy³o trzysta �wietlic, a tym, co
w MegaMisji jest najbardziej lubiane to stawiane sobie wyzwania. W �szó-
stce� zrealizowano ich sze�æ, a wizyta aktorki Magdaleny Kumorek by³a
po prostu nagrod¹ za ich solidne wykonanie. A wiêc gratulacje!      /A.B./

W sobotê, 11 marca, w Muzeum Regionalnym w Kutnie odby³o siê spo-
tkanie z Kajetanem Rajskim, autorem dwutomowej publikacji �Wilczêta.
Rozmowy z dzieæmi ¯o³nierzy Wyklêtych�. Autor krótko przypomnia³
historiê polskiego powojennego podziemia niepodleg³o�ciowego, a na-
stêpnie opowiedzia³ o swoich rozmowach z córkami i synami ¯o³nierzy
Wyklêtych. Nie mieli oni ³atwego ¿ycia, wiêkszo�æ z nich nie pamiêta
swoich ojców, bo zamordowano ich, gdy byli ma³ymi dzieæmi. ¯yj¹c
w PRL do�wiadczali szykan i represji ze strony komunistów. Rajski opisa³
m.in. losy ¿ony i syna Zbigniewa Kurasia, do których domu dokwatero-
wano funkcjonariuszy bezpieki oraz historiê porucznika Jana Przyby³ow-
skiego, pseudonim Onufry, którego próbowano zmusiæ do zeznañ poprzez
bicie na jego oczach ciê¿arnej ¿ony. Opowiedzia³ równie¿ historiê Józefa
Franczaka, pseudonim �Lalu��, ostatniego ¯o³nierza Wyklêtego, który
zgin¹³ z broni¹ w rêku. Podczas przenoszenia jego cia³a do rodzinnego
grobowca w 1983 roku okaza³o siê, ze zw³oki zosta³y pozbawione g³owy.
Czaszkê odnaleziono i zwrócono jego synowi dopiero dwa lata temu.
Znajdowa³a siê ona w Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie najpraw-
dopodobniej by³a wykorzystywana w celach dydaktycznych. Kajetan Rajski
opowiedzia³ tak¿e w jaki sposób zainteresowa³ siê tematyk¹ ¯o³nierzy
Wyklêtych oraz jakie dzia³ania podejmuje w celu przywrócenia pamiêci
o nich. Jest on m.n. redaktorom naczelnym kwartalnika �Wyklêci�. Orga-
nizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Historyczne Pu³k 37 oraz kut-
nowskie Muzeum.

SPOTKANIE Z KAJETANEM RAJSKIM

� i zaprasza do �wiata poezji i prozy w scenerii obrazów, rze�b, prac
florystycznych oraz rêkodzielniczych, twórczo�ci w³asnej s³uchaczy
SUTW w Kutnie. Wiosenne, kameralne literacko-artystyczne spotkania
p.t. �Niech no tylko zakwitn¹ jab³onie� � czyli Moje 5 minut.
HARMONOGRAM  SPOTKAÑ
24.03.2017 r. godz. 17.00 � �Sztuka nie jedno ma imiê� spotkanie z twór-
czo�ci¹ Danuty Kawki oraz wystawa malarska Danuty Ujazdowskiej.
30.03.2017 r. godz. 17.00 � �Co mi w duszy gra�, poezja Marianny
Olejniczak oraz wystawa malarska Anny Tarnowskiej.
05.04. 2017 r. godz. 12.00 (�roda) � Warsztaty malarskie �Kaw¹ malo-
wane�, prowadzi Lidia Marciniak.
06.04.2017 r. godz. 17.00 � warsztaty �We³n¹ malowane�, prowadzi Alina
Matusiak. Wystawy towarzysz¹ce: W³adys³aw Krysiak � rze�ba, prace
sekcji florystycznej SUTW, Czes³awa Markiewicz � rêkodzie³o.
07.04.2017 r. godz. 17.00 � �Moje wizje i przemy�lenia�, poezja i wystawa
malarska Danuty Kustosik.
20.04.2017 r. godz. 17.00 � �Prosto w serce� spotkanie z proz¹ Wady
Koperskiej oraz wystawa malarska Haliny Wastowskiej i innych osób
z sekcji plastycznej SUTW.
28.04.2017 r. godz. 17.00 � �Mój �lad na ziemi� spotkania poetyckie
z Mari¹ Stêpniak oraz wystawa malarska Krystyny Dolat.
05.05.2017 r. godz. 17.00 � �Na zakrêtach� � piórem i pêdzlem malowane,
proza i poezja Marleny Kluk oraz wystawa malarska obrazy i malowane
butelki.
20.04.2017 r. godz. 17.00  - �Jestem st¹d�.
12.05.2017 r. godz. 17.00 - �Jestem st¹d� � nie tylko poetycko malarskie
pasje. Spotkanie z Mari¹ Sper¹ oraz wystawa malarska Janiny Górskiej.

ZAPRASZAMY

Z³oty �rodek Poezji to literacki festiwal z trzynastoletni¹ tradycj¹.
Wydarzenie,  którego pomys³odawc¹ i wieloletnim organizatorem by³
Artur Fryz, na dobre wpisa³o siê w literack¹ mapê Kutna. Na festiwal
sk³adaj¹ siê dwa sta³e, ogólnopolskie konkursy poetyckie oraz szereg
wydarzeñ festiwalowych w postaci spotkañ autorskich, koncertów czy
debat poetyckich.
Jednym z tegorocznych wydarzeñ Z³otego �rodka Poezji bêdzie spo-
tkanie z laureatk¹ Literackiej Nagrody Nike 2016 Bronk¹ Nowick¹.
Autorka odwiedzi Kutno ju¿ po raz drugi � zanim jej debiutancki,
nagrodzony Nike tomik ma³ych poematów proz¹ �Nakarmiæ kamieñ�
doceniony zosta³ w konkursie Nike, Bronka Nowicka zdoby³a III na-
grodê w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza
na najlepszy poetycki debiut literacki 2015 roku. Spotkanie z poetk¹
odbêdzie siê w ramach cyklu �Miêdzy s³owami�, w pi¹tek 7 kwietnia,
o godz. 18.00, w CTMiT.
Ciekawie zapowiada siê tak¿e koncert projektu Babu Król, z³o¿onego
ze znanych postaci polskiej sceny alternatywnej � Bajzla (Piotr
Piasecki) i Budynia (Jacek Szymkiewicz). Swoj¹ debiutanck¹ p³yt¹ �Sted�
(2012), z autorsk¹ muzyka do tekstów Edwarda Stachury, muzycy
zespo³u Babu Król wydobyli wiersze poety spod tony powyci¹ganych
swetrów i ckliwych harcerskich za�piewów nagrywaj¹c p³ytê mocn¹,
magiczn¹, rockow¹. Zespo³u Babu Król pos³uchaæ bêdzie mo¿na
w CTMiT, w sobotê 8 kwietnia, o godz. 18.00.
Festiwal zamkniemy 9 kwietnia, o godz.18.00, koncertem akustycznego
kwartetu Dylan.pl., który oferuje w³asne aran¿acje utworów Boba
Dylana � ojca-za³o¿yciela �wiatowej piosenki literackiej, zdobywcy
Literackiej Nagrody Nobla 2016. Dylan.pl to wielki uk³on w stronê
amerykañskiej tradycji muzycznej, przemawiaj¹cy polskimi s³owami
Filipa £obodziñskiego � w nowych, czêsto pierwszych przek³adach.
Po koncercie zapraszamy na spotkanie z Filipem £obodziñskim, dzien-
nikarzem, inicjatorem projektu Dylan.pl, t³umaczem tekstów Dylana
zebranych w tomie �Duszny kraj�, który bêdzie mo¿na kupiæ po kon-
cercie.
W ramach wydarzeñ festiwalowych odbêdzie siê tak¿e koncert grupy
Raz Dwa Trzy, spotkanie dla dzieci z Micha³em Rusinkiem, debata
poetycka oraz dwa towarzysz¹ce festiwalowi ogólnopolskie konkursy
literackie � XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na
najlepszy debiut poetycki oraz XI Ogólnopolski Otwarty Konkurs
Jednego Wiersza im. Paw³a Bart³omieja Greca. Zapraszamy!

Z³oty �rodek Poezji
5-9 kwietnia 2017/KDK/CTMiT/£DK

DWOREK MODRZEWIOWY WITA

Festiwal Z³oty �rodek Poezji ju¿ w kwietniu

SPOTKANIE Z BRONKĄ NOWICKĄ,
KONCERT BABU KRÓL I DYLAN.PL.

Wojciech M³ynarski (1941-2017)

Legendarny ju¿ autor tekstów, piosenek, satyryk, artysta kabaretowy,
dramaturg, scenarzysta i re¿yser. Absolwent filologii polskiej na Uni-
wersytecie Warszawskim (r. 1963). Debiutowa³ na pocz¹tku lat 60
XX wieku na scenie s³ynnego Klubu Studenckiego �Hybrydy� w naszej
stolicy. Ju¿ wtedy koncertowa³ ze swoimi piosenkami po kraju (z tego
okresu pochodzi zdjêcie Wojciecha M³ynarskiego, który z recitalem
wyst¹pi³ w kutnowskim parku im. Wiosny Ludów). Napisa³ ponad
2 tysi¹ce tekstów, które sam te¿ interpretowa³. By³ w tym Najlepszy!
Tworzy³ piosenki liryczne, ballady, songi polityczne i obyczajowe.
Pisa³ dla najwa¿niejszych wykonawców polskiej piosenki, m.in.:
Maryli Rodowicz, Czes³awa Niemena, Anny German, Anny Jantar,
Krzysztofa Krawczyka, Ewy Bem, Zdzis³awy So�nickiej. Wiele jego
utworów sta³o siê klasykami polskiej wokalistyki, jak np.: �Jeste�my
na wczasach�, �Nie ma jak u mamy�, W Polskê idziemy�, �W co siê
bawiæ�, �Niedziela na G³ównym�, �Przyjdzie walec i wyrówna�,
�Róbmy swoje�, �Tupot bia³ych mew�, �Och, ty w ¿yciu�, �¯orzyk
gitarzysta basowy� �Prze�liczna wiolonczelistka�. Mia³ mnóstwo
wiernych sympatyków nie tylko w Polsce. Cieszy³ siê du¿¹ popular-
no�ci¹ w�ród Polonii na ca³ym �wiecie. Cze�æ Jego Pamiêci!

Jerzy Papiewski

POLSKI JACQUES BREL
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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

Stanis³aw Tym o k³amstwach w³adzy: Etosami przywo³ywanymi z historii
nie da siê przykryæ moralnego i umys³owego kalectwa.
Robert Górski o Andrzeju Dudzie: Sprawia wra¿enie jakby ci¹gle nie móg³
uwierzyæ w to, ¿e zosta³ wybrany.
Krzysztof Stelmaszczyk o przyja�ni: Przyja�ñ z samym sob¹ to podstawa.
Kiedy cz³owiek jest dobry dla siebie, jest szansa, ¿e bêdzie dobry dla
innych.     Przegl¹d nr 10 (896) z 6-12.03.2017 r., s. 63
Aleksander Kwa�niewski, by³y prezydent - Czarowanie jest czê�ci¹ polityki
i trzeba to robiæ, by zyskaæ zamierzony cel.        Dziennik Gazeta Prawna
Prof. Jadwiga Staniszkis o wyborach samorz¹dowych � Samorz¹dy za-
czn¹ siê buntowaæ i PiS przegra te wybory.
Ma³gorzata Gersdorf o PiS � Wiêkszo�æ sejmowa postêpuje obok prawa
lub wbrew prawu.             Przegl¹d nr 11 (897) z 13-19.03.2017 r., s. 6 i 63

Nie ka¿dy kutnianin (i nie tyko!) wie, dlaczego ludzie g³ównie w³adzy �
jak �diabe³ �wiêconej wody� � unikaj¹ chocia¿by obiektywnych (których
coraz mniej!) � mediów. Pó³ ¿artem, a mo¿e ca³kiem serio, odpowied�
jest �prosta jak drut�. �Bo oni maj¹ wiêcej brudu za uszami, ni¿ przeciêtny
Polak.� A¿ dziw bierze, ¿e w tak du¿ej liczbie osób to porzekad³o siê
sprawdza� Ale to raczej wie w¹ska grupa osób, gdy¿ � �psu warci� �
fachowcy opanowali do�æ perfekcyjnie technikê ob³udy i fa³szu! Za to ci
�wybrañcy ludu� bez skrupu³ów �obrzucaj¹ miêsem i kalumniami� tych,
co s³usznie zwracaj¹ im chocia¿by drobn¹ uwagê! Kwitnie wiêc wszech-
potê¿na g³upota, a nawet oszo³omstwo! Dzi� w najwy¿szej cenie jest gromkie
wodolejstwo. A przy tym zadufanie w swoj¹ �m¹dro�æ� � czyli faktycznie
G£UPOTÊ! Dosz³o do tego, ¿e czê�æ realistów ¿¹da � na powa¿nie � dla
kandydatów na pos³ów i senatorów badañ � psychiatrycznych!!! Zreszt¹
przyda³yby siê one równie¿ radnym ró¿nej ma�ci, a nawet � ministrom!
Co prawda to prawda, jest te¿ inna metoda: �¯EBY P£ACIÆ REALNE
POBORY (DIETY). A NIE ZA BYLE CO � KROCIE! Przecie¿ oni wszyscy
zwariowali WOBEC JEDNEGO BO¯KA: PIENI¥DZA! Musia³em to
z siebie wydusiæ, gdy¿ inaczej i ja bym zwariowa³.      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

OSZOŁOMSTWO!
Czytelniczy Hyde Park

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poda³o dane o eksporcie rolno-
spo¿ywczym. W 2016 r. wyniós³ on 24,182 milionów euro, czyli wiêcej
ni¿ rok wcze�niej o 1,2 procent (czyli 13,2% w eksporcie ogó³em). Saldo
wynios³o 7,1 mld euro (rok wcze�niej by³o wiêcej, gdy¿ osi¹gnê³o ono
7,8 mld euro). Oznacza to, ¿e w roku ubieg³ym osi¹gniêto ni¿sze ceny
w eksporcie rolno-spo¿ywczym. G³ównie eksportowali�my do Niemiec
i Wielkiej Brytanii. Masz babo placek!
Dro¿eje wreszcie wieprzowina, a tak¿e wo³owe. Mleko odnotowa³o �skok
w górê�! I to o prawie jedn¹ pi¹t¹!!! Mas³o w ci¹gu pó³rocza a¿ o po³owê.
Podobnie cukier i oleje. Ale martwi nas hodowców z powiatu kutnow-
skiego i ca³ej Polski, ¿e taniej¹ kurczaki, zbo¿a oraz m¹ka. Jednak w pie-
czywie chyba utrzymaj¹ siê ceny z 2016 roku. Chocia¿, kto to naprawdê
wie!? Masz babo placek!
Oj, oj, dosta³o siê w³adzy na grupowym spotkaniu Izb Rolniczych woje-
wództwa ³ódzkiego oraz z powiatów: kutnowskiego, Poddêbic, Zgierza
i £êczycy. Bez dyplomatycznego taktu rolnicy wprost domagali siê uchy-
lenia embarga na handel z Rosj¹, albo o zwiêkszone wyp³aty rekompensat
z Unii Europejskiej. �Dlaczego - my polscy rolnicy p³acimy frycowe za
g³upoty polityków!?� Podawano konkretne przyk³ady �owoców� owych
dzia³añ. Jeden z wielu: przyk³adowo koszt produkcji kilograma cebuli
wynosi 80 groszy, a cena w skupie 20 (!!!) groszy (w sklepach 1,50 z³otych
i wiêcej). Masz babo placek!
A¿ dwudziestu samorz¹dowców z województwa ³ódzkiego musi wyja�niæ,
dlaczego zajmuj¹ stanowiska na ró¿nych �szczeblach� stra¿y po¿arnej.
Przecie¿ prowadz¹ one (jednostki) dzia³alno�æ gospodarcz¹ i to czêsto na
maj¹tku pañstwowo-samorz¹dowym. Czy z tej kolejnej awantury zostan¹
wyci¹gniête konsekwencje!? Zapewne � ucierpia³by � PSL! Masz babo
placek!
Od 15 marca biura powiatowe ARiMR przyjmuj¹ od rolników wnioski
o przyznanie dop³at bezpo�rednich na 2017 r. Ubiega siê o nie ok. 1 mln
350 tys. rolników. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 15 maja, tak¿e przez internet.
Masz babo placek!
Czy wiecie, ¿e 11 marca w sobotê, przypad³ Dzieñ... So³tysa. Najs³aw-
niejszym z nich by³ so³tys Kierdzio³ek z Chlapkowic, czyli Jerzy Ofierski.
O jego popularno�ci �wiadczy chocia¿by fakt, ¿e a¿ 40 razy wystêpowa³
w USA. 20 lat temu otrzyma³ tytu³ Honorowego So³tysa III RP. Prywatnie
- za�miewa³ �do ³ez� niegdy� w podkutnowskim lesie cz³onków naszego
Klubu Biznesmena i Mened¿era. Masz babo placek!

Zostali�my osamotnieni! Nawet wiêcej, bo czê�æ Polaków siê cieszy�
1:27! Taki wynik g³osowania w UE to blama¿ (kompromitacja) dla
ka¿dego kraju. Ale z wy³¹czeniem Polski, gdy¿ to mo¿e byæ przygrywka
do � wyst¹pienia z Unii. Przecie¿ to co dobre, to ju¿ otrzymali�my.
Teraz bêdzie finansowo coraz gorzej, gdy¿ wkrótce staniemy siê jako cz³o-
nek Unii� p³atnikiem netto. Wiêc, dlaczego nie rzuciæ has³a polskiego
Brexitu. Przecie¿ Unia to �wrzód na �� dla naszego najlepszego sojusz-
nika (tego zza oceanu). Niemo¿liwe! W Polsce wszystko jest mo¿liwe�
Ju¿ jaki� oszo³om rzuci³ has³em, ¿eby Donald Tusk przyj¹³, jak jego dziadek,
obywatelstwo niemieckie. Tylko mo¿e byæ odwrotnie, bo niemiecka
Angela Merkel, to podobno wed³ug ksi¹¿ki � niemieckiego ¿yciorysu -
POLKA URODZONA W POZNANIU! Mnie nie ziêbi ani parzy relacja
TUSK - KACZYÑSKI. To osoby nie z mojej bajki! Pierwszy z nich to
w sumie zas³u¿y³ siê, jak to mawia³ ulubiony minister z jego �dworu�
tym, ¿e Polska przesta³a ju¿ byæ � pañstwem. Drugi pozytywnie, ¿e
rekonstruuje Polskê jako kraj, ale dlaczego czyni to z pozycji �dobrego
pana� - i na milê pachnie to amatorszczyzn¹. Kto na te stwierdzenia
odpowie? Chyba tylko � HISTORIA!    Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

Pensja Donalda Tuska to 25 tysiêcy euro, czyli ponad 100 tysiêcy z³otych.
Na miesi¹c! Nie do�æ tego! Bowiem przys³uguje mu te¿ dodatek powitalny
� 210 tysiêcy z³ i mieszkalny � 16 tysiêcy. Ponad 5 tysiêcy to fundusz
reprezentacyjny, a dochodzi jeszcze dodatek rodzinny 3.000 z³. Razem to
oko³o 1,5 miliona rocznie!!! W pierwszej 2,5-letniej kadencji Donald Tusk
zarobi³ 4 miliony z³otych. Teraz � drugie tyle! Co prawda to prawda, ¿e
Tusk p³aci (i zap³aci) 45 procent podatku dochodowego, a tak¿e 7%
� solidarno�ciowy, ale pozostaje mu jeszcze � policzcie Sami!!

Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

ILE ZAROBI TUSK!

... ten mo¿e nie wiedzieæ jakim has³em reklamowa³o siê przez oko³o 20 lat
miasto Kutno. By³o nim �Kutno � �rodkiem � Nowej Europy�. Teraz, ju¿
nawet nieliczni kutnianie, je wspominaj¹� Zast¹pi³ je �Polfarmex� i nie
dlatego, ¿e to jedna z wa¿niejszych firm w mie�cie i powiecie, ale przede
wszystkim tak¿e nazwa koszykarskiego teamu z miasta nad Ochni¹. Ju¿
trzeci sezon graj¹ kutnowscy koszykarze w Tauron Basket Lidze, a od
tego sezonu w Polskiej Lidze Koszykówki. W pierwszym sezonie �eks-
traklasowej� � kutnowianie zajêli 10 miejsce (na 16 dru¿yn), w drugim
by³o jeszcze lepiej � VII miejsce (na 17 zespo³ów) i walka w play offach
oraz Pucharze Polski (8 czo³owych dru¿yn).

RAPTEM CO� SIÊ ZACIÊ£O!
Przedostatnie miejsce i 3 punkty straty do 15 miejsca, które � póki co �
gwarantuje utrzymanie siê w najwy¿szej w Polsce, klasie sportowej.
Powody!? Pierwszoplanowa to � to praktycznie kompletna wymiana
koszykarskiego sk³adu. Odeszli (cytujê z pamiêci): Dardan Berisha, Kevin
Johnson, Krzysztof Jakóbczyk, Szymon Rduch, Dawid Brêk, Grzegorz
Ma³ecki, Kamil £¹czyñski, Jaros³aw Zyskowski, Bart³omiej Wo³oszyn,
Devante Wallace, Marcin Malczyk, Josh Parker, I reprezentant Czech
Patrik Auda oraz ostatnio kapitan � Mateusz Bartosz. ¯eby tylko! Po 6
(sze�ciu) sezonach po¿egna³ siê z zespo³em trener Jaros³aw Krysiewicz.

TO DA£O SIÊ ODCZUÆ!
Tylko cztery wygrane: z Energ¹ Czarni S³upsk, AZS Koszalin i TBV Start
Lublin i Stelmet Zielona Góra (walkower 20:0 za zbyt ma³¹ liczbê graczy
� Polaków). Na ogóln¹ rozegranych w tym sezonie 24 � a¿ 20 meczy
przegranych (w dodatku minusowe ma³e punkty). Czy �Polfarmex� ostanie
siê w koszykarskiej ekstraklasie!?

PESYMI�CI �KRACZ¥�, ¯E NIE�
Ale mo¿e � jakim� cudem?! Mo¿e nim byæ decyzja najwy¿szych w³adz
ekstraklasy o spadku np. jednej dru¿yny!? Ale chyba dalej nie da siê tak
dzia³aæ. Jeste�my �kopciuszkiem�: najmniejsza hala w Polsce i najni¿szy
koszykarski bud¿et. Za to jeden z najlepszych Klubów Kibica w Polsce,
uhonorowany wyró¿nieniem specjalnym �Kutnowskiego Hitu 2016�. Czy
zakochani kutnowscy widzowie koszykówki utrac¹ (podobnie jak Kotwica
Ko³obrzeg, Sportino Inowroc³aw czy ��wiecie) swoich idoli!? Nie chcê
zapeszaæ!!! Ale jako realista � jestem wiêcej ni¿ przekonany, ¿e wkrótce
Kutno che³piæ siê bêdzie tylko wprowadzonym has³em: Kutno � Miasto Ró¿.

Andrzej Stelmaszewski
P.S. Pieni¹dze s¹ te same, ale coraz wiêcej przeznacza siê i na II ligê (ca³e
szczê�cie, ¿e siê utrzymali w niej nasi koszykarze), i te¿ utrzymanie perso-
nelu klubu.

To już przedwiośnie
Kluczami wêdrownych
ptaków otwarto powroty wiosny.
W�ród nieomylnych znaków
przebi�niegi na ³¹ce wyros³y.

S³oñce i wiatr na spó³kê
bazie na witkach mocuj¹.
Pod balkonami gniazduj¹ jaskó³ki,
a na trawnikach koty harcuj¹.

Choæ jeszcze noc¹ przymrozi,
ju¿ jakie� ptaszê zakwili mi³o�nie.
Krótka burza ziemi pogrozi,
 bo to w³a�nie jest przedwio�nie.

Kazimierz Ci¹¿ela

POLACY! NIC SIĘ NIE STAŁO!

Kraje w których przebywa i pracuje
najwięcej Polaków (wg GUS, 2015):

720 tys. Wielka Brytania
655 tys. Niemcy
112 tys. Holandia
111 tys. Irlandia

Piotr D¹browicz (Kutno), Filip D¹browski (Kutno) oraz Rafa³
Olszewicz (Zgierz)utworz¹ dru¿ynê, która w dniach 7-8 czerwca
zmierzy siê z zespo³ami innych województw podczas fina³u
IV Olimpiady �Solidarno�ci� w Centrum Historii �Zajezdnia� we
Wroc³awiu.

OLIMPIADA „SOLIDARNOŚCI”

Przychodzisz do mnie,
     gdy pada deszcz.
Twój zielony parasol,
     niemodny ju¿,
otula duszê moj¹
     tchnieniem wiosny.
Krople deszczu pukaj¹
     w zielony
dach, pod którym przytuleni,
     zas³uchani
w jego cichy, têskny �piew,
     �nimy nasz sen,
Cz³onkini humanistycznych sekcji Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Kutnie - Marlena Kluk

o dawnym bólu i ³zach,
     co ju¿ nie p³yn¹,
w gniewie rzuconych s³owach,
     co ju¿ nie rani¹.
Z nastaniem wiosny na krach
     odp³ynê³y
i o brzasku dnia nasta³ �wit,
     wiosenny dzieñ.
Dzi� rytm naszego ¿ycia
     w kroplach deszczu,
które cicho p³yn¹
     do naszych serc.

W kroplach deszczu

W �RODÊ, 15 MARCA 2017 ROKU, ZMAR£ WOJCIECH
M£YNARSKI. Szeregi Najwiêkszej Orkiestry �wiata powiêk-
szy³y siê o giganta polskiej kultury i poezji, twórcy ponad dwóch
tysiêcy tekstów piosenek i innych form literackich. Wojciech
M³ynarski by³ poet¹ zwyk³ej codzienno�ci potrafi³ znakomicie
uchwyciæ i pokazaæ klimaty ludzkich prze¿yæ. Jego teksty pisane
od lat sze�ædziesi¹tych ubieg³ego wieku s¹ ponadczasowe i nic
nie trac¹ na aktualno�ci. S³owa �RÓBMY SWOJE� s¹ motywem
przewodnim dla postawy ¿yciowej wielu ludzi ¿yj¹cych i dzia³a-
j¹cych w naszych pokrêconych i zwariowanych czasach. Oderwane
od rzeczywisto�ci elity, tocz¹ce za¿arty bój miêdzy sob¹ wt³aczaj¹
ludziom ró¿ne niestworzone dyrdyma³y. Niestety, g³upota i �ciema
ma swoich bezkrytycznych adresatów i zachêca elity do czynienia
jeszcze wiêkszych g³upot i ekstrawagancji. Na rynku lokalnym
ostatnie tygodnie przynios³y nieoczekiwany zwrot w wyja�nianiu
g³o�nych spo³ecznie i medialnie poczynañ kutnowskich w³adz
samorz¹dowych. Prokuratura Okrêgowa w £odzi wziê³a pod lupê
g³o�n¹ aferê mieszkaniow¹ z 2012 roku. Opinia publiczna by³a
oburzona przydzia³em poza kolejno�ci¹ mieszkañ komunalnych
dla �swoich� z naruszeniem obowi¹zuj¹cych procedur. Przydzia³
by³ dokonywany przez prezydenta Kutna i jego s³u¿by. Kilka dni
temu kutnowski portal internetowy doniós³, ¿e Prokuratura
Okrêgowa w £odzi podjê³a procedury prawne zwi¹zane z praw-
dopodobnym dzia³aniem na szkodê szpitala powiatowych w³adz
samorz¹dowych i Zarz¹du szpitala. Decyzje podejmowane przez
Zarz¹d Powiatu/Zgromadzenie Wspólników, Radê Nadzorcz¹
i Zarz¹d szpitala zwi¹zane z dobrowoln¹ rezygnacj¹ z kontraktu
rocznego w wysoko�ci ok. jednego miliona z³otych na oddzia³
wewnêtrzy III nosz¹ wielkie prawdopodobieñstwo dzia³ania na
szkodê szpitala i interesu publicznego. W obu przypadkach w³adze
samorz¹dowe na opak zrozumia³y s³owa - róbmy swoje. Bardziej
w³a�ciwe mo¿e byæ stwierdzenie, ¿e w³adza robi³a swoje dla swoich
naruszaj¹c przy tym interesy spo³eczno�ci lokalnej.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

RÓBMY SWOJE

Ale pogoda �W marcu- jak w garncu�, a �Kwiecieñ �
plecieñ, bo przeplata trochê zimy, trochê lata��.

JUŻ WIOSNA!

W ramach  II edycji festiwalu �Nowe Brzmienia, Nowe Media�
odby³y siê warsztaty muzyczne, a w KDK mo¿na by³o podziwiaæ
sprzêt graj¹cy Taurus AMP (w tym gitarê z � deski do sedesu).
Dla najm³odszych mieszkañców zorganizowano specjaln¹ D�wiê-
kow¹ Strefê Dzieciêc¹. Natomiast m³odzie¿ w trakcie warsztatów
dowiedzia³a siê, jak efektywnie wykorzystywaæ komputer do
tworzenia niepowtarzalnej muzyki. Prowadzono Warsztaty w Pañ-
stwowej Szkole Muzycznej I i II st im. K. Kurpiñskiego � przez
zespó³ Backspace Zbyszka Chojnackiego (akordeon, elektronika)
oraz £ukasza Czeka³ê (skrzypce elektryczne, elektronika). Zespó³
powsta³ w 2013 roku. Fina³em by³ performance zespo³u Backsapce
�Utwór na komputer i galeriê� w Galerii Marcredo. Podczas
niego powsta³ improwizowany utwór z³o¿ony tylko i wy³¹cznie
z naturalnych d�wiêków zastanych w galerii handlowej � rozmów,
odg³osów, okrzyków itp. By³a te¿ �Samoróbka� - warsztaty z twórc¹
�Ma³ych instrumentów�. Ma³e Instrumenty zosta³y za³o¿one przez
Paw³a Romañczuka w 2006 roku, zespó³ tworz¹: Marcin O¿óg,
Tomasz Orszulak, Jêdrek Kuziela i Maciek B¹czyk. Grupa w pe³-
nym sk³adzie zadebiutowa³a na Festiwalu Filmowym Era Nowe
Horyzonty 2007 i od tego czasu pracuje nad wieloma projektami
muzycznymi w ramach Ma³ych Instrumentów. W 2008 roku za
spektakl �Elektrownia D�wiêku� zespó³ otrzyma³ Grand Prix nurtu
Off 29 Przegl¹du Piosenki aktorskiej. Da³a równie¿ koncert
kultowa Katarzyna Nosowska z zespo³em. �Wype³niona po brzegi
widownia� us³ysza³a najlepsze utwory z przekroju twórczo�ci
artystki, która nie zawiod³a widzów. By³ te¿ sobotni koncert
w CTMiT duetu Steczkowski � Zaborowski.

NOWE BRZMIENIE, NOWE MEDIA
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¯YCIE INWESTYCYJNE

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Kutnie, popularny TBS,
zarz¹dza 101 budynkami z 2.915 lokalami mieszkalnymi, o ³¹cznej powierzchni ponad 137 tys. m2 powierzchni
u¿ytkowej. W tym 18 budynków o ³¹cznej liczbie 710 lokali mieszkalnych, o powierzchni 30.316 m2 pow.
u¿ytkowej s¹ w³asno�ci¹ TBS-u, a pozosta³e 83 budynki o ³¹cznej liczbie 2.205 lokali mieszkalnych - to wspólnoty
mieszkaniowe i jeden budynek spó³dzielni mieszkaniowej.

W okresie od 2016 do marca 2017 przejêli�my
3 budynki w zarz¹dzanie: £okietka 8, Pod-
rzeczna 6 oraz Matejki 14.
W 2017 roku Spó³ka planuje:
� kontynuowaæ budowê dwóch budynków przy
ul. Matejki 23, 25;
� rozpocz¹æ na prze³omie II i III kw. budowê
budynku deweloperskiego przy ulicy Siemiradz-
kiego;
� wykonaæ projekty i uzyskaæ pozwolenie na
budowê oraz z³o¿yæ w banku BGK w Warszawie
dwa wnioski kredytowe na budowê budynków
z lokalami na wynajem przy ul. Siemiradzkiego
i Granicznej;
� zakoñczenie termomodernizacji budynków
wspólnot mieszkaniowych Matejki 15, Matejki
17-21 oraz Siemiradzkiego 9 wraz z wykonaniem
kot³owni gazowej i instalacji co i cwu;
� wykonanie termomodernizacji budynków
Barlickiego 8 i 12 wraz z wymian¹ pokrycia dachu;
� wykonanie termomodernizacji budynku Sta-
szica 26;
� wykonanie termomodernizacji budynku
Wybickiego 7 wraz z wykonaniem instalacji co
i cwu;

Prezes Zarz¹du Jacek Urbaniak na temat planów
Spó³ki powiedzia³: W zwi¹zku z uruchomieniem
przez bank BGK w Warszawie preferencyjnych
kredytów w ramach rz¹dowego programu Spo-
³ecznego Budownictwa Czynszowego zamierzam
zintensyfikowaæ w dzia³alno�ci spó³ki ten rodzaj
budownictwa. Mieli�my w planach z³o¿enie w II
edycji programu jednego wniosku kredytowego
na trzeci budynek z lokalami na wynajem na
terenie po stadionie �Czarnych�, po rozwa¿eniu
wszystkich za i przeciw sk³adamy równie¿ wnio-
sek na budowê ostatniego budynku na osiedlu
Graniczna na dzia³ce miêdzy blokiem nr 17
a placem zabaw. Zamierzam w bie¿¹cym roku
wykonaæ równie¿ projekt boiska wielofunkcyj-
nego przy Granicznej (na sfinansowanie jego
budowy wstêpnie wyrazi³ zgodê pan prezydent
Zbigniew Burzyñski). W najbli¿szych latach bêdê
chcia³ utrzymaæ cykl budowy po dwa budynki
w ci¹gu 15-16 m-cy, aby w jak najwiêkszym
stopniu wykorzystaæ istniej¹ce finansowanie
SBC, gdy¿ zapotrzebowanie na ten rodzaj
budownictwa na terenie Miasta Kutna jest
jeszcze bardzo du¿e.

� opracowanie koñcowej ca³o�ciowej koncepcji
zagospodarowania terenów osiedla przy ulicy Gra-
nicznej wraz z parkingami i terenami rekreacyj-
nymi i projektem boiska wielofunkcyjnego;
� doposa¿enie placu zabaw przy ul. Granicznej
w urz¹dzenia fitness dla doros³ych.

Funkcjê kontroln¹ nad dzia³alno�ci¹ Zarz¹du Spó³ki
sprawuje Rada Nadzorcza w sk³adzie:
1. Dariusz Wojciechowski � przewodnicz¹cy,
2. W³odzimierz Wiercioch � zastêpca przewodni-
cz¹cego,
3. Jaros³aw Wykpisz - sekretarz.

NOWE INWESTYCJE TBS Sp. z o.o. w KUTNIE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 6/451 • 23 MARCA 2017 R. 9

¯YCIE FARMACEUTYCZNE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 6/451 • 23 MARCA 2017 R.

¯YCIE REKLAMOWE

10



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 6/451 • 23 MARCA 2017 R.

¯YCIE HISTORYCZNE

11

Jean Laurain i Francis Liard � Honorowi Obywatele
Miasta Kutna

NIEZNANI CZY ZAPOMNIANI?

O tym, jakie by³y podstawy nawi¹zania wspó³pracy miêdzy Kutnem
i Dieuze napisano w artykule w prasie regionalnej z 1959 roku:
�Mer miasta Dieuze p. Liard i prof. filozofii p. Laurain � honorowymi
obywatelami Kutna. Braterska wiê� ³¹czy francuskie i polskie miasto�.
Kutno jest bodaj¿e jedynym miastem w Polsce utrzymuj¹cym kontakt
z miastem Dieuze (dep. De la Moselle), we Francji, którego pod³o¿em
jest wspólnie przelana krew z naje�d�c¹ hitlerowskim. Aby lepiej zrozumieæ
jak do tego dosz³o, trzeba wróciæ wstecz o dwadzie�cia lat, do momentu
kiedy nad rzek¹ Bzur¹ w powiecie kutnowskim Wojsko Polskie stoczy³o
kilkudniow¹ walkê z uzbrojon¹ po zêby VIII armi¹ niemieck¹. Walka ta
przesz³a do historii walk wyzwoleñczych narodu polskiego i zyska³a szeroki
rozg³os na ca³ym �wiecie. Po klêsce wrze�niowej powa¿na liczba ¿o³nierzy
walcz¹cych w Kutnowskiem przedosta³a siê do Francji, aby wst¹piæ do
I Dywizji Grenadierów Polskich i nadal biæ wroga. Jednym z miast fran-
cuskich wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej przez grenadierów znad
Bzury jest w³a�nie Dieuze.
Podczas ostatniej uroczysto�ci, po�wiêconej pamiêci ¿o³nierzy polskich
poleg³ych w okresie II wojny �wiatowej, ambasador PRL we Francji
zaproponowa³ tamtejszym w³adzom miejskim nawi¹zanie kontaktów
z w³adzami Kutna. Propozycjê przyjêto z wdziêczno�ci¹ i natychmiast
wystosowano pismo do w³adz kutnowskich z pro�b¹ o wyra¿enie zgody
w powy¿szej sprawie. Gor¹cymi orêdownikami zawarcia kontaktów ze
strony francuskiej byli (i s¹ nadal) mer miasta Dieuze p. Liard i prof.
filozofii College de Dieuze, który jest jednocze�nie dyrektorem Domu
M³odzie¿y i Kultury Ludowej, p. Laurain.
Na ostatniej sesji MRN w Kutnie podjêto uchwa³ê, aby obu wy¿ej wymie-
nionym przyjacio³om Polski przekazaæ dyplomy obywateli honorowych
Kutna.(�). Delegacja zawiezie do Francji urnê z ziemi¹ u�wiêcon¹ krwi¹
bohaterskich ¿o³nierzy polskich, poleg³ych w kampanii wrze�niowej na
polach kutnowskich, z pro�b¹ o z³o¿enie jej u stóp pomnika I Dywizji
Grenadierów Polskich, który w Br. Ma byæ wzniesiony w m. Dieuze. Uro-
czysto�æ pobrania ziemi odby³a siê w dniu wczorajszym nad rzek¹ Bzur¹
(tu¿ przy mo�cie we wsi Or³ów), gdzie stoczono najciê¿sze boje z woj-
skami hitlerowskimi. Aktu tego dokonano w obecno�ci gen. Stanis³awa
Okêckiego, prof. Ludwika Rajewskiego reprezentuj¹cego Zarz¹d G³ówny
ZBOWiD, przedstawiciela KW PZPR, miejscowych w³adz oraz licznych
delegacji kutnowskich zak³adów pracy i m³odzie¿y szkolnej.
Ówczesna prasa regionalna, zarówno polska, jak i francuska potwierdza³a,
¿e wspó³praca pomiêdzy Kutnem a Dieuze trwa³a przez szereg lat. W arty-
kule prezentujemy fragmenty artyku³ów, do których uda³o nam siê dotrzeæ.
O pobycie kutnowskiej delegacji na uroczysto�ci upamiêtnienia polskich
¿o³nierzy w Dieuze informowano w artykule zamieszczonym w prasie
regionalnej w 1959 roku:
�Pamiêci ¿o³nierzy polskich poleg³ych we Francji�
W niedzielê, na cmentarzu poleg³ych w 1940 roku, na terenie Lotaryngii
polskich ¿o³nierzy I Dywizji Grenadierów, odby³a siê uroczysto�æ dla
uczczenia ich pamiêci. Wziêli w niej udzia³ ze strony polskiej: radca
ambasady PRL w Pary¿u, Wêgierow oraz konsul Uronowski, ze strony
francuskiej: podprefekt Quanquin, mer Dieuze, Liard oraz liczne osobi-
sto�ci wojskowe i cywilne. Obecna by³a równie¿ delegacja Kutna � miasta
szczególnie ciê¿ko do�wiadczonego podczas kampanii wrze�niowej 1939 r.,
które ma w najbli¿szym czasie podpisaæ �akt braterstwa miast� z zarz¹dem
miejskim Dieuze. Delegacja  w osobach Anny Malinowskiej i nauczyciela
Kromskiego � przedstawicieli Rady Miejskiej Kutna � przywioz³a urnê
z ziemi¹ ojczyst¹, któr¹ wraz z wi¹zankami kwiatów z³o¿ono u stóp budo-
wanego obecnie pomnika ku czci ¿o³nierzy polskich. Oficjalne ods³oniêcie
pomnika nast¹pi w 1960 r.
W innym artykule zamieszczonym w prasie regionalnej z 1959 roku dzien-
nikarz Zbigniew Szlagowski w wywiadzie z Eugeniuszem Walczakiem
przybli¿a czytelnikom przyja�ñ miêdzy Kutnem i Dieuze oraz informuje

o pobycie w Kutnie Honorowego Obywatela Miasta Kutno pana Jean
Laurain:
�Kutno i Dieuze�. Wspólne zmagania z naje�d�c¹, cierpienia obu narodów
pod hitlerowskim jarzmem oraz walka o wyzwolenie umocni³y historyczn¹
przyja�ñ polsko-francusk¹.
Dwa miasta Kutno i Dieuze, które nawi¹za³y ze sob¹ serdeczny kontakt
i wspó³pracê � s¹ symbolem wspólnych prze¿yæ obu narodów, ogniwem
przyja�ni polsko-francuskiej oraz wyrazem zbli¿enia narodów polskiego
i francuskiego.
W czerwcu br. w Dieuze odby³o siê wielkie zgromadzenie Polaków m.in.
by³ych uczestników walk o Dieuze, w czasie którego nast¹pi³o z³o¿enie
urny u stóp pomnika budowanego ku czci bohaterów poleg³ych w walkach
o Dieuze. W uroczysto�ciach tych wziêli udzia³ przedstawiciele miasta
Dieuze, MON Francji, ambasady polskiej oraz trzyosobowa delegacja
z Kutna. O przebiegu uroczysto�ci oraz pobycie kutnowskiej delegacji
w Dieuze rozmawiamy z jej cz³onkiem, sekretarzem MRN w Kutnie
Eugeniuszem Walczakiem.
- Pobyt naszej delegacji w Dieuze sta³ siê pocz¹tkiem rozszerzenia
dotychczasowych kontaktów miêdzy obu miastami. Wziêli�my udzia³
w uroczysto�ciach sk³adaj¹c u stóp pomnika urnê z ziemi¹ z terenu bitwy
pod Kutnem oraz wieñce na grobach poleg³ych ¿o³nierzy.
Spotkali�my siê tak¿e z m³odzie¿¹ francusk¹, a na zakoñczenie naszego
krótkiego pobytu byli�my podejmowani lampk¹ wina przez mera miasta
Dieuze. Orêdownikom rozszerzenia wspó³pracy miêdzy naszymi miastami
i przyjacio³om Polski merowi miasta Dieuze p.Liard  i prof. filozofii
College de Dieuze p. Laurain wrêczyli�my dyplomy honorowych obywateli
miasta Kutn. Ten piêkny gest ze strony kutnowskiej delegacji bardzo
wzruszy³ francuskich gospodarzy.
- W jakich ramach rozwija siê  wspó³praca miêdzy Kutnem a Dieuze?
- W pierwszym rzêdzie opiera siê ona o wymianê kulturaln¹. Pragniemy
wzajemnie zapoznaæ siê z histori¹ obu miast, dorobkiem i osi¹gniêciami,
¿yciem spo³eczeñstwa, tradycjami i kultur¹ obu regionów. Naszym przy-
jacio³om z Dieuze dorêczyli�my wiele materia³ów o Kutnie. W miejsco-
wym domu kultury zorganizowana zosta³a wystawa o Polsce, gdzie wiele
miejsca po�wiêcono naszemu miastu.
Jak ju¿ wy¿ej wspomnieli�my, pobyt kutnowskiej delegacji sta³ siê
pocz¹tkiem rozszerzenia dotychczasowych kontaktów. Niespe³na miesi¹c
potem, w dniu 14 lipca na zaproszenie MRN, w ramach bezdewizowej
wymiany, przyby³a do Kutna na kilkudniowy pobyt 25-osobowa delegacja
francuska z Dieuze, na czele z prof. Laurain. Go�cie serdecznie podejmo-
wani przez w³adze miasta i kutnowskie spo³eczeñstwo, po zwiedzeniu
Kutna i okolic  udali siê autokarem w podró¿ po Polsce (�).
Delegaci francuscy nie mieli s³ów uznania dla go�cinno�ci i serdeczno�ci
Polaków. Zreszt¹ pos³uchamy, co powiedzia³ w wywiadzie  dla �Dziennika�
kierownik delegacji prof. Laurain: Przede wszystkim chcê podziêkowaæ
za serdeczne przyjêcie i go�cinno�æ spo³eczeñstwa polskiego. Wszêdzie
spotykali�my siê z przyjemn¹ atmosfer¹ i szczer¹ sympati¹ dla narodu
francuskiego. (�) W dniu 20 lipca br. delegaci francuscy spotkali siê
z przedstawicielami m³odzie¿y kutnowskiej na wieczorku zorganizowanym
przez ZMS. W czasie wieczorku ze swym programem wyst¹pi³a orkiestra
¿ychliñska �Violetta� oraz i soli�ci. Go�cie z Francji  zrewan¿owali siê
wykonaniem kilku narodowych tañców w piêknych regionalnych strojach,
które zosta³y przyjête z wielkim aplauzem przez zebranych. Do pó�nych
godzin wieczornych go�cie z Dieuze i kutnowiacy bawili siê weso³o przy
d�wiêkach orkiestry �Sza³�.
W dniu 21 lipca br. delegacja  francuska wziê³a udzia³ w uroczystej sesji
PRN i MRN. Delegaci obejrzeli m.in. widowisko ludowe pt. �Wesele
�leszyñskie� wystawione przez wiejski zespó³ ze �leszyna. W ostatnim
dniu swego pobytu go�cie z Francji wziêli udzia³ w uroczysto�ciach zwi¹-
zanych z obchodem XV rocznicy powstania Polski Ludowej i nastêpnie
serdecznie po¿egnani udali siê w powrotn¹ podró¿ do Francji. W roku
przysz³ym z rewizyt¹ do Dieuze uda siê delegacja spo³eczeñstwa kutnow-
skiego.
W nastêpnych latach w dalszym ci¹gu trwa wspó³praca pomiêdzy Kutnem
i Dieuze, o czym znów informuje �Dziennik £ódzki� nr 189 z 10 sierpnia
1966 roku: �AKTUALNO�CI  ZIEMI £ÓDZKIEJ. M£ODZIE¯  z  FRAN-
CJI � 30-osobowa grupa bawi³a z rewizyt¹  w Kutnie. Miasto to przed
7 laty nawi¹za³o serdeczne kontakty z francuskim miastem Dieuze.�
Jeszcze po wielu latach w Dieuze pamiêtano o wspó³pracy z Kutnem.
Francuska gazeta regionalna z 9 marca 1982 r. (w okresie stanu wojennego
w Polsce) zamie�ci³a poni¿szy artyku³: �Akcja pomocy dla Kutna � miasta
polskiego�. W poniedzia³ek wieczorem odby³o siê spotkanie organizacji
w ramach akcji pomocy polskiemu miastu Kutno, które wspó³pracuje
z Dieuze od roku 1962 roku. Ojciec Tadeusz Jania - kapelan Misji Polskiej
z Nancy przyby³, a¿eby podzieliæ siê osobistymi do�wiadczeniami z po-
bytu w Nancy. (�) Zbiórka przeprowadzona w Nancy pozwoli³a na dwu-
krotny transport ¿ywno�ci do Polski. Obydwa transporty odby³y siê bez
problemu. Ojciec Tadeusz zaproponowa³ mieszkañcom Dieuze wysy³kê
ich darów do Kutna za po�rednictwem stowarzyszenia �Pomoc Polsce�,
które posiada do�wiadczeniu, zna zasady administracyjne i posiada kon-
takt z polskim konsulatem. (�) Jest to bardzo satysfakcjonuj¹ce, ¿e osoby
zajmuj¹ce siê pomoc¹ dla Kutna wybra³y to rozwi¹zanie idealne dla prze-
kazania darów zebranych w Dieuze dla obywateli Kutna za po�rednic-
twem ksiêdza i parafii w tym mie�cie.
By rozwik³aæ zagadkê dyplomu zajmowali�my siê tym tematem pó³ roku.
W ostatniej chwili, przed zamkniêciem XX numeru Kutnowskich Zeszytów
Regionalnych, dotar³y do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie nowe materia³y dotycz¹ce tego tematu,
które zosta³y nam udostêpnione i pomog³y uzupe³niæ artyku³ wyja�niaj¹c
wiele kwestii. Zapewne s¹ jeszcze w archiwach nieodkryte przez nas
dokumenty i nieodnalezione artyku³y w prasie zarówno polskiej, jak
i francuskiej. Byæ mo¿e kiedy� kto� dopisze ci¹g dalszy do przedmioto-
wego artyku³u. Jednak dzi�, gdy  nie ¿yj¹ ju¿ bohaterowie niniejszego
artyku³u - dwaj Francuzi Jean Laurain i Francis Liard, a dokumenty i fakty
historyczne potwierdzaj¹ prawdziwo�æ wspomnianego na pocz¹tku arty-
ku³u dyplomu, pozostaje otwarte pytanie: co my, spo³eczno�æ miasta Kutna
zrobimy dzi� z t¹ odzyskan¹ wiedz¹?
Prezentowany tekst pochodzi z artyku³u Bo¿eny Gajewskiej £ukasza
Maciejewskiego pt. �Jean Laurain i Francis Liard � Honorowi Obywatele
Miasta Kutna. Nieznani czy zapomniani?� zamieszczonego w XX tomie
Kutnowskich Zeszytów Regionalnych.

(ci¹g dalszy z nr 5/450/2017)
Francis Liard urodzi³ siê 1 stycznia 1888 roku w Annecy. Zmar³ w dniu
18 wrze�nia 1970 roku w Levallois-Perret. Przyby³ do Dieuze w 1920
roku. Jego ¿on¹ by³a Anne Marie Perrein w³a�cicielka hotelu �Lion d�Or�.
W maju 1929 roku  zosta³ wybrany do Rady Miejskiej Dieuze. W okresie
od maja 1935 roku do marca 1965 roku sprawowa³ funkcjê mera Dieuze.
Mia³ udzia³ w odbudowie Dieuze, zniszczonego podczas bombardowania
9 listopada 1944 roku.
Dieuze to miejscowo�æ i gmina we Francji, w regionie Alzacja-Szampania-
Ardeny-Lotaryngia, w departamencie Mozela. Wed³ug danych na rok 1990
gminê zamieszkiwa³o 3566 osób. W miejscowo�ci znajduje siê polski
cmentarz wojenny, na którym zostali pochowani m.in. ¿o³nierze 1 Dywizji
Grenadierów, polegli w kampanii francuskiej w czerwcu 1940 roku.
W Dieuze, by upamiêtniæ walki polskich ¿o³nierzy z Niemcami, jedna z ulic
nosi imiê I Dywizji Grenadierów Polskich. Natomiast wspó³praca pomiêdzy
dwoma zaprzyja�nionymi miastami Kutnem i Dieuze  zosta³a uwieczniona
w Dieuze nazw¹ ulicy � i tak oto w tym francuskim mie�cie do dzi� jest
ulica Kutnowska, która  powsta³a na prze³omie lat 1950/1960.

Zawodnicy zrzeszeni w klubach ,,Olimpiad Specjalnych� trenuj¹ na
terenie ca³ego naszego kraju oraz bior¹ udzia³ w zawodach lokalnych,
regionalnych, ogólnopolskich i miêdzynarodowych. Kolebk¹ powstania
stowarzyszenia sportowego dla osób upo�ledzonych ,,Olimpiady
Specjalne� Polska, na terenie wtedy województwa p³ockiego, sta³o siê
miasto Kutno, a konkretnie Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 przy ulicy Przemys³owej 6. By³a to inicjatywa nauczycieli wycho-
wania fizycznego: Honoraty Szymaszkiewicz, Joanny Falczewskiej
i Piotra Bajdy. Oddzia³ P³ocki, z siedzib¹ w Kutnie, posiada³ swoje
sekcje w P³ocku, Gostyninie, Sierpcu, Mocarzewie, £êczycy i Nowej
Wsi k/Kutna. Prowadzono zajêcia sportowe i rywalizowano w pi³ce
no¿nej, lekkoatletyce, je�dzie konnej i p³ywaniu. Prezesem Oddzia³u
by³ Piotr Bajda, a w Zarz¹dzie Wojewódzkim znajdowa³a siê Joanna
Falczewska. W 1999 roku, po reformie administracyjnej, miasto Kutno
sta³o siê czê�ci¹ województwa ³ódzkiego, ale nadal by³o siedzib¹
Stowarzyszenia w regionie a¿ do 2002 roku. Dyrektorem Regionalnym
by³ Piotr Bajda. W 1998 roku powsta³a sala gimnastyczna, w której
mo¿na by³o uprawiaæ nowe dyscypliny sportowe: koszykówkê, siatkówkê
i hokej halowy, które sta³y siê wizytówk¹ naszego klubu LWY Kutno.
Dziêki systematycznym treningom, konsekwencji, cierpliwo�ci nauczy-
cieli oraz zawodników reprezentowali�my województwo ³ódzkie na
zawodach ogólnopolskich i miêdzynarodowych, tzn. we wszystkich
Igrzyskach Ogólnopolskich; m.in. w Warszawie, Poznaniu, Kielcach
i Bydgoszczy. Startowali�my równie¿ w takich dyscyplinach jak:
kolarstwo, badminton, kajaki, podnoszenie ciê¿arów. Nasi zawodnicy
reprezentowali Polskê na zawodach w USA, Hiszpanii, Belgii i na Cyprze.
W 1998 roku po raz pierwszy w historii O�rodka uczennica Aleksandra
Jó�wiak zosta³a wytypowana do reprezentowania naszego kraju na arenie
miêdzynarodowej. Zawodniczka wyjecha³a na Europejski Mityng Lek-
koatletyczny Olimpiad Specjalnych w Sewilli zdobywaj¹c tam z³oty
medal w biegu na 100 metrów oraz br¹zowy w soku w dal z rozbiegu.
W 1999 r. odby³y siê X �wiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
w Pó³nocnej Karolinie. Udzia³ w nich wziê³y dzieci z upo�ledzeniem
umys³owym ze wszystkich krajów �wiata. Polskê reprezentowa³ m.in.
uczeñ ze Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie
Pawe³ Bzdak, który zdoby³ br¹zowy medal w rzucie pi³k¹ palantow¹.
Organizowali�my charytatywne bale Olimpiad Specjalnych zbieraj¹c
�rodki finansowe na sprzêt sportowy oraz dresy i koszulki a tak¿e na
obozy sportowe w Zakopanem, £ebie i Myczkowcach. Od wielu lat
bierzemy czynny udzia³ w Tygodniu Koszykówki ,,Olimpiad Specjal-
nych� goszcz¹c na meczach, z nasz¹ flag¹, Widzewa £ód� � kobiety
i Polfermexu Kutno, gdzie zawodnicy nasi byli zawsze owacyjnie witani
przez kibiców tych dru¿yn. Zawodnicy zaprosili do naszego O�rodka
koszykarzy Polfarmexu z trenerem Jaros³awem Krysiewiczem.

25 LAT OLIMPIAD SPECJALNYCH

Wymieniono wtedy wiele spostrze¿eñ z zawodów ekstraklasy koszy-
kówki z naszymi zawodnikami, a nastêpnie dru¿yna Polfarmexu pokaza³a
wiele interesuj¹cych zagrañ. To spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze.
Dziêki pomocy w³adz miasta Kutna byli�my organizatorami Makrore-
gionalnego Turnieju Pi³ki No¿nej, a w 1997 roku Makroregionalnego
Turnieju Pi³ki Koszykowej oraz w 2017 roku Programu Treningu Ak-
tywno�ci Motorycznej, który odbywa siê teraz corocznie w naszym
O�rodku. W 2010 w³¹czyli�my siê w organizacjê Europejskich Igrzysk
,,Olimpiad Specjalnych� w Warszawie i go�cili�my przez piêæ dni
ekipê Macedonii. W 2015 roku zostali�my zaproszeni przez pani¹ pre-
zydentow¹ Annê Komorowsk¹ do Pa³acu Prezydenckiego w Warszawie
na obchody 30-lecia Olimpiad Specjalnych w Polsce. By³ to dla nas
wielki zaszczyt i wyró¿nienie. Trzeba zaznaczyæ, ¿e wszystkie imprezy
,,Olimpiad  Specjalnych� to du¿a praca wolontariatu, w której brali udzia³
uczniowie wszystkich szkó³ �rednich naszego miasta, co by³o dla nas
ogromn¹ pomoc¹. W tym roku ,,Olimpiady Specjalne w Kutnie obchodz¹
25-lecie istnienia, dziêki przychylno�ci dyrektorów SOSW, którzy
zawsze dawali zielone �wiat³o dla dzia³alno�ci tej organizacji. S¹ to:
Bogumi³a Janowska-Bilska, El¿bieta Filipowicz, Iwona Kaca, Jolanta
�mia³ek i Piotr Bajda. Podziêkowania nale¿¹ siê ca³ej kadrze pedago-
gicznej, a w szczególno�ci nauczycielom WF: Joannie Falczewskiej,
Annie Wojciechowskiej-Sma³ek, Agacie Wi�niewskiej, Annie Stelma-
szewskiej, Micha³owi Katrze, Aleksandrowi Wysoczyñskiemu, Andrzejowi
Tomasikowi, Kamilowi Boreckiemu i Piotrowi Bajdzie. Wielkie podziê-
kowania dla prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego i pra-
cowników UM Kutno za pomoc w organizacji imprez sportowych,
a tak¿e MOSiR-owi Kutno i dyrektorowi Paw³owi �lêzakowi za udo-
stêpnianie obiektów sportowych. Dziêkujemy za wspó³pracê Starostwu
Powiatowemu w Kutnie i staro�cie Krzysztofowi Debichowi, który
widz¹c nasz¹ dobr¹ pracê chce wybudowaæ boisko wielofunkcyjne
w naszym O�rodku. Dziêkujemy mediom lokalnym: �Powiatowemu
¯yciu Kutna� i portalom - ekutno oraz KCI za ¿yczliwe spojrzenie na
problemy osób niepe³nosprawnych. Dziêkujemy wszystkim osobom, które
przyczyni³y siê do rozwoju Naszej organizacji na terenie miasta Kutna.

Piotr Bajda
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

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

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-

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

� 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

Kurki, koguty
odchowane

oraz kaczko-gêsi,
perlice zamawiaæ

Sójki - Parcel
telefon:

(24) 252-11-34

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ

D¹browice rynek
telefon:

(24) 252-28-84

LUDZIE, KTÓRYCH MILE WSPOMINAM

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 w Kro�nie-
wicach 38,5 m2, 2 p+³+k i balkon.
Blok ocieplony. Tel. 603-170-676
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 w³asno�ciowe
65,85 m2 (3p+k i CO) w ¯ychlinie
� gotowe do zamieszkania. Tel.
603-194-219 lub 605-350-080
Kupiê mieszkanie do 36 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 532-078-521

(ci¹g dalszy z nr 5/450)
Prowadzê �cis³e zapiski z ró¿nych, klubowych dziejów. St¹d mam mnóstwo
materia³ów na ksi¹¿kê albo do pracy ... naukowej. Bo na co innego mo¿e
siê przydaæ � przyk³adowo � spis zawodników by³ej polskiej I i II ligi,
którzy grali w dru¿ynach przeze mnie prowadzonych?! Do�æ stwierdziæ,
¿e doliczy³em siê a¿ 41 pi³karzy, którzy zaliczyli grê równie¿ w naszej
ekstraklasie! Ba, nawet �trzynastka� otar³a siê o reprezentacjê Polski�
w ró¿nych kategoriach wiekowych. Trafi³ siê równie¿ �rodzynek�, który
zaliczy³ grê w teamie... Nigerii. Na poziomie nowej I ligi doliczy³em siê
26 zawodników, a obecnej II ligi - 17.
¯eby nie byæ go³os³owny to zamieszczam czê�æ tego wykazu:
Ekstraklasa: K. Apolinarski � Amika, Lech Poznañ (Kujawiak W³oc³a-
wek); S. Liszczuk � Dniepr Dniepropietrowsk (Kujawiak); A. P³oskonka
� Ruch Chorzów (Unia Skierniewice); D. Bratkowski � £KS (MKS);
J. Skrzypiec � £KS (Unia Skierniewice); R. Wilk � Widzew, Górnik Z.
(Pelikan); A. £atka � Legia W-wa (Pelikan); W. Bêdkowski � £KS (Unia);
A. Grad � £KS (Unia); A. Budka � Widzew (Unia); M. Solecki � Polonia
Bytom (Unia); A. G¹siorowski - £KS (MKS); D. Podolski � Widzew,
£KS (Unia); P. Kasperski � Amika, Lech (Pelikan); G. Krysiak � £KS
(Pelikan); A. Wycza³owski � Widzew, �wit (MKS); D. Nowacki � £KS
(Pelikan); R. Stankiewicz � £KS (Pelikan); M. Krysiñski � Pogoñ Szcz.,
Polonia Byt. (Pelikan); C. Chimcze � Nigeria, Widzew (Unia); J. Hamlet
� Nigeria, £KS (Unia); Ad. Agbejule � Nigeria, Legia (Unia); W. Basseya
� Zag³êbie Lub. (Unia); M. Osiñski � £KS, Ruch Podbesk. (Pelikan);
P. Bazler � Amika, £KS (Unia); P. Zaj¹czkowski � Stomil Ol. (Unia);
R. Rogan � GKS Be³chatów (Unia); Zb. Czerbniak � Legia (Pelikan);
W. Ma³ocha � Widzew, Odra Opole (MKS); A. Sadzanowicz � Legia
(Unia); S³. �wistek � Szombierki B. (Unia); Z. Swendera � Szombierki B.
(MKS); R. Kubiak � Widzew (Unia); G. Weso³owski � £KS (Pelikan);
£. Dzi¹g � Widzew (Unia); M. Paluszek � Wis³a Kr. (Pelikan); S³. Sa³a-
ciñski � Widzew (Unia); £. Woroniecki - Arka G. (Pelikan); N. Akwa
Nigeria � Widzew (Unia); G. Piechna � Ceramika Opoczno (Pelikan).
I liga (nowa): I. Paw³owski � Zag³êbie Sosnowiec (Unia); W. Szymczak
� Raków Cz. (Unia); T. Staniszewski � Jeziorak (Pelikan); Ar. ¯aglewski
� Heko Cz. (Unia); H. Nadolski � Zawisza (MKS); J. Koz³owski � Boruta
(GKS Be³chatów); J. Majchrzak � Wis³a P³ock (MKS); Al. Majic � Kuja-
wiak W³.; ¯. Mravlevic � Zawisza (Kujawiak); M. Ko³odziejski � Zawisza
(Mieñ Lipno); G. Kwiatkowski � Be³chatów (Kujawiak); R. Hy¿y � Ksza
Tur. (Unia); M. Wiecha � Boruta (Pelikan); A. Polewczak - �l¹sk Wr.
(Unia); T. Zega - �wit HDM (Unia); L. Warcho³ � Piotrkowia (Unia);
T. Kmiecik � Piotrkowia (Unia); P. Nwoji � Hutnik Wa-wa (Unia);
R. Bêdziñski � Lechia G. (Kujawiak); S³. Janicki � Wis³a P³. (Kujawiak);
J. Gutowski � Warta Poz. (Kujawiak); £. Wojciechowski � Olimpia Poz.
(Kujawiak); P. Gdak � Kujawiak (Rawa Mazowiecka); P. Gawlik � £KS
£om¿a (Pelikan); Sz. Piñkowski � Piotrcowia (Mieñ Lipno); K. Marciniak
� W³oc³awia, Jagielonka (Nieszawa).
Mówiê o zawodnikach, którzy grali w kutnowskich klubach:
Jakubowski Mariusz �Mario� - zawodnik, który gra³ jeszcze w kut-
nowskiej �Stali� i zawsze by³ i jest wierny klubowi przy ul. Ko�ciuszki 26,
chocia¿ ten ju¿ trzykrotnie przybiera³ inn¹ nazwê. Wzór do na�ladowania
dla m³odych pokoleñ i wzór na boisku jako zawodnik o nieprzeciêtnym
talencie. Tak¿e jako cz³owiek, nie tylko zawodnik. Za rok 2016 dosta³
wyróznienie specjalne jako najlepszy pi³karz.

Janik Dariusz (foto z lewej) - prowadzi-
³em go od 16 roku (jeszcze w �Kujawiaku�,
a w ogóle wywodzi siê spod Kowala. To
jeden jedyny pi³karz, którego nigdy ja nie
zdj¹³em z boiska. Poza tym gra³ jeszcze
w �MKS� i w Holandii. Próbowany by³
w II lidze holenderskiej, a tak¿e przez �Na-
poleona� Jezierskiego do £KS-u, a nawet
by³ nim zainteresowany trener Franciszek
Smuda z Widzewa. Du¿e umiejêtno�ci,
pi³karski talent, ale nie mia³ szczê�cia,
¿eby siê przebiæ do wy¿szej ligi.
Czekalski Jacek (foto z lewej) - dzisiaj
zajmuje siê �trenerk¹� m³odzików. Za
moj¹ namow¹! Trudny charakter, ale
bardzo ambitny. Jaki zawodnik, taki...
trener. Ma swoje twarde zdanie, od którego
trudno go odwlec, co mnie osobi�cie
imponowa³o. Ma du¿e predyspozycje do
pracy z m³odzie¿¹ i dlatego uczyni³em go
swoim asystentem w MKS Kutno.
Stasinowski Kazimierz - zaczyna³ od
�Czarnych� Kutno, mia³ epizod ze
�Stal¹�, pó�niej zabra³em go do �Kuja-
wiaka�. By³ wszêdzie lubiany za umiejêt-
no�ci i walkê do koñca.

Klepczarek Andrzej �Klepa� - spokojny, wyciszony cz³owiek. Za to na
boisku bardzo nieustêpliwy. Ambitny �Kosa�, który nigdy nie zawiód³.
Chcia³bym mieæ zawsze do dyspozycji takich zawodników jak: Jacek
Czekalski, Kazimierz Stasinowski, Andrzej Klepczarek oraz ju¿ wymie-
nieni wcze�niej Mariusz Jakubowski i Dariusz Janik. To byli ludzie, którzy
nie lubili przegrywaæ, grali bardzo ambitnie, dawali z siebie wszystko co
najlepsze. Pi³ka no¿na by³a dla nich � WSZYSTKIM! Mo¿na z nimi by³o
osi¹gn¹æ dobre wyniki, a co najmniej na nich liczyæ. Równie¿ Janek
Pietrzak (ostoja defensywy MKS Kutno) by³ takim samym �twardzielem�.
Kutno straci³o dwóch ludzi, którzy byli bardzo dobrymi trenerami. Dotyczy
to Marcina Pop³awskiego (�p.) i Adama Augustyna (walczy z chorob¹),
którzy prowadzili grupy m³odzie¿owe. Byli to ludzie, którzy chcieli osi¹gaæ
znacz¹ce wyniki, lecz z przyczyn od nich niezale¿nych nie realizowali
swoich marzeñ. Z wielk¹ pasj¹ wykonywali swoj¹ pracê d¹¿¹c do idea³ów
futbolu. Ich marzeniem by³o wypromowanie niektórych zawodników.
Jednak tego nie rozumiano w klubie, nawet rozwa¿ano koncepcjê mini-
malizacji grup dzieciêco-m³odzie¿owych. Szkoda!

Wspomina³ - S³awomir Ryszkiewicz

Sprzedam Renault Laguna 1,9
DCI kombi (2002) 6300,00;
I w³a�ciciel w Polsce od 6 lat.
Tel. 605-991-655

Policja ostrzega
W br. kutnowscy policjanci odno-
towali ju¿ kilka w³amañ do mieszkañ,
g³ównie po³o¿onych na parterze.
Dosz³o do nich w ci¹gu dnia, gdy
domownicy przebywali w pracy lub
wyszli na zakupy. W³amywacze
wchodz¹ do mieszkañ przez okna
lub uszkadzaj¹c drzwi wej�ciowe.
£upem pada najczê�ciej gotówka
i bi¿uteria, a tak¿e sprzêt elektro-
niczny. Pamiêtajmy o ich zabezpie-
czeniu.
- Zwróæ uwagê na nieznane osoby,
krêc¹ce siê po klatkach schodowych
i w pobli¿u domu. Zapytaj kogo
szukaj¹ i dobrze im siê przyjrzyj,
aby zapamiêtaæ twarze, sylwetki
i ubiór. Takie wiadomo�ci mog¹
okazaæ siê pomocne przy ustalaniu
to¿samo�ci w³amywaczy.
- Wspó³dzia³aj z s¹siadami, zwracaj
uwagê na ich mieszkanie i dobytek.
Podczas ich nieobecno�ci zainteresuj
siê bli¿ej �odwiedzaj¹cymi� ich
obcymi osobami. Staraj siê ustaliæ
przyczynê pukania, stukania, szcze-
kania psa.
- Nie chowaj klucza pod wycieraczk¹
lub w innym ³atwo dostêpnym miejscu.
- Przed snem sprawdzaj, czy drzwi
i okna s¹ pozamykane.
- Wychodz¹c z domu, nie zostawiaj
�ladów wskazuj¹cych na nieobec-
no�æ, a gdy wyje¿d¿asz na urlop
przeka¿ s¹siadowi klucz, aby móg³
zapaliæ �wiat³o w twoim mieszkaniu
(domu), pobraæ pocztê ze skrzynki
na listy itp.
- Sprawdzaj to¿samo�æ i wiarygodno�æ
nieznajomych osób próbuj¹cych
z³o¿yæ ci niezapowiedzian¹ wizytê,
nie wpuszczaj do �rodka osób
podaj¹cych siê za akwizytorów,
rozdaj¹cych ulotki.
- Nie trzymaj w mieszkaniu bardzo
cennych przedmiotów � z³ó¿ je do
depozytu w banku. Rzeczy szcze-
gólnie cenne oznacz w sposób

umo¿liwiaj¹cy pó�niejsz¹ identyfi-
kacjê np. poprzez zrobienie zdjêcia,
spisanie numeru seryjnego.
- Zainstaluj domofon, je�li jest to
mo¿liwe.
- Je�li mieszkasz na osiedlu domków
jednorodzinnych stwórz z najbli¿-
szymi s¹siadami system wzajemnej
ochrony, prze³am pierwszy barierê
milczenia i izolacji.
- Niezale¿nie od tego czy jeste�
ofiar¹, czy �wiadkiem przestêpstwa,
jak najszybciej powiadom policjê,
bo ujêcie sprawcy zale¿y od czasu,
jaki up³yn¹³ od zdarzenia do we-
zwania Policji. Dzwoni¹c na Policjê,
masz prawo do anonimowo�ci.
- Je¿eli zauwa¿ysz co� niepokoj¹-
cego dzwoñ na telefon alarmowy:
997 lub 112 lub powiadom dzielni-
cowego.

Go�cinne wystêpy
W Kutnie, przy  ulicy 3 Maja, Stra¿
Miejska chcia³a wylegitymowaæ
dwójkê �panów� pij¹cych alkohol
pod sklepem. Jeden z nich zacz¹³
uciekaæ, zatrzymano go w bloku
przy ulicy Kochanowskiego.
Pozby³ siê ju¿ kurtki, któr¹ znale-
ziono na dachu jednej z komórek.
A w niej zegarki, monety oraz du¿a
ilo�æ bi¿uterii!!! Okaza³o siê, ¿e to
dwaj w³amywacze przebywaj¹cy
w Kutnie na �go�cinnych wystêpach�
- 36-letni mieszkaniec £odzi i jego
wspólnik 38-letni p³occzanin. Obaj
byli ju¿ notowani za podobne wy-
czyny. Kutnowski S¹d zastosowa³
wobec nich tymczasowy areszt.
Grozi im 15 lat wiêzienia.

�Na wnuczka�
Oszustka wydzwania³a do kutnow-
skich seniorów usi³uj¹c wy³udziæ
pieni¹dze. Dzwoni³a podaj¹c siê za
wnuczkê i informuj¹c o powa¿nym
wypadku, a nastêpnie o kwocie 30
lub 50 tysiêcy z³otych na �polu-
bowne za³atwienie sprawy�. Na
szczê�cie osoby, do których dzwo-

ni³a zna³y ju¿ ten �numer� i koñ-
czy³y rozmowê. 3 marca policja
odnotowa³a 4 takie przypadki.
Policjanci usi³uj¹ zlokalizowaæ
�wnuczkê�.

Nieudane w³amy
W Kutnie, na ulicy Oporowskiej
i Warszawskim Przedmie�ciu, dosz³o
do nieudanych w³amañ. Z³odzieje
próbowali dostaæ siê do partero-
wych mieszkañ w blokach, przez
drzwi balkonowe. Na Oporowskiej
z³odziej nie sforsowa³ ramy okiennej,
ale spowodowa³ straty wynosz¹ce
oko³o 2,5 tysi¹ca z³otych.

Co z w³a�cicielem!?
W parku Traugutta, biegaj¹cy bez
smyczy i kagañca amstaff zaatako-
wa³ ma³ego pieska, którego mocno
porani³ (musia³ zostaæ u�piony).
Obra¿eñ dozna³a równie¿ broni¹ca
go w³a�cicielka. Udzielono jej
pomocy medycznej, a policja zatrzy-
ma³a opiekunkê amstaffa, która nie
mia³a 18 lat. Agresywny amstaff
mia³ na szczê�cie wszystkie nie-
zbêdne szczepienia. Kilka dni pó�niej,
na ulicy Reja, ten sam agresywny
pies zaatakowa³ kolejnego �prze-
ciwnika�. Przechodnie próbowali
odpêdziæ go od ofiary, ale ten �robi³
swoje�, dopiero Stra¿ Miejska go
powstrzyma³a. Na miejsce przyby³
lekarz weterynarii i Policja, a ofiar¹
agresywnego psa mog³o pa�æ dziecko
z pobliskiego placu zabaw. Kolejna
ofiara amstaffa te¿ zosta³a u�piona.
Incydent spowodowa³ wreszcie
konkretn¹ reakcjê, pies zostanie
zabrany w³a�cicielowi.

Sedesowe w³amanie
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
dwójka z³odziejaszków ukrad³a
dwuskrzyd³owe drzwi oraz.. cera-
miczn¹ sp³uczkê klozetow¹! Straty
oszacowano na 600 z³otych.

Szaty � bez zap³aty
W Kutnie, wykorzystuj¹c nieuwagê

personelu jednego ze sklepów, z³o-
dziej  ukrad³  odzie¿  o warto�ci
ponad 700 z³otych.

Numer z kartami
W Kutnie w jednym z lokali gastro-
nomicznych z³odziej ukrad³ z to-
rebki damskiej karty bankomatowe.
Z ich pomoc¹ dokona³ zbli¿eniowo
czterech transakcji na ³¹czn¹ kwotê
133 z³ote.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, na targowicy, wykorzy-
stuj¹c nieuwagê poszkodowanej
z jej torby z³odziej ukrad³ portfel
z dokumentami i 270 z³otych.
Kutno - nieznany z³odziej, wyko-
rzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonej
z jej torebki ukrad³ portfel z doku-
mentami i pieniêdzmi 300 z³otych.

Kraksa
Na przeje�dzie kolejowym we Flor-
ku, gmina Kutno, poci¹g towarowy
staranowa³ Opla Zafirê. Autem
kierowa³ 23-latek z powiatu kut-
nowskiego, który nie odniós³
powa¿niejszych obra¿eñ. Bez
�szwanku� wyszed³ równie¿
maszynista. Obaj byli trze�wi. Kie-
rowcê Opla ukarano mandatem.

Samochodowa corrida
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic
Metalowej i  Wschodniej, dosz³o do
kolizji samochodu  ciê¿arowego
z osobowym Volkswagenem Polo.
Przyczyna to nieust¹pienie pierw-
szeñstwa przejazdu przez kierowcê
Volkswagena wyje¿d¿aj¹cego
z Metalowej. Jego kierowca trafi³
do szpitala z obra¿eniami cia³a.
W Kutnie, przy ulicy Mickiewicza,
dosz³o do st³uczki. Kierowca Forda
wyje¿d¿aj¹c z parkingu nie ust¹pi³
pierwszeñstwa Audi. Dosz³o do
zderzenia pojazdów, w którym
ucierpia³a jedna z uczestnicz¹cych
osób. Przewieziono j¹ do kutnow-
skiego szpitala.

Zamieniê mieszkanie M4 na 2 po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Zamieniê mieszkanie TBS (p+k+wc)
30 m2 na wiêksze lub podobne. Tel.
507-348-648
Wynajmê mieszkanie w centrum
Kutno, blok II p., 2pok.+k+³, 49 m2,
czê�ciowo umeblowane i wyposa-
¿one. Tel. (po 16.00) 691-620-644
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom w Kro�niewicach
lub zamieniê na bloki w Kutnie.
Tel. 663-495-985
Sprzedam dom jednorodzinny 120 m2

wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy trasie A2
w miejscowo�ci Azory k/Kutna.
Tel. 782-757-931
Sprzedam dom jednorodzinny przy
ul. 3 Maja w Kutnie o powierzchni
70 m2. Tel. 724-654-690
Sprzedam dom 120 m2 na osiedlu
Olimpijska, wszystkie media. Tel.
601-866-642
Sprzedam 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 M3 w Kutnie.
Tel. 664-884-957
Podejmê siê opieki nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

KoszykówkaPi³ka no¿na

Lekkoatletyka

Du¿y sukces odnios³a dru¿yna �starszych ch³opców� z grodu nad Ochni¹
zwyciê¿aj¹c w VI Turnieju Halowego Futbolu Oldboyów o Puchar Prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy w I³owie (Ziemia Sochaczewska). Kutnianie
graj¹cy w sk³adzie: Jacek Kenska, Marek Kowalski, Micha³ Janakowski,
Robert Kornacki, Piotr Paradowski, Roman Olczyk, Piotr Studziñski,
Marcin Kaliñski � pokonali w swojej grupie Astrê Zduny 2:1, Juniora
I³ów 7:1, w pó³finale Orkan Sochaczew 2:1, a w finale wygrali z Bzur¹
Chodaków 2:1. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

TRIUMF „KUTNA”

Uroczyste zakoñczenie 13 edycji Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi
Pi³ki No¿nej mia³o miejsce w go�cinnej Szkole Podstawowej nr 1 (dyr
Jaros³aw Koszañski). Podsumowano trwaj¹ce blisko cztery miesi¹ce roz-
grywki, w których bra³y udzia³ 22 dru¿yny i 420 zawodników. Organiza-
torem ich by³ - jak co roku � Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji. Turniejowi
towarzyszyli liczni kibice i wspania³a atmosfera. To by³ �wietny czas na
rekreacjê i relaks podczas jesiennych i zimowych niedziel. I lig¹ kierowa³
Miros³aw Krzymiñski. Zwyciê¿y³a ekipa Hurt Pap Egolit AZS przed Expo-
mem Kro�niewice i Amazonk¹ Nijhof Wassink. Najlepszym zawodnikiem
zosta³ Jaros³aw Wojtalik (DS Smith), bramkarzem £ukasz ¯yto (Expom),
a strzelcem Mariusz Ja�kiewicz (Amazonka Nijhof Wassink) z 21 golami.
Najstarszy zawodnik mia³ 59 lat � Jerzy Mierzejewski (Libero), a naj-
m³odszy � 17 lat (Maciej Józefowicz - Amazonka Nijhof Wassink). Kie-
rownikiem II ligi by³ Zbigniew Baran. Zwyciê¿y³y teamy: FC Wieszczyce,
Radioaktywni £aniêta i Young Boys (wywalczy³y awans do I ligi). Prze-
mys³aw Tomczak uznany zosta³ za najlepszego zawodnika i strzelca
(32 bramki). To pi³karz Radioaktywnych £aniêta. Golkiperem II ligi
wybrano Adriana Webera (Radioaktywni). Wrêczeniu pami¹tkowych
pucharów, medali, statuetek towarzyszy³ mini turniej z udzia³em Repre-
zentacji I ligi, Reprezentacji II ligi oraz mistrzów � I ligi Hurt Papu Egolit
AZS i II ligi � FC Wieszczyce. Okaza³e trofea wrêczali: wiceprezydent
m. Kutna Zbigniew Wdowiak i wicedyrektor MOSiR Kutno Jaros³aw Zielak.
26 marca w hali sportowej SP nr 6 odbêdzie siê uroczyste zakoñczenie
Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Pi³ki Siatkowej (godz. 10.00),
której komisarzem jest Marek Witkowski.

UDANY FINAŁ KAHLPN

W meczu z Anwilem W³oc³awek w dru¿ynie kutnowskiej zade-
biutowa³ z numerem 18 Obi Emegana. Jest narodowo�ci nigeryjsko-
amerykañskiej. Ma 191 cm wzrostu i 24 lata. Mo¿e graæ na pozycji
rzucaj¹cego obroñcy (2) i niskiego skrzyd³owego (3). Swoj¹
basketow¹ karierê rozpocz¹³ w sezonie 2011/2012 na Uniwersy-
tecie Western Illinois (USA). W tym sezonie gra³ w II lidze w³o-
skiej w Casale Monferrato. W Polsce jest pierwszy raz. W spotkaniu
z Anwilem gra³ 6 minut i zdoby³ 2 punkty. Obi � good luck!

NOWY ZAWODNIK POLFARMEXU

Ostatnie halowe mistrzostwa Starego Kontynentu w Belgradzie zdomi-
nowa³a � i to niespodziewanie � dru¿yna polska. Nawet najwiêksi opty-
mi�ci Królowej Sportu nie przewidywali takiego �wysypu� medali. Zdobyæ
siedem z³otych kr¹¿ków, a ogó³em dwana�cie, to istna maestria �wiad-
cz¹ca o supremacji kraju nad Wis³¹ w Europie (oczywi�cie w hali). W�ród
naszych medalistów ze stolicy Serbii s¹ lekkoatleci zwi¹zani, poprzez
presti¿ow¹ imprezê, z grodem nad Ochni¹. Na Stadionie Miejskim
im. Henryka Tomasza Reymana podczas Ogólnopolskiego Mityngu o Ró¿ê
Kutna laury zdobywali miêdzy innymi: skoczek wzwy¿ Sylwester
Bednarek (na zdjêciu pierwszy z prawej, pierwszy z lewej najlepszy kut-
nowski skoczek Kacper Marcinkowski - 210 cm,  w �rodku komentator
sportowy Jerzy Papiewski); 800 metrowiec Adam Kszczot, 1500 metrowiec
Marcin Lewandowski, biegacze krótkich dystansów i sztafet: Patrycja
Wyciszkiewicz, Iga Baumgart, Justyna �wiêty, Ma³gorzata Ho³ub, Rafa³
Omelka, £ukasz Krawczuk, Kacper Koz³owski. Wszystkim gratulujemy
i znów zapraszamy � do Kutna.

MISTRZOWIE ZNAJĄ KUTNO

Kluby, które zg³osi³y wnioski na realizacjê przedsiêwziêæ sportowych,
otrzymaj¹:
� Koszykarski Klub Sportowy �Pro-Basket� Kutno S.A., na I pó³rocze br.,
na organizacjê szkolenia i udzia³ w wspó³zawodnictwie sportowym
w koszykówce seniorów � 800.000 z³;
� KKS �Pro-Basket� Kutno, na I pó³rocze br., na organizacjê szkolenia
i udzia³ w wspó³zawodnictwie sportowym w koszykówce dzieci i m³o-
dzie¿y � 170.000 z³;
� Klub Sportowy �Kutno�, na I pó³rocze br., na organizacjê szkolenia
i udzia³ w wspó³zawodnictwie sportowym w pi³ce no¿nej seniorów �
170.000 z³;
� KS �Kutno�, na I pó³rocze br., na organizacjê szkolenia i udzia³ w wspó³-
zawodnictwie sportowym w pi³ce no¿nej dzieci i m³odzie¿y � 85.000 z³;
� Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej SL
SALOS �Ró¿a Kutno�, na I pó³rocze br., na organizacjê szkolenia i udzia³
w wspó³zawodnictwie sportowym w pi³ce no¿nej dzieci i m³odzie¿y zgru-
powanej w sekcji pi³karskiej SL SALOS �Ró¿a Kutno� � 85.000 z³;
� Uczniowski Klub Sportowy �Delfinek�, na ca³y rok 2017,  na organizacjê
szkolenia i udzia³ w wspó³zawodnictwie sportowym w p³ywaniu � 50.000 z³;
� Uczniowski Klub Sportowy �Dziewi¹tka�, na ca³y rok 2017,  na organi-
zacjê szkolenia i udzia³ w wspó³zawodnictwie sportowym w lekkiej atle-
tyce  � 40.000 z³;
� Uczniowski Klub Sportowy �Ippon� MDK Kutno, na ca³y rok 2017,  na
szkolenie i udzia³ w turniejach judo - 38.000 z³;
� Akademia Sportu Walki i Rekreacji �Alex� Kutno, na ca³y rok 2017, na
organizacjê szkolenia i udzia³ we wspó³zawodnictwie sportowym w kick-
boxingu � 20.000z³.

DOTACJE MIASTA NA 2017 r.

Nasz kutnowski ekstraligowiec nie ma szczê�cia jak do tej pory! Mo¿na
nawet �mia³o powiedzieæ, ¿e prze�laduje Go pech. W Zgorzelcu, z utytu-
³owanym b¹d� co b¹d� przeciwnikiem, podopieczni trenera Krzysztofa
Szablowskiego grali zupe³nie przyzwoicie i prowadzili momentami
wyra�nie (na 4 minuty przed koñcem meczu ró¿nic¹ 10 punktów).
Niestety � kilka prostych b³êdów i gospodarze odrobili straty i oni przed
fina³ow¹ syren¹ prowadzili 3 punktami. �wietnie spisa³ siê jednak
�MA£Y� Darryl Thompson, który rzuci³ zza 8 metrów skutecznie i zdo-
by³ wyrównuj¹ce punkty doprowadzaj¹ce do dogrywki, w której naszym
zabrak³o jednak si³ i celno�ci w rzutach oddanych. Zaakcentowa³ to mocno
w rozmowie z �P¯K� Mieczys³aw Orliñski, aktywny prezes Klubu Kibica
Polfarmexu.

PGE Turów Zgorzelec � Polfarmex Kutno 109:98
(w kwartach: 21:24, 20:22, 21:20, 28:24; w dogrywce 19:8)

�Polfarmex�: Micha³ Gabiñski 19, Mike Fraser 17, Darryl Thompson 15,
Sebastian Kowalczyk 11, Jacek Jarecki 11, Maksym Sa³asz 10, Arkadiusz
Kobus 8, Grzegorz Grochowski 5, Filip Pruefer 2, Obi Emegano 0.

Jakub Krysiak, uczeñ 3 klasy Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie, pomy�lnie
wkroczy³ na szachow¹ �cie¿kê zajmuj¹c II miejsce i wype³niaj¹c normê
na V kategoriê szachow¹ w zorganizowanym przez Szko³ê Szachow¹
Szach-Mat w £odzi i £ódzki Zwi¹zek Szachowy  II Klasyfikacyjnym
Turnieju Szachowym dla Pocz¹tkuj¹cych oraz Zawodników z Kategoria-
mi Szachowymi. Kuba gra³ w grupie poczatkuj¹cej C i  rywalizowa³ z 17
zawodnikami. Zdoby³ 4 na sze�æ mo¿liwych punktów (z rankingiem 1114).
Ch³opiec sporo gra z bratem Danielem oraz od roku doskonali swoje
umiejêtno�ci podczas lekcji szachowych �Edukacja przez Szachy w Szkole�
i zajêæ �Szachy � Królewska Pasja� w ramach Kutnowskich Grantów
O�wiatowych.

SZACHOWY SUKCES
Wynik nierozstrzygniêty z gro�nym przeciwnikiem, z którym kutnianie
�jesieni¹� przegrali u siebie 2:4, nale¿y uznaæ za cenny. Podopieczni
trenera S³awomira Ryszkiewicza dobrze rozpoczêli rundê wiosenn¹ IV
ligi ³ódzkiej sezonu 2016/2017. Rezultat dla obu teamów zas³u¿ony. Spo-
tkanie sta³o na niez³ym poziomie i by³o wyrównane. Szkoda tylko Kamila
Wielgusa (r. 1997), który uleg³ kontuzji kolana. Miejmy nadziejê, ¿e szybko
dojdzie on do równowagi futbolowej.

KS Omega Kleszczów � KS Sand Bus Kutno 1:1 (0:0)
�Kutno�: Micha³ Soko³owicz, Dmitrij Pietrow, Bartosz Kaczor, Jan Nizio³,
Oskar Szumer, Kamil Wielgus (46 Adrian Bartczak), Rafa³ Serwaciñski,
Bartosz Placek, Kamil Zagajewski, Patryk Nouri (75 Igor Wójcik), Adrian
Kralkowski (86 Maciej Kowalczyk). Bramki: 1:0 � Piotr Janeczek (83),
1:1 � Maciej Kowalczyk (88!).
Kierownik reprezentacyjnej dru¿yny Kutna Andrzej Królak z wielkim
uznaniem podkre�li³ rolê Macieja Kowalczyka, który okaza³ siê Wielkim
Asem trenera Ryszkiewicza. To nie pierwszy i miejmy nadziejê nie ostatni
taki �AS� sympatycznego Maæka! Wej�æ na boisko i zdobyæ jak¿e wa¿nego
gola � i to w ostatnich minutach meczu � to niew¹tpliwie sztuka!

KS Sand Bus Kutno - Unia Skierniewice 2:2 (2:0)
Przeciwnikiem druzyny trenera S³awomira Ryszkiewicza by³ te¿ benia-
minek IV ligi ³ódzkiej. Mimo nienajlepszej aury (deszcz i zimno) spotkanie
sta³o na dobrym poziomie, by³o szybkie i dostarczy³o licznym fanom
futbolu du¿o wra¿eñ. Kutnianie po �wietnych akcjach Kamila Zagajew-
skiego i Rafa³a Serwaciñskiego prowadzili 2:0, ale w drugiej po³owie
go�cie te¿ strzelili dwie bramki i uzyskali remis, który praktycznie odpo-
wiada³ przebiegowi tego zaciêtego spotkania. Kuriozalna by³a 37 minuta.
Zespó³ Unii (trener Kamil Socha) �mia³� w ci¹gu 30 sekund dwa s³upki.
Mieli�my du¿e szczê�cie.
Bramki: 1:0 - Rafa³ Serwaciñski (5), 2:0 - Serwaciñski (40, rzut wolny
z odleg³o�ci 18 metrów), 2:1 - Kamil Sabi³³o (56), 2:2 - Sabi³³o (58).

ZADECYDOWAŁA ZNÓW DOGRYWKA

REMISY NA INAUGURACJĘ

Tegoroczny Ogólnopolski Nocny Maraton P³ywacki mia³ has³o �Ca³a
Polska p³ywa z nami�. W kutnowskim Aquaparku 50 zawodników poko-
na³o 412 kilometrów. Najm³odszymi zawodnikami byli: Oliwia Aleksan-
drowicz i Iga Frydrysiak, a najstarszymi: El¿bieta Kotkowska i Ludwik
Chyczewski. W�ród kobiet najlepsze rezultaty osi¹gnê³y: Edyta Stankiewicz
� 17.150 m, El¿bieta Swat � 11.250 m i Dorota Sa³aga-£aszuk � 10.350 m;
a w�ród panów: Maciej £ukasiewicz 31.600 m, Piotr Lewiñski � 24.700 m
i Tomasz Wolski � 22.900 m. Organizatorem tej czwartej z rzêdu imprezy
by³ kutnowski MOSiR.

OTYLIADA 2017
P³ywanie

TYLKO PIERWSZA ODSŁONA...
Przed tym meczem najwiêksi optymi�ci kutnowskiego zespo³u naszej
ekstraligi my�leli o wygranej z czo³ow¹ ekip¹ Polskiej Ligi Koszykówki
z Ostrowa Wielkopolskiego. Tak siê jednak nie sta³o. Pierwsza po³owa
meczu by³a bardzo wyrównana, ale pó�niej by³o coraz gorzej. O przegranej
- i to wysoko - zadecydowa³a trzecia praktycznie kwarta, a czwarta by³a
ju¿ przys³owiow¹ kropk¹ nad basketowym �i� dla gospodarzy.

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. - Polfarmex Kutno 89:64
(w kwartach: 21:19, 19:20, 22:7, 27:18)

Polfarmex: Kowalczyk 12, Grochowski 12, Jarecki 10, Gabiñski 7,
Sa³asz 5, Pruefer 5, Fraser 4, Kobus 4, Emegano 3, Thompson 2.
Nastêpny mecz Polfarmex-u w Kutnie rozegrany bêdzie 25 marca o godz.
17:30. Do hali SP nr 9 przyjedzie Rosa Radom.
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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 451

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: I8-D-G3-I8-C5  D11-I8-K2-M5-E8-L1
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Piszê jak jest, poniewa¿ t¹ pazern¹ zamianê zieleni na z³ote
powinni�my nazwaæ syndromem Midasa, skutkuj¹cym niespoty-
kan¹ w przesz³o�ci degradacj¹ przyrody. Wybrañcy ludu podbie-
raj¹c biednym, a daj¹c bogatym sam¹ ochronê przyrody, uznali za
- idee fixe. Wed³ug nich smog pojawi³ siê jak fata morgana, wiêc
okre�lono go problemem teoretycznym. Emerytom do³o¿ono
miesiêcznie po 4z³, a ceny wzros³y o 30%. Emeryci jeszcze nie
umieraj¹ z g³odu, wiêc teoretycznie jest w porz¹dku.
W Puszczy Bia³owieskiej wyr¹bie siê 150.000 drzew. Planuj¹c to,
teoretycznie wybrano... jedynie s³uszn¹ drogê. Niestety, cichaczem
drzewa wycinana siê ca³y rok, nie zwa¿aj¹c na okresy ochronne
ptaków i zwierz¹t - �prawdziwa rze� niewini¹tek�. Nie myliæ
z obrazem P. Bruegla. Reasumuj¹c, traktuje siê rzeczy priorytetowe
jako b³ahe. Dlatego te¿, trzeba by samo okre�lenie �problem
teoretyczny�, umie�ciæ w Warszawie pod zegarem wskazuj¹cym
wielko�æ d³ugu publicznego, by przeszed³ do historii  jako �gest
Kozakiewicza�.
Wa¿ne:
Decydenci tak uparcie demontuj¹ krajowy eko � system, ¿e nijak
inaczej, tylko trzeba wspomnieæ o niegdysiejszych prominentach
majstruj¹cych przy rzekach Amur � Darii i Syr- Darii, zasilaj¹-
cych jezioro Aralskie. W konsekwencji tych dzia³añ wielkie i pe³ne
¿ycia jezioro wysch³o, zamieniaj¹c siê w pustyniê. Najwiêksza
katastrofa ekologiczna z winy Homo Sapiens.

IDZIE WIOSNA
Zapracowani le�nicy nazwali  kompleksy le�ne �lasami towaro-
wymi�. Z uwagi na powy¿sze wypada³oby przypomnieæ niegdy-
siejsz¹ opowie�æ o królu Midasie. Zamieniaj¹c piêkny, zielony
�wiat przyrody na z³oty kruszec, og³uch³ na  d�wiêk harfy i g³osu
protestuj¹cej przyrody. Apollin ukara³ go i Midasowi wyros³y�
o�le uszy!
Obecni decydenci wydaj¹c  zarz¹dzenie o dowolno�ci w wyrêbie
drzew równie¿ og³uchli na g³os przyrody.

My, g³uchym na g³os protestuj¹cej przyrody, przesy³amy zdjêcie
kutra i wielb³¹dów stoj¹cych na wyschniêtym jeziorze jako... o�le
uszy króla Midasa.

Podczas remontu domu pamiêtaj Rodaku, by nie zamurowaæ otworów
z jajami i pisklêtami ptaków. Takie dzia³anie jest niehumanitarne,
wrêcz barbarzyñskie i �ciga je prawo.
P.S. Platanowi rosn¹cemu w G³ogowcu zostanie nadane imiê.
Bêdziemy informowaæ o postêpach w sprawie.

Obserwator przyrody  i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Poziomo: A-1. Górzysta wyspa grecka - kurort A-7. �... nad
kuku³czym gniazdem� (zekranizowana powie�æ) B-9. W³ókno
³ykowe do wyrobu p³ótna ¿aglowego C-1. Pomys³, projekt
D-9. Wyst¹pi³ m.in. w komedii filmowej �Wiosna panie sier-
¿ancie� (Józef) E-1. Muzu³mañski rynek E-5. Inserat G-1. �...
ludzie prezydenta� (4 Oscary, Afera Watergate) I-1. Zakopiañska
willa Szymanowskiego I-6. Wyszczególnienie cech charakte-
rystycznych J-9. �... oczy� - komediodramat ze Zbigniewem
Zamachowskim (k³opoty 10-latki) K-1. Element, sk³adnik
L-9. Huragan M-1. B³¹d serwisowy w tenisie M-5. Podziemna
rzeka Hadesu.

Pionowo: 1-A. Co� jak kto� 1-I. Lasso 2-E. Prêty w paleni-
sku 3-A. Wspó³czesna agora 3-I. Wymar³y s³oñ 4-F. ... Szalona
(prawy dop³yw Kaczawy) 5-A. Odmiana �liwy 5-J. L¿ejszy od
wêgla 6-E. Jezioro na Równinie Augustowskiej 7-A. Ostra
potrawa wêgierska 7-I. Zawsze s¹ z ty³u 9-A. Stan podobny do
niepe³nego snu 9-I. Uderzenie kijem bilardowym w kulê 11-A.
W twoich aktach personalnych 11-I. Antylopa afrykañska
13-A. �... Muzykant� (polska nowela) 13-I. Le�ny krzew z kol-
cami.       oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Stan Borys, w³a�ciwie Stanis³aw Guzek, urodzi³ siê 3 wrze�nia
1941 roku w Za³ê¿u (Podkarpackie). To znany, ceniony i utalen-
towany polski wokalista, kompozytor, aktor i poeta. By³ uczniem
ró¿nych szkó³, miêdzy innymi Technikum Mechanizacji Rolnictwa
i Technikum Budowlanego w £añcucie. Uczy³ siê graæ na skrzyp-
cach, klarnecie i gitarze. Swoj¹ dzia³alno�æ artystyczn¹ rozpocz¹³
w 1958 roku w teatrach rzeszowskich. Zaczyna³ od pracy statysty
i rekwizytora . Potem ju¿ gra³ w ró¿nego rodzaju przedstawie-
niach. W 1965 roku powsta³ zespó³ �Blackout�, którego by³ wspó³-
za³o¿ycielem. Od roku 1968 by³ zwi¹zany z formacj¹ muzyczn¹
�Bizony�. Solow¹ karierê rozpocz¹³ w 1969 roku wydaj¹c swój
pierwszy album. W roku 1972 zagra³ samego siebie w filmie �Uciec
jak najbli¿ej�. W sezonie 1974-1975wystêpowa³ w Teatrze �Syrena�
w Warszawie. Potem wyjecha³ z Polski. W latach 1975-2004 miesz-
ka³ za granic¹; najpierw w Stanach Zjednoczonych (Chicago),
potem w Kanadzie (Toronto) i z powrotem w USA (Las Vegas).
W roku 2001 przetworzony fragment jego utworu �Chmurami
zatañczy sen� zosta³ wykorzystany w refrenie piosenki �G³ucha
noc� rapera �Pei�. Stan Borys oskar¿y³ wówczas rapera o kra-
dzie¿ �w³asno�ci intelektualnej�. 1 wrze�nia 2011 roku dosz³o do
zawarcia ugody i wyg³oszenie wspólnego o�wiadczenia, w którym
zaznaczono, ¿e to nie Ryszard �Peja� Andrzejewski umy�lnie u¿y³
� bez zgody autora. Fragmenty tekstu piosenki �Chmurami zatañczy
sen� wskazuj¹, ¿e raper poprosi³ swojego wydawcê o dopilnowanie
formalno�ci w zwi¹zku z u¿yciem tekstu i poinformowanie o tym
Stana Borysa. Zakoñczy³a siê ta sprawa � g³o�na w kraju � polu-
bownie. W 2004 r. by³ Stan Borys gwiazd¹ Festiwalu w Syracuse,
najwiêkszego polskiego festiwalu w pó³nocno-wschodniej czê�ci
Stanów  Zjednoczonych. Festiwal ten co roku gromadzi ponad 25
tysiêcy widzów na placu Clintona. Stan Borys od roku 2004 mieszka
w £omiankach (niedaleko Warszawy) i w Las Vegas. W roku 2005
zacz¹³ wystêpowaæ z grup¹ muzyczn¹ �Imiê Jego 44� z Wroc³awia,
a 5 listopada 2006 roku w rzeszowskiej Filharmonii uroczy�cie
obchodzi³ 45-lecie pracy artystycznej. Stan Borys zadebiutowa³
jako poeta w 1965 roku w �Nowinach Rzeszowskich�. Otrzyma³
te¿ nagrodê w Turnieju Jednego Wiersza, a we wrze�niu 2009 roku
ukaza³ siê zbiór jego wierszy o tytule �Co jest urokiem jego ¿ycia�.
Stan Borys ma w dorobku 12 albumów z jego bardzo dobrymi
piosenkami: �Blackout� (1967), �To ziemia� (1969)z �Bizonami�,
�Krzyczê przez sen� (1970), �Naga� (1971) z �Niebiesko-Czar-
nymi�, Piosenki z filmu �Uciec jak najbli¿ej� (1972), �Stan Borys�
(1974), �Szukam przyjaciela� (1974), �Piszê pamiêtnik artysty�
(1988) � wiersze C.K. Norwida � hañba temu, kto o tym �le my�li,
�Niczyj� (1996), �Portret� (1998), �Znieczulica� (2007) z zespo-
³em �Imiê Jego 44�, �Ikona� (2004). Jego utwory znalaz³y siê rów-
nie¿ w sze�ciu kompilacjach: �The Best of Stan Borys� (1991),
�Z³ote przeboje� (platynowa kolekcja) 2000, �Idê drog¹ nieznan¹�
(z³ota kolekcja) 2002, �Jaskó³ka uwiêziona� (per³y polskie) 2003,
�Spacer dzik¹ pla¿¹� (The Best) 2005, �Gwiazdy polskiej piosenki�
(2008). Stan Borys gra³ w dwóch filmach: �Uciec jak najbli¿ej�
(1972) jako Stan oraz �Historia polskiego rocka� (2008) � obraz
dokumentalny. Ma na koncie wiele nagród krajowych i zagranicz-
nych, m.in.: Br¹zowy Gronostaj na Festiwalu w Rennes 1971
(Francja), Z³oty Medal Olimpiady Piosenki w Atenach (Grecja)
jak i tu Z³ot¹ P³ytê dla najlepszego wykonawcy (1972), Nagrodê
Dziennikarzy na KFPP w Opolu (1973 za �Jaskó³kê uwiêzion¹�
oraz Bursztynowy S³owik na MFP w Sopocie, Nagrodê Prasy na
Festiwalu w Ostendzie (Belgia) 1973, Nagrodê Festiwalu w Castel-
bar (Irlandia) i Festiwalu w Caracas (Wenezuela) 1973 oraz
Honorowy Z³oty Mikrofon Polskiego Radia (2015). Tyko podzi-
wiaæ i gratulowaæ!     Jerzy Papiewski

Stan Borys w Kutnie

55 LAT NA ESTRADZIE
Tego popularnego artystê go�cili�my w Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca w cyklicznym kutnowskim programie �Podwieczorek
z gwiazd¹� prowadzonym przez znanego dziennikarza muzycz-
nego Telewizji Polskiej £ód� Leszka Bonara.
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Zachowa³a siê w rêkopisie notatka doktorowej Pielaszewskiej
opisuj¹cej budowê nowego ko�cio³a: Pamiêtam doskonale stary
ko�ció³ek o jednej wie¿y, gro¿¹cy zawaleniem. W roku 1880,
30 listopada, odby³a siê w nim uroczysto�æ z³otych godów
moich dziadków (...) Wkrótce potem zaczêto rozbieraæ stary
ko�ció³. Nabozeñstwa odbywa³y siê w przerobionej plebani, na
miejscu której pobudowano wiele obszerniejsz¹ obecn¹. Ksi¹dz
dziekan Zbrowski mieszka³ w organistówce, nadzwyczaj lichym
budyneczku. Proponowane mieszkanie dla dziekana w domu
doktora Chaw³owskiego zosta³o odrzucone, gdy¿ chcia³, ¿eby
najpierw pobudowano du¿¹, piêtrow¹ plebaniê. Na to komitet
budowy ko�cio³a nie móg³ siê zgodziæ maj¹c bardzo skromne
fundusze. Miasto by³o nieliczne i w najwiêkszej czê�ci o ludno-
�ci ¿ydowskiej, bardzo biednej i zamo¿niejszej niemieckiej.
Wszystkie domy lepsze w rynku nale¿a³y do Niemców. Inteli-
gencji polskiej by³o w owe czasy bardzo ma³o, a w okolicach
Kutna du¿o ko�cio³ów i nie nale¿¹cych do Kutna (do parafii
�w. Wawrzyñca) parafian. G³ównymi fundatorami, o ile mogê
pamiêtaæ byli: w³a�ciciel Kutna rejent Zawadzki zamieszka³y
na sta³e w Warszawie, z Cieleckich hrabina Moszyñska w³a�ci-
cielka Sójek, mój Ojciec doktor Pielaszewski, pan Andrzej
Nowakowski, pan Szymañski ojciec mê¿a pani Jadwigi, poza
tym inni, o których nie pamiêtam. Jak sk³adki by³y roz³o¿one
nie mog³am wiedzieæ bêd¹c dzieckiem. Pamiêtam jedynie, ¿e
ojciec p³aci³ kilka razy. Nale¿¹c do komitetu budowy by³
bardzo czynnym. W fundamentach starego ko�cio³a, mimo
starannych poszukiwañ nie znaleziono �ladów kamienia
wêgielnego. W fundamentach nowego ko�cio³a, pod wielkim
o³tarzem przygotowano czworok¹tny otwór, w który przy wiel-
kiej uroczysto�ci i bardzo licznym zgromadzeniu parafian,
w³o¿ono pergamin z licznymi podpisami pod odpowiednio sfor-
mu³owan¹ tre�ci¹. Zwiniêty w rolkê, w³o¿ono do d³ugiej puszki
metalowej wraz z kilkoma sztukami monety bie¿¹cej - i w mo-
ich oczach zamurowano (...) Co do planu budowy ko�cio³a, po
rozmowie z pani¹ Szymañsk¹ przypomnia³am sobie ró¿ne szcze-
gó³y (...) Kilka lat potem ko�ció³ by³ ju¿ pod dachem, ale
niewykoñczony jeszcze. (...) Roboty budowlane prowadzi³ dla
ekonomii, mo¿e nawet miejscowy budowniczy pan Kowalski.
Ksi¹dz dziekan Zbrowski, o ile pamiêtam stale zamieszkiwa³
organistówkê. Fundamenty pod plebaniê, po rozebraniu
starej, zamienionej prowizorycznie na kaplicê, d³ugo le¿a³y
rozpoczête i dopiero po naszym wyje�dzie z Kutna w 1905 roku,
plebaniê pobudowano.
Janusz Ziemacki, 700 lat parafi �w. Wawrzyñca w Kutnie,
Biblioteka Kuriera Niebieskiego nr 2, Kutno 2001

We wtorek, 14 marca, rozegrano w Szkole Podstawowej imienia
Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie I TURNIEJ GRY
W WARCABY SZKÓ£ PODSTAWOWYCH GMINY KUTNO.
Spo�ród 16 kandydatów szkó³ Gminy Kutno do �cis³ego fina³u
dotar³o czterech uczniów. Po rozegraniu partii fina³owych zwy-
ciê¿y³ Patryk Kowalczyk (SP im. Kornela Makuszyñskiego
w Strzegocinie) przed Oskarem Kozaneckim (ZS im. W³. St. Rey-
monta w Go³êbiewku) i Mateuszem Miko³ajczykiem (ZS im. W³.
St. Reymonta w Go³êbiewku), a czwartym by³ Krzysztof Pietrzak
(SP im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ we Wroczynach). Laureatom
i wszystkim uczestnikom gratulujemy!

WARCABOWY TURNIEJ

Sprostowanie
Uchwa³a Rady Miasta Kutna w sprawie nadania nazw ulicom w mie�cie Kutno
wprowadza nazwê Wrzosowa dla ulicy biegn¹cej prostopadle od ul. ¯niwnej
w kierunku zachodnim oraz nazwê Stanis³awa Gruszczyñskiego dla ulicy
bêd¹cej przed³u¿eniem ulicy Stanis³awa Gruszczyñskiego.             /J.P./

BUDOWA KOŚCIOŁA MUZYCZNE PODRÓŻE

Wyst¹pi³a na scenach Opery Krakowskiej, Teatru Muzycznego w £odzi
i Teatru Movimento w Czechowicach-Dziedzicach w rolach Hrabiny
(Wesele Figara), Adiny (Napój mi³osny), Ksiê¿niczka Mi (Kraina U�mie-
chu), Rozyny (Cyrulik Sewilski) i Frasquity (Carmen). Jest laureatk¹
II Miejsca na Miêdzynarodowym Konkursie Wokalnym we Vrablach,
Nagrody Specjalnej ZASP na Miêdzynarodowym Konkursie Wokalnym
�Z³ote G³osy� w Warszawie, Wyró¿nienia na Ogólnopolskim Konkursie
Wokalnym im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie oraz pó³finalistk¹ na
Miêdzynarodowym Konkursie Wokalnym �Competizione dell�Opera�
w Taszkencie. Uczestniczy³a w mistrzowskich kursach wokalnych
Mariusza Kwietnia, Teresy ¯ylis-Gary, Marka Rzepki, Jerzego Artysza,
Paula Esswooda, Ingrid Kremling, Elisabeth Wilke oraz w festiwalach
Wratislavia Cantans i Akademia Mozartowska z Wroc³awsk¹ Orkiestr¹
Barokow¹ oraz z Il Giardino Armonico. Koncertuje z pianist¹ Markiem
Drewnowskim. Nagra³a p³ytê z Pie�niami ¯ydowskimi op. 17 M. Wein-
berga z pianist¹ £ukaszem Dêbskim. Jest laureatk¹ III edycji Stypendium
Indeks Start2Star Fundacji 2065 im. Les³awa Pagi oraz Fundacji Jolanty
i Leszka Czarneckich, stypendystk¹ Rektora Akademii Muzycznej w £odzi
(2012/2013), Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie (2014/2015) oraz
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (2014/2015). Koncertuje w Polsce
i za granic¹ wykonuj¹c repertuar operowy, operetkowy, sakralny i kame-
ralny. Od kwietnia 2016 r. jest Prezesem Fundacji Promocji i Rozwoju
Sztuki �SOPRANO�. Natomiast przy  epokowym fortepianie, na którym
ongi� koncertowa³ Franciszek Liszt zasiad³ Jakub Gajdecki, absolwent
�Instrumentalistyki� na Akademii Muzycznej w £odzi.
Na koncert przyby³a bardzo liczna grupa melomanów, nie tylko z Kutna,
ale równie¿ z innych odleg³ych miejscowo�ci. Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e w�ród publiczno�ci znalaz³a siê Magdalena £ukomska, autorka ksi¹¿ki
�Dwór Sójki i jego mieszkañcy�, która na miejscu podpisywa³a swoje
ksi¹¿ki. Wieczór okaza³ siê �strza³em w dziesi¹tkê� o czym �wiadczy
licznie przyby³a publiczno�æ a tak¿e fakt, ¿e rezerwowano ju¿ miejsca na
nastêpny - II Koncert z cyklu operowego Tym razem bêdzie to

�WIECZÓR W£OSKI�,
który odbêdzie siê

22 KWIETNIA O GODZINIE 18:00.
�piewaj¹co zapraszamy!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Pie�ni te wykona³a Magdalena Marchewka � absolwentka studiów
wokalno-aktorskich w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie �piewu
dr Marka Rzepki, Akademii Muzycznej w £odzi w klasie �piewu prof.
Beaty Zawadzkiej-K³os oraz Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Legnicy
w klasie �piewu mgr Agnieszki Justyny Szumi³o.




