
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA

www.zyciekutna.pl                           powiatowe@zyciekutna.com.pl

Gazeta Publicystyczno − Promocyjna   Nr 4/425/2016  25.02.2016 r.

Egzemplarz bezpłatny                               ISSN 1507−0212

Rok 2015 by³ niezwykle udany dla £ukasza Wójcika, mieszkañca Kutna,
zawodnika Aeroklubu W³oc³awskiego i Gliding Team Klinika Kolasiñski.
Z³oty medalista mistrzostw Europy w szybownictwie zaj¹³ 6 miejsce
w plebiscycie miesiêcznika �Skrzydlata Polska�. Kutnowski szybownik
tak zacne wyró¿nienie odebra³ na 21 Balu Lotnika i Polskiej Obronno�ci
w Sali Bankietowej Stadionu Legii Warszawa. Okaza³¹ statuetkê i nagrodê
odebra³ z r¹k El¿biety Ma�larz z firmy Megmar Logistics & Consulting
Sp. z o.o. z Kutna.  /fot. Altair/

KOLEJNY SUKCES WÓJCIKA

NAJLEPSI

Grupa osiemnastu najlepszych uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów
z Gminy Kutno zapewne na d³ugo zapamiêta swój pobyt, 11 lutego 2016
roku, w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy.          (ci¹g dalszy - strona 4)

WALENTYNKI

Maluchy z klas ID i IE kutnowskiej Szko³y Podstawowej nr 9 urz¹dzi³y
�Walentynki dla babæ i dziadków�.          (ci¹g dalszy - strona 15)

NAJLEPSI W SPORCIE POWIATU KUTNOWSKIEGO 2015
Sportowcy:

• Kevin Johnson
• Łukasz Wójcik

Drużyny:
• MKS „Stal” BiS Kutno
• „Polfarmex” Kutno

Trenerzy (sztab szkoleniowy
„Polfarmexu” Kutno):

• Jarosław Krysiewicz
• Krzysztof Szablowski
• Wojciech Walich

KOLOROWE CHWILE RELAKSU

W Muzeum im. J. Dunin Borkowskiego w Kro�niewicach trwaj¹ zajêcia
organizowane w ramach ferii zimowych. Codziennie placówkê odwiedza
wiele dzieci, które chêtnie uczestnicz¹ w warsztatach i z wielkim zaanga-
¿owaniem ucz¹ siê poprzez zabawê.           (ci¹g dalszy - strona 4)

PODSUMOWANIE 2015 ROKU

W �rodê, 17 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej
Policji w Kutnie, odby³a siê odprawa roczna podsumowuj¹ca 2015 rok.
W spotkaniu wzi¹³ udzia³ zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w £odzi do spraw logistyki W³odzimierz Kalinowski, kierownictwo
kutnowskiej Komendy, przedstawiciele samorz¹dów i instytucji wspó³-
pracuj¹cych z Policj¹.           (ci¹g dalszy - strona 3) KUTNO MIASTO RÓŻ

– CHCĘ TU BYĆ!
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej w 2014 roku reali-
zowa³o �Kutno miasto ró¿ �
chcê tu byæ!� Tak zatytu³owane
zadanie publiczne zosta³o zle-
cone Towarzystwu  Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej przez
Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich. W roku 2015 Minister-
stwo z kilkuset zrealizowanych
projektów wybra³o nieca³e
piêædziesi¹t, których opis opu-
blikowa³o w Atlasie dobrych
praktyk FIO 2014.

(ci¹g dalszy - strona 5)

WOJENNE WSPOMNIENIA

W Muzeum Regionalnym w Kutnie mia³o miejsce spotkanie
z Jerzym Werwiñskim, wiê�niem niemieckiego wiêzienia policyj-
nego na Radogoszczu w £odzi, w okresie II wojny �wiatowej.

(ci¹g dalszy - strona 4)

FERIE W WIŚLE

Pozdrowienia z pensjonatu �K³os� w Wi�le, miasta Adama Ma³ysza
i Pa³acu Prezydenckiego.           (ci¹g dalszy - strona 3)
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Z ogromn¹ satysfakcj¹ informujemy, ¿e uczniowie I LO im. gen. J.H.
D¹browskiego zakwalifikowali siê do etapu centralnego trzech olimpiad
przedmiotowych.
Aleksandra Wiklak, uczennica klasy IIIa, we�mie udzia³ w eliminacjach
centralnych Olimpiady Jêzyka Francuskiego (opiekun Anna Wdowiak)
i Olimpiady o Polsce i �wiecie Wspó³czesnym (opiekun Emila Konwerska),
natomiast Krzysztof Jaworski, uczeñ klasy IId, bêdzie walczy³ o tytu³
laureata w Olimpiadzie Historycznej (opiekun P. Zawadzki). Serdecznie
gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Rodzinie
�P.

ZOFII
MARKOWICZ

- ¿ony by³ego prezydenta miasta Kutna -
serdeczne wyrazy wspó³czucia

sk³adaj¹
Kole¿anki i Koledzy

Rodzinie
�P.

ZOFII
MARKOWICZ

Najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³ada

Rodzina Stelmaszewskich

Dziêkujê Wszystkim,
a w szczególno�ci lekarzom

Oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej
na czele z doktorem Bartczakiem,

za serdeczn¹ opiekê
okazan¹ mojej ¯onie

Zofii Markowicz
w ostatnich dniach ¯ycia.
Dziêkujê serdecznie Tym,

którzy wziêli udzia³ w Ostatnim Po¿egnaniu.
Henryk Markowicz z Rodzin¹

ZAKWALIFIKOWANI

Biskupia wizyta
Biskup Andrzej Franciszek Dziuba
odwiedzi³ Kutnowski Szpital
Samorz¹dowy z okazji �wiatowego
Dnia Chorego. Biskup odwiedzi³
równie¿ pacjentów Oddzia³u Chirur-
gii Urazowo-Ortopedycznej.

Cz³owiek roku
Rados³aw Rojewski, dyrektor Kut-
nowskiego Domu Kultury, zosta³
wyró¿niony tytu³em �Cz³owieka
Roku 2015 Powiatu Kutnowskiego�
w konkursie �Nasz Tygodnik�
- Dziennika £ódzkiego.

Hala wyremontowana
Od pa�dziernika trwa³ remont hali
sportowej SP nr 1 w Kutnie. Kosz-
towa³ 681 tysiêcy z³otych.

Nowe kursy
W Kutnie otworzono filiê Centrum

Nastêpnie g³os zabra³ zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w £odzi W³odzimierz Kalinowski. W swoim wyst¹pieniu podziê-
kowa³ przedstawicielom samorz¹dów za wspó³pracê z funkcjona-
riuszami tutejszej jednostki. Du¿e s³owa uznania przekaza³
kutnowskim policjantom w zapewnieniu bezpieczeñstwa na terenie
powiatu kutnowskiego. W 2015 roku policjanci Komendy Powia-
towej Policji w Kutnie stwierdzili 1648 przestêpstw. Zanotowano
o 122 przestêpstwa mniej ni¿ w 2014 roku.
Rodzaj przestêpstwa Lata

2014 2015
Zabójstwa 2  0
Kradzie¿e cudzej rzeczy 319 224
Kradzie¿e z w³amaniem 248 224
Kradzie¿e pojazdu 20 12
Rozboje 20 32
Zniszczenie cudzej rzeczy 98 101
Bójki i pobicia 16 11
Policjanci zabezpieczyli: marihuana 2339,3 grama; amfetamina
242,85 grama; ekstazy 13 tabletek; mefedron 57,3 grama; haszysz
2,3 grama. W 2015 roku ³¹cznie policjanci zabezpieczyli 26 imprez
masowych, z czego: 18 meczy koszykówki; 6 imprez artystyczno-
rozrywkowych; 2 mecze KS Sand-Bus - 549 policjantów. Zabez-
pieczono 39 przejazdów kibiców. Policjanci przeprowadzili 83 spo-
tkania z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz 7 spotkañ z rodzicami. Na drogach
powiatu kutnowskiego dosz³o do 174 wypadków, to o 10 wiêcej
ni¿ w 2014 roku. Zanotowano spadek ofiar �miertelnych w wy-
padkach drogowych. W 2014 roku by³o ich 9, a w 2015 zginê³o
7 osób.       Pawe³ Witczak

PODSUMOWANIE 2015 ROKU
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Kutnowscy policjanci posumowali 2015 rok. W powiecie kutnowskim
jest bezpieczniej. W ubieg³ym roku zanotowano 122 przestêpstwa
mniej ni¿ w 2014 roku. W �rodê, 17 lutego 2016 roku, w sali
konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odby³a siê
odprawa roczna podsumowuj¹ca 2015 rok. W spotkaniu wzi¹³
udzia³ zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w £odzi do
spraw logistyki W³odzimierz Kalinowski, kierownictwo kutnowskiej
Komendy, przedstawiciele samorz¹dów i instytucji wspó³pracu-
j¹cych z Policj¹. Odprawê otworzy³ p.o. Komendanta Powiatowego
Policji w Kutnie podinspektor Zbigniew Gruszczyñski, który po
przywitaniu go�ci omówi³ wyniki pracy osi¹gniête przez policjantów
w ubieg³ym roku.

Kszta³cenia Ustawicznego Nowo-
czesnych Technologii w £odzi.
Informacje: 42-631- 98-48 w. 11
oraz 784-207-390.

Konkurs rozstrzygniêty
A¿ 28 z 36 organizacji pozarz¹do-
wych otrzyma dofinansowanie na
dzia³alno�æ kulturaln¹.

Nowe rondo
Do koñca czerwca ma byæ opraco-
wana dokumentacja techniczna na
budowê ronda na skrzy¿owaniu
ul. ̄ wirki i Wigury, Wyszyñskiego
i Troczewskiego.

Mniej nas
NA KONIEC 2015 ROKU
KUTNO LICZY£O 44.363
OSÓB, CZYLI O 395 MNIEJ
NI¯ ROK WCZE�NIEJ.

FERIE W WIŚLE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Mamy mnóstwo zajêæ, m.in. zje¿d¿amy ze stoku obok stacji narciarskiej
�Nowa Osada� (nawet... wieczorem).

W obozie, zorganizowanym przez kutnowski �Team Tour�, uczestniczy
50 uczniów kutnowskich szkó³ podstawowych. Jest fajnie! Jeszcze raz
serdecznie pozdrawiamy.
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WIEŚCI GMINNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Odby³a siê tu mi³a dla nich uroczysto�æ zwi¹zana z przyznaniem im
nagród � stypendiów motywacyjnych w I semestrze nauki (236 z³otych),
dyplomów i markowych d³ugopisów. Uczniów oraz ich dyrektorów
szkó³ powita³a Zofia Andrzejczyk � kierownik Gminnego Zespo³u
ds. Obs³ugi Publicznych Placówek O�wiatowych. Jest nam mi³o, ¿e
mamy grupê bardzo zdolnych uczniów i mo¿emy w ten sposób was
nagrodziæ za wk³ad pracy w naukê � powiedzia³a pani kierownik.
Pogratulowa³a uczniom wspania³ych wyników w nauce (�rednia 5.00-
5,36), ¿yczy³a powodzenia w dalszej nauce.

NAJLEPSI

Do tych ¿yczeñ przy³¹czy³ siê równie¿ wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a.
¯yczê kolejnych sukcesów. To tak¹ w³a�nie nauk¹, w takim jak tu
spotkaniu promujecie siebie, swoje szko³y i oczywi�cie gminê. Musicie
wiedzieæ, ¿e oko³o 200 uczniów z naszej gminy uczêszcza do kutnow-
skich szkó³. ¯yczê samych szóstek � zaznaczy³ Jerzy Bry³a.
W grupie wyró¿nionych znale�li siê: ze Szko³y Podstawowej we
Wroczynach: Julia Mia¿d¿yk (kl. V, �rednia 5,0), Natalia Lasecka
(kl. VI, 5,0), Katarzyna Pietrzak (kl. VI, 5,0) i Maryna Suchodolska
(kl. VI, 5,0); ze Szko³y Podstawowej w Strzegocinie: Patrycja
Stêpieñ (kl. VI, 5,0) i Bart³omiej Florczak (kl. V, 5,0); z Zespo³u Szkó³
w Byszewie: Julia Maciejewska (SP kl. V, 5,09), Ma³gorzata Biegu-
szewska (SP kl. VI, 5,09) i Sandra Szymañska (Gimnazjum kl. IIb,
5,0); z Zespo³u Szkó³ w Go³êbiewku: Julia Jó�wiak (SP kl. V, 5,09),
Zuzanna Jaciubek (SP kl. V, 5,18), Magdalena Krupiñska (SP kl. V,
5,18), Natalia Krawiec (SP kl. V, 5,09), Wiktoria Pietrzak (SP kl. V,
5,18), Martyna Serek (SP kl. V, 5,36); natomiast z Gimnazjum:
Zuzanna Gabrysiak (kl. I, 5,07), Alicja Pasiñska (kl. IIa, 5,07) i Do-
minik Paw³owski (kl. IIIa, 5,31).          /A.B./

Po¿egnanie komendanta
Podinspektor Ireneusz Wrzesiñski,
komendant Komisariatu Policji
w Kro�niewicach odszed³ na eme-
ryturê po 28 latach pe³nienia s³u¿by.
We wtorek, 9 lutego, odby³o siê ofi-
cjalne po¿egnanie, w którym udzia³
wziêli m.in.: Julianna Barbara
Herman - burmistrz Kro�niewic,
Zdzis³aw Kostrzewa - wójt gminy
Nowe Ostrowy oraz by³y komen-
dant KPP w Kutnie Jan Kuropatwa
wraz z p.o. komendanta Zbigniewem
Gruszczyñskim. Póki co pracami
kro�niewickiej komendy bêdzie
kierowa³ podkomisarz Tomasz
Borowiecki, dotychczasowy zastêpca
Komisariatu w Kro�niewiach.

Szczyt - wojewody!
Wojewoda ³ódzki stwierdzi³
niewa¿no�æ uchwa³y Rady Gminy
Oporów w sprawie likwidacji Gim-
nazjum w Szczycie.

Personalia
Od 16 lutego Konrad K³opotowski,

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Podczas pierwszych zajêæ uczestnicy zapoznali siê z legendami smoków
orientalnych, wierzeniami �Potomków Smoka�, a tak¿e kultur¹ Azji
Wschodniej. Z uwagi na rozpoczêcie chiñskiego roku Ma³py uczestnicy
poznali tradycje noworoczne i znaczenie chiñskiego zodiaku. Dla uczcze-
nia �wiêta Wiosny dzieci z zaanga¿owaniem wykona³y stwory z chiñ-
skiej mitologii. Z uwagi na temat mi³o�ci i szczê�cia � pojawiaj¹cy siê
w znacz¹cym stopniu w kulturze Orientalnego Smoka - uczestnicy poznali
historiê �wiêta Zakochanych. Po zapoznaniu siê z tradycjami Walenty-
nek, ich symbolami oraz ró¿nicami jakie wystêpuj¹ z uwagi na przyna-
le¿no�æ etniczn¹ i kulturow¹, recytowano wiersze i s³uchano muzyki
o tematyce mi³osnej.

KOLOROWE CHWILE RELAKSU

Po czê�ci merytorycznej dzieci przyst¹pi³y do wykonania w³asnych
kartek walentynkowych metod¹ quillingu. Praca ma³ych r¹czek przynio-
s³y niesamowite efekty. Podczas spotkañ feryjnych nie mo¿e zabrakn¹æ
spotkañ zwi¹zanych ze �wiatem bajek i animowanych postaci. Szczególn¹
atrakcj¹ owych zajêæ jest wy�wietlanie bajek z dziadkowego projektora,
a poprzez to podró¿ w animacjê z dawnych lat. W czê�ci warsztatowej
dzieci wcieli³y siê w rolê twórców kukie³ek i projektantów mody. Klek-
sografia, monotypia, pop art. � to tylko czê�æ atrakcji jakie realizujemy
podczas zajêæ.  (info: Emilia Tarka, foto: Tomasz Janczewski)

aktualny przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej Radu Powiatu, by³y
starosta kutnowski, zosta³ kierow-
nikiem Powiatowej Agencji Mo-
dernizacji i Restrukturyzacji Rol-
nictwa w Kutnie.

Medale �Ró¿y�
M³odzi pi³karze z SL �Salos�,
w Kutnie - Wo�niakowie, godnie
reprezentowali powiat kutnowski
podczas XX Ogólnopolskich
Igrzysk M³odzie¿y Salezjañskiej
w Fusalu. Odby³y siê one w Lubinie.
W turniejach bra³o udzia³ blisko
300 zawodników z ró¿nych regionów
Polski, m.in. z Suwa³k, Rzeszowa,
Torunia, £odzi, Warszawy. Dziew-
czêta zajê³y pierwsze miejsce
i zdoby³y z³oty medal, a ch³opcy
w kategorii B i C byli drudzy. Naj-
lepszym zawodnikiem mistrzostw
w kategorii C zosta³ Mi³osz Krygiel
z �Ró¿y� a w kategorii B Patryk
Cie�lak - Kutno. Królow¹ strzelców
w kategorii A zosta³a Justyna
Matusiak z �Ró¿y�.

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie zorganizowa³a konferencjê pra-
sow¹ na temat tworzenia �Map zagro¿eñ�. Otworzy³ j¹ podkomisarz
Pawe³ Witczak w obecno�ci p.o. Komendanta Powiatowego Policji
w Kutnie podinspektora Zbigniewa Gruszczyñskiego. �Mapa� bêdzie
przedstawiaæ  zagro¿enia dostrze¿one i zarejestrowane przez s³u¿by
oraz zagro¿enia wskazane przez obywateli. Takie �mapy� tworzone
bêd¹ we wszystkich województwach i powiatach. �My tworzymy tak¹
�mapê� w powiecie. Do tej pory mieli�my wiedzê na temat przestêpstw
pope³nianych w naszym powiecie. Dziêki niej poznali�my rejony najbar-
dziej zagro¿one, teraz chcemy wykorzystywaæ informacje z konsultacji
spo³ecznych� - mówi³ Pawe³ Witczak. �Mapa� ma: - pokazywaæ
zagro¿enia dostrze¿one i zarejestrowane przez s³u¿by jak i te wskazane
przez obywateli, ma formu³owaæ prognozy tych zagro¿eñ, równie¿
w zwi¹zku z organizacj¹ ró¿nych �imprez�. Ma s³u¿yæ ocenie i dosto-
sowaniu  struktur organizacyjnych s³u¿b, w tym policji. Ma byæ
narzêdziem wymiany informacji dla s³u¿b odpowiedzialnych za bez-
pieczeñstwo obywateli. Na jej  podstawie bêdzie mo¿liwe ponowne
otwarcie by³ych komisariatów policji. Pe³ni¹cy obowi¹zki Komendanta
Powiatowego Policji w Kutnie Zbigniew Gruszczyñski równie¿
nadmieni³: �Policja musi byæ bli¿ej spo³eczeñstwa, a ide¹ �Map
zagro¿eñ� jest ocena faktycznego stanu zagro¿enia w danym rejonie.
Umo¿liwi to reaktywacjê zlikwidowanych placówek policji, gdy oka¿e
siê, ¿e s¹ one potrzebne. �Mapê zagro¿eñ� powiatu kutnowskiego
bêdzie mo¿na �ledziæ na stronie internetowej KPP Kutno. Aktualnie
trwa kompletowanie i wdra¿anie informacji.         /B.G./

MAPA ZAGROŻEŃ

W poniedzia³ek, 15 lutego, dla uczestników ferii zimowych - zorganizo-
wanych przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych w Kutnie - odby³a
siê pogadanka przedstawicielek Powiatowej Stacji Sanitarno�Epidemio-
logicznej Kutnie Jolanty Dudkiewicz oraz Komendy Powiatowej Policji
w Kutnie Edyty Machnik. Tematyka spotkania dot. przestrzegania higie-
ny, zdrowego stylu ¿ycia, profilaktyki antytytoniowej oraz bezpieczeñ-
stwa podczas ferii zimowych. Wspólnie z dzieæmi rozwi¹zywano przygo-
towan¹ krzy¿ówkê z has³em �Bezpieczeñstwo�.

BEZPIECZNE FERIE

Rodzinie
�P.

ZENONA MAZURA
serdeczne kondolencje

sk³ada
Rodzina Stelmaszewskich

Tegoroczne ferie zimowe uczniowie szkó³ podstawowych w Kutnie
spêdzaj¹ w ró¿ny sposób. Jedni - w�ród kole¿anek i kolegów na swoich
osiedlach, a inni korzystaj¹ z zaproszenia przez instytucje kultury; na przy-
k³ad w Kutnowskim Domu Kultury. Maj¹ do wyboru udzia³ w konkursach
origami, konkursach recytatorskich. Mog¹ uczyæ siê szycia, uczestniczyæ
w zimowym konkursie plastycznym.Zajêcia prowadzone s¹ w godzinach
od 10.00 do 14.00. My trafili�my na zajêcia plastyczne 34-osobowej grupy
dzieci w wieku 6-10 lat. Pod okiem instruktorek: Violi Tucholskiej
i Agnieszki D¹browskiej-Walczak dzieci próbowa³y swych umiejêtno�ci
w wykonywaniu piesków z� rolek po papierze toaletowym i kolorowych
papierów.           /A.B./

ZIMOWE SPOTKANIA W KDK

Spotkania z dzieæmi  i m³odzie¿¹ w okresie ferii zimowych Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie zorganizowa³a w dwóch
grupach. W kolejne dni tygodnia uczniowie z podstawówek spotykaj¹ siê
tu w godzinach 10-14 na ró¿nego rodzaju zajêciach manualnych. Uczniowie
starsi � gimnazjali�ci; spotykaj¹ siê natomiast od godziny 15 do 18. Naj-
wiêkszym wziêciem ciesz¹ siê gry planszowe: �Carcassonne�, �Monopoly�,
�Double�. Rozgrywki te przybli¿a³a Sylwia Frontczak, kierownik Oddzia³u
dla Dzieci i M³odzie¿y. Nad realizacj¹ zaplanowanych zajêæ czuwa³a
Katarzyna Józwiak.           /A.B./

FERIE W BIBLIOTECE

WOJENNE WSPOMNIENIA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
To spotkanie z mieszkañcami naszego miasta zorganizowali cz³onkowie
Towarzystwa Mi³o�ników Historii ̄ ychlina oraz Muzeum Regionalne.
Pan Jerzy wspomina³ o swoich wojennych losach, o tym jak trafi³ do
tego wiêzienia jako 16-letni ch³opak. Nie zna³ jêzyka niemieckiego.
By³o trudno, trzeba by³o przystosowaæ siê do jednego posi³ku w czasie
dnia; pó³ bochenka chleba musia³o starczyæ na ca³y dzieñ. Przebywa³
tu 2,5 miesi¹ca. St¹d wywieziony zosta³ do obozu pracy na Sikawie,
na obrze¿ach £odzi. Po jakim� czasie kolejna zmiana miejsca, tym
razem do miejscowo�ci Parki w pobli¿u Poddêbic, gdzie kopano oko-
py. £ami¹cym siê g³osem wspomnia³ wydarzenia z 17 na 18 stycznia
1945 roku, kiedy to Niemcy dokonali masakry wiê�niów; czê�æ osa-
dzonych rozstrzelano. Budynki wiêzienne wraz ze znajduj¹cymi siê
tam lud�mi po prostu spalono. To przykre wspomnienia � mówi³ pan
Werwiñski, ale nigdy nie zapomnê co móg³ prze¿ywaæ cz³owiek bêd¹cy
g³odnym, to g³ód by³ gorszym przeciwnikiem od batów niemieckich
¿o³daków. Dzi� na terenie dawnego wiêzienia znajduje siê Oddzia³
Martyrologii i Walki �Radogoszcz� bêd¹cy czê�ci¹ Muzeum Tradycji
Niepodleg³o�ciowych w £odzi.          /A.B./
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

5 marca 2016 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@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

Je�li chcecie Pañstwo zobaczyæ jakich ongi� u¿ywano przedmio-
tów w gospodarstwie domowym odwied�cie Po¿arnicze Centrum
Historyczno-Edukacyjne Ziemi £ódzkiej w Wolborzu. Wystawa
�Powróæmy jak za dawnych lat�� prezentuje sprzêt gospodar-
stwa domowego z prze³omu XIX i XX wieku, m.in.: maglownicê,
rêczn¹ pralkê, wspania³¹ kolekcjê sztuæców i wiele innych.
Zapraszamy do muzeum od wtorku do pi¹tku w godzinach
10.00-14.00 oraz w niedzielê 14.00-17.00. Dla grup istnieje mo¿-
liwo�æ uzgodnienia terminu zwiedzania pod numerem telefonu:
669-555-215.

RETRO WYSTAWA
Ostatnie dziesiêciolecia przynios³y bardzo szybki rozwój ró¿nego
rodzaju sprzêtów gospodarstwa domowego. Trudno nam sobie
teraz wyobraziæ ¿ycie bez lodówki, zmywarki, pralki czy miksera.
Wprawdzie o tak zaawansowanym sprzêcie przed stu laty nie
mog³o byæ mowy, ale ju¿ wtedy ludzie próbowali u³atwiæ sobie
¿ycie.

W ramach obchodów 70-lecia Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Kutnie,
12 lutego, odby³ siê po raz pierwszy koncert puzonowy w wykonaniu
uczniów, absolwentów szko³y i zaproszonych go�ci-artystów muzyków.
Wykonywa³o go 18 puzonistów i perkusista. Koncert by³ efektem dwu-
dniowych warsztatów instrumentalnych, którymi pokierowa³ dr hab. Zdzis³aw
Stolarczyk, wybitny puzonista z Akademii Muzycznej w Krakowie. Od
2005 roku pe³ni on funkcjê prezesa Polskiego Stowarzyszenia Puzonistów
i Tubistów oraz jest cz³onkiem International Trombone Association. Koncert
rozpocz¹³ Kutnowski Kwartet Puzonowy który wyst¹pi³ w sk³adzie: Kamil
Pasikowski, Adrian Górski, Dominik Ostrowski oraz nauczyciele szko³y:
Rados³aw Szulc i na kot³ach Jakub Jeziorowski. Wykonali oni utwór pod
nazw¹ �Fanfara�. Kolejno na scenie swoje umiejêtno�ci instrumentalne
prezentowali uczniowie klas pierwszych: Micha³ ¯ak i Dominik Ostrowski,
którym akompaniowa³a Joanna Moryciñska. Du¿ymi owacjami nagrodzono
wystêp Aleksandra S³ucha³y � absolwenta kutnowskiej szko³y muzycznej
oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, maj¹cego za sob¹ koncerty
w Chinach i kilku krajach Europy.

KONCERT PUZONISTÓW

To, co zaprezentowa³ w solowym wystêpie gry na tubie Micha³ Walczak
graj¹cy w Filharmonii £ódzkiej, mo¿na porównaæ do wirtuozerii. Takiego
wystêpu nie da siê opisaæ. Nie mo¿na pomin¹æ wystêpu duetu puzoni-
stów: dr. hab. Zdzis³awa Stolarczyka i Rados³awa Szulca, nauczyciela PSM
Kutno, dziêki którym ten koncert, jak i warsztaty chóru puzonistów,
zosta³y zrealizowane. Wykonali oni utwór Devils Waltz Stevena Verhelsta.
Koncert zakoñczy³a wspomniana wy¿ej 18-osobowa grupa puzonistów,
a utwór �Mamma Mia� z repertuaru zespo³u ABBA, na pro�bê widowni
wykonany zosta³ dwukrotnie.          /A.B./

4 marca o godz. 1700 placówka im. Jerzego Dunin-Borkowskiego,
hetmana kolekcjonerów polskich, go�ciæ bêdzie jednego z najbar-
dziej znanych komentatorów polskich - Krzysztofa Miklasa
(r. 1948). Komentowa³ m.in. przebieg dziesiêciu igrzysk olimpij-
skich (Seul 1988, Albertville 1992, Barcelona 1992, Lillehammer
1994, Atlanta 1996, Nagano 1998, Sydney 2000, Salt Lake City
2002, Ateny 2004, Turyn 2006), kilkadziesi¹t mistrzostw Europy
i �wiata, wiele imprez miêdzynarodowych w skokach i biegach
narciarskich, biathlonie, lekkiej atletyce, podnoszeniu ciê¿arów,
tenisie sto³owym i piêcioboju nowoczesnym. Furorê zrobi³o jego
zawo³anie z narciarskich skoczni: �Leæ - Adam, leæ! Jak najda-
lej!�. Ukoñczy³ prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie War-
szawskim. W latach 1978-1988 pracowa³ w dziale sportowym
Polskiego Radia, a nastêpnie w TVP. Odpowiada³ za programy
sportowe i turystyczne w TV Polonia. Doprowadzi³ do �wskrze-
szenia� �wiatowych Igrzysk Polonijnych. Z tegorocznych - w Biesz-
czadach - przyjedzie bezpo�rednio do Kro�niewic. Napisa³ �Dwie
strony mikrofonu�, gdzie podsumowa³ swoje dziennikarskie 35
lat. W kro�niewickim, s³ynnym Muzeum promowaæ bêdzie swoj¹
najnowsz¹ ksi¹¿kê �Przewrotno�æ losu�, napisan¹ ze swad¹ i lek-
ko�ci¹ pióra, opowie�ci¹ o wielkiej i m³odzieñczej oraz studenc-
kiej mi³o�ci. Losy bohaterów wplataj¹ siê w wa¿kie wydarzenia
polityczne (r. 1968): �wypadki marcowe�, histeria antysemicka,
najazd wojsk Uk³adu Warszawskiego na Czechos³owacjê. Wstêp
na spotkanie wolny. Bêdzie mo¿na kupiæ, po cenie promocyjnej,
ksi¹¿kê Krzysztofa Miklasa i otrzymaæ niew¹tpliwie cenny auto-
graf. Spotkanie prowadziæ bêdzie przyjaciel s³ynnego komentatora
Jerzy Papiewski.          /J.P./

Muzeum w Kro�niewicach zaprasza

KOMENTATOR SPORTOWY − LITERAT

Odpoczynek zimowy uczniów zapewni³o równie¿ Muzeum Regionalne.
Zaprosili do swojej placówki najm³odszych uczniów na ciekawe spotkania
i warsztaty: �Sztuka na ludowo�, �Rzemie�lnicze przepychanki�, �Jak¹
Polsk¹ Mieszko w³ada³� czy �W pracowni artysty�. Miêdzy innymi
Tomasz Czy¿ewski i Piotr Kowalski uczyli dzieci odkrywaæ w sobie zain-
teresowania artystyczne. Poznawa³y one awangardowe style, a w skupieniu
próbowa³y æwiczyæ tworzenie abstrakcji. Sporo czasu dzieci spêdzi³y na
ogl¹daniu nowej, poplenerowej wystawy �Pejza¿ Rudymentarny�, o której
bardzo wiele mówi³ im w³a�nie Tomasz Czy¿ewski. To w³a�nie jego opo-
wiadanie o pejza¿u, o jego zainspirowaniu wyobra�ni¹ m³odego artysty
by³y wstêpem do jak¿e ciekawych, manualnych warsztatów.          /A.B./

FERIE ZIMOWE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

8 marca 2016 r.

ró¿e dla Kutna�; zwiedzanie ogrodu ró¿anego w miejscowo�ci
Forst (Niemcy); utworzenie biblioteczki ró¿anej w Dworku Mo-
drzewiowym; spotkania z mieszkañcami (m³odzie¿¹ i doros³ymi),
rozmowy o tradycji ró¿anej, Strategii marki miasta Kutna �Kutno
miasto ró¿� (sk¹d siê wziê³a i dlaczego ró¿e), jak sadzi siê i pielê-
gnuje ró¿e; ankieta dotycz¹ca realizacji przez mieszkañców Kutna
strategii marki �Kutno miasto ró¿� oraz ich oczekiwañ i propozycji
w tym zakresie; sadzenie 3000 sztuk sadzonek ró¿ prze mieszkañ-
ców Kutna w przestrzeni miasta; podsumowanie projektu.

KUTNO MIASTO RÓŻ
– CHCĘ TU BYĆ!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jeste�my dumni, ¿e realizacja
naszego projektu zosta³a uznana
jako warto�ciowa spo³ecznie
i jest  przyk³adem dobrej prak-
tyki. Dziêkujemy mieszkañcom
naszego miasta za w³¹czenie siê
w dzia³ania projektowe! Partne-
rami w tym projekcie byli:
miasto Kutno i Kutnowski Dom
Kultury.
Na projekt sk³ada³y siê dzia³a-
nia: gra miejska ��ladami
tradycji ró¿anej w Kutnie� kon-
kurs �Moje ró¿e dla Kutna�;
wystawa fotograficzna �Moje



¯YCIE POLITYCZNE

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/425 • 25 LUTEGO 2016 R.6

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton Bywalca

Z innych szpalt

Jestem ju¿ w wieku podesz³ym, wiêc muszê siê co najmniej oszczê-
dzaæ... Nie obs³ugujê ju¿ sam imprez - pracujê do 11.00-12.00, nie
�wiêtujê ju¿ imienin kole¿anek i kolegów. Oko³o 20.00 witam siê ze...
snem. W dzieñ, po ka¿dym posi³ku, robiê 1,5-kilometrowy spacer,
a jak jest niepogoda (deszcz, �nieg, wiatr) to marszobiegi realizujê...
w domu. Co robiæ w ma³ym miasteczku z wolnym czasem. Poczytaæ
prasê i ksi¹¿kê, a tak¿e ogl¹daæ TV. Tak siê sk³ada, ¿e mam nie tylko
�Toyê�, ale równie¿, jak siê to potocznie mawia, �satelitê�. Niektórzy
mog¹ zazdro�ciæ: �¯yæ, nie umieraæ...�. Ale ostatnio mam k³opoty
z TV. Doczeka³em siê nawet, ¿e polsk¹ telewizjê ci¹gle ogl¹da moja
¿ona!!! Od godziny 1.00, czyli trzynastej (kto jeszcze pamiêta ten
generalski gest dla amatorów p³ynów o wiêkszej zawarto�ci procent!?),
a¿ po godzinê 19.00, kiedy szykujê siê spaæ. No, przyznajê siê, ¿e
mam dostêp do �Malanowskiego� (16.30), � �Teleekspresu� i ewen-
tualnie znowu �Malanowskiego� (18.00). Resztê zajmuje na ekranie
mojego i du¿ego telewizora, On. Nowy Idol, chcia³oby siê powiedzieæ
okrasa programu, a faktycznie to Karol Okrasa. Chocia¿ zapowiada
kolejne spotkania �za tydzieñ�, to faktycznie �wciska siê� w moje
¿ycie codziennie. Od poniedzia³ku do pi¹tku! Pierwsze dwie audycje
prze¿ywa³em od godziny 13.00, pó�niej pilotem na program I o 15.20.
Teraz jeszcze 16.55, a nastêpnie o 18.55. Có¿ by³o robiæ? Po prostu:
ogl¹daæ program �Okrasa ³amie przepisy�. Znakomity! Smaczny! Ja
nawet zjad³bym to, co ten znakomity znawca kuchni i kobieco-
mêskich potrzeb przygotuje. Odwrotnie ni¿ z moim - dotychczas ulu-
bionym - podró¿nikiem i kuchennym �Napoleonem�, czyli Robertem
Mak³owiczem. Wiêc pro�ba do nowego prezesa TVP: Je�li nie chcesz
mieæ wroga we mnie (i w milionach Polaków) to nie rób ¿adnych zmian
z moimi - i nie tylko - ulubieñcami: Okras¹ i Mak³owiczem. Zreszt¹
mam dwa argumenty �ZA�. Po pierwsze - to chyba najtañsze programy
TVP, w dodatku z du¿¹ liczb¹ telewidzów (mimo nie najlepszej pory
emisji programów tych Panów). Równie¿ i to, ¿e najwiêksze zacie-
trzewienie, zawi�æ i z³o�liwo�æ przegraj¹ w koñcu: Z SATYR¥ I KPIN¥.

/A.S./

W tajemnicy, w pocie czo³a i ze skrupulatno�ci¹ godn¹ najwy¿szej
sprawy, urzêdnicy starosty kutnowskiego przygotowuj¹ kolejn¹ uchwa³ê,
któr¹ zamierzaj¹ podrzuciæ do zatwierdzenia rajcom kutnowskim.
Trzeba przecie¿ co� daæ im �na os³odê�, po niefortunnej decyzji
w sprawie dofinansowania kutnowskiego szpitala. Konia z rzêdem temu,
kto wie dlaczego zawiera³a ona w sumie a¿ trzy propozycje (5, 10 i 20
milionów z³otych). Zgaduj-zgadula, któr¹ z tych kwot Zarz¹d Powiatu
preferowa³ !!! Teraz te¿ wysi³ek �biednych dworaków� pójdzie chyba
na marne... Ale uprzedzam lojalnie, ¿eby znowu nie dosz³o do kolejnej
�wpadki� i kompletnej kompromitacji... Otó¿ zgodnie z uchwa³¹ - dla
uznanych osób (firm) bêdzie siê nadawaæ tytu³ LWA!!! Hm, hm,hm...
Czy to ju¿ nie by³o!? Deja vu... Faktycznie to mog¹ siê obraziæ laureaci
statuetki Lwa Kutnowskiego, jakie w latach 1999-200 przyzna³
ówczesny prezydent miasta Krzysztof W. Dêbski. S¹ to: Stanis³aw
Kubasiñski (prezes  PPH �Rolpuch� Sp. z o.o., Harman Nijhof (wspó³-
w³asciciel firmy �Nijhof Wassink�) i Miros³aw Sza³kowski (prezes
KZD �Exdrob� S.A.). Tak¿e mo¿na nie�le �podpa�æ� rodzinie zmar-
³ego ju¿ laureata - Karola Zielonego (pu³kownika, by³ego prezesa
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, organizatora Muzeum Bitwy nad Bzur¹). Mo¿e
wiêc wys³aæ tych wolnomy�licieli z biura przy ulicy Ko�ciuszki - �na
trawkê�. Albo na LWYBY, chocia¿ taniej bêdzie na ryby... W sumie
dedykujê wiêc w³adzom powiatu czêste porzekad³o Naczelnego:

�WIÊKSZE ZADÊCIE, NI¯ POJÊCIE!�.
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

W niedzielê, po obiedzie siêgnê³am po prasê rolnicz¹, któr¹ otrzymujemy
do domu i to nieodp³atnie. Miêdzy innymi w �Top agrar� nr 2/2016 natrafi-
³em na artyku³ o kutnowskim Kongskilde Polska Sp. z o.o. Có¿
z niego siê dowiedzia³em. Ano to, ¿e w roku ubieg³ym do firmy z Kutna
przeniesiono produkcjê z Sonderborgu w Danii maszyn zielonkarskich,
a z Niemiec - siewników Areomat i Centra marki Becker, ¿e zadaszona
powierzchnia produkcyjna liczy ju¿ 32 tysi¹ce m2 (a dodatkowa firma
wynajmuje halê wysokiego sk³adowania o powierzchni 5700 m2). Co
wa¿niejsze, na rok 2016 planuje siê zwiêkszenie produkcji a¿ o 100% (!)
w porównaniu z rokiem 2015. I to, ¿e a¿ 70% dotychczasowej produkcji -
to eksport. Zatrudnienie siêgnie ju¿ 400 osób!!! Jak poinformowa³ prezes
Kongskilde Polska Sp. z o.o. Dariusz B³aszczyk w ubieg³ym roku powo³ano
kolejn¹ spó³kê Kongskilde Europe - czyli centrum dystrybucji maszyn
rolniczych Grupy Kongskilde. Czyli ma³e Kutno, ale z Europ¹ i �wiatem
�za pan brat�. Masz babo placek!
Po Rosjanach teraz i Czesi chc¹ chroniæ swoje wyroby. Wed³ug nowego
projektu: mleko, miêso, warzywa, owoce i wino mog¹ byæ oznakowane
jako czeskie tylko wtedy, gdy zosta³y wytworzone (u po³udniowych
s¹siadów) i tylko z czeskich surowców. (w wyrobach z³o¿onych takich
jak np. kie³basy, z Czech musi pochodziæ co najmniej 3/4 surowców).
A Czechy s¹ trzecim (po Niemczech i Wielkiej Brytanii) naszym rynkiem
eksportowym (ponad miliard euro). Masz babo placek!
Analitycy Agencji Rozwoju Rolnictwa z triumfem donosz¹: eksport miêsa
drobiowego (i jego przetworów) by³ w 2015 r. o 17 procent wy¿szy (!).
Wyniós³ ponad milion ton (!). Jak bêdzie w 2016 r.? No có¿, jedno jest
raczej wiadomo, wzro�nie wywóz drobiu do pañstw Azji i Afryki. Ale
w sumie bêdzie trudniej!!! Masz babo placek!
Ostrze¿enie dla producentów wêdlin, a w sklepach jest ich wiele... Tyle,
¿e trudno jest ustaliæ ich i po smaku i po zapachu!? No, nasze tylko po
nazwie, ale tutaj niewiele wynika. Bowiem jak stwierdza wyrok Woje-
wódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z 17 wrze�nia 2015 r.,
gdy podaje siê nazwê kie³basy �wiejska podsuszana�, to nie mo¿e byæ
w niej zbyt wiele �sztuczno�ci�, np. glutenianu i cytrynianu sody. Masz
babo placek!
GUS og³osi³ nowinê, w któr¹ nikt nie uwierzy. Otó¿ renty i emerytury
z KRUS (a tak¿e i ZUS czy systemów mundurowych) wzrosn¹ a¿ o ...
0,24 procenta. Czyli - przy najni¿szych emeryturach dostaniemy podwy¿kê
2,11 (dwa) z³ote jedena�cie groszy! Oczywi�cie, ¿e najbiedniejsi dostan¹
w marcu jednorazowe dodatki 400 z³... Masz babo placek!
Idzie nowe! Pawe³ Jegier, nowy dyrektor Oddzia³u Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w £odzi odwo³a³ 21 kierowników powiatowych
biur. Bez wyj¹tku! Sprawiedliwie! Bo wszystkich! Masz babo placek!

535 tys. aut osobowych wyprodukowano w zesz³ym roku w Polsce. Jest
to wzrost o 13,1%. Wzros³a tak¿e produkcja ciê¿arówek o 4,4% do 120,9
tys. pojazdów.
116 tys. my�liwych zabija w Polsce ok. 1,5 miliona zwierz¹t, a nieznana
liczba, któr¹ rani¹ - ginie w lesie.
Andrzej Olechowski o bazach NATO w Polsce - Dlaczego Amerykanie
wydawaæ mieliby na nie pieni¹dze? Gwarancji bezpieczeñstwa musimy
szukaæ w Europie, a nie za oceanem.
Prof. Janusz Czapiñski o przysz³o�ci - Czeka nas szarpanina i budowanie
rowów miêdzy ró¿nymi grupami spo³ecznymi przez d³ugi, d³ugi czas.
Prof. Andrzej Rychard o W³odzimierzu Czarzastym - Kojarzy siê raczej
z nieciekawymi, zakulisowymi grami w przesz³o�ci.
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Wró¿ki, czary, czasami czary mary, kojarz¹ siê nam rodzicom i dziadkom
z bajkami czytanymi i opowiadanymi naszym dzieciom i wnukom. �wiat
ba�ni i bajek wzbogaca rozwój dzieci i pobudza ich wyobra�niê. Kiedy
nasze pociechy wchodz¹ w ¿ycie doros³e praktyka siê powtarza i to na
nich spoczywa obowi¹zek i przyjemno�æ czytania oraz opowiadania
bajek swoim dzieciom. I tak to siê krêci. Niestety, czasami u doros³ych
zaczarowany �wiat bajek miesza siê z rzeczywisto�ci¹ i wtedy mamy
do czynienia z pomieszaniem i popl¹taniem. W Kutnie niedawno
zdarzy³a siê taka ca³kiem �mieszna sytuacja. Otó¿ pan prezes Robert
Wilanowski z kutnowskiego szpitala wpad³ na pomys³, ¿e pacjentom
te¿ nale¿y zapewniæ rozrywkê. Byæ mo¿e pomy�la³, ¿e szczególna
troska nale¿y siê pacjentom zat³oczonych Oddzia³ów Wewnêtrznych.
Czê�æ pacjentów le¿y na ³ó¿kach porozstawianych na korytarzu. Pan
prezes, przy poparciu starosty Krzysztofa Debicha i reszty �wiat³ego
Zarz¹du Powiatu, zlikwidowa³ z w³asnej nieprzymuszonej woli Oddzia³
Wewnêtrzny III i st¹d wielki t³ok oraz przepe³nienie na pozosta³ych
dwóch oddzia³ach. Mo¿e prezes ma go³êbie serce i w ramach swoistej
rekompensaty za fataln¹ decyzjê pogarszaj¹c¹ warunki pobytu pacjen-
tów uzna³, ¿e trzeba ich troszeczkê rozweseliæ. W ostatni wtorek karna-
wa³u, tu¿ przed �rod¹ Popielcow¹, prezes szpitala zaproponowa³ swoim
podw³adnym, by siê �miesznie poprzebierali i poszli rozweselaæ
pacjentów. Niektórych obserwatorów poczynañ prezesa ze �miechu
rozbola³y brzuchy, inni zastanawiali siê, ¿e mo¿e prezes testuje nowe
metody leczenia, ale w koñcu uznali, ¿e chyba nie, bo przecie¿ NFZ nie
p³aci za �wiadczon¹ w Kutnie nowatorsk¹ us³ugê roz�mieszania. My�lê,
¿e oceny tego epokowego wydarzenia móg³by podj¹æ siê starosta
Krzysztof Debich. Starosta wspólnie z cz³onkiem Rady Nadzorczej Szpi-
tala panem Pêksykiem, specjalist¹ od wycen mogliby razem zbadaæ
naukowo efekty twórczej dzia³alno�ci prezesa. Warto by by³o zbadaæ
ilu pacjentów poczu³o siê lepiej, czy te¿ ca³kiem wyzdrowia³o, widz¹c
prezesa Wilanowskiego przebranego za skrzata, czy lekarza przebranego
za karatekê, czy te¿ widz¹c personel w ¿ó³tych koszulkach odblasko-
wych. Ca³e szczê�cie, ¿e prezes nie wpad³ na pomys³, ¿eby na sale
i korytarze z pacjentami wys³aæ w nocy przebierañców, takich jak anio³ki
ze skrzyde³kami lub inne niesympatyczne duchy i zjawy. Mniej
wytrzymali pacjenci mogliby takich obrazków nie wytrzymaæ. Tak czy
inaczej niektórzy uwa¿aj¹, ¿e prezesowi nale¿y siê nagroda specjalna
starosty Krzysztofa Debicha za nowatorskie podej�cie do procesu
leczenia chorych i dos³owne stosowanie zasady: ��miech to zdrowie�.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

CZARODZIEJE Z KUTNA

Zmiany, zmiany...
W³adza nas uszczê�liwia w tempie imponuj¹cym.
Parlament dzieñ i noc pracuje.
Nawet dla Europy jest to tryb zaskakuj¹cy.
Nic wiêc dziwnego, ¿e czê�æ narodu protestuje.

Nie dziwiæ siê zwyciêzcom wyborów,
¿e przej¹æ ca³¹ w³adzê siê �piesz¹.
Nie bawi¹ siê w zachowanie pozorów.
Ale czy to znaczy, ¿e wszyscy siê ciesz¹?

Ustanawiane s¹ nowe prawa,
trwaj¹ zaskakuj¹ce personalne nominacje.
Nie za wszystko trzeba biæ brawa,
o czym �wiadcz¹ szybkie nominacje.

Nie wszyscy wierz¹ w te, ponoæ, zmiany pozytywne,
nie kryj¹ niepokoju id¹c zmian tropem.
Niektóre s¹ co najmniej dziwne
i to w³a�nie niepokoi Europê.

Kazimierz Ci¹¿ela

(...) czy prawd¹ jest, ¿e resort dysponuje list¹ 330 projektów obarczonych
bardzo znacznym ryzykiem niepe³nego wykorzystania �rodków unijnych.
Wspomniano o tym w jednym z komunikatów Ministerstwa Rozwoju.
Pragn¹cy zachowaæ anonimowo�æ urzêdnicy mówili, ¿e w grê mo¿e wcho-
dziæ nawet kilkadziesi¹t miliardów z³otych. Oficjalnie resort wspomnia³
o 18 mld z³.
(...) gdy zdaniem ministra Kwieciñskiego mamy prawie rok opó�nienia
w wydawaniu funduszy unijnych na lata 2014-2020. Projekty ze wspar-
ciem unijnym, które zosta³y zakoñczone i rozliczone do 31 grudnia 2015 r.:
Budowa drugiej linii warszawskiego metra - dotacja unijna 3,6 mld z³;
Budowa autostrady Rzeszów - Korczowa - dotacja unijna 1,4 mld z³;
Budowa drogi ekspresowej S17 - dotacja unijna 1,1 mld z³; Dostawa po-
ci¹gów Dart z bydgoskiej Pesy dla PKP IC - dotacja unijna 570 mln z³;
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostêpniania Zasobów
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - dotacja unijna 570 mln z³;
Budowa Centrum Zaawansowanych Materia³ów i Technologii w Warszawie
- dotacja unijna 302 mln z³; Infrastruktura e-Us³ug Resortu Finansów -
dotacja unijna 169 mln z³; Rozbudowa Lotniska Okêcie - dotacja unijna
146 mln z³; Modernizacja Lotniska w Modlinie - dotacja unijna 143 mln z³.

Fragmenty artyku³u z: Przegl¹du nr 7 (847) z 15-21.02.2016, s. 8-10

ŁATANIE UNIJNYCH PROGRAMÓW

Czytelniczy Hyde Park

NA LWYBY...

Starość
Biegu czasu nie mo¿na zmieniæ.
Ma on wektor jednokierunkowy.
Od wiosny ¿ycia wiedzie do jesieni,
a zim¹ na staro�æ bieli g³owy.

Baga¿em lat objuczeni,
¿yciowym do�wiadczeniem bogaci,
bywamy czêsto zdumieni,
¿e za b³êdy m³odo�ci trzeba p³aciæ.

Przyznanie siê do w³asnej staro�ci
niestety jest konieczno�ci¹.
Akceptacja kolejnych s³abo�ci,
to godzenie siê z przysz³o�ci¹.

W³asnego serca oszukaæ siê nie da.
Nie da siê tak¿e ¿yæ przesz³o�ci¹.
Byæ starym, to powa¿na bieda.
Wtedy siê têskni za m³odo�ci¹.

Nie rozumiej¹ m³odzi,
¿e czas têpi zmys³y.
¯e wzrok i s³uch zawodzi,
a ból stawów to nie s¹ wymys³y.

M³odo�æ ma to do siebie,
¿e nie ¿yje przysz³o�ci¹.
I najczê�ciej zupe³nie nie wie,
¿e chce, czy nie, zmierzy siê ze staro�ci¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

„KASPROWICZ” MISTRZEM

Sk³ad Kasprowicza: Paulina Kacprowicz, Zuzanna Molka, Oliwia
Wo�niak, Wiktoria Leszczyñska, Angelika Jó�wiak, Gabriela
Michalak, Dominika Walczak, Dominika Pierzgalska, Lidia Lewan-
dowska, Marlena Osiñska; nauczyciel Urszula Matusiak.
Reprezentacja �Kasprowicza� bêdzie reprezentowa³a powiat kut-
nowski w zawodach rejonowych, które odbêd¹ siê 11 marca 2016 r
.w hali sportowej SP nr 9 w Kutnie.           Info & Foto MOSiR

Dziewczêta z II LO im. J. Kasprowicza zosta³y mistrzyniami
powiatu kutnowskiego w koszykówce szkó³ ponadgimnazjalnych.
W zawodach, które odby³y siê w Zespole Szkó³ Nr 1, oprócz
�Kasprowicza�, wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce szko³y: Zespó³ Szkó³
Nr 3 im. W³. Grabskiego (ubieg³oroczny wicemistrz województwa,
I LO im gen. J.H.  D¹browskiego oraz gospodarz Zespó³ Szkó³
Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. Ju¿ pierwszy mecz pomiêdzy dziew-
czêtami �Staszica� oraz �Grabskiego� dostarczy³ wielu emocji.
Wynik meczu by³ niewiadomy do ostatniego gwizdka, ostatecznie
46:43 wygra³ ZS Nr 3 w Kutnie. Równie emocjonuj¹cy by³ mecz
fina³owy, w którym pomimo wysokiego prowadzenia jeszcze
w III kwarcie �Grabski� przegra³ 50:52 z �Kasprowiczem�. Orga-
nizatorem zawodów by³ kutnowski MOSiR. Wszystkie szko³y
otrzyma³y dyplomy, a najlepsze trzy puchary.
Wyniki meczów: ZS Nr 3 w Kutnie- ZS nr 1 w Kutnie 46:43;
II LO w Kutnie - I LO w Kutnie 57:39; Mecz o III miejsce ZS
Nr 1wKutnie - I LO w Kutnie 55:21; Fina³ II LO w Kutnie - ZS
Nr 3 w Kutnie 52:50. Tabela koñcowa: 1. II LO im. J. Kasprowicza
w Kutnie; 2. Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³. Grabskiego Kutnie;
3. Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie; 4. I LO im gen.
J.H. D¹browskiego w Kutnie.
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Muzealne skarby

� 2 luty 1993 - dziêki staraniom TPZK oraz Towarzystwa Przyja�ni Polsko-
Izraelskiej (gdzie Ono siê podzia³o?) przy ulicy Barlickiego ods³oniêto
tablicê ku pamiêci rozebrania w czasie II wojny �wiatowej synagogi
(wybudowanej w 1799 roku).
� 27 luty 1995 - z udzia³em premiera RP Waldemara Pawlaka i ministra
³¹czno�ci Andrzeja Zieliñskiego otwarto now¹ centralê telefoniczn¹,
o pojemno�ci 7.000 numerów telefonicznych.
� 25 luty 2000 - z udzia³em Iwony Guzowskiej, mistrzyni �wiata w boksie
zawodowym, w lokalu Stanis³awa Fabianowskiego �Martensa� odby³ siê
I Bal Sportowców i Trenerów (trwa³y do 2008 roku).

(...) Ogromne zmiany w bezpo�rednim oloczeniu zamku maj¹ miejsce
dopiero po roku 1837, kiedy to maj¹tek nabywaj¹ Aleksandra i Tomasz
Orsetti. W trakcie przeprowadzanych prac remontowych podjazd pod za-
mek otrzyma³ formê tarasu, ujêtego murem oporowym z ceg³y, po³¹czo-
nego z przeciwleg³ym brzegiem losy dwoma drewnianymi mostami, któ-
rych arkady wykonane z desek imitowa³y konstrukcjê murowan¹. Teren
przed zamkiem zajmowa³ tzw. �dziedziniec wielki�, po którego lewej stro-
nie znajdowa³y siê oficyna mieszcz¹ca kuchniê i stajnie. Z prawej strony,
przy drodze do G¹bina, znajdowa³a siê murowana wozownia, os³oniêta
murem winnica oraz oran¿eria.
Powsta³y wówczas park krajobrazowy o powierzchni oko³o 10 ha, stano-
wi³ dope³nienie przemian. Teren pod park w pierwszej kolejno�ci osuszono
- wprowadzaj¹c system kana³ów i stawów, w³¹czonych do kompozycji
ogrodowej. Obok funkcji melioracyjnej dostarcza³y te¿ one wodê do fosy
zamkowej, zapobiegaj¹c jej zarastaniu. Do nowo powsta³ego parku wpro-
wadzono zgodnie z ówcze�nie panuj¹ca mod¹ szereg obcych gatunków
drzew i krzewów. Do kompozycji ogrodowej w³¹czono dawany ogród
renesansowy, otoczony szpalerami drzew, który pe³ni³ wówczas funkcjê
sadu. Granice parku stanowi³y: od pó³nocy droga do G¹bina, od wschodu
- rzeczka S³udwia, od zachodu - droga do ¯ychlina. Od strony po³udnio-
wej stworzono granicê poprzez wykopanie kana³u odwadniaj¹cego.

Dorota Sikora, Park w Oporowie - historia i projekt rewaloryzacji
[w:] Oporów. Stan badañ, Muzem Zamek w Oporowie, Oporów 2000

PARK W OPOROWIE

Fragment ogrodu z II po³owy XIX wieku. Stan oko³o 1910 r. Pocz-
tówka w zbiorach Muzeum w Oporowie.

We wtorek, 9 lutego, w Muzeum Regionalnym w Kutnie odby³ siê wernisa¿
wystawy prac z Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego Sulejów 2015 �
Pejza¿ Rudymentarny. Ekspozycjê tworz¹ prace, które powsta³y podczas
pleneru w Sulejowie zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki
w Koninie oraz kutnowskie muzeum. Kurator wystawy Tomasz Czy¿ewski
opowiedzia³ zgromadzonym go�ciom, dlaczego jako miejsce spotkania
artystów wybra³ w³a�nie to miasto. Sulejów, z jego d³ug¹ histori¹, to ciekawy
przyk³ad przestrzeni wype³nionej artefaktami, a w³a�nie tak pojmowany
pejza¿ by³ tematem pleneru. Jego teoretyczn¹ podbudow¹ by³ interdyscy-
plinarny projekt Pejza¿ Rudymentarny. Autor projektu przybli¿y³ uczest-
nikom pleneru ten rodzaj narzêdzia �do odczytywania pejza¿u�, bêd¹cy
po³¹czeniem artystycznej wra¿liwo�ci z dociekliwo�ci¹ badacza i nakie-
rowuj¹cy na wielopoziomowe odczytywanie historii i charakteru miast.
W plenerze wziê³y udzia³ artystki i arty�ci na co dzieñ tworz¹cy w Cieszynie,
Gdañsku, Kielcach, Koninie, Krakowie, Kutnie, Warszawie, Wroc³awiu.
Artystycznej �odpowiedzi na Sulejów� udzielili: Bogus³aw Bachorczyk,
El¿bieta Barszcz, Krzysztof Bry³a, Tomasz Czy¿ewski, Izabela Kostiukow,
Adam Molenda, Magdalena Mosakowska, Patrycja Orzechowska, Krzysztof
Polkowski, Jaros³aw Skutnik, Iwona Stachura, Joanna W³odarczyk. Dziêki
ich wra¿liwo�ci i pracy w Muzeum Regionalnym w Kutnie prezentowanych
jest 27 dzie³. Wystawê mo¿na ogl¹daæ w Muzeum do 22 marca br.

PEJZAŻ RUDYMENTARNY

Okrêt �Santa Maria� by³ ma³¹ karak¹, to znaczy trójmasztowym statkiem
¿aglowym, który swój pocz¹tek mia³ w krajach �ródziemnomorskich XV
wieku. Powsta³ w wyniku po³¹czenia kogi z lokalnymi typami ³odzi. Ka-
raki mia³y zaokr¹glon¹ rufê z wysok¹ nadbudówk¹ oraz drug¹ ni¿sz¹ nad-
budówkê na dziobie. Na pierwszym i drugim maszcie (fokmaszcie i grot-
maszcie) karaki posiada³y o¿aglowanie rejowe, a na ostatnim maszcie
(bezan) o¿aglowanie ³aciñskie. Na dziobie karaki umieszczano bukszpryt,
którego celem by³o:
1) przesuniêcie mocowania olinowania sta³ego do przodu, co daje nam
mo¿liwo�æ zwiêkszenia powierzchni o¿aglowania jednostki owocuj¹cej
w zwiêkszeniu jej prêdko�ci;
2)  przesuniêcie �rodka o¿aglowania jednostki do przodu, co zwiêksza jej
stateczno�æ kursow¹.
Karaki by³y pierwszymi statkami w Europie, które ze wzglêdu na swoj¹
wielko�æ i pojemno�æ �wietnie nadawa³y siê do oceanicznych podró¿y.
U¿ywane zw³aszcza przez hiszpañskich i portugalskich odkrywców XV i
XVI wieku. Sama �Santa Maria� mierzy³a sobie 21 metrów d³ugo�ci, a
jej za³oga stanowi³a 40 marynarzy. Ustanowiona okrêtem flagowym pod-
czas pierwszej ekspedycji Kolumba. Pocz¹tkowo nosi³a ona inn¹ nazwê
zwi¹zan¹ z jej miejscem powstania �La Gallega�, czyli Galicyjka. Przed
wypraw¹ zdecydowano siê jednak zmieniæ tê nazwê, podobna sytuacja
mia³a miejsce z jedn¹ z dwóch karawel, które towarzyszy³y �Santa Ma-
ria� (karawela Nina nosi³a wcze�niej nazwê �Santa Clara�). �Santa Ma-
ria� by³a najwolniejszym spo�ród trzech bior¹cym udzia³ w wyprawie stat-
ków, jednak by³a najlepiej do tego zadania przygotowana. 25 Grudnia
1492 roku mia³a ona osi¹�æ na mieli�nie w pobli¿u Hispanioli i zakoñ-
czyæ tam swoj¹ podró¿ do nowego �wiata. Chocia¿ unieruchomiona, �Santa
Maria� by³a nadal po¿yteczna. Drewno, z którego by³a zbudowana wyko-
rzystano do budowy osady La Navidad, która by³a pierwsz¹ europejsk¹
koloni¹ za³o¿on¹ w Nowym �wiecie (niestety niezbyt trwa³¹, gdy¿ w prze-
ci¹gu roku zosta³a ona zniszczona przez tubylców). Kapitanem oraz w³a-
�cicielem �Santa Maria� by³a Juan de la Cosa. Urodzony w 1450, a zmar-
³y w 1510 roku, by³ on Hiszpañskim kartografem i nawigatorem, znanym
ze stworzenia pierwszej mapy �wiata uwzglêdniaj¹cej Europê i nowo od-
kryty kontynent Amerykañski. W czasie pierwszej wyprawy Kolumba Juan
pe³ni³ funkcjê pilota na swoim w³asnym okrêcie, a po jego osadzeniu i
rozebraniu powróci³ do Hiszpanii na pok³adzie okrêtu Nina. Po powrocie
do Hiszpanii odby³ jeszcze wiele rozmaitych podró¿y po �wiecie, które
przyczyni³y siê do powstania coraz do dok³adniejszych map, które pomo-
g³y koronie Hiszpañskiej w jej planach kolonizacyjnych. Postaæ kapitana
Juana de la Cosa wymaga wiêcej uwagi dla tego zachêcam do zapoznania
siê z ni¹ na w³asn¹ rêkê.
Wracaj¹c do okrêtu �Santa Maria� do dnia dzisiejszego nie zachowa³y siê
¿adne wiarygodne dokumenty opisuj¹ce dok³adny wygl¹d okrêtu. Powsta³o
kilka replik �Santa Maria�, w tym prezentowany tutaj model, jednak wszystkie
bazuj¹ jedynie na przypuszczeniach. Model okrêtu pochodzi najprawdo-
podobniej z XIX wieku i wykonany zosta³ z drewna i pergaminu. Przed-
stawiony w modelu okrêt jest typow¹ Karak¹, której budowê omówi³em
powy¿ej. Kad³ub okrêtu pokryty jest czterema kolorami farby ¿ó³t¹, zie-
lon¹, czerwon¹ i bia³¹. ¯agle modelu powsta³y z pergaminu, na któr¹ na-
malowano rozmaite herby oraz symbole charakterystyczne dla XV wiecz-
nej Portugali. Model mo¿na podziwiaæ w Muzeum Im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach w Sali Pasje Kolekcjonerskie. Do
odwiedzenia naszego Muzeum serdecznie zapraszamy!

Tomasz Janczewski

„SANTA MARIA”
Tym razem w serii �Eksponat miesi¹ca� Muzeum im. Jerzego Dunin-Bor-
kowskiego prezentuje wykonany w XIX wieku model Karaki �Santa
Maria�, który by³ najwiêkszym spo�ród trzech okrêtów u¿ytych przez
Krzysztofa Kolumba w czasie jego pierwszej podró¿y maj¹cej na celu
odkrycie szlaku wodnego do Indii, która w rezultacie przyczyni³a siê do
odkrycia Ameryki.

ŚLADY PRZESZŁOŚCI

Polegli harcerze
Podczas wojny 1920 roku poleg³o piêciu uczniów - harcerzy z �D¹browsz-
czaka�: W³adys³aw Borowski, Maksymilian Jasiñski, Leon Krawczyk,
Zygmunt Kurzyñski i Albin Zydorczak.

Szybownicy
Kosztem ponad 1000 z³otych uczniowie �D¹browszczaka�, a g³ównie Jerzy
Ka³u¿ny , Zbigniew Góreczny, Franciszek Kamiñski i Stanis³aw Zdanowski,
zbudowali w latach 1933-1934 ... szybowiec, typu �Wrona�.

Chemicy
Pierwszym laureatem fina³ów Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej
w 1959 roku byliuczniowie �D¹browszczaka�: Stanis³aw Krakowiak i Jerzy
Szwankowski z Kutna. Nauczycielem obu by³ Jan Krupa.

Imieniem Kasprowicza
W 1958 r. nadano LO imiê Jana Kasprowicza i ufundowano sztandar. Poza
tym Kutnowskie Zak³ady Podzespo³ów Radiowych �Miflex� sta³y siê
zak³adem opiekuñczym szko³y.

Mistrzowie koszykówki
Dru¿yna koszykówki ch³opców z LO im. Jana Kasprowicza zdoby³a,
w 1979 r., z³oty medal w mistrzostwach Polski Szkolnego Zwi¹zku Spor-
towego.

Absolwenci
W roku 1962 liczba absolwentów �Kasprowicza� siêgnê³a 119 uczniów;
w 1968 r. ju¿ ich by³o 588, a w roku 1974 - 1.109.

Imienia �Gagarina�
Zarz¹dzeniem Ministra O�wiaty i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 14 sierpnia
1968 roku nr SZ2-0141-212-68, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Tech-
nikum Mechanicznemu w Kutnie nadano imiê Jurija Gagarina. Zarz¹dzenie
obowi¹zywa³o od dnia 1 wrze�nia 1968 r.

�wiêto Szko³y
Krzysztof Grzanowski by³ inicjatorem �wiêta szko³y �Mechanik� w Kutnie.
Pierwsze - obchodzono w 1990 roku.

Nowy Patron
W roku szkolnym 1990-1991 na patrona �Mechanika� zg³oszono dzie-
siêciu kandydatów: genera³a W³adys³awa Andersa, Stefana Bry³ê, Janusza
Kusociñskiego, genera³a Tadeusza Kutrzebê, Gabriela Narutowicza,
genera³a Stanis³awa Grot-Roweckiego, genera³a W³adys³awa Sikorskiego,
Mariê Sk³odowsk¹-Curie, Stanis³awa Staszica i Hipolita Wawelberga.
Wybrano na patrona Stanis³awa Staszica.

(...) Dwaj cz³onkowie Rz¹du Narodowego J.K. Janowski i J. May-
kowski ponownie pojawili siê w Kutnie w dniach 18 (lub 19) - 22
lutego 1863 roku oczekuj¹c tutaj na przyjazd L. Mieros³awskiego,
celem przywitania go i przekazania mu w³adzy dyktatorskiej.
Ukrywali siê wówczas u zawiadowcy stacji, cz³onka miejscowej
organizacji konspiracyjnej Kazimierza Regulskiego. 21 stycznia
zjawi³ siê ³¹cznik, który poinformowa³ ich o klêsce pod Krzywo-
s¹dzem i opuszczeniu kraju przez dyktatora. Nastêpnego dnia
J.K. Janowski i  J. Maykowski opu�cili poci¹giem Kutno. (...)
Za �Powstaj¹cej Ojczy�nie Twej dasz bez ¿alu... Kutno 2013.
Muzeum Regionalne w Kutnie, str. 22

Z POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Czy wiecie, że...

Przed II wojn¹ �wiatow¹ burmistrzami miasta Kutna byli: Tomasz Klepa
(1918-1926); Stanis³aw Gruszczyñski (1926-1934); Józef Arnold (1934-
1936); Eugeniusz Filipowicz (1936-1939); Walerian Krzemiñski (IX -XI
1939). Po II wojnie �wiatowej burmistrzami Kutna byli: Boles³aw
Zemsta (1945-1946) i Jan Misztela (1946-1948) od 1947 przewodnicz¹cy
Miejskiej Rady Narodowej. Kolejnych trzech w³odarzy miasta pe³ni³o
funkcjê przewodnicz¹cych Miejskiej Rady Narodowej, a byli to: Bronis³aw
Kustosik 1948-1961); Jan Maciejewski (1961-1967) i Tadeusz Olejnik
(1967-1971). Adam Karasiñski (od 1971-do 1973 r.) pe³ni³ funkcjê prze-
wodnicz¹cego Miejskiej Rady Narodowej, a nastêpnie (do 1981 r.)
naczelnika miasta. Od 1985 roku naczelnikiem miasta by³ Cezary
Humañski (od 1986 r. prezydentem). Henryk Markowicz by³ prezydentem
miasta Kutna w latach 1986-1990. Kolejny prezydent Jerzy Ceranowski
pe³ni³ t¹ funkcjê nieca³e 4 lata (od 1990 do 1993). Krzysztof Debich by³
nastêpnym prezydentem (w latach 1993-1998), a po nim pe³ni³ tê funkcjê
Zbigniew Burzyñski. Kolejnym prezydentem by³ Krzysztof W. Dêbski
(1998-2002). Od 2002 roku funkcjê prezydenta miasta Kutna (Kutno) pe³ni
Zbigniew Burzyñski.
Na podstawie Aneksu �W³adze Kutna� Andrzeja Olewnika opracowa³ K.S.

KTO RZĄDZIŁ W KUTNIE?
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Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê z budyn-
kiem przy ul Jagielloñskiej �
mieszkania 51 m2 i 32 m2,
lokal sklepowy 48 m2, podda-
sze 100 m2. Tel. 605-991-655
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o pow. od 2000 m2 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy. Kut-
no, ulica Zielarska. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie,
dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604-
913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51.
Tel. 605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia,
Kutno ul. Królewska. Tel. 883-
922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316

SPORTOWE PRZE¯YCIE

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

 Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna.
Domek, woda, pr¹d. Tel. 695-
591-002
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne. Tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam mieszkanie w ¯y-
chlinie 47 m2, 4 piêtro, 2 pokoje,
du¿y balkon. Tel. 693-297-833;
509-238-386
Sprzedam mieszkanie 70 m2,
zabudowania gospodarcze
i dzia³kê 3000 m2 w Go³êbiewku
Nowym. Tel. 508-303-825
Sprzedam 70,4 m2 w centrum
Kutna, w³asno�ciowe, podlega
wspólnocie mieszkaniowej,
4 pokoje na podw. parterze. Tel.
606-185-176
Sprzedam lub zamieniê na bloki
dom piêtrowy w Kro�niewi-
cach. Tel. 663-495-985
Sprzedam domek jednorodzin-
ny, osiedle w okolicy ulicy
Olimpijskiej w Kutnie. Tel.
601-866-642
Sprzedam siedlisko 70 m2 pow.
mieszk., wszystkie media, 140 m2

budynków gospodarczych,
dzia³ka 3000 m2, Adamów. Tel.
508-303-825

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Wynajmê mieszkanie w cen-
trum Gostynina 70 m2, wysoki
standard (mo¿na zaadaptowaæ
na sklep, gabinet lekarski, kan-
celariê). Tel. 602-528-813.
Wynajmê mieszkania dla firm
w Kutnie przy ulicy Wojska
Polskiego i Tarnowskiego. Wy-
soki standard. Tel. 602-528-813.
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�nia-
czej, dzia³ka 360 m2, wszystkie
media, centrum Kutna. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jezioro Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem holenderskim o pow. 40 m2

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu ko-
mercyjnego doj�cia do jeziora.

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

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

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

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

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

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ

D¹browice rynek
telefon:

(24) 252-28-84

Kurki, koguty
odchowane

oraz kaczko-gêsi,
perlice zamawiaæ

Sójki - Parcel
telefon:

(24) 252-11-34

Michael Fraser - center (5), gra z numerem 21. Ma 203 cm wzro-
stu, wa¿y 114 kg. Urodzi³ siê w Kanadzie (Ottawa) 28.06.1984
roku. Karierê sportow¹ rozpocz¹³ w Amerykañskiej Akademickiej
Lidze Basketu. W sezonie 2006-2007 gra³ w �Oklahoma Baptist
Uniwersity�. Wystêpowa³ w zespo³ach lig Austrii, Libanu, Ukra-
iny, Meksyku. Do Kutna �trafi³� z teamu �Homenetmen� Beirut
BC(Liban). Po 21 meczach �Polfarmexu� ma na koncie zdoby-
tych 238 punktów.
Adonte Joshua Parker - rozgrywaj¹cy (1), gra z numerem 22.
Ma 186 cm wzrostu, wa¿y 84 kg. Urodzi³ siê w Stanach Zjedno-
czonych (Chicago) 23.06.1989 roku. Karierê sportow¹ zacz¹³
w ekipie �Drake Buldogs� (2007-2009). Przez dwa sezony - 2012/
2013 i 2013/2014 - gra³ w ekstralidze niemieckiej - �Leverkusen�
i �Mitteldeutscher�. Do �Polfarmexu� �przyszed³� z zespo³u
�Orkide Gedi Z� (turcja). Po 21 spotkaniach mistrzowskich jest
najskuteczniejszym strzelcem �Kutna�. Ma w dorobku 280 pkt.
Kevin Johnson - silny skrzyd³owy (4), gra z numerem 65. Urodzi³
siê w USA 04.06.1984 roku (Oakland). Mierzy 201 cm wzrostu
i wa¿y 106,5 kg. Profesjonaln¹ koszykówkê rozpocz¹³ w sezonie
2007-2008 w �Gmunden�. By³ te¿ zawodnikiem Polonii Warszawa
(2008-2009), Giessen, Keravnos, Yulon Luxgen, Polpharmy
Starogard Gdañski (2013-2014). W �Polfarmexie� Kutno drugi
sezon. Zdoby³ w 21 meczach TBL 153 punkty. Jeden z lepiej
zbieraj¹cych w polskiej ekstraklasie. Jest �ciu³aczem� double-
double.

ZAGRANICZNI ZAWODNICY
„POLFARMEXU”

W ubieg³ym sezonie - 2014/2015 - w dru¿ynie beniaminka TBL
grali obcokrajowcy: Czech Patrik Auda, S³owak Michal Batka
i Amerykanie - Kwamain Mitchell oraz Kevin Johnson. W aktual-
nym zespole �Kutna� pozosta³ Kevin. Doszli natomiast: Josh Parker
i Michael Fraser. Przybli¿my Ich naszym czytelnikom i sympaty-
kom sportu.

�Trzech muszkieterów� z zagranicy w kutnowskiej dru¿ynie czuje
siê bardzo dobrze. Podkre�laj¹ Oni, ¿e w dru¿ynie panuje wspa-
nia³a atmosfera, a szkoleniowcy i kierownictwo Klubu s¹ super;
nie mówi¹c ju¿ o cudownych kibicach.     Jerzy Papiewski

Poci¹giem w... drzewo!
We Frankach, gmina Kro�niewice,
dosz³o do zaskakuj¹cego wypadku.
Poci¹g uderzy³ w... drzewo! Dwaj
rolnicy �cinali topolê, która upad³a
na tory kolejowe przed nadje¿d¿a-
j¹cy poci¹g, a ten nie zd¹¿y³ wyha-
mowaæ i uderzy³ w le¿¹ce drzewo.
Jeden z pasa¿erów poci¹gu zosta³
przewieziony do szpitala w Kole.
Interweniowa³y dwie jednostki
JRG z Kutna i OSP z Kro�niewic.
Poszkodowany to, 40-letni miesz-
kaniec Przemy�la; dozna³ urazu g³owy
podczas hamowania poci¹gu. Spraw-
cy, to dwaj mê¿czy�ni, mieszkañcy
Franek, w wieku 52 i 54 lat.

Bez opieki
W £owiczówce, gmina Oporów,
z niezamieszkanej posesji z³odziej
ukrad³ butlê gazow¹ i lodówko-
zamra¿arkê, a z budynku gospodar-
czego 4 ko³a od przyczepy rolniczej
i parnik. Straty 5100 z³.

Wszystko siê przyda
W Kutnie, przy ulicy Wschodniej,

z baraku gospodarczego przez
otwarte okno z³odziej ukrad³ pi³ê
spalinow¹, zagêszczarkê, niwelator
laserowy, 2 sztuki czujników lase-
rowych i butlê gazow¹. Straty 28
tysiêcy z³otych.

Telemaniacy
W Chocho³owie, gmina ¯ychlin,
z³odzieje skradli 100 metrów kabli
sieci telekomunikacyjnej.

Dzia³kowe ¿ycie
W Woli Popowej, gmina ¯ychlin,
z terenu dzia³ki rekreacyjnej po
zerwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej,
z³odziej ze �rodka altanki gospo-
darczej ukrad³ pojazd typu quad
warto�ci 1200 z³.

Przypadkowy piroman
Mieszkaniec Kutna, przy ulicy
Bema, podczas nieostro¿nego roz-
palania ognia w kuchni wêg³owej
doprowadzi³ do po¿aru mieszkania.

Samochodowy w³am
W Kutnie, na ulicy Chrobrego, po
dostaniu siê do samochodu VW
Polo ukrad³ z jego wnêtrza zestaw

kluczy Yato . Warto�æ strat wynios³a
550 z³otych.

Rozbójnik
Do KPP w Kutnie zg³osi³a siê kut-
nianka, która o�wiadczy³a, ¿e zna-
jomy zabra³ jej kartê bankomatow¹
i chcia³ wyp³aciæ pieni¹dze. Konto
by³o jednak puste. Wtedy z³oczyñca
dotkliwie j¹ pobi³. Znanego kut-
nowskim policjantom 26-latka
zatrzymano. Grozi mu do 15 lat
wiêzienia. S¹d Rejonowy w Kutnie
aresztowa³ go na okres 3 miesiêcy.

Renault - w koparkê
Na ulicy Jesiennej w Kutnie, kie-
ruj¹cy Renault Laguna uderzy³
w koparkê. Stoj¹cy w pobli¿u
pracownik dozna³ urazu nogi.
Kieruj¹cego ukarano mandatem.

Drogowe tragedie
W Miksztalu, gmina Nowe Ostrowy,
ciê¿arówka zderzy³a siê autem oso-
bowym. Poszkodowana zosta³a
jedna osoba.
W miejscowo�ci Sójki, gmina Kutno,
kieruj¹cy Oplem Vectra 27-letni

mieszkaniec naszego powiatu nie
dostosowa³ prêdko�ci do warunków
drogowych, zjecha³ do rowu i da-
chowa³. W wyniku zdarzenia urazu
g³owy dozna³a pasa¿erka pojazdu.
Trafi³a do kutnowskiego szpitala.
Kieruj¹cy zosta³ zatrzymany. Mia³
2,3 promila alkoholu w organizmie.
W Kutnie, przy ulicy Józefów, na
przej�ciu dla pieszych potr¹cony
zosta³ 29-letni mê¿czyzna. Kieru-
j¹cy VW Caddy 26-letni mieszka-
niec powiatu p³ockiego wje¿d¿a³ na
K 92 w kierunku Warszawy. Pieszy
trafi³ do szpitala. Uczestnicy zda-
rzenia byli trze�wi.

Alkohol i narkotyki
Podczas 24-godzinnej akcji poli-
cjantów �Alkohol i narkotyki�, na
terenie naszego powiatu, przebadano
na zawarto�æ alkoholu w organi-
zmie 286 kieruj¹cych. Ujawniono
3 nietrze�wych kieruj¹cych rowe-
rami. Kierowcê Volkswagena Golfa
- 60-latka, zatrzymano w Godziê-
bach, gmina Kro�niewice. Mia³ 0,8
promila alkoholu w organizmie.

Sprzedam tanie i atrakcyjne
dzia³ki budowlane i inwestycyj-
ne w Wierzbiu 789-101-389
Sprzedam dzia³ki rolnicze
w okolicy: Wa³y, Malewo,
Konary. Tel. 603-036-582
Sprzedam 5,86 ha ziemi rolnej
niedaleko Kutna. Tel. 513-696-
982
Sprzedam dzia³kê budowlan¹.
Tel. 513-696-982
Kupiê Mercedesa (osobowego,
dostawczego, ciê¿arowego
(pilne!). Tel. 725-361-836
Sprzedam stó³ drewniany, tap-
czan 1-os., kody i szafê oraz
bordowy dywan 150x280. Tel.
694-089-198
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysoko�ci) i dwie szafki ku-
chenne nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam naro¿nik + 2 fotele
w kolorze zieleñ, stan b. dobry.
Tel. 692-069-510

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

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



13POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/425 • 25 LUTEGO 2016 R.

¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Kickboxing

Jakub Kasica, senior w kategorii wagowej 89 kg, w wyniku rywalizacji
zaj¹³ wysokie 3 miejsce (8 startuj¹cych) zdobywaj¹c br¹zowy medal tych¿e
mistrzostw! W drodze do medalu w pierwszej walce pokona³ jednog³o-
�nie na punkty zawodnika z Zielonej Góry Marcina Kamiñskiego (SKF
Boksing Zielona Góra), a w walce pó³fina³owej stosunkiem g³osów 2 do 1
uleg³ Adamowi Piestrzyñskiemu (Klub Sportowy Cholew Sport Police).
O wyrównanym i zaciêtym poziomie tej walki niech¿e pos³u¿y fakt, ¿e na
5 sekund przed koñcem 3 rundy Kuba walkê wygrywa³, lecz ostatnie celne
i zaliczone uderzenie na szale zwyciêstwa zada³ zawodnik z Polic powie-
dzia³ trener Aleksander Grabowski. Kuba pokaza³ dobry kickboxing,
a przede wszystkim serducho do walki. Poma³u przecieramy szlaki w rywa-
lizacji seniorskiej, która jest bardzo trudna i wymagaj¹ca doda³ trener.
W ca³ym turnieju udzia³ wziê³o ponad 230 zawodników i zawodniczek
z 40 klubów z ca³ej Polski!
Dziêkujemy za wsparcie finansowe Urzêdowi Miasta Kutno, dziêki
któremu mogli�my zdobywaæ kolejne cenne do�wiadczenia sportowe
doda³ trener Mariusz Konwerski.

BRĄZ KUBY
W Kartuzach odby³y siê mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w kick-
boxingu w formule kick light. Udzia³ w imprezie odnotowa³ zawodnik
Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno i M³odzie¿owego Domu
Kultury w Kutnie Jakub Kasica.

Lekkoatletyka

Bardzo mi³¹ niespodziankê na tej imprezie sprawi³ Bartosz Ruszkowski
(rocznik 2001), który w skoku w dal zdoby³ br¹zowy medal, ustanawiaj¹c
skokiem na odleg³o�æ 5,35 m swój nowy rekord ¿yciowy. Bartek bra³ udzia³
tak¿e w biegu na 300 m, pokonuj¹c ten dystans w czasie 45,06 s. O medal
�otar³a siê� natomiast Marta Budner (2001), która tak¿e w skoku w dal
z wynikiem 4,79 m (rekord ¿yciowy 4,85 m) zajê³a pi¹te miejsce. Marta
w biegu na 60 m tak¿e zbli¿y³a siê do �¿yciówki� przebiegaj¹c ten
dystans w 8,98 s. Blisko serii fina³owej A w biegu na 60 m by³ nasz sprinter
Krystian Sobczyk (2003), który w eliminacjach pobieg³ w czasie 8,08 s
natomiast w finale B uzyska³ czas 7,96 s. Wynik ten jest rekordem ¿ycio-
wym zawodnika i w finale A da³by mu pi¹te miejsce. Ostatecznie Kry-
stian zosta³ sklasyfikowany na 7 pozycji. Nasz m³ody zawodnik ustanowi³
tak¿e rekord ¿yciowy w skoku w dal skacz¹c na odleg³o�æ 4,59 m
(10 miejsce). Niewiele gorzej w finale B biegu na 60 m pobieg³ Jan �lu-
sarski (2001), który  z czasem 8,01 s  w ³¹cznej klasyfikacji sprintu zaj¹³
ósme miejsce. Oprócz tego Janek przebieg³ 300 m w czasie 43,76 s. Oby-
dwa te wyniki s¹ nowymi rekordami ¿yciowymi zawodnika. Pozosta³e
wyniki naszych m³odych lekkoatletów, zas³uguj¹ce na wyró¿nienie: Filip
Góreczny (2003) - 9,50 s w biegu na 60 m (rekord ¿yciowy) i 48,27 s
w biegu na 300 m (debiut); Natalia Pawlak (2003) - 4,25 m w skoku w dal
i 49,71 s w biegu na 300 m � dwa rekordy ¿yciowe; Jakub Grams (2001)
� 1,43,42 min w biegu na 600 m (rekord ¿yciowy);  Kacper Stêpniak
(2003) - 8,93s w biegu na 60 m. Startuj¹cy poza konkursem juniorzy m³odsi
uzyskali nastêpuj¹ce wyniki: Mateusz Stêpniak � 7,88 s w biegu na 60 m
(rekord ¿yciowy) i 26,82 s w biegu na 200 m (debiut na hali); Adrian
Jarosiñski � wystartowa³ w sobotê w biegu na 60 m (8,23 s), natomiast
w niedzielê na mityngu w Aleksandrowie £ódzkim, gdzie wyst¹pi³ w swojej
koronnej konkurencji skoku wzwy¿. Adrian wygra³ konkurs z wynikiem
179 cm i by³ bardzo blisko ustanowienia nowego rekordu ¿yciowego (181 cm),
nieznacznie str¹caj¹c w drugiej i trzeciej próbie poprzeczkê za³o¿on¹ na
wysoko�ci 182 cm. Wystêpy naszych m³odych lekkoatletów napawaj¹
du¿ym optymizmem i pozwalaj¹ patrzeæ z du¿¹ nadziej¹ w przysz³o�æ.
Daj¹ te¿ jasny sygna³ dla wiêkszo�ci zawodników, ¿e systematyczn¹ prac¹
mo¿na wiele zdzia³aæ. Przed nami teraz kilka tygodni treningów i start na
otwartym stadionie � podsumowa³ wystêpy swoich podopiecznych trener
UKS Jacek Kud³a.

“KUTNO” W ŁODZI
Miniony weekend by³ bardzo pracowity dla kutnowskich lekkoatletów.
Zaczê³o siê rekreacyjnie pi¹tkowego wieczoru kiedy to grupa zawodni-
ków Uczniowskiego Klubu Sportowego �Dziewi¹tka� i wybrani uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 9 (³¹cznie przesz³o 40 osób) udali siê do ³ódzkiej
Atlas Areny na  mityng  Pedro�s Cup 2016, aby wspólnie z ponad o�mioma
tysi¹cami kibiców dopingowaæ zmagania najlepszych polskich lekkoatletów
i zaproszonych zagranicznych gwiazd w biegach na 60 m, 60 m pp³., skoku
wzwy¿, skoku o tyczce i pchniêciu kul¹. Kutnowscy kibice lekkiej atletyki
powrócili do domu ok. godziny 22, udali siê na odpoczynek, poniewa¿
w sobotni ranek wielu z nich wyjecha³o  ponownie do £odzi do hali Rudz-
kiego Klubu Sportowego, na którym to obiekcie rozgrywane by³y Halowe
Mistrzostwa Województwa M³odzików.

I to by³o ich ostatnie prowadzenie w tym ciekawym spotkaniu (przez ca³y
mecz 7 minut i 54 sekundy). Od 12 minuty na parkiecie dominuje ju¿
zespó³ Jaros³awa Krysiewicza, który choæ gra³ bez kontuzjowanego
Mateusza Bartosza (z³amany nos) i z dochodz¹cym powoli do formy
rekonwalescentem Bart³omiejem Wo³oszynem, nie daje ani na moment
odebraæ sobie prowadzenia, chocia¿ gra jest w miarê wyrównana. Drug¹
kwartê nasi wygrywaj¹ 18:15 i do przerwy prowadz¹ 36:32. Najbardziej
podoba³a siê wspania³ym kibicom �Kutna� trzecia kwarta, a zw³aszcza
skuteczne rzuty zza 6.75 m. Na szczególn¹ uwagê zas³u¿y³ Grzegorz
Grochowski, który odda³ �strza³� z blisko 8 metrów. By³ on tak piêkny, ¿e
�wietnie znaj¹ca siê na baskecie kutnowska publiczno�æ nagrodzi³a Grzesia
d³ugim aplauzem, zw³aszcza ¿e rzut by³ oddany prawie z syren¹ koñcz¹c¹
t¹ czê�æ meczu. Akcja godna sfilmowania. W czwartej rundzie sympa-
tyczni koszykarze WKS �l¹sk postawili wszystko na jedn¹ kartê chc¹c
osi¹gn¹æ jak najkorzystniejszy dla siebie wynik. Jednak¿e mecz by³ pod
czujn¹ kontrol¹ Naszych, którzy po dobrej grze zas³u¿enie wygrali to spo-
tkanie udowadniaj¹c, ¿e nale¿y im siê miejsce w play offach TBL.

Polfarmex Kutno - WKS �l¹sk Wroc³aw 71:60
(w kwartach: 18:17, 18:15, 24:15, 11:13)

�Kutno�: Jacek Jarecki 7, Grzegorz Grochowski 7, Marcin Malczyk 0,
Bart³omiej Wo³oszyn 1, Micha³ Gabiñski 8, Michael Fraser 9 (10 zbiórek),
Josh Parker 11, Jaros³aw Zyskowski 15 (3x3), Kevin Johnson - kolejny
double-double (11 zbiórek, 13 punktów). Najwiêksze prowadzenie �Po-
lfarmexu� by³o w 31 minucie (62:47). Najd³u¿ej w zespole gra³ Johnson
(32.15 m), najkrócej Wo³oszyn (12.14 min). Tylko trzykrotnie zmienia³o
siê prowadzenie i raz by³ remis.

5 WYGRANA Z RZĘDU

Przed spotkaniem w hali sportowej SP nr 9 w Kutnie reprezentacyjna
dru¿yna basketu mêskiego Dolnego �l¹ska mia³a na koncie 4 mecze zwy-
ciêskie i 14 pora¿ek, i zajmowa³a w tabeli rozgrywek Tauron Basket ligi
15 miejsce (kutnianie 19 spotkañ - 4 miejsce; 12 spotkañ na swoj¹
korzy�æ i 7 pora¿ek. Mecz z odm³odzon¹ i �zreformowan¹� dru¿yn¹
z Wroc³awia by³ ciekawy od samego pocz¹tku. Podopieczni trenera Emila
Rajkowièa przyjechali do grodu nad Ochni¹ po wygranej u siebie z Tre-
flem Sopot, a kutnianie opromienieni byli zwyciêstwem w Koszalinie nad
miejscowym AZS-em. Ambitni wroc³awianie prowadzili 3:0, 5:0, 7:0, 7:2
(punkty pierwsze dla �Kutna� Jaros³aw Zyskowski, wychowanek �l¹ska
Wroc³aw) 9:2, 11:5, 13:10, 15:10, 15:14. Prowadzenie dla gospodarzy
uzyska³ Jacek Jarecki w 7 minucie. By³o wtedy 16:15. Podwy¿szy³ na
18:15 Kevin Johnson w 8 minucie, a wynik pierwszej kwarty ustali³ Jarvis
Williams - 18:17. Pocz¹tek drugiej ods³ony meczu, dziêki skutecznemu
rzutowi Kamila Chanasa, da³ prowadzenie ambitnym go�ciom 19:18.

Po raz osiemnasty (tyle lat ma �Powiatowe ¯ycie Kutna�) zorga-
nizowany zosta³ konkurs �Na najlepszego sportowca, dru¿ynê
i trenera Ziemi Kutnowskiej 2015 roku�. Czytelnicy i stowarzy-
szenia sportowe zg³osili do niego sze�ciu zawodników, siedmiu
trenerów i dwie dru¿yny. Reprezentowanych by³o sze�æ dyscyplin
sportowych: szybownictwo, koszykówka, baseball, kickboxing,
boks i podnoszenie ciê¿arów. Honorowymi patronami Konkursu
byli: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jan-
kowski i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki.
Kapitu³a Sportu, w sk³ad której wchodzili wy¿ej wymienieni
Panowie oraz redaktorzy �P¯K�: naczelny Andrzej Stelmaszewski,
sekretarz Jerzy Papiewski oraz Andrzej Bieñkowski i Bogdan
Gajewski, a tak¿e d³ugoletni samorz¹dowy dzia³acz i sympatyk
sportu Zdzis³aw Sapiejka, po gor¹cej i konstruktywnej dyskusji
postanowi³a uhonorowaæ nie tylko zawodników, zespo³y i szkole-
niowców, ale tak¿e utalentowan¹ m³odzie¿ i wydarzenie sportowe
minionego roku. Czeka na Nich czterna�cie okaza³ych pucharów
i fotograficzne dyplomy. Zostan¹ wrêczone po meczu mistrzow-
skim �Polfarmexu� Kutno z �Polpharm¹� Starogard Gdañski 24.02
i na Sesji Rady Miasta Kutna (po³owa marca). Oto zwyciêzcy:
Najlepsi zawodnicy: £ukasz Wójcik - Aeroklub W³oc³awski
(mieszkaniec Kutna) mistrz Europy w szybownictwie; Kevin
Johnson - �Polfarmex�, czo³owy zawodnik Tauron Basket Ligi;
Najlepsi trenerzy: sztab szkoleniowy �Polfarmexu� Kutno: Jaros³aw
Krysiewicz, Wojciech Walich, Krzysztof Szablowski;
Najlepsze dru¿yny: �Polfarmex�Kutno, drugi sezon w polskiej
ekstraklasie oraz MKS �Stal� BiS Kutno, zdobywca podwójnej
korony w baseballu - mistrzostwa Polski i Pucharu Polski.
Wyró¿nienia specjalne przyznano: trenerowi baseballistów �Kutna�
Mariuszowi Grzanowskiemu i Aleksandrowi Grabowskiemu,
g³ównemu szkoleniowcowi kickboxingu w �Alexie�. Ponadto
doceniono talenty: Sylwii Raciborskiej - kickboxing, Jakuba
Kasicy - kickboxing i B³a¿eja Wilanowskiego - lekkoatletyka
(biegi 600 i 1000 m). Otrzymaj¹ oni perspektywiczne puchary pod
nazw¹ �Nadzieja olimpijska�. Kapitu³a doceni³a równie¿ organi-
zacjê Ogólnopolskiej Gali Bokserskiej (po 50 latach w Kutnie)
przez KSB �Stal� (niezawodny trener spo³ecznik Jerzy Karolewski)
i przyzna³a okoliczno�ciowe trofea temu Stowarzyszeniu uznaj¹c
Galê za wydarzenie sportowe 2015 roku. Podczas o¿ywionej
i twórczej konwersacji sportowej zwrócono - i to mocno - uwagê
na wzorowe zachowanie siê w meczach w ró¿nych regionach
kraju Klubu Kibica �Polfarmex�. To siê tak¿e chwali!

SPORTOWY KONKURS „PŻK”
ROZSTRZYGNIĘTY

Pi³ka no¿na

Przygotowuj¹c siê do rundy wiosennej mistrzostw ³ódzkiej klasy okrêgowej
jej lider - KS Sand Bus Kutno - rozgrywa, oprócz zajêæ rekreacyjno-
taktyczno-fizycznych w hali, spotkania kontrolne. W Skierniewicach,
w pierwszym sparingu, z miejscow¹ Uni¹ kutnianie przegrali 2:3, a gole
dla �Kutna� zdobyli testowani Jakub Kustra i Daniel Gilarski z Widzewa
£ód� (ex SMS £ód�). W drugim meczu, z Pelikanem II, podopieczni trenera
S³awomira Ryszkiewicza i kierownika zespo³u Andrzeja Królaka poko-
nali czo³ow¹ dru¿ynê skierniewickiej klasy okrêgowej 4:2 (2:0) po golach:
Piotra Kierusa, Jakuba Kustry, Damiana Ziemniaka i Przemys³awa Bur-
dyki (�Ostrovia� Ostrowy). Oba mecze rozegrano na sztucznej nawierzchni
(szkoda, ¿e takiej futbolowej i wymiarowej nie ma w Kutnie!).
W trzecim sparingu KS Sand Bus zmierzy³ siê w Uniejowie (�wietna oprawa
meczu i liczni kibice) z IV ligowym Widzewem £ód�. Przegra³ po jedno-
stronnym �pojedynku� 0:4 (0:2). Widzew to zupe³nie inny zespó³ ni¿ ten
, który w Kutnie jesieni¹, uleg³ w Pucharze Polski kutnianom 0:2. Z tam-
tego sk³adu tylko pozostali: Soko³owicz i Czaplarski.

PRZED SEZONEM
KKS �Pro-Basket� by³ organizatorem pó³fina³u mistrzostw Polski mê¿-
czyzn U-20. Turniej w Kutnie wygra³ zespó³ WKK Wroc³aw przed MKS
D¹browa Górnicza, KKS �Pro-Basket� Kutno i MKS Polonia Warszawa.
Podopieczni trenera Krzysztofa Szablowskiego i jego asystenta Tomasza
Pasiñskiego byli o krok od awansu do fina³u Mistrzostw Polski. Po wy-
granym meczu z Poloni¹ Warszawa 77:62, prowadzili po trzech kwartach
w decyduj¹cym spotkaniu z MKS D¹browa Górnicza 50:48. Przegrali, bo
graj¹c w 7 meczy siê nie wygrywa! Kontuzje dwóch podstawowych
zawodników zadecydowa³y. Taki jest urok sportu! Poza tym kutnianie
byli o dwa lata m³odsi od innych dru¿yn i graj¹ z sob¹ dopiero pó³ roku.
Jednak sam awans do pó³fina³u Mistrzostw Polski to ju¿ Ich du¿y sukces
jak i trenerów! Szerzej w nastêpnym numerze �P¯K�.

BRAWO JUNIORZY „KUTNA”

Czwarta kwarta spowodowa³a, ¿e �Kutno� uleg³o �Szczecinowi�. Szkoda,
bo mo¿na by³o mieæ na koncie 6 zwyciêski mecz z rzêdu.

King Wilki Morskie Szczecin - Polfarmex Kutno 69:64
(w kwartach: 13:20, 18:15, 18:18, 20:13)

�Polfarmex�: Wo³oszyn 18, Zyskowski 17, Fraser 10, Gabiñski 5, Parker 4,
Jarecki 3, Johnson 3, Grochowski 2, Bartosz 2, Malczyk.

ZDECYDOWAŁA KOŃCÓWKA MECZU



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/425 • 25 LUTEGO 2016 R.14

¯YCIE ROZRYWKOWE

Wydawca: FOR-PRESS 99-300 KUTNO, UL. KRÓLEWSKA 47.
Redakcja �P¯K�: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47, tel. (0-24) 355-10-00, tel./fax
(0-24) 355-10-02. E-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl;   www.zyciekutna.pl
Redaktor naczelny dr Andrzej Stelmaszewski. Sekretarz redakcji - korekta
Jerzy Papiewski. Zespó³ redakcyjny: Bogdan Gajewski - dzia³ regionalny, pre-
wencji i prawa, Jerzy Ka³u¿ka - rozrywka, dr Eugeniusz Walczak - historia,
Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Krzysztof Stelmaszewski - wspó³praca redak-
cyjna. Oddano do druku 22 lutego 2016 roku, godz. 8.30.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, drukarnia w Warszawie, War-
szawa, ul. Matuszewska 14. Nak³ad minimalny - 10.050 egzemplarzy. Redakcja
nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
a tak¿e nie odpowiada za tre�æ og³oszeñ i tekstów promocyjnych.

POWIAPOWIAPOWIAPOWIAPOWIATOWETOWETOWETOWETOWE

ŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNA

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

Dla 5-8 osób: 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, hall. Umeblowane. Wysoki
standard. Do dyspozycji du¿y ogród do rekreacji, miejsce na grila, 6-8 miejsc
parkingowych na terenie, 10 minut dojazd do centrum Kutna. Cena 20 z³
za dobê od osoby. Wystawiam fakturê Vat lub rachunek. Mo¿liwo�æ parko-
wania na terenie posiad³o�ci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 425

Has³o: C3-B7-E6-J13-A2  I6-L3-A1-D10-K3-K8
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

Poziomo: A-1. Najprostszy wêglowodór nasycony A-7. W komedii
filmowej �Rozmowy kontrolowane� wyst¹pi³ jako Ryszard Ochódzki
B-9. ... g³ów lub posagów C-1. Przekonany o pora¿ce D-9. Z podgro-
mady torbaczy E-1. �... na rzêsie� z repertuaru M. Rodowicz E-5.
Zapatrzona w gnat (w powiedzeniu) G-1. Skradziony pomys³ arty-
styczny I-1. Tatami I-6. Szkielet - wi¹zanie budowli J-9. Znana dziêki
piosence �Mi³o�æ jak wino uderza do g³ów� K-1. Dziecko w szpitalnej
porodówce L-9. Harcerska mobilizacja M-1. Najstarszy syn Noego
M-5. Og³oszenie w prasie.

Pionowo: 1-A. Powtarzalny wymiar 1-I. Zamienia³ wszystko w z³oto
2-E. Jezioro na Równinie Augustowskiej 3-A. Tkanina jedwabna
o delikatnym po³ysku 3-I. Napisa³ s³owa do piosenki �Uliczka w Bar-
celonie z repertuaru H. Ordonówny 4-F. Magnetyczna w kompasie
5-A. Do zapisków 5-J. P³ynie przez Bory Tucholskie 6-E. W�ród
zawodników rugby 7-A. Angielski supermarket w Polsce 7-I. Nadaje
równie¿ na UKF 9-A. Podmok³y, bagnisty teren 9-I. S³onka, a tak¿e
kszyk 11-A. Stworzony przez Boga 11-I. Czarodziejka z Kolchidy
13-A. Jezioro na Pojezierzu Olsztyñskim 13-I. �... Watykañska� - dzie³o
Micha³a Anio³a.            oprac. Jerzy Ka³u¿ka

W czwartkowe popo³udnie odby³ siê - tak d³ugo oczekiwany przez
uczniów Zespo³u Szkó³ w Byszewie - bal karnawa³owy. W tym
dniu sala gimnastyczna zamieni³a siê krainê pe³n¹ wró¿ek, czaro-
dziejów, ksiê¿niczek, kowbojów, motylków, kotków i innych barw-
nych postaci z kreskówek i bajek.

BAL KARNAWAŁOWY

Przy d�wiêkach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców
dzieci mog³y pobawiæ siê ze szkolnymi kompanami, rodzicami
i nauczycielami. Rozrywkê uczestnikom balu zapewni³ DJ NICE,
który nikomu nie pozwoli³ siê nudziæ. Odby³y siê tak¿e konkursy
na najpiêkniejszy strój oraz maskê karnawa³ow¹. Uczniowie dumnie
prezentowali swe stroje oraz wykonane w³asnorêcznie maski.
Wybór by³ tak trudny, i¿ jury postanowi³o przyznaæ wszystkim
uczestnikom konkursu s³odkie upominki. Dzieci bawi³y siê tak¿e
�wietnie, chêtnie uczestnicz¹c w konkursach prowadzonych przez
DJ`a. Pl¹sy na parkiecie i wspólne zabawy wyczerpa³y si³y tancerzy.

Podczas krótkiej przerwy wszystkie dzieci uda³y siê na poczêstu-
nek przygotowany przez rodziców w klasach. Pyszne przek¹ski
i s³odko�ci zregenerowa³y si³y i mo¿na by³o dalej siê bawiæ. Ju¿
od dzi� z niecierpliwo�ci¹ czekamy na nastêpn¹ zabawê karnawa-
³ow¹ w naszej szkole.

ALEŻ GRAJĄ I ŚPIEWAJĄ!
�Enej� w Kutnie

�Enej� to polski zespó³ wykonuj¹cy muzykê z pogranicza folku, ska
i szeroko pojêtej alternatywy ukraiñskiej. Za³o¿ony zosta³ w 2002 roku
w Olsztynie przez braci Piotra i Paw³a So³oduchów oraz ich przyja-
ciela £ukasza Kojrysa, pe³ni¹cego funkcjê mened¿era zespo³u. �Enej�,
ze wzglêdu na korzenie czê�ci sk³adu grupy, czerpie inspiracje z kultury
ukraiñskiej. Nazwa zespo³u pochodzi od imienia Eneasza - g³ównego
bohatera �Eneidy� Iwana Kotlarewskiego - ukraiñskiej trawestacji
utworu Wergiliusza. To by³ weso³y kozak podró¿uj¹cy po �wiecie.
W³a�ciw¹ dzia³alno�æ zespó³ rozpocz¹³ w 2005 roku. Od tego czasu
zaczê³a siê intensywna praca nad stylistyk¹, czemu s³u¿y³o poszuki-
wanie nowych instrumentów i nowego brzmienia. W 2006 roku �Enej�
z powodzeniem wzi¹³ udzia³ w konkursie Festiwalu �Union of Rock�
w Wêgorzewie. Wystêp ten zosta³ zauwa¿ony i doceniony przez dzien-
nikarzy, którzy swoje uznanie wyrazili nagrod¹ przyznan¹ dla olsz-
tyñskiej formacji. W tym samym roku zespó³ dwukrotnie otrzyma³
nagrodê publiczno�ci na Festiwalu Fiesta Borealis� w Olecku oraz na
Festiwalu �Kierunek Olsztyn�. W 2007 roku �Enej� nagra³ oficjalny
hymn juwenaliów olsztyñskiej �Kortowiady� do s³ów Bart³omieja
Kroma, ówczesnego cz³onka prezydium Rady Uczelnianej Samorz¹du
Studentów Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. W tym
roku na zaproszenie Mariusza Kwasa (wiceprezesa Stowarzyszenia
Kulturalno-Artystycznego �Kierunek Olsztyn� w Olsztynie), zespó³
by³ gospodarzem drugiej edycji Festiwalu Rockowego �Kierunek Olsz-
tyn� zorganizowanej w Olsztynie w dniach 27-28 lipca 2007 roku.
20 pa�dziernika 2008 roku ukaza³ siê utwór �Ulice� promuj¹cy
debiutancki album  o tej samej nazwie. Wydawc¹ jego by³o Polskie
Radio Olsztyn oraz �Lou and Rocked Boys�. 10 marca 2010 roku
zespó³ �Enej� wyda³ drugi utwór �Komu�. W 2010 roku zespó³ dosta³
siê do pó³fina³owej grupy na koncert Festiwalu �Przystanek Wood-
stock�. 12 listopada tego samego roku ukaza³a siê druga p³yta formacji
zatytu³owana �Folkorabell�, która uzyska³a status z³otej. W 2011 r.
zespó³ wyst¹pi³ w telewizyjnym programie �Must Be the Music. Tylko
muzyka� i dosta³ siê do fina³u, w którym zaj¹³ pierwsze miejsce. Utwór
�Radio Hello� zyska³ du¿¹ popularno�æ, zarówno w polskich jak
i ukraiñskich rozg³o�niach radiowych. 30 czerwca tego¿ roku zespó³
wyst¹pi³ na �Heineken Opener Music Festiwal�. W marcu 2012 r.
formacja wyda³a kolejny singel �Skrzydlate rêce�, który podbi³ wiele
list przebojów. Dziêki temu utworowi zdobyli tak¿e wiele presti¿o-
wych nagród na festiwalach i galach muzycznych, tj. �Super Premiery�
oraz Eska Music Awards 2012". Piosenka zosta³a, wed³ug Radia Zet,
okrzykniêta �Przebojem roku�. 18 pa�dziernika odby³a siê premiera
singla �Tak smakuje ¿ycie�, który równie¿ okaza³ siê wielkim hitem,
16 listopada 2012 roku zosta³ wydany przez wytwórniê p³ytow¹ �Lou
Rocked Boys� trzeci studyjny album grupy, zatytu³owany �Folkho-
rod�, który �pokry³ siê� platyn¹. 3 lutego 2013 roku na antenie Radia
RMF FM odby³a siê premiera trzeciego singla z albumu �Lili�. Latem
tego samego roku �Enej� wyst¹pi³ na licznych festiwalach. Na �TOP
trendy 2013� wygra³ konkurs �Najwiêksze Przeboje Roku 2013�
z piosenk¹ �Tak smakuje ¿ycie�; 15 czerwca �Enej� wyst¹pi³ na 50
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w Konkursie
�Superjedynki�, gdzie wygrali tytu³ �SuperPrzebój� z piosenk¹ �Skrzy-
dlate rêce�, a ponadto zajêli drugie miejsce w kategorii �Super
Zespó³�. 24 sierpnia 2013 roku w sopockiej Operze Le�nej podczas
Konkursu - Sopot Festival 2013 - zespó³ rozpocz¹³ Koncert �5 lat
z Muzodajni¹. Najwiêksze Przeboje Lata� graj¹c swój minirecital.
22 stycznia 2014 roku wytwórnia �Lou and Rocked Boys� opubliko-
wa³a w serwisie �Youtube� utwór �Brat za brata� bêd¹cy owocem
wspó³pracy �Enej� z zespo³em �Kozak System� i �Maleo Reggae Roc-
kers�. W lipcu zespó³ zagra³ razem z Donatanem i Cleo utwór �Braæ�,
który promowa³ debiutancki album studyjny tego duetu pt. �Hiper/
Chimera�. 9 listopada 2014 roku w proramie �Hust Be the Music.
Tylko Muzyka� odby³a siê premiera singla �Zbudujemy dom�, który
by³ zaprezentowaniem nowej p³yty �Enej� pod tym tytu³em. Obecny
sk³ad zespo³u: Piotr So³oducha - �piew, akordeon; Pawe³ So³oducha -
instrumenty perkusyjne; Miros³aw Ortyñski - gitara basowa, �piew;
Jacek Grygorowicz - gitara akustyczna, gitara elektryczna; Jakub
Czaplejewicz - puzon; £ukasz przyborowski - tr¹bka; Damian
Piñkowski - saksofon, klarnet; Kornel Kondrak - perkusja.

Jerzy Papiewski

Ostatni raz (a s¹ czêsto!) dali wspania³y koncert w naszym mie�cie
podczas ubieg³orocznej Kutnowskiej Majówki. Pozostawili - co jest
oczywiste - niezapomniane wra¿enia u gor¹co Ich przyjmuj¹cej
publiczno�ci.
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W ³ódzkim Klubie Szachowym
Szach-Centrum odby³ siê II Klasy-
fikacyjny Turniej szachowy dla
Dzieci P�15+15�, organizowany
przez Klub, Szko³ê Szachow¹
Szach-Mat i Chess-Company  &W.
Sêdziowa³ Piotr Straupisz. Grano
7 rund systemem szwajcarskim.
Turniej adresowany by³ do dzieci
pocz¹tkuj¹cych bez kategorii sza-
chowej oraz dla dzieci posiadaj¹-
cych V kategoriê szachow¹ z rocz-
ników od 2010 do 2004. G³ównym
celem by³a popularyzacja sportu
w dyscyplinie �Szachy� i  mo¿li-
wo�æ uzyskania kategorii IV i V.
Startowa³o 42 zawodników, w tym
7 dziewczynek. W�ród startuj¹cych
by³o troje zawodników ze Szko³y
Podstawowej nr 6 w Kutnie,
objêtych projektem �Szachy � kró-
lewska pasja� w ramach Kutnow-
skich Grantów O�wiatowych:

AKTYWNI SZACHIŚCI Z „6”

Katarzyna Wiklak, Jakub Hofman
i Wiktor Wiklak, który te¿ uczest-
niczy w projekcie lekcji szacho-
wych PZSzach. �Edukacja przez
Szachy w Szkole�. Kasia okaza³a
siê najlepsz¹ dziewczynk¹ spo�ród
zawodniczek bez kategorii, zdo-
by³a w zawodach 4 punkty, 1088
pkt. rankingowych i V kategoriê.
Jej brat, Wiktor trafi³ na bardzo
trudnych przeciwników, zdobywa-
j¹c 3,5 pkt. i uzyskuj¹c 1100 pkt.
rankingowych, co równie¿ da³o
mu V kategoriê. Natomiast Kuba
wywalczy³ 5,5 pkt., zaj¹³ 2 miejsce
spo�ród zawodników bez katego-
rii i 4 miejsce w zawodach, a uzy-
skany ranking 1300 zagwaranto-
wa³ mu od razu IV (!) kategoriê
szachow¹.

Jak zapewni³ ksi¹dz Henryk Chibowski � kierownik Oratorium
im. B³ogos³awionego Micha³a Rua w Wo�niakowie, do tegorocz-
nych ferii zimowych w parafii �w. Micha³a Archanio³a przygoto-
wywano siê od wielu dni. Postanowiono zorganizowaæ je w dwóch
turnusach dla 80 uczniów szkó³ podstawowych w ka¿dym.
Codzienne spotkania rozpoczynaj¹ siê od godziny 9.00 modlitw¹,
krótkim s³owem z mora³em na co dzieñ, s¹ �piewy, gry. Pó�niej
drugie �niadanie i zaplanowane zajêcia: wyjazd na lodowisko,
zajêcia w Gimnazjum nr 3 - w sali sportowej, Aquapark. S¹ gry
�wietlicowe � bilard, tenis sto³owy, pi³karzyki, spotkania w gru-
pach. Obiad koñczy wspólnie spêdzony dzieñ. Na pro�bê rodziców
czê�æ dzieci pozostaje do godziny 15,30. Ksi¹dz Henryk dziêkuje
za w³a�ciw¹ organizacjê ferii zimowych.         /A.B./

FERIE W WOŹNIAKOWIE

Na pianinie akompaniowa³a im Julia Dom¿a³ z klasy IVA,
a nad ca³o�ci¹, tej piêknej i wzruszaj¹cej imprezy, czuwa³y
wychowawczynie - Iwona Dom¿a³ i El¿bieta Arkita.

WALENTYNKI, WALENTYNKI
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W czwartek, 11 lutego, w szkolnej sto³ówce 40 dzieci
spotka³o siê z co najmniej dwa razy liczniejsz¹ grup¹
ukochanych babæ i dziadków. Maluchy �piewa³y piosenki
i recytowa³y wiersze.

Dla przyby³ych dziadków i babæ by³y znakomicie wykonane
przez Ich pociechy piêkne i kolorowe laurki, a dla wnuków
bardzo s³odkie batony.       /B.G./

Pod ciep³¹ ko³dr¹ rêka rozgrzana,
by co� napisaæ wysun¹æ siê musi.
Gdy bezsenno�ci¹ noc rozszarpana,
a bielej¹ca w mroku kartka kusi.

W bezsenne noce k³êbi¹ siê my�li.
Pamiêæ z wyobra�ni¹ wojuje.
Co prze¿y³em, a com wy�ni³.
Po czasach minionych harcujê.

Pamiêæ prze¿yte fakty przywo³uje,
wyobra�nia potrafi te fakty zmieniæ.
Innym kolorem minione maluje,
ubarwia zszarza³e zdarzenia.

W tych przepychankach zwyciêzcy brak.
Pamiêæ z wyobra�ni¹ trudno pogodziæ.
Zmieniam pozycjê z boku na wznak,
a upragniony sen i tak nie przychodzi.

Kazimierz Ci¹¿ela

  Bezsenność




