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Ka¿dy mê¿czyzna, nawet chorowity,
sprê¿a siê, gdy �wiêto Kobiet nadchodzi.
Z szacunku czy z sentymentu dla kobiety,
dzieñ 8 marca chce pani¹ os³odziæ.

To w³a�nie wtedy, z kwiatami czy szampanem
lub choæby czu³ym s³owem,
biegn¹ panowie do swych wybranek,
by j¹ przekonaæ, ¿e jest królow¹.

Z kobietami nigdy nie wiadomo.
Ale bez nich nie wiadomo jeszcze wiêcej.
Bez kobiet nie ma prawdziwego domu
i za to powinni�my byæ im wdziêczni.

¯yczmy wiêc paniom, niezale¿nie od wieku,
du¿o zdrowia, ma³o stresów.
Niech znajd¹ przyja�ñ w ka¿dym cz³owieku
niewiele zmartwieñ, a wiele sukcesów.

Szczególnie wa¿na jest ta data
dla pañ, które obchodz¹ imieniny.
W tym dniu solenizantk¹ jest Beata.
Wszystkim Beatom zdrowia ¿yczymy.

Kazimierz Ci¹¿ela z Redakcj¹ i Wydawc¹ �P¯K�

DAMSKIE ŚWIĘTO

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

8 MARCA - �WIÊTO KOBIET!
�wiêto Kobiet! Sta³o siê Ono teraz bardziej rodzinne ni¿ pañstwowe.
W powiecie kutnowskim na 100 mê¿czyzn przypada 116 kobiet. To
du¿a przewaga p³ci piêknej nad �brzydk¹�, chocia¿ nijak siê to ma do
obsadzania kobiet na stanowiskach kierowniczych. Nie ma ich w�ród
kutnowskich pos³ów (jak i senatorów), ani nawet wojewódzkich
rajców. Podobnie jest z Zarz¹dem Powiatu i Prezydenck¹ �Trójk¹�.
Na 11 gmin powiatu kutnowskiego tylko w dwóch - rz¹dz¹ PANIE!
Burmistrzem Kro�niewic, ju¿ dziesi¹ty rok, jest �¯elazna Dama�, czyli
JULIANNA BARBARA HERMAN. Do najmniejszej gminy D¹bro-
wice trafi³a za� by³a starosta DOROTA D¥BROWSKA. Jest jednak
dziedzina ¿ycia, w której zdecydowanie króluj¹ kobiety. TO O�WIATA!
Rektorem jedynej wy¿szej uczelni w Kutnie jest dr S£AWOMIRA
BIA£OB£OCKA. W kutnowskich przedszkolach w 100 procentach
dominuj¹ kobiety: GRA¯YNA PLESZCZYÑSKA (przedszkole
o nazwie �Jarzêbinka�), BO¯ENA PTASZYÑSKA (�Stokrotka�),
MA£GORZATA FOLMAN (Promyczek�), AGNIESZKA SOBCZYK
(�Bajka�), HELENA MATUSIAK (�Calineczka�), JOLANTA
SIUDA (�Niezapominajka�). Równie¿ w Niepublicznym Przedszkolu
Zgromadzenia Sióstr Pasjonatek Od Krzy¿a króluje siostra dyrektor
GABRIELA HAZIURA. W kutnowskich szko³ach podstawowych
tylko w �Jedynce� dowodzi mê¿czyzna. W pozosta³ych - zacne Panie!
S¹ to: ALICJA CHMIELECKA (SP nr 4), JOLANTA MARAS
(SP nr 5), ANITA LEMAÑSKA (SP nr 6), DANUTA BLUS (SP
nr 9), a w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. �wiêtego
Stanis³awa Kostki - siostra MONIKA KWA�NIAK.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Nasi na Parnasie

KUTNOWSKI GENERAŁ

OD 1 MARCA, NARODOWEGO DNIA PAMIÊCI ¯O£NIERZY
WYKLÊTYCH, KUTNOWIANIN JAROS£AW KRASZEWSKI
JEST GENERA£EM BRYGADY WOJSKA POLSKIEGO.

(czytaj - strona 3)
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- To ju¿ mija 10 lat, gdy powo³ano pani¹ � co prawda,
to prawda � w drugiej turze wyborczej burmistrzem
Kro�niewic. Czy wówczas mia³a pani wiedzê: co robiæ?
- Wiedzieli�my, wszyscy co trzeba zrobiæ. Ale my rów-
nie¿: Jak? Podstaw¹ naszego dzia³ania by³o poszuki-
wanie zewnêtrznych �róde³ finansowania. Postawili-
�my na fundusze unijne. Uda³o siê! Na sztandarow¹
inwestycjê jak¹ by³a budowa Gimnazjum w Kro�nie-
wicach otrzymali�my oko³o 8 milionów 509 tysiêcy
z³otych (przy ca³kowitym koszcie ponad 10,3 miliona
z³otych). Sta³o siê! Spo³eczeñstwo gminy Kro�niewice
otrzyma³o obiekt o powierzchni 3810 m2, z 19 izbami
lekcyjnymi, 5 gabinetami przedmiotowymi, z pracow-

KROŚNIEWICKA REWOLUCJA
Rozmowa z Juliann¹ Barbar¹ Herman,

burmistrzem Kro�niewic

niami, bibliotek¹ itp. To by³o kluczowe tak¿e dla otrzy-
mania �Kutnowskiego Hitu�. I to uzmys³owi³o wielu
jak s³uszne by³y nasze decyzje dotycz¹ce mo¿liwo�ci
uzyskania �rodków unijnych. Bez tego nie mo¿na by³o
ruszyæ przebudowy miasta i gminy Kro�niewice!
- Ale piêkna szko³a, to nie wszystko...
- Cieszyli�my siê z kolejnych przedsiêwziêæ, ale dla
mnie osobi�cie trzy uznajê za ogromny sukces gminy
Kro�niewic. Jak pan to mawia, obie dotycz¹ �podziemia
gospodarczego�, czyli infrastruktury technicznej.
Pierwszy to rozbudowa oczyszczalni �cieków w Paw-
likowicach oraz 7,1 kilometrów sieci kanalizacji sani-
tarnej. To zadanie wykonano w latach 2009-2011.
Kosztowa³o ponad 7,5 mln z³otych, z czego �rodki unijne
stanowi³y ponad 6,1 mln z³. Najwiêkszym jednak
przedsiêwziêciem zrealizowanym w latach 2010-2013
by³a budowa kot³owni opalanej biomas¹, a drugim etapie
instalacja 435 kolektorów. Inwestycja kosztowa³a
ponad 11,1 mln z³, a �rodki unijne prawie 8,1 mln z³. Na
przebudowê Stacji Uzdatniania Wody w Nowem i bu-
dowê 100 przydomowych oczyszczalni �cieków otrzy-
mano prawie 2,6 mln z³ �rodków unijnych i ponad 555
tys. z³ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w £odzi. Na kolejne 23 przydo-
mowe oczyszczalnie �cieków w so³ectwach: Bardzinek,
Szubsk Du¿y, Kopyta, Osta³ów, Pniewko, Pomarzany,
Raszynek, Szubsk Towarzystwo, Sk³óty, Bielice, Zie-
leniew, Górki Mi³oñskie, G³ogowa, Mi³onice, Sucho-
dowy, Tumidaj, Wików, Wola Nowska te¿ otrzymamy
dofinansowanie ze �rodków UE.
- Proszê podaæ inne przyk³ady inwestycji dofinanso-
wanych przez Uniê Europejsk¹...

- By³a te¿ budowa dróg m.in. Nowe � Pawlikowice
(ponad 4 km, koszt ogó³em ca 2,5 mln z³otych, �rodki
unijne � ponad 1,8 mln z³) oraz Stara Wie� � Franki
(ponad 3,8 mln z³, inwestorem wspólnym dla 10 gmin
by³ Zwi¹zek Gmin Regionu Kutnowskiego. Stadion
Miejski w Kro�niewicach dofinansowano kwot¹ oko³o
186 tysiêcy z³ (koszt ponad 301 tysiêcy z³), a dodatkowo
na tor BMX i Skate-Park ca 134 tysi¹ce z³ (warto�æ
inwestycji � ponad 218 tys. z³). Ma³e, lecz istotne �rodki
otrzyma³a Szko³a Podstawowa im. genera³a W³adys³awa
Andersa w Nowem na wyposa¿enie sportowe. Dofi-
nansowano tak¿e plac gier i zabaw w przedszkolu
w Kro�niewicach jak te¿ modernizacjê �wietlicy wiej-
skiej w Wymys³owie oraz terenów rekreacyjno-wypo-
czynkowych przylegaj¹cych do ulicy Kwiatowej.
- W 2010 przy frekwencji 50,47% osi¹gnê³a pani naj-
lepszy, niesamowity wynik wyborczy w Polsce: 87,51%
�za�. Ale nie tylko �rodki unijne wykorzysta³a pani
i liczne grono osób pani¹ wspieraj¹cych, ale tak¿e
dotacyjne �rodki krajowe...
- Tak by³o, zgodnie z porzekadle o diable i babie
(�miech) ... Ale tak naprawdê, wykorzystali�my �rodki
dostêpne z Agencji Nieruchomo�ci Rolnych oraz wspo-
mnianego ju¿ WFO�iGW w £odzi. Umo¿liwi³o to
realizacjê m.in. budowê oczyszczalni �cieków w G³o-
gowej (oko³o 283 tys. z³) i Godziêbach (70), moderni-
zacjê kot³owni w Godziêbach (ca 102 tys. z³), budowê
kanalizacji sanitarnej w B³oniu (344 na koszty ogó³em
430 tys. z³). Tak¿e ekopracowni w Zespole Szkó³ nr 1
w Kro�niewicach.

(ci¹g dalszy - strona 4)

Plakat wyborczy Julianny Barbary Herman z 2010 roku.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Nasi na parnasie

KUTNOWSKI GENERAŁ(ci¹g dalszy ze strony 1)
W gimnazjach, a s¹ cztery, trzema kieruj¹ damy: DANUTA
SKOWROÑSKA (nr 1), LIDIA NOWOCIN (nr 3) oraz w Publicz-
nym Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjació³ Szkó³ Katolickich
BARBARA KARCZEWSKA. Szkó³ i placówek podleg³ych
staro�cie jest osiem. Po³owa w nich to dyrektorzy kobiety. W II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. J. Kasprowicza �rz¹dzi� BARBARA
ROSTEK-NOWACKA; w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 im.
dr. A. Troczewskiego URSZULA MACIOSZCZYK; w Zespole
Szkó³ nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie-Azorach AGNIESZKA
RYCZKOWSKA, a w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
JOANNA PAÆKOWSKA-DUDZIK. W trzech Specjalnych
O�rodkach Szkolno-Wychowawczych i M³odzie¿owym O�rodku
Socjoterapii komplet króluj¹cych Pañ: JOLANTA �MIA£EK
(nr 1), MARZENA KURPIEWSKA (nr 2) i EWA RUTKOWSKA
(Nowa Wie�). Wreszcie now¹ Poradni¹ Psychologiczno-Pedago-
giczn¹ kieruje ANNA STELMASZEWSKA, a Burs¹ nr 1 w Kutnie
JOANNA KACPRZAK. Nawet w kulturze mamy feministyczny
wyj¹tek, gdy¿ dyrektorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie jest MAGDALENA
KONCZAREK. W biznesie te¿ mamy unikat jakim jest, od wielu
lat, wiecznie m³oda prezes Emkon-u JOLANTA GRACZYK.
Na takie dictum:

CZAPKI Z G£ÓW PANOWIE!
Dodajmy jeszcze jeszcze:

ZA ZDROWIE PAÑ PANOWIE (tylko z umiarem!).
Andrzej Stelmaszewski

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Byæ mo¿e...
Byæ mo¿e jeszcze w tym roku
wybudowane bêdzie rondo u zbiegu
ulicy Grunwaldzkiej oraz ¯wirki
i Wigury w Kutnie.

Co w szpitalu?
Zgodnie z planem dyrekcji kutnow-
skiego szpitala po kardiologii zli-
kwidowana zostanie i neurologia.
Obiektywne powody to straty
finansowe, ale przede wszystkim
brak wykwalifikowanej kadry
medycznej.

W 2015 roku realizowano w powiecie kutnowskim m.in.: budowê zak³adu
przetwórstwa miêsa wieprzowego Pini Polonia Polska Sp. z o.o. w Kutnie;
Andersen Steel Sp. z o.o. w Kutnie; New Cold Centrum Dystrybucji
w Kutnie; Biogazowni Rolniczej Eherbio Sp. z o.o. w Kutnie; hali pro-
dukcyjnej �Polfarmex� S.A. w Kutnie; przebudowê (po po¿arze) zak³adu
produkcji folii zadrukowanej Fuji Seal Poland Sp. z o.o. w Kutnie. Poza
tym rozbudowano Centrum Logistyczne Nijhof Wassink w Kutnie, budo-
wano halê magazynowo-produkcyjn¹ Star Fitness w Kutnie i przebudo-
wano wiatê na halê produkcyjno- monta¿ow¹ w Libner Polska Sp. z o.o.
w Kutnie. W Koziej Górze realizowano magazyn - ch³odniê w Zak³adzie
Przetwórstwa Miêsnego �Koniarek�, a w Kaszewach Ko�cielnych - stacjê
paliw p³ynnych i gazu Shell Polska Sp. z o.o.

W Pa³acu Prezydenckim w Warszawie odby³a siê uroczysto�æ
nominacji i odznaczeñ z okazji Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³-
nierzy Wyklêtych. Wziêli w niej udzia³ m.in.: Antoni Maciarewicz
- minister obrony narodowej; Stanis³aw Karczewski - Marsza³ek
Senatu; Marek Kuchciñski - Marsza³ek Sejmu; ¯ukasz Kamiñski
- prezes Instytutu Pamiêci Narodowej; Mieczys³aw Gocu³ - gene-
ra³ broni, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; Miros³aw
Ró¿añski - denera³ dywizji, Dowódca Generalny Rodzajów Si³
Zbrojnych; Marek Tomaszycki - genera³ broni, Dowódca Opera-
cyjny Rodzajów Si³ Zbrojnych. Prezydent Andrzej Duda na wnio-
sek ministra obrony narodowej Antoniego Maciarewicza nada³
dwóm oficerom Si³ Zbrojnych RP stopieñ generalski.

Na stopieñ GENERA£A BRYGADY nominowani zostali: p³k
JAROS£AW KRASZEWSKI  - dyrektor Departamentu
Zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeñstwa
Narodowego i p³k Krzysztof Król - zastêpca dowódcy Wielona-
rodowego Korpusu Pó³noc-Wschód. Prezydent wrêczy³ tak¿e
nominacjê na stopieñ genera³a brygady pu³kownikowi nie podle-
gaj¹cemu obowi¹zkowi s³u¿by wojskowej Janowi Podhorskiemu.
Prezydent zaznaczy³, ¿e nieprzypadkowo nominacje zosta³y wrê-
czone w trakcie obchodów Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych. Jak podkre�li³, �wiadczy to o ³¹czno�ci wojska z armi¹
podziemia antykomunistycznego. Otrzymaæ nominacjê generalsk¹
w takim dniu to wielkie zobowi¹zanie do s³u¿by dla Rzeczpospo-
litej, wiernej , nieugiêtej i niez³omnej do samego koñca. Macie
panowie dzisiaj wielkich �wiadków swojej uroczysto�ci - powie-
dzia³ Andrzej Duda.

� � �
Aktualnie - ju¿ z generalskimi szlifami - doktor JAROS£AW
KRASZEWSKI - jest kutnowianinem, �z krwi i ko�ci�. Urodzi³
siê bowiem w Kutnie, ukoñczy³ tutaj SP nr 2 i Technikum Kolejowe.
Ma ¿onê... kutnowiankê, Agnieszkê, z domu Karolewsk¹. Szcze-
gó³owo przedstawili�my go w numerze �wi¹tecznym 25/397 z 25
grudnia 2014. Przypomnijmy jeszcze, ¿e to by³y szef Wojsk
Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów
Si³ Zbrojnych w Warszawie, a wcze�niej dowódca Wielonarodowej
Brygady w Lublinie. Aktualnie pe³ni funkcjê dyrektora Departa-
mentu Zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi w Biurze Bezpie-
czeñstwa Narodowego.

GENERA£OWI JAROS£AWOWI KRASZEWSKIEMU
SERDECZNE GRATULACJE OD �P¯K�.

INWESTYCYJNY BILANS

Mi³o nam poinformowaæ, i¿ w odpowiedzi na liczne sugestie
naszych Go�ci rozpoczynamy w kompleksie �Dwór Sójki� cykl
wieczorów

Z MUZYK¥ NA ¯YWO.
Zapewniamy mi³¹ atmosferê, przepyszne jedzenie oraz dosko-
na³¹ zabawê, równie¿ taneczn¹, przy d�wiêkach najwiêkszych
�wiatowych i polskich przebojów zagranych przez zespó³
z³o¿ony z do�wiadczonych artystów.

Zapraszamy w ka¿dy pi¹tek i sobotê
od godziny 17:00.

Bezp³atnej rezerwacji stolików mo¿na dokonywaæ telefonicznie
(24) 254-24-44 lub za po�rednictwem poczty elektronicznej
recepcja@hoteldworsojki.pl.
Zapraszamy równie¿ do odwiedzania naszej strony internetowej
oraz profilu na Facebook�u, gdzie bêdziemy publikowaæ
aktualny harmonogram imprez organizowanych na terenie
kompleksu �Dwór Sójki�.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wieczory w kompleksie �Dwór Sójki�

Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Dla futbolu
KS Kutno ma nowego sponsora  jest
nim Tönsmeier Centrum z Kutna.

Wnioski na ogródki
Cztery ogródki gastronomiczne
(³¹cznie 460 m2) bêd¹ w sezonie
wiosenno-letnim na placu Pi³sud-
skiego w Kutnie. Wnioski w tej
sprawie przyjmuje do 24 marca
Urz¹d Miejski w Kutnie. Szczegó³y
- w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomo�ciami i Rolnictwa, pokój nr
15 lub telefonicznie 24 253-12-40.

Otwierasz kran i woda p³ynie... Je¿eli nie, to gromy padaj¹ pod
adresem jej dostawców. No w³a�nie, kto nim jest? W Kutnie - czê�æ
osób powie bez zastanowienia, ¿e to PWiK... Ale prawda jest czê-
�ciowo inna, poniewa¿ nie to przedsiêbiorstwo posiada ujêcia wodne.
I to najwiêksze przy ulicy Granicznej (8143 m3 na dobê) i Metalowej
(1937). Ale ma³o kto wie, ¿e wicelidere w tej wodnej konkurencji,
w powiecie kutnowskim, to Pini Polonia (2413), które pracuje na
potrzeby ubojni jak i 400 okolicznych mieszkañców. Poza tym dzia-
³a³y jeszcze w 2015 roku ujêcia PKP Kutno-Azory i Teva Kutno.
£¹cznie pobiera³o z nich wodê 47156 mieszkañców. ¯eby to mogli
czyniæ rozprowadza je a¿ ponad 281 kilometrów sieci wodoci¹gowej.
W ¯ychlinie z sieci miejskiej korzysta ju¿ 12500 mieszkañców
gminy, do których prawie 170 kilometrami rur doprowadza dobowo
1768 m3. Ciut, ciut mniej mieszkañców, bo 8887, korzysta z wodo-
ci¹gów w Kro�niewicach (wraz z drugim ujêciem w Nowem). Oba
dostarczaj¹ popularne H

2
O sieci¹ ca 143 kilometrów, co dobê �rednio

1463 m3. W Gminie Kutno wodê dla 7049 mieszkañców dostarcza
siê z dwóch �róde³: w Strzegocinie i ¯urawieñcu. Na dobê p³ynie
1459 m3, 146 kilometrowym wodoci¹giem. W gminie Bedlno odbiera
�ogólnogminn¹� sieci¹ wodê - 5550 odbiorców spo¿ywaj¹cych co
24 godziny - �rednio - 849 m3. Cicha woda p³ynie z trzech ujêæ:
z Pniewa, Or³owa i G³uchowa rurami o d³ugo�ci ponad 150 kilome-
trów. W Krzy¿anowie z lokalnego ujêcia pobiera wodê 4189 osób,
dla których rurami (ponad 121 kilometrów) dostarcza siê �rednio-
dobowo 627 m3 �p³ynu ¿ycia�. Ujêcie Strzelce (plus Muchnice
i Klonowiec) dostarcza 7048 m3 wody dla 4030 gospodarstw wodo-
ci¹gami o d³ugo�ci ponad 110 kilometrów. Rónie¿ trzy ujêcia wody
funkcjonuj¹ w gminie Nowe Ostrowy (w Ostrowach, Grochowie
i Imielnie). Wodoci¹gami, prawie 80-kilometrowymi, p³ynie woda
do 3620 gospodarstw dostarczaj¹c �redniodobowo 558 m3. W gminie
z zamkiem - Oporowie - z dwóch ujêæ (Oporów i Kurów) p³ynie
woda do 2650 domostw. W £aniêtach z ujêcia Anielin korzysta 2520
mieszkañców. Natomiast w najmniejszej gminie powiatu kutnow-
skiego, wodê dostarcza siê z ujêcia z D¹browic i Bab jedynie do
1966 gospodarstw. Có¿ dodaæ! Ano to, ¿e w spo¿yciu wody uwzglêd-
niono innych - poza mieszkañcami - odbiorców wody (produkcja,
us³ugi, inwestycje socjalne itp.). I to - ¿e summa sumarum 26 ujêæ
wody jakie s¹ w powiecie kutnowskim, dostarcza wodê dla 100116
osób. Jest tego a¿ 21856 m3 na dobê, a wodoci¹gi tworz¹ sieæ
o d³ugo�ci a¿ 1411,8 kilometrów! No i to, ¿e poza nielicznymi przy-
padkami cicha woda... wodoci¹gi aktualnie dotar³y wszêdzie
nawet �pod strzechy�.         /K.S./

CICHA WODA

Szanownej Rodzinie

�.P.

JERZEGO
WÓJCIKA

najszczersze kondolencje
sk³ada

Rodzina Stelmaszewskich
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WIEŚCI GMINNE

Ju¿ w programie z 2014 r. Prawo i Sprawiedliwo�æ zapowiedzia³o
zakaz komercjalizacji i prywatyzacji szpitali. W po³owie stycznia
2016 roku projekt przepisów przedstawiono. G³ówny problem dla
starostw - w tym Starostwa Powiatowego w Kutnie - to zawarta
w nim próba narzucenie samorz¹dowi obowi¹zku sp³acania szpi-
talnych d³ugów. Placówki, jak kutnowski szpital, maj¹ dzia³aæ jako
spó³ki non-profit.
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

BIEL W CZERNI
Czytelniczy Hyde Park

Czy wiecie, że...
... W 2015 roku pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
przeprowadzili w obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu
kutnowskiego 3187 kontroli sanitarnych (w 2014 r. - 2585).
... Inspektorzy sanitarni wydali 1089 decyzji administracyjnych,
w tym 779 decyzji p³atniczych.
... W sumie Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
nadzorowa³ 2205 obiektów (w 2014 r. - 2084).
... W 2015 roku odnotowano nieznaczny spadek tzw. zapadalno�ci
w podstawowych chorobach. Miêdzy innymi zarejestrowano 16
przypadków gru�licy.
... Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie
jest doktor Celina Marciszewska.

KROŚNIEWICKA REWOLUCJA
Rozmowa z Juliann¹ Barbar¹ Herman,

burmistrzem Kro�niewic
(ci¹g dalszy ze strony 2)
- Czê�æ mieszkañców Kro�niewic i okolic uwa¿a, ¿e pani siê
ju¿ �wypali³a�...?!
- To nieporozumienie... Przygotowujemy siê do drugiego
etapu rozdzia³u �rodków unijnych i uzgadniamy inne przed-
siêwziêcia inwestycyjne oraz podstrefê ekonomiczn¹. To
bardzo czasoch³onne i pracoch³onne przedsiêwziêcie. Roz-
poczêli�my tak¿e przygotowywanie do z³o¿enia wniosku
o ok.150 instalacji fotowoltaicznych i solarnych dla indy-
widualnych gospodarstw domowych , chcemy uczestniczyæ
we wspólnym wniosku o takie instalcje dla zainteresowa-
nych podmiotów gospodarczych. To istotny nasz wk³ad
w wykonawstwo obwodnicy Kro�niewic, jak te¿ bêdzie
w ju¿ blisk¹ gazyfikacjê Kutno - Kro�niewice (inwestycja
DUON). Tak¿e pomoc unijna i krajowa oraz zwiêkszone
wp³ywy do bud¿etu spowodowa³y, ¿e w ostatnich latach
mogli�my podj¹æ wiele inwestycji. Chocia¿by w 2015 roku
realizowali�my a¿ 19 przedsiêwziêæ. I to nie tylko w Kro-
�niewicach, np. poszerzali�my drogê Kro�niewice � G³a-
znów � Bardzinek, pracowali�my na osiedlu mieszkaniowym
w G³ogowej, w Witowie, budowali�my wodoci¹g we wsi
Wola Nowska (w 2014 by³o takich zadañ � 9, a w 2013 � 8).
- Wymienione przez pani¹ inicjatywy samorz¹du Kro�nie-
wice � budz¹ podziw ... Nic wiêc dziwnego, ¿e ju¿ wcze�niej
nadali�my pani tytu³ �¯elazna lady�. Ale z drugiej strony
jeste�cie praktycznie na ostatnich miejscach w rankingach,
z wy³¹czeniem pozyskiwania �rodków unijnych, gdzie jeste-
�cie prymusem. Jak to wiêc jest?
- Nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi, ale spróbujê
skorygowaæ opiniê o naszych �nieudolno�ciach� Przede
wszystkim rankingi zbyt ma³¹ wagê przywi¹zuj¹ do prak-
tycznego dzia³ania; wiêcej za� do teorii i symboli prze-
kszta³ceñ politycznych. Ale ja i moi pracownicy wyznaj¹
Mickiewiczowsk¹ zasadê, ¿e �czucie i wiara wiêcej znacz¹,
ni¿ mêdrca szkie³ko�...

Dziêkujê za rozmowê � Andrzej Stelmaszewski

Urodzi³am siê w pa�dzierniku 1958 r., w domu rodzinnym w Kopach.
Mam o 5 lat m³odszego brata, który gospodarzy obecnie w tym
rodzinnym gospodarstwie. Mieszka³a z nami nasza babcia, która
piek³a w specjalnym piecu chlebowym  wspania³y chleb, robi³a mas³o
i sma¿y³a wspania³e krówki. Chleb czasami mi siê �ni i w ogóle ca³y
okres dzieciñstwa wspominam jako co� cudownego. Moi, nie¿yj¹cy
ju¿ rodzice, nadali mi dwa imiona: Julianna Barbara, a nastêpnie
u¿ywali wy³¹cznie imienia Barbara co spowodowa³o, ¿e d³ugo jako
dziecko nie by³am �wiadoma, ¿e w ogóle mam pierwsze.
Do szko³y podstawowej, wówczas jeszcze o�mioklasowej, uczêszcza-
³am do Ostrówek w gminie D¹browice. Pó�niej by³o Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Kro�niewicach, które wspominam niezwykle mi³o,
zarówno nauczycieli jak i kole¿anki i kolegów. Ukoñczy³am tak¿e
pomaturaln¹ szko³ê chemiczn¹ w P³ocku i Wydzia³ Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskuj¹c tytu³ magistra admi-
nistracji. Pracê w Urzêdzie Gminy w Kro�niewicach rozpoczê³am we
wrze�niu 1982 r., a od 18 lipca 1990 r.pe³ni³am funkcjê sekretarza
Gminy.
W trakcie tego okresu pracy mia³am tak¿e 10-cio miesiêczny urlop
wychowawczy. Moja córka ma obecnie 28 lat, jest tak¿e absolwentk¹
Uniwersytetu Warszawskiego, niezwykle samodzieln¹ i przedsiêbiorcz¹
osob¹. Po studiach mieszka³a i pracowa³a w Warszawie, obecnie od
kilku lat mieszka i pracuje za granic¹, prowadzi tam tak¿e w³asn¹
dzia³alno�æ gospodarcz¹.
W latach 1998 do maja 2003 r., za czasów pana prezydenta Dêbskiego,
pe³ni³am funkcjê sekretarza miasta Kutna. Nastêpnie pracowa³am
w Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnowskiego i by³ to czas pierwszych
wspólnych wniosków gmin na budowê dróg - wówczas w  ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(pieni¹dze unijne). Bardzo pracowite, ale dobre lata.
W tzw. miêdzyczasie, po kilka miesiêcy lub na zlecenie, pracowa³am
równie¿ w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w P³ocku,
by³am likwidatorem w jednej ze spó³ek w Piotrkowie Trybunalskim,
mia³am wyk³ady w Wy¿szej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie.
W 2006 roku w grudniu zosta³am burmistrzem Kro�niewic. Zaprzy-
siê¿enie odby³o siê 4 grudnia, czyli w dzieñ moich imienin.
Od tej pory robiê co mogê, aby mieszkañcy nie ¿a³owali tamtego
wyboru ani pó�niejszych - kolejnych. Zawsze chcia³abym zrobiæ
wiêcej i nie zawsze rozumiem ograniczenia jakie stawiaj¹ kolejne prze-
pisy lub decyzje , które obowi¹zuj¹ samorz¹dowców tu na dole
w gminach. Jako pracownik z d³ugoletnim ju¿ do�wiadczeniem uwa-
¿am, ¿e wiele spraw da³oby siê za³atwiæ w znacznie prostszy sposób
i z wiêksz¹ korzy�ci¹ dla lokalnych spo³eczno�ci.

Julianna Barbara Herman

MOJE ŻYCIE...

Holenderska pomoc
A¿ 17 polskich organizacji poza-
rz¹dowych otrzyma³o pomoc
holenderskiej Fundacji �Semen
Delen�. To ju¿ trzeci transport
mebli, ubrañ, zabawek, porcelany,
�rodków chemicznych itp. jaki zor-
ganizowa³o to Stowarzyszenie.

Nowa pracownia
W otwarciu nowej pracowni kom-
puterowej uczestniczyli m.in.
nauczyciele i uczniowie z Grecji,
Hiszpanii, Turcji i Rumunii, którzy
w dniach 8-10 lutego go�cili
w Zespole Szkó³ w ¯ychlinie na
miêdzynarodowym spotkaniu tre-
ningowym w ramach programu
Erasmus. G³ówn¹ atrakcj¹ w nowej

pracowni komputerowej by³a pre-
zentacja robotów z... klocków lego.

Kiedy bêdzie inwestor?
Ju¿ od 7 lat ¿ychliñska strefa £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
czeka na inwestycyjnych partne-
rów. Póki co czeka równie¿ ponad
11 hektarów niewykorzystanych
terenów w zachodniej czê�ci
¯ychlina i Dobrzelina.

D¹browicki Klub
Klub Kobiet Aktywnych tworzy
osiem niezwyk³ych kobiet: Ewa
Stelmachowska, Krystyna Banasiak,
Barbara Bielicka, Jadwiga Che³m-
niak, Wies³awa Kwiatkowska,
Barbara Mañkowska, Gra¿yna
Szymañska i Teresa Wójcik.

W Publicznym Gimnazjum w Strzelcach odby³ siê gminny etap
XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod
has³em �M³odzie¿ zapobiega po¿arom�, którego g³ównym celem
jest popularyzacja przepisów i kszta³towanie umiejêtno�ci w zakresie
ochrony ludno�ci, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpo¿a-
rowej.
G³ównym organizatorem turnieju by³ Zarz¹d Oddzia³u Gminnego
ZOSP RP w Strzelcach, Urz¹d Gminy Strzelce, Gimnazjum, Szko³a
Podstawowa oraz O�rodek Kultury. Nad prawid³owym przebie-
giem rywalizacji czuwa³a komisja w sk³adzie: m³. kpt. Tomasz
Borkowski z Komendy Powiatowej PSP w Kutnie � przewodni-
cz¹cy, dh Marian Adamusiak � prezes ZG ZOSP RP w Strzelcach,
dh Grzegorz Pasiewicz � komendant gminny Zwi¹zku OSP RP
w Strzelcach, Ewa Chojnacka � dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Strzelcach, Jolanta Piotrowicz-Albiniak � dyrektor Szko³y Pod-
stawowej w Strzelcach oraz Marek Syska � dyrektor Gminnego
O�rodka Kultury w Strzelcach. W I grupie wiekowej (szko³a pod-
stawowa) zwyciê¿y³ Micha³ Kaczmarek, a kolejne miejsca w tej
kategorii zajêli: Kamil Wi�niewski i Alicja Wojtasiak. W II grupie
wiekowej (gimnazja) najwiêksz¹ wiedz¹ z dziedziny po¿arnictwa
wykaza³ siê Micha³ Grabowski, który wyprzedzi³ Jakuba Kot-
kowskiego i Aleksandrê Kowalsk¹.
W powiatowych eliminacjach XXXIX Turnieju OTWP gminê
Strzelce bêd¹ reprezentowali: w grupie I: Micha³ Kaczmarek,
Kamil Wi�niewski; w grupie II:  Micha³ Grabowski, Aleksandra
Kowalska. Uczestników eliminacji gminnych do konkursu przy-
gotowywali opiekunowie: Jolanta Piotrowicz-Albiniak � dyrektor
SP w Strzelcach i Pawe³ Kacprzak z Publicznego Gimnazjum
w Strzelcach. Na zakoñczenie eliminacji wójt gminy Strzelce
Tadeusz Kaczmarek, wspólnie z  dh Marianem Adamusiakiem
i dh Grzegorzem Pasiewiczem, wrêczy³ wszystkim uczestnikom
dyplomy i nagrody, ¿ycz¹c jednocze�nie laureatom powodzenia
w dalszych etapach konkursu.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

22 marca 2016 r.

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

9 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00 (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

Pasjonaci �Kutnowskiej Ma³ej Ojczyzny� - dzia³aj¹cy w Spo³ecznym Klubie
Wiedzy Uniwersalnej - zainaugurowali tegoroczne �Spotkania Czwart-
kowe� (wzorem s³ynnych XVIII-wiecznych u króla Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego). To drugi ju¿ rok funkcjonowania KWU w go�cinnej
�Dobrodziejówce� i 19 spotkanie z udzia³em m.in. ludzi kultury, nauki,
biznesu, polityki, w³adz samorz¹dowych, duchownych, przedstawicieli
ró¿nych organizacji i stowarzyszeñ, wojskowych. Tematem jego by³a
organizacja imprez - promuj¹cych miasto Kutno w Polsce i regionie ³ódzkim
- przez Kutnowski Dom Kultury. O tym bardzo rzeczowo i konstruktywnie
mówi³ operatywny dyrektor KDK Rados³aw Rojewski, niedawno wybrany
�Cz³owiekiem Roku 2015 Powiatu Kutnowskiego�, te¿ prezes Regional-
nego Towarzystwa Muzycznego. �wiêto Ró¿y�, �Stacja Kutno� - to tylko
przyk³ady �wietnej dzia³alno�ci tej placówki upowszechniania kultury
w województwie ³ódzkim. My kutnianie jeste�my z tego powodu dumni.
W dyskusji udzia³ wziêli m.in.: Jerzy Bry³a - wójt gminy Kutno, Marek
Jankowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego, Ryszard
Zab³ocki - emerytowany nauczyciel, ks. proboszcz Mieczys³aw Podsêdek
z Nowych Ostrów, Andrzej Zielonka - emerytowany wojskowy, Zofia
Tomaszewska ze Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê,
Miros³aw Borowicz - emerytowany wojskowy.

W �Dobrodziejówce�

KULTURA ŁĄCZY LUDZI

Wspaniale gra³a i bawi³a wszystkich klubowiczów uniwersalna kapela
�Okowita� z Gminnego O�rodka Kultury Gminy Kutno w Leszczynku
(wójt Jerzy Bry³a na pewno jest dumny z Niej!), i która wystêpowa³a
w sk³adzie: Micha³ £uczak - instrumenty perkusyjne; dyrektor O�rodka
w Leszczynku, Wies³aw Kowalski - akordeon I, Zbigniew G¹siorowski -
akordeon II, Iwona Szubska - skrzypce. Maj¹ �wietny repertuar trafiaj¹cy
do ka¿dego. Kapelê polecamy te¿ Innym! Podczas 19 spotkania w KWU
mia³y miejsce dwie bardzo mi³e uroczysto�ci.

Przyjemnym akcentem by³o pasowanie historyczn¹ szabl¹ przez ksiêdza
Dobrodzieja na cz³onków Klubu Wiedzy Uniwersalnej: dyrektora kut-
nowskiego Muzeum Regionalnego Grzegorza Skrzyneckiego, dyr. KDK
Rados³awa Rojewskiego, kutnowskiego biznesmena Andrzeja Pisarskiego
i pani¹ doktor Barbarê D�winack¹. By³o jak zwykle, sympatycznie i ro-
dzinnie. Nastêpne spotkanie w �Dobrodziejówce� bêdzie mia³o miejsce
17 marca o godzinie 17.00, a g³ównym tematem bêd¹ sprawy zwi¹zane
z dzia³alno�ci¹ Muzeum Regionalnego w Kutnie i histori¹ �wi¹t wielka-
nocnych.

By³ okaza³y tort dla gospodarza ks. Jana Dobrodzieja z napisem �100 lat
dla Naszego Dobrodzieja�; ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci i zdrowia na
co dzieñ dla Niego od Klubowiczów i piêkne kwiaty. Ksi¹dz Jan by³
bardzo wzruszony, bo inaczej byæ nie mog³o. ¯yczenia okoliczno�ciowe,
pie�ni i muzyka skierowane by³y do Niego z g³êbi serca. Bo On na to
zas³uguje!

W pi¹tek, 26lutego, w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno�Epidemio-
logicznej w Kutnie odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród laureatom
powiatowego konkursu na wykonanie zdjêcia przedstawiaj¹cego rodzinê
spêdzaj¹c¹ wspólnie zdrowy i bezpieczny wypoczynek zimowy. Celem
konkursu by³o propagowanie zdrowych relacji miêdzy cz³onkami rodziny
propaguj¹cej zdrowy, aktywny i bezpieczny wypoczynek. Organizatorami
konkursu byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie � Fundator nagród. Komisja kon-
kursowa, w sk³ad której wchodzili przedstawiciele organizatorów, nagro-
dzi³a wszystkie osoby, które wziê³y udzia³ w konkursie: Juliê Kubiak,
Zuzannê Mierzwiñsk¹, Oskara Wi�niewskiego, Tatianê Workowsk¹,
Sylwiê Kaczmarek, Justynê Kucharsk¹, Elê Wielec, Gabrysiê Witkowsk¹,
Doriana Miko³ajczaka.

RODZINA

Dostali�my zaproszenie! Ale jakie!? Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza na
prapremierê kutnowskiego kabaretu �Pozytywnie zakrêceni�.
Kiedy? 14 marca o godzinie 15.00. Gdzie? �wietlica �Wspólny Dom�
w Kutnie, ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 11b (za starym szpitalem). Co
bêdzie? �Spacerkiem po Kutnie� - trochê ¿artu, trochê serio.

To, ¿e w naszym mie�cie przebywa³ król August III Sas � wiêk-
szo�æ mieszkañców Kutna wie to, ¿e mamy Muzeum Regionalne
� równie¿, ale kto wie, ¿e dr Piotr Stasiak, pracownik tej placówki
wymy�li³ grê planszow¹ �KAPRYSY  KRÓLA  SASA�? Zapewne
rozs³awi miasto ró¿ jakim jest Kutno. W czwartek, 3 marca 2016
roku, w Muzeum Regionalnym odby³o siê spotkanie z udzia³em
pomys³odawcy oraz profesjonalistów � £ukasza Wrony z Krakowa,
oraz Pauliny i Piotra Krzystków, którzy zajêli siê grafik¹ i zasadami
gry, natomiast ilustracje przygotuje Pawe³ Kaczmarczyk. S¹ oni
przedstawicielami Wydawnictwa ALTER z Krakowa. Wydanych
zostanie 2 tysi¹ce egzemplarzy tej planszówki i to jeszcze w tym
roku (pa�dziernik). �Kaprysy króla Sasa� bêdzie gr¹ przygodow¹,
w której zawodnicy (3-5 osób) bêd¹ musieli opracowaæ pobyt
w Kutnie króla Augusta III Sasa, ale tak¿e spe³niaæ jego zachcianki.
Jak zapowiada dr Piotr Stasiak bêdzie to gra pe³na emocji: trzeba
bêdzie wcieliæ siê w role zarz¹dców pa³acu podró¿nego króla, na
czas zaprosiæ kapelê muzyków, przygotowaæ wyszukane potrawy,
ustawiæ na baczno�æ kompaniê honorow¹. A wszystko po to,
by król obdarzy³ nas szczególnymi ³askami. Tworz¹c eleganck¹
oprawê graficzn¹ gry jej realizatorzy korzystali z bogatych zaso-
bów europejskiego malarstwa XVIII wieku. Od strony technicznej
gra sk³ada siê z planszy przedstawiaj¹cej pa³ac i jego otoczenie,
trzech talii kart, ¿etonów, kafelków, plansz i zas³onek dla poszcze-
gólnych graczy i s¹ oczywi�cie drewniane pionki. O cenie tej
przygotowywanej gry dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie
mówiæ nie chcia³. I jeszcze jedno � je�li kto� my�la³, ¿e ta gra
bêdzie podobna do �Chiñczyka�, bêdzie w du¿ym b³êdzie.   /A.B./

TEGO W KUTNIE JESZCZE NIE BYŁO

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 9 marca (�roda) o godz.
17:00 na wyk³ad dr Anny Kowalskiej-Pietrzak z Instytutu Historii
Uniwersytetu £ódzkiego. Tematem spotkania bêd¹ �Pocz¹tki, czyli
s³ów kilka o legendarnej genezie rodu Kucieñskich i Kutna oraz
nazwie miasta�. Dr Kowalska-Pietrzak opowie o hipotezach
dotycz¹cych genezy nazwy miasta oraz genealogii pierwszych
znanych w³a�cicieli Kutna.

WYKŁAD

ZASKAKUJĄCE ZAPROSZENIE
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton Bywalca

Z innych szpalt

Jak¹ mamy zimê!? Póki co to wiosenno-jesienn¹. �wiadczy o tym
chocia¿by grudzieñ 2015 roku, gdy �rednia temperatura w Polsce
wynios³a +4,5 stopnia C (to najcieplejszy taki miesi¹c od 1951 r.).
Trochê zimniejszy by³ styczeñ - 2,5 stopnia. A jaki by³ luty to
ka¿dy pamiêta. Czyli, dotychczas prawdziwej zimy... nie by³o. Jeszcze
mo¿e byæ zimniej i marcu, i w kwietniu, ale i tak bêdzie to chyba
jedna z najbardziej ciep³ych zim. Ju¿ w ogródku pojawi³y siê prze-
bi�niegi... Masz babo placek!
Potwierdzi³y siê podawane przeze mnie informacje: w 2015 roku
Polska zosta³a najwiêkszym producentem drobiu w Unii Europej-
skiej. Przekroczyli�my granicê 2,3 miliona ton. To powód do chwa³y!
Ale te¿ nie lada problem... Bowiem pod koniec 2015 r. ceny drobiu
spad³y do najni¿szego poziomu, czyli do tego kiedy w Polsce
wyst¹pi³a tzw. ptasia grypa. O rentowno�ci - szkoda gadaæ! Tym-
czasem w 2016 r. produkcja drobiu wzro�nie a¿ o 10%. Nie wch³onie
jaj rynek wewnêtrzny, a z eksportem - trudna sztuka! Uratowaæ by
nas mogli jedynie: USA, Kanada czy kraje afrykañskie. Ale nasi
bracia - Amerykanie prêdzej skorzystaj¹ z oferty polskiej w sprawie
wojny synajskiej ani¿eli pozwol¹ uratowaæ polsk¹ bran¿ê drobiar-
sk¹. Z kronikarskiego obowi¹zku odnotujmy, ¿e w Polsce spo¿ycie
drobiu �na ³ebka� wynios³o w ubieg³ym roku 29 kg, a w tym roku
bêdzie dobrze je¿eli wzro�nie o pó³ kilograma... Masz babo placek!
Coraz bardziej zdenerwowani rolnicy - kutnowscy te¿ - pytaj¹
kiedy dostan¹ dop³aty za ubieg³y rok. To oko³o 1000 z³ za hektar!
Wnioski o dop³aty z³o¿y³o oko³o milion trzysta piêædziesi¹t tysiêcy
rolników (kwota 14,49 miliarda z³otych). Co prawda to prawda,
¿e ustawowy termin to 30 czerwiec, ale dotychczas wyp³acano
wcze�niej (nawet w listopadzie grudniu, a najpó�niej w I kwartale),
gdy¿ na wiosnê: ka¿da z³otówka na wagê - zasiewów! W radiowej
�Jedynce� wiceminister Bogucki zaproponowa³ wziêcie kredytu
w banku na poczet... dop³at unijnych. Kto winien? Obecnie
rz¹dz¹cy resortem rolnictwa zwalaj¹ na z³y system informatyczny
poprzedniej ekipy, a ci na... �czystki� w Agencji Rozwoju i Mo-
dernizacji Rolnictwa!? Masz babo placek!
Wed³ug danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
(KRUS) w ubieg³ym roku odnotowano ponad 20 tysiêcy wypad-
ków, z czego 63 by³y �miertelne. Ubezpieczyciel wyp³aci³ 70,5
miliona z³otych! Masz babo placek!

55% Polaków woli pracowaæ do 67 roku ¿ycia i mieæ wy¿sz¹ emeryturê,
ni¿ zacz¹æ wcze�niej pobieraæ ni¿sz¹.
185 tys. polskich Tirów wykonuje 25% przewozów w Unii Europejskiej.
Taki stan rzeczy nie jest jednak akceptowany przez kolejne kraje, które
wprowadzaj¹ przepisy ograniczaj¹ce dominacjê Polaków.

Przegl¹d nr 8 (842) z 22-28.02.16 r.; s. 6

Czas pogardy - rozm. Z Jackiem ¯akowskim
(...) Wystarczy popatrzeæ w statystykê. W ostatnich latach komuny wska�nik
zatrudnienia wynosi³ w Polsce 80 proc., a teraz wynosi 53 proc. To jest
oczywi�cie myl¹ce, bo wtedy czê�æ zatrudnienia by³a symulowana, a teraz
czê�æ pracuje na czarno, wiêcej osób studiuje, ale czê�æ istotnie straci³a
i znalaz³a siê w trwa³ej zapa�ci spo³ecznej. Ta trauma degradacji dziedzi-
czona jest ju¿ przez dwa pokolenia . Wytwarza poczucie krzywdy. Ona
w du¿ej czê�ci idzie na rachunek Wa³êsy. Poza tym od solidarno�ciowej
rewolucji minê³o 36 lat. Dzieci i wnuki bohaterów Sierpnia i Grudnia
³¹czy z ojcami i dziadkami poczucie krzywdy, a nie pamiêæ wielkich wspól-
nych prze¿yæ. (...)    Polityka nr 9 (3048), 24.02-1.03.16; s. 16-17
16,5 mln Polaków ¿yje w niedostatku, a ich miesiêczne wydatki s¹ ni¿sze
ni¿ 1,1 tys. z³.
Rekordzistami lotów za publiczne pieni¹dze w latach 2011-2015 byli:
Andrzej Jaworski z PiS (554 loty za 309 tys. z³), Tomasz Górski, KOR-
WIN (488 lotów za 271 tys. z³), Grzegorz Napieralski, SLD (476 lotów za
265 tys. z³), Stanis³aw Huskowski , PO (476 lotów za 264 tys. z³) i Kazi-
mierz Plotzke, PO (459 lotów za 256 tys. z³).

Przegl¹d nr 9 (843) z 29.02-6.03.2016; s. 6
Nowe z³o¿e gazu ziemnego odkryto w miejscowo�ci Siemida¿no, w po-
wiecie gryfickim, w województwie zachodniopomorskim. Zasoby szacuje
siê na 0,5 do 1 mld metrów sze�ciennych, co pozwoli³oby na zaopatrywanie
rejonu Koszalina i Ko³obrzegu przez kilkadziesi¹t lat.
Pose³ Piotr Marzec �Liroy� przygotowa³ projekt ustawy o leczniczej
marihuanie. Przewiduje legalne i kontrolowane stosowanie przetworów
z konopi indyjskich w przypadkach nieskuteczno�ci farmakoterapii konwen-
cjonalnej. Zdaniem Liroya rozmowy z rz¹dz¹cymi PiS �s¹ obiecuj¹ce�,
co daje nadziejê na przeg³osowanie ustawy.

Angora nr 10 (1342) z 6 marca 2016; s. 8

SERIALOWY „BOLEK”

W 2015 r. na broñ �wiat wyda³ o 14% wiêcej ni¿ rok wcze�niej.
Dramatyczny wzrost wydatków nast¹pi³ w Arabii Saudyjskiej (drugi
w �wiecie importer broni). Przoduj¹ Indie (14 procent ogólnego
importu broni). Najwiêkszymi importerami uzbrojenia s¹: USA (33%
ogó³u), Rosja (25%), Chiny (5,9%) i Francja (5,6%).         /K.S./

8 listopada 2014 roku w wywiadzie dla �Super Ekspresu� Czes³aw Kisz-
czak stwierdzi³: (...) �Zniszczy³em wiele teczek. Ktokolwiek po 1989 roku
prosi³ mnie o zniszczenie jego akt, zawsze je niszczy³em. Ka¿demu, Szef
biura przynosi³ teczkê, oddawa³ j¹ temu cz³owiekowi, i ten w tym samym
pomieszczeniu niszczy³ j¹ w niszczarce. I orygina³y , i duplikaty. Te osoby
nie by³y p³otkami, to byli ludzie powa¿ni, politycy, pisarze, wielcy aktorzy,
ludzie Ko�cio³a. Nie powiem kto. Ale czêsto widzê ich w telewizji jak mnie
opluwaj¹� (...).

Wizytówka miasta
Kutnowianom nie jest obojêtne
w jakim mie�cie ¿yj¹ na co dzieñ.
Nie patrzy okiem beznamiêtnym,
na otoczenie, uliczny przechodzieñ.

Na pewno na rynku go wzburza
kontrast historycznych ruin za p³otem
obok Pi³sudskiego i kutnowskiej ró¿y
tak¿e budynek z fasad¹, jak st³uczon¹ m³otem.

Na rynku huczne imprezy bywaj¹,
ma tak¿e królowaæ kolorowa fontanna.
Latem tu budki z piwem buduj¹,
w których ucztuj¹ podchmielony kawaler czy panna.

Wybory wygra³a ekipa Prezydenta.
Radnymi zostali lokalni patrioci.
Wypada wiêc im stale pamiêtaæ,
¿e centrum jest wizytówk¹ miasta w istocie.

Kazimierz Ci¹¿ela

Koalicja w powiatowym samorz¹dzie prze¿ywa ciê¿kie czasy. Dzia³ania
rz¹dz¹cego tria samorz¹dowego, w sk³ad którego wchodz¹: starosta
Krzysztof Debich, wicestarosta Zdzis³aw Trawczyñski i zawodowy cz³onek
Zarz¹du Artur Gierula, przypominaj¹ nocn¹ jazdê we mgle i na dodatek
bez �wiate³. Ostatnio rz¹dz¹ca koalicja sama siê zakiwa³a i wpad³a
w klincz. Nie dosyæ, ¿e powa¿ny problem prawny ma starosta kutnowski,
wobec którego opozycja podnios³a zarzut naruszenia ustawy antykorup-
cyjnej i sprawê przej¹³ wojewoda ³ódzki, to na dodatek koalicja utraci³a
wiêkszo�æ. Dzisiaj przy stanie 10 radnych koalicji i 10 radnych opozycji
sytuacja jest patowa. Opozycja pokaza³a swoj¹ si³ê odsy³aj¹c do kosza
bubel - uchwa³ê w sprawie po¿yczki pod hipotekê nieruchomo�ci szpitalnej.
Od tego czasu egzotyczne trio unika zwo³ania normalnej sesji Rady Po-
wiatu. Pilne sprawy za³atwiane s¹ na sesjach nadzwyczajnych. Dodatkowo
trio nie bardzo chce dopu�ciæ do rozpatrzenia przez Komisjê Rewizyjn¹
z³o¿onych skarg na Zarz¹d Powiatu i na starostê. To s¹ dodatkowe powody
uników. Dzia³ania w szpitalu przypominaj¹ chocholi taniec, który mo¿e
prowadziæ do zakamuflowanej prywatyzacji �wiadczeñ medycznych. Trio
K. Debich, Z. Trawczyñski, A. Gierula w tematach o�wiatowych porusza
siê jak s³oñ w sk³adzie porcelany. Przygotowany plan na rok szkolny 2016/
2017 wywo³a³ ostr¹ reakcjê Rady Pedagogicznej Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych nr 2 w Kutnie im. dr. Antoniego Troczewskiego, która z³o¿y³a skargê
na dzia³ania Zarz¹du Powiatu i starosty K. Debicha. Ponadto, ostry pro-
test z³o¿y³ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego zapowiadaj¹c wej�cie
w spór zbiorowy. W planie proponowanym przez Zarz¹d Powiatu prze-
widziano utworzenie tylko jednej klasy w Technikum i Zasadniczej Szkole
Zawodowej Zespo³u Szkó³ nr 2. Jeszcze niedawno bêd¹c w opozycji
K. Debich grzmia³, ¿e ówczesny Zarz¹d Powiatu nie dostrzega potrzeby
rozwoju szkolnictwa zawodowego. Dzisiaj ten sam K. Debich, bêd¹cy
starost¹, proponuje ograniczenie dzia³ania szko³y zawodowej. Mamy do
czynienia z typowym gniotem i wcze�niejsz¹ troskê o rozwój szkolnictwa
zawodowego mo¿na w³o¿yæ miêdzy bajki. Produkowanie baboli i gnio-
tów przez powiatowe trio trwa. Pytanie - jak d³ugo jeszcze?

Krzysztof Wac³aw Dêbski

EGZOTYCZNE TRIO

SZCZYPTA HISTORII

SIEWCY ŚMIERCI

Czy wiecie, ¿e synagogê ¿ydowsk¹ zbudowano w 1799 roku przy
ulicy Senatorskiej (obecnie Barlickiego). Zburzyli j¹ Niemcy
podczas okupacji hitlerowskiej. Na jej pami¹tkê w tym miejscu
usytuowano g³az z tablic¹ pami¹tkow¹.

Czytelniczy Hyde Park

Znowu telewizja nadaje serial z �Bolkiem� w roli g³ównej. Chocia¿
nie pokazano ani �Lolka�, ani �Toli� !!? Chyba najdalej w swych agen-
turalnych zapêdach posz³o �Wprost�: �Pañstwo zbudowane na tecz-
kach�. I fotograficzna ilustracja tre�ci: ksi¹dz Franciszek Cybulski
- TW �Franek�; Mieczys³aw Wachowski - cz³owiek MSW; Lech
Falandysz - TW �Wiktor�; Jerzy Milewski - TW �Franciszek� i Lech
Wa³êsa - TW �Bolek� - czyli prezydent Wa³êsa i jego zaufani wspó³-
pracownicy, Sejm 1991. Nieliczni broni¹ najs³awniejszego w �wiecie
Polaka. Nie przychodzi to ³atwo! Tym bardziej, ¿e to chyba oni zdaj¹
sobie sprawê, jak w sumie �Solidarno�æ� - obdzierana jest ze swego
HONORU. Tak¿e Komitet Nagrody Nobla ma trochê zszargan¹ opiniê,
gdy¿ - oni pierwsi - te czy inne dowody agenturalnej dzia³alno�ci
�Bolka� - uznali za �FA£SZYWKI�. Czy symbolem nowej RP bêdzie
inny... Lechu!? Czy nie o to chodzi!!     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

„WYWIAD Z KISZCZAKIEM...”

w specjalno�ci: projektowanie i budowa okrêtów. Jest
równie¿ absolwentem studiów podyplomowych o kierun-
ku: elektrotechnika i automatyka okrêtowa w Wy¿szej
Szkole Morskiej w Gdyni oraz podyplomowych studiów
operacyjno-strategicznych w Naval Command College
w Newport (Stany Zjednoczone). W 2004 roku w Stanach
Zjednoczonych odby³ kurs dowódczy z zakresu plano-
wania obronnego. Po promocji w 1975 roku zosta³ skie-
rowany do 3 Flotylli Okrêtów w Gdyni, gdzie s³u¿y³ jako
oficer mechanik na jednostkach p³ywaj¹cych. Od 1983 do
1991 roku pracowa³ w O�rodku Badawczo-Rozwojowym
Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. Nastêpnie pe³ni³
funkcjê starszego specjalisty Oddzia³u Eksploatacji
w Szefostwie S³u¿b Technicznych i Zaopatrzenia Mary-
narki Wojennej w Gdyni, a po reorganizacji w 1994 roku
w Logistyce Marynarki Wojennej. W latach 1998-2002
by³ starszym specjalist¹ w Polskim Przedstawicielstwie
Wojskowym przy Kwaterze G³ównej NATO w Brukseli
(Belgia). Od powrotu do Polski s³u¿y w Dowództwie
Marynarki Wojennej w Gdyni. Pocz¹tkowo zajmowa³
stanowisko szefa Zarz¹du Logistyki �G-4� w Sztabie
Marynarki Wojennej, a w 2004 roku zosta³ szefem Sze-
fostwa Planowania Logistycznego �N-4� � zastêpc¹ szefa
Logistyki Marynarki Wojennej. W 2006 roku przez krót-
ki czas by³ zastêpc¹ szefa Sztabu Marynarki Wojennej,
nastêpnie zosta³ szefem Logistyki Marynarki Wojennej.
W 2007 roku wyznaczono go asystentem szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. Obecnie jest zastêpc¹ szefa
sztabu - szefem zarz¹du J-4 w SHAPE.
Jest ¿onaty, ma córkê i syna. Interesuje siê histori¹ oraz
muzyk¹. Zna biegle jêzyk angielski.

Admira³ z Kutna

STEFAN TANDECKI
Stefan Tandecki urodzi³ siê
1 lutego 1952 roku w Kutnie.
W latach 1971-1975 by³ pod-
chor¹¿ym na Wydziale Tech-
nicznym w Wy¿szej Szkole
Marynarki Wojennej w Gdyni,
po ukoñczeniu której otrzy-
ma³ promocjê oficersk¹ oraz
tytu³ in¿yniera w specjalno-
�ci: eksploatacja si³owni
okrêtowych. W 1983 roku
uzyska³ � tak¿e w Wy¿szej
Szkole Marynarki Wojennej
� tytu³ magistra in¿yniera

SPOTKANIE AUTORSKIE

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach zorganizo-
wa³o pod patronatem �Powiatowego ¯ycia Kutna� spotkanie z Krzysztofem
Miklasem. By³o to za spraw¹ promowanej przez siebie ksi¹zki � debiutu
literackiego zatytu³owanego �Przewrotno�æ losu�. Autor z wielkim zain-
teresowaniem opowiada³ o ksi¹¿ce osadzonej w realiach lat 60-tych XX
wieku, o studenckiej mi³o�ci, która rozwija³a siê na ³amach m³odzieñ-
czych listów, które niejednokrotnie by³y jedynym �rodkiem przekazu. Co
dzi� jest nie do pomy�lenia. Nie jest to jedyna publikacja tego autora,
gdy¿ swoj¹ ponad 30-letnia przygodê z mikrofonem i przed kamerami
telewizyjnymi opisa³ w ksi¹¿ce, która nie tak dawno wysz³a bo w 2012 r.
pt. �Dwie strony mikrofonu�. Ca³o�æ spotkania prowadzi³ znany tym
razem kutnowski komentator, prywatnie przyjaciel pana Krzysztofa,
redaktor � Jerzy Papiewski. Spotkanie zgromadzi³o elitê kro�niewickich
mieszkañców, którzy chcieli na w³asne oczy zobaczyæ i us³yszeæ telewi-
zyjnego komentatora, poznaæ ciekawych prze¿yæ i powodów, które spra-
wiaj¹, ¿e cz³owiek chce tworzyæ, przelaæ na papier swoje, b¹d� zas³yszane
wspomnienia. Co ³atwo mo¿na by³o wywnioskowaæ z zadawanych pytañ
z widowni oraz samych opowiadañ autora. Niespodziankê zgromadzo-
nym zrobi³ ks. Jan Dobrodziej, który autorowi powie�ci i dyrektorowi
muzeum G. Dêbskiemy wrêczy³ osobiste pami¹tki � platerowy kielich
dla komentatora i cynowy dzbanuszek dla muzeum. Pó³toragodzinne
spotkanie cieszy³o siê du¿ym zainteresowanie, czego wyrazem by³y
kupowane ksi¹zki autora i wpisy do nich.
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

To nowo�æ �CERT� urz¹dzenie do zbierania... psiego ka³u. Czytaj strona 16.

CO TO JEST?

W pi¹tek, 4 marca 2016 roku
w Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego odby³ siê
XIII fina³ Konkursu Ortogra-
ficznego �O z³ote pióro prezy-
denta miasta Kutno� organizo-
wanego w ramach Kutnowskich
Grantów O�wiatowych �Siêgaj,
gdzie wzrok nie siêga�.
Honorowy patronat obj¹³ prezy-
dent Zbigniew Burzyñski.
Organizatorkami by³y polonistki
Teresa Romanowska i Ewa
Kudelska. Do napisania dyktanda
swój akces zg³osi³o 23 uczniów
z trzech kutnowskich gimna-
zjów. Zwyciê¿y³, zdobywaj¹c
z³ote pióro, Mateusz Narkiewicz
z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie.
II miejsca równorzêdne zajê³y
Anna ¯eberkiewicz i Sandra

ZŁOTE PIÓRO

£ukaszewicz z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie. Jury przyzna³o dwa trzecie miejsca uczennicom:
Zuzannie Staniszewskiej z Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza w Kutnie oraz Beacie Florczak z Gimnazjum nr 2 im. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie. Gratulujemy!

Monika Wróblewska uczennica
kl. IV Technikum Zawodowego
technik hotelarstwa Zespo³u Szkó³
Zawodowych Nr 2 im. dr A. Tro-
czewskiego w Kutnie z powodze-
niem wziê³a udzia³ w Eliminacjach
do Mistrzostw �wiata Drinków Be
(w poniedzia³ek 29 lutego). Monikê
do konkursu przygotowa³a Ewa
¯ydowo � nauczyciel przedmiotów
zawodowych.
W czasie konkursu nale¿a³o zapre-
zentowaæ drinka o warto�ci kalo-
rycznej nie wiêkszej ni¿ 65 kcal/
100 ml. Do sporz¹dzenia drinka
Monika u¿y³a syrop falernum, sok
jab³kowo-gruszkowy i �wie¿o wy-
ci�niêty sok z cytryny. Dope³nienie
smaku stanowi³ �wie¿y ogórek,
a ca³o�æ uzupe³niono wod¹ Mattoni.
Aperitif przygotowany przez
Monikê zrobi³ ogromne wra¿enie

Z okazji �wiêta Kobiet, w sobotê
5 marca, w O�rodku Kultury
Gminy Kutno w Leszczynku
odby³ siê koncert, w którym
wyst¹pili: Kapela Ludowa Wi-
taszewiacy, Biesiada Okowita,
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
OKGK i Ludowy Zespó³
Wokalno-Instrumentalny
Leszczynianki. BRAWO!

BARMAŃSKI SUKCES

na sêdziach degustacyjnych w  miê-
dzynarodowej obsadzie. Wysoko
oceniono sprawno�æ manualn¹
Moniki przy sporz¹dzaniu napoju
oraz p³ynny i higieniczny sposób
pracy z u¿yciem bia³ych rêkawi-
czek. Jury zwróci³o równie¿
uwagê na zgodne ze szko³¹ ojca
polskiego barmañstwa Zdzis³awa
Nowickiego nawyki naszej repre-
zentantki.
Wielokrotnie podkre�lano fakt, ¿e
Monika by³a najm³odszym uczest-
nikiem konkursu i jedyn¹ uczennic¹
w�ród zawodowych barmanów.
Konkurs by³ zorganizowany pod
auspicjami IBA. Monice gratuluje-
my, ¿ycz¹c dalszych sukcesów
w zmaganiach konkursowych.

�ród³o: ZSZ nr 2

Reprezentacja II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie okaza³a siê
najlepsza w Mistrzostwach Powiatu Kutnowskiego w Koszykówce
Mê¿czyzn w ramach �Licealiady�. W turnieju fina³owym organi-
zowanym przez kutnowski MOSiR wziê³y udzia³ cztery szko³y
(po dwa najlepsze zespo³y z dwóch grup eliminacyjnych): Zespó³
Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, LO w ¯ychlinie, II LO im.
J. Kasprowicza oraz ubieg³oroczni mistrzowie ZS w Zychlinie.
W pierwszym meczu Kasprowicz wygra³ z ZS w ̄ ychlinie 71:52.
W drugim  spotkaniu Staszic pokona³ 62:28 z LO w ¯ychlinie.

W meczu o trzecie miejsce LO w ¯ychlinie wygra³o z ZS w ¯y-
chlinie 51:45. Natomiast w finale, po zaciêtym i wyrównanym
meczu  Kasprowicz wygra³ jednym koszem 59:57 z kutnowskim
Staszicem. Na wyró¿nienie zas³uguje gra zawodnika Kasprowicza
Macieja Poznañskiego, który w dwóch meczach zdoby³ 71 pkt.
Zawody odby³y siê 2 marca 2016 w Zespole Szkó³ Nr 1 w Kutnie.
W mistrzostwach wyst¹pi³y jeszcze trzy szko³y: ZS Nr 3 im W³.
Grabskiego w Kutnie, ZSZ Nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie
oraz I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie. Wszystkie
zakoñczy³y rywalizacjê w eliminacjach. Wszystkie szko³y otrzy-
ma³y dyplomy, a trzy najlepsze puchary.
Turniej fina³owy:
II LO im. J. Kasprowicza - ZS w ¯ychlinie 71:52; ZS Nr 1 im. St.
Staszica w Kutnie - LO im A. Mickiewicza w ¯ychlinie 62:28;
mecz o III miejsce: LO im A. Mickiewicza w ¯ychlinie 62:28 -
ZS w ¯ychlinie 51:45; mecz fina³owy: II LO im. J. Kasprowicza
w Kutnie - ZS Nr 1 im. St Staszica w Kutnie 59:57.
Klasyfikacja koñcowa:
1. LO im. J. Kasprowicza w Kutnie, 2. ZS Nr 1 im. St. Staszica
w Kutnie, 3. LO w ¯ychlinie, 4. ZS w ¯ychlinie.
Sk³ad reprezentacji ZS w ¯ychlinie: Maciej Poznañski, Daniel
Golis, Adam Boroñ, Jakób Mróz, Adam Postolski, Krzysztof
Wojtczak, Rados³aw Jó�wiak, Kamil Olejniczak, Miko³aj Kaczuba,
Dominik Gajdziñski, Micha³ Barylski Trener Urszula Matusiak
Dru¿yna Kasprowicza bêdzie reprezentowa³a powiat kutnowski
w zawodach rejonowych, które odbêd¹ siê 17 marca 2016 r.
w Skierniewicach.  Info & foto MOSiR Kutno

KASPROWICZ NAJLEPSZY

ŚWIĘTO KOBIET
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Muzealne skarby

A to ciekawe...
� W XIX wieku w Kutnowskiem dzia³a³y nastêpuj¹ce cukrownie: Strzelce
(od 1839 r.), Tomczyn (1843), Szubsk i Ostrowy (1847), Sójki i £a-
niêta (1849), Dobrzelin (1850), Walentynów (1853), Konstancja (1865).
� W 1899 powsta³a Stacja Do�wiadczalno-Rolnicza w Go³êbiewie.
� We wrze�niu 1939 r. w okolicach Kro�niewic, Ostrów, Perny, Strzelec,
Mnichu i ¯ychlina istnia³y lotniska polowe.
� Dopiero w XVIII wieku Oporów utraci³ prawa miejskie.
� W Grodnie jest staw, który posiada unikaln¹, szmaragdow¹ barwê
wody.
� Kutno prze¿y³o po¿ary znacznej czê�ci miasta w 1753, 1744 i 1808 r.
Tak¿e epidemie chorób zaka�nych w 1813, 1831, 1837 oraz 1844-1855.

Czy wiecie, że...
� Na najstarsze �lady osadnictwa, sprzed oko³o 8 tysiêcy lat, natrafiono
w Strzegocinie;
� Stanowiska osadnictwa kultury wschodnio-pomorskiej odkryto:
w Krêcieszkach, gmina Bedlno - grób skrzynkowy z okresu halsztyñ-
skiego (550 400 p.n.e.); we Florku, gmina Kutno - grób jamowy (wcze-
sny okres lateñski 400 p.n.e. - pocz¹tek nowej ery);
� �lady osadnictwa z okresu neolitu znaleziono w Muchnicach, Poborzu
i Frankach Szlacheckich;
� Pozosta³o�ci po kulturze ³u¿yckiej to cmentarzysko ca³opalne
w Kutnie znajduj¹ce siê pomiêdzy ulicami: Wilcz¹, Orl¹ i Warszaw-
skie Przedmie�cie.

historyków za naturalnego syna Augusta II Mocnego, chocia¿ Adam
Per³akowski autor ksi¹¿ki �Kariera i upadek królewskiego faworyta.
Aleksander Józef Su³kowski w latach 1695-1738, Kraków 2013�,
przedstawia dowody na brak jakichkolwiek rodzinnych koneksji
z elekcyjnym królem Polski). Sam Józef Su³kowski pochodzi³
jednak z pomniejszych Su³kowskich.
Historie o Józefie Su³kowskim pisali ju¿: Stefan ¯eromski, Roman
Brandstaetter (polski pisarz, poeta, dramaturg i t³umacz. ur. 1906, zm.
1987) i Marian Brandys (prozaik, reporta¿ysta ur. 1912, zm. 1998).
Micha³ Kleofas Ogiñski, polsko-litewski kompozytor, polityk
i dyplomata, pe³ni¹cy funkcjê podskarbiego wielkiego litewskiego
(1793-1795), uczyni³ Su³kowskiego bohaterem jednej ze swoich
niedokoñczonych oper.
Data narodzin Józefa Su³kowskiego pozostaje nadal zagadk¹ i nie jest
ca³kowicie pewna czy ustalona. Zak³ada siê dwie daty narodzin
naszego oficera jest to rok 1770 lub 17 b¹d� 18 stycznia 1773 roku.
Mówi³o siê o nim, i¿ posiada³ urodê piêknej dziewczyny przebranej
niczym mê¿czyzna. W 1783 roku rozpocz¹³ s³u¿bê jako kadet w 10
regimencie Pieszym Koronnym. Ju¿ rok pó�niej w 1784 awansowa³
na podchor¹¿ego i pod koniec roku na chor¹¿ego. 15 maja 1786 r.
zyska³ rangê porucznika, a 16 czerwca 1791 roku kapitana. W 1792
roku bra³ udzia³ w wojnie polsko-rosyjskiej (zwan¹ inaczej Wojn¹
w Obronie Konstytucji 3 Maja) bior¹c udzia³ w Bitwie pod Zelw¹. Za
mêstwo, którym wykaza³ siê w czasie bitwy zosta³ awansowany do
rangi pu³kownika oraz odznaczony nowo powsta³ym medalem Virtuti
Militari. Genera³ Micha³ Zabie³³o pisz¹c do króla wspomnia³
�Zawsze siê nara¿a. Oficer ten m³ody, bardzo �wietny na wojnie
i daje najwiêksze nadzieje� , st¹d tak¿e nazwa ksi¹zki Mariana Bran-
dysa �Oficer najwiêkszych nadziei�. Niestety, wojna polsko-rosyjska
zakoñczy³a siê klêsk¹ si³ polskich i doprowadzi³a do drugiego rozbioru
Rzeczpospolitej. Su³kowski zdecydowa³ siê wyjechaæ do Francji,
gdzie nowy rewolucyjny rz¹d ofiarowa³ mu misjê dyplomatyczn¹ do
Turcji. Powierzonej mu misji nie wykona³ ze wzglêdu na wybuch
Insurekcji Ko�ciuszkowskiej w 1794 roku. Marz¹c o wolnej Polsce
przekrad³ siê do kraju, aby tam walczyæ z powstañcami. Przyby³ za
pó�no, poniewa¿ powstanie ju¿ upada³o. Zanim ponownie wyjecha³
do Francji, wzi¹³ jeszcze udzia³ w ostatnich potyczkach. Francuska
armia przyjê³a go do siebie w stopniu kapitana i otrzyma³ tam przy-
dzia³ do armii genera³a Berthiera, która w owym czasie stacjonowa³a
w pó³nocnych W³oszech. W 1796 roku wyró¿ni³ siê waleczno�ci¹
oraz zdolno�ciami taktycznymi, które szybko zosta³y zauwa¿one przez
Napoleona Bonaparte, który uczyni³ Su³kowskiego swoim adiutan-
tem. Raniony w Bitwie pod Arcole powróci³ do Pary¿a, gdzie zaj¹³
siê organizowaniem biblioteki wojskowej dla Napoleona (od najm³od-
szych lat Su³kowski dba³ o swoj¹ edukacjê i ci¹g³y rozwój naukowy).
W 1798 roku Su³kowski zosta³ mianowany na pozycjê brygadiera
i bra³ udzia³ w wyprawie Napoleona do Egiptu. Walczy³ w kilku
bitwach zostaj¹c kilkakrotnie ranny. Zmar³ 22 pa�dziernika podczas
powstania w Kairze, napadniêty przez powstañców w czasie misji
wywiadowczej. Aby uczciæ pamiêæ swojego adiutanta Napoleon
nazwa³ jeden z fortów pod Kairem jego imieniem, dodatkowo nazwisko
Su³kowski zosta³o wpisane na kolumnê po³udniow¹ £uku Triumfal-
nego w Pary¿u. Napoleon o Su³kowskim: �Mój adiutant Su³kowski,
przeprowadzaj¹c rankiem 1 Brumaire�a rozpoznanie ruchów nieprzy-
jacielskich w okolicach Kairu, zosta³ w drodze powrotnej napadniêty
przez ca³¹ ludno�æ przedmie�cia. Po po�lizgniêciu siê konia Su³kowski
poniós³ okrutn¹ �mieræ. By³ to oficer najwiêkszych nadziei�.
Prezentowany tutaj zabytek to popiersie Su³kowskiego w mundurze
oficera francuskiego z charakterystyczn¹ czapk¹ zwan¹ Bikorn. D³ugie
w³osy delikatnie opadaj¹ na twarz oficera, oczy lekko zmêczone i zmar-
twione, usta wydaj¹ siê zdradzaæ lekki u�miech, lecz jest to do�æ dziwny
grymas jakby nie proporcjonalny do reszty twarzy. Wysoki ko³nierz
ukrywa zwi¹zan¹ na szyi chustê. Popiersie wykonano z marmuru.
Autorem rze�by jest urodzony w 1854 roku Friedrich Kuhn.
Popiersie Józefa Su³kowskiego znalaz³o siê w posiadaniu pana
Dunin-Borkowskiego jeszcze przed wybuchem drugiej wojny �wia-
towej. Jest jednym z niewielu zabytków, które przetrwa³y Powstanie
Warszawskie i nale¿y do tak zwanej pierwszej kolekcji Borkowskiego.
Legend¹ jest, i¿ Józef Su³kowski walczy³ w amerykañskiej wojnie
o niepodleg³o�æ, niestety ze wzglêdu na brak jakichkolwiek dowodów
zostaje to tylko w strefie opowie�ci. Popiersie Józefa Su³kowskiego
mo¿na ogl¹daæ w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro-
�niewicach na Sali �Pasje Kolekcjonerskie�. Do zwiedzania serdecznie
zapraszamy!  Tomasz Janczewski

JÓZEF SUŁKOWSKI
W marcu, w ramach eksponatu mie-
si¹ca, Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach
pragnie przedstawiæ marmurowe
popiersie Józefa Su³kowskiego, pol-
skiego oficera, adiutanta Napoleona
Bonaparte, syna Teodora Su³kow-
skiego, pu³kownika wojsk cesar-
skich i Wêgierki Julii Quelisk.
Pochodzi³ on z ksi¹¿êcej linii
Su³kowskich (herbu Sulima) zapo-
cz¹tkowanego przez Aleksandra
Józefa Su³kowskiego pierwszego
ministra Elektoratu Saskiego, hra-
biego i ksiêcia �wiêtego Cesarstwa
Rzymskiego (uznawany przez

W dniu 8 (21) marca o godzinie 9 rano naczelnik powiatu kutnow-
skiego otrzyma³ od pisarza gminy Mikstal doniesienie z dnia 7 marca
za nrem 464, ¿e t³um strajkuj¹cej czeladzi dworskiej w liczbie oko³o
70 ludzi, który przyby³ nie wiadomo sk¹d do maj¹tku K¹ty i wstrzy-
ma³ tam pracê, zamierza w tym¿e celu udaæ siê do maj¹tku Laniêta
i Suchodêbie. Po otrzymaniu wskazanych informacji, wykonuj¹c okól-
nik gubernatora warszawskiego z dnia 2 marca rb. za nrem 901,
wymagaj¹cy od w³adz, aby obowi¹zkowo i bezwzglêdnie zakaza³y
strajkuj¹cym ch³opom chodzenia gromadami do maj¹tków dla prze-
rywania tam pracy, i nakazuj¹cy �niezw³ocznie z ca³¹ surowo�ci¹
rozpraszaæ te t³umy w sposób najbardziej energiczny�, naczelnik
powiatu - na podstawie paragrafu obowi¹zuj¹cego zarz¹dzenia gene-
ra³-gubernatora warszawskiego z dnia 19 stycznia rb. - poleci³ naczel-
nikowi stra¿y ziemskiej powiatu kutnowskiego, kapitanowi Gribowi,
udaæ siê natychmiast do wsi £aniêta i przedsiêwzi¹æ wszystkie �rodki
dla zatrzymania t³umu oraz niedopuszczenia do dalszego jego wyru-
szenia.
Aczkolwiek tego dnia - jak stwierdzi³ sam naczelnik powiatu - we
wszystkich pozosta³ych czê�ciach powiatu kutnowskiego panowa³
spokój i nic by³o ¿adnych szczególnie wa¿nych i pilnych spraw, które
by wymaga³y jego obecno�ci w mie�cie, nie uwa¿a³ on za konieczne,
aby osobi�cie udaæ siê na miejsce przybycia strajkuj¹cych, poniewa¿
nie przypisywa³ szczególnej wagi temu zdarzeniu i s¹dzi³, ¿e naczelnik
stra¿y ziemskiej, posiadaj¹cy do�wiadczenie w podobnych sprawach,
mo¿e sobie doskonale poradziæ z powierzonym mu zadaniem (proto-
kó³ nr 5).
Na ustn¹ pro�bê naczelnika powiatu do p.o. dowódcy kwateruj¹cego
w mie�cie Kutno 192 wawerskiego pu³ku piechoty kapitanowi Gribowi
pos³ano do pomocy jedn¹ kompaniê w ilo�ci 65 szeregowców pod
komend¹ kapitana W³adimirowa oraz jednego oficera - podporucznika
Pantelejmonowa. Kompania gotowa by³a do wyruszenia o godzinie
1.00 po po³udniu i naczelnik stra¿y ziemskiej po godzinie 1.00 po
po³udniu uda³ siê do wsi £aniêta. Kompania jecha³a furmankami,
dowódca kompanii i naczelnik stra¿y ziemskiej - konno.
Po przybyciu do wsi Go³êbiewo, odleg³ej od Kutna o 5-6 wiorst, na
¿¹danie naczelnika stra¿y ziemskiej 12 szeregowców wraz z podpo-
rucznikiem Pantelejmonowem i jednym stra¿nikiem skierowano
w stronê wsi Grochów, aby zagrodziæ drogê strajkuj¹cym, je�liby
zamierzali i�æ ni¹ dalej. Tak wiêc do wsi £aniêta kapitan Grib przyby³
z oddzia³em wojskowym licz¹cym 54 ludzi.
T³um strajkuj¹cych znajdowa³ siê w tym czasie na szosie w pobli¿u
zabudowañ gospodarskich cukrowni ³aniêckiej i sk³ada³ siê wed³ug
zeznañ niektórych naocznych �wiadków ze 150 do 200 ludzi, wed³ug
obliczeñ naczelnika stra¿y ziemskiej (jego raport nr 524) - z 250 do
350 ludzi. Zgodnie z ogóln¹ opini¹ naocznych �wiadków (protokó³ nr
1 i 2) strajkuj¹cy podczas ca³ego pobytu w £aniêtach nie dopuszczali
siê ¿adnych gwa³tów, nie wysuwali ¿adnych ¿¹dañ wobec obszarni-
ków i zmuszali jedynie robotników z maj¹tku do porzucenia pracy.
Wed³ug zeznañ so³tysa wsi £aniêta (protokó³ nr 2 i 3) t³um strajkuj¹-
cych, który zasta³ go przy pracy nad uk³adaniem drenów na gruntach
obszarnika, nie przeszkadza³ mu i jego towarzyszom w kontynuowaniu
pracy po jego o�wiadczeniu, ¿e nie s¹ oni robotnikami ze dworu,
a wype³niaj¹ tylko pracê na obstalunek. W gorzelni na pro�bê zarz¹-
dzaj¹cego i gorzelnika strajkuj¹cy pozostawili wystarczaj¹c¹ ilo�æ
robotników do kontynuowania pracy i gorzelnia czynno�ci swych nie
przerywa³a. Do jakiego stopnia w ogóle t³um strajkuj¹cych zachowy-
wa³ siê spokojnie, s¹dziæ mo¿na z nastêpuj¹cych okoliczno�ci: gdy
po wyj�ciu z gorzelni wiêksza czê�æ t³umu skierowa³a siê w stronê
wsi Suchodêbie, stra¿nik ziemski Czuri³³o, widz¹c nadje¿d¿aj¹cego
naczelnika stra¿y ziemskiej powiatu gostyñskiego, dopêdzi³ t³um
i prosi³ ch³opów, aby zawrócili, by wys³uchaæ naczelnika T³um us³u-
cha³ go i powróci³. Naczelnika powiatu gostyñskiego jednak ju¿ nie
by³o, pojecha³ do zarz¹du gminy z czê�ci¹ ch³opów powiatu gostyñ-

skiego, których zasta³ na miejscu i namówi³ do powrotu. W tym czasie
do wsi £aniêta przyby³ kapitan Grib z kompani¹ ¿o³nierzy. Zbli¿ywszy
siê do t³umu, zacz¹³ on przekonywaæ ch³opów, aby siê rozeszli, wska-
zywa³ na zakaz urz¹dzania zbiegowisk i chodzenia gromadnie, o�wiad-
cza³, ¿e w ¿adnym wypadku nie pu�ci ich dalej, uprzedza³, ¿e w razie
niepos³uszeñstwa zmuszony bêdzie u¿yæ si³y zbrojnej, wskazywa³, ¿e
przy tym ucierpieæ mog¹ niewinni, ich w³asne ¿ony i dzieci i - cho-
cia¿ ze wzglêdu na nie - aby nie trwali w uporze i rozeszli siê.
W czasie pertraktacji naczelnik stra¿y ziemskiej wchodzi³ miêdzy t³um,
t³um wys³uchiwa³ go spokojnie, niektórzy oponowali, nikt jednak nie
rusza³ siê z miejsca. Oprócz perswazji kapitan Grib nie wszczyna³
¿adnych kroków, aby rozproszyæ t³um przy pomocy policji, i nie da
siê �ci�le ustaliæ, jak d³ugo trwa³o przekonywanie. Moim jednak zda-
niem, bior¹c pod uwagê, ¿e naczelnik stra¿y ziemskiej wyjecha³
z kompani¹ ¿o³nierzy do miasta Kutna dopiero po godz. 1.00 po po³u-
dniu, zabici za� i ranni byli dostarczeni do lecznicy po godz. 5.00 oraz
¿e odleg³o�æ miêdzy wsi¹ £aniêta i miastem Kutno, wynosz¹c¹
14 wiorst do�æ kiepskiej drogi, trudno jest przebyæ szybciej ni¿
w dwie godziny - nale¿y przyj�æ do wniosku, ¿e perswazje te nie
mog³y trwaæ d³ugo. Kapitan Grib zwraca³ siê do ch³opów w jêzyku
rosyjskim. Wed³ug zeznañ stra¿nika, Czuri³³o, jak widaæ, by³ on
niezupe³nie zrozumiany, i dlatego kiedy kapitan Grib ostatni raz
wyszed³ z t³umu, powtórzy³ on ch³opom s³owa naczelnika w polskim
jêzyku i macha³ czapk¹ w stronê t³umu, aby siê rozszed³, i to jednak
nie pomog³o, t³um sta³ w dalszym ci¹gu na miejscu.
Wówczas naczelnik stra¿y ziemskiej zwróci³ siê o pomoc do dowódcy
kompanii. Ten ostatni ze swej strony wzywa³ t³um do rozej�cia siê,
uprzedza³, ze w wypadku niepos³uszeñstwa - po trzykrotnym sygnale
otworzy ogieñ. Kiedy za� potem, mimo ostrze¿enia i danych nastêpnie
trzech sygna³ów z przerwami, t³um nie rozchodzi³ siê w dalszym
ci¹gu - dano pierwsz¹ salwê. Po salwie tej nie s³ychaæ by³o krzyków
ani jêków i t³um nie ruszy³ siê z miejsca i dlatego w �lad za pierwsz¹
salw¹ dano drug¹. Po drugiej salwie ludzie w t³umie zaczêli padaæ,
t³um w mgnieniu oka rozproszy³ siê i na szosie, wzd³u¿ której sta³,
pozostali jedynie zabici i ciê¿ko ranni. Wystrza³y do t³umu by³y odda-
wane w kierunku wsi £aniêta i budynków cukrowni ³aniêckiej.
Niektóre z nich nosz¹ �lady kul, wed³ug s³ów za� pisarza gminnego,
który sta³ wraz z naczelnikiem stra¿y ziemskiej powiatu gostyñskiego
przed zarz¹dem gminnym - po pierwszej salwie s³yszeli oni wyra�ny
gwizd kul przelatuj¹cych nad ich g³owami.
Zmar³o na skutek ran 13 ludzi, w tej liczbie 3 kobiety, wszystkich
poszkodowanych - oprócz lekko rannych, których podobno jest kilku
i którzy siê ukrywaj¹ - jest 27 ludzi.
Wed³ug wyja�nieñ 7 ludzi, znajduj¹cych siê obecnie w lecznicy,
w chwili przybycia naczelnika stra¿y ziemskiej powiatu kutnowskiego
wszyscy oni, a miêdzy nimi wielu miejscowych ch³opów ze wsi
£aniêta, ich ¿ony i dzieci, stali cicho i spokojnie na szosie. Naczelnik
stra¿y ziemskiej nie rozmawia³ z nimi, lecz by³, jak siê wyra¿aj¹,
�strasznie z³y�, krzycza³ co�, czego nie mogli zrozumieæ i natych-
miast po tych krzykach rozleg³ siê sygna³ i zaczê³a siê strzelanina. Po
pierwszych wystrza³ach rzucili siê oni jakoby do ucieczki, mimo to
strzelanina trwa³a w dalszym ci¹gu.
Wed³ug ich o�wiadczenia porzucili pracê u obszarników za przyk³a-
dem robotników fabrycznych z okolicy, którym, wskutek tego zwiêk-
szono zap³atê. Bêd¹c w wyj¹tkowo ciê¿kiej sytuacji materialnej,
otrzymuj¹c oprócz mieszkania tylko 28-35 rubli rocznie i ordynariê
w ilo�ci 15 korcy ró¿nego zbo¿a, mieli oni nadziejê, ¿e, podobnie
jak robotnicy fabryczni, t¹ drog¹ tylko polepsz¹ choæ trochê swoj¹
sytuacjê.

     Starszy urzêdnik do specjalnych poleceñ W. Borzenko
Raport gubernatora warszawskiego do genera³-gubernatora warszaw-
skiego z 11 (24) kwietnia 1905 r., Archiwum G³ówne Akt Dawnych
w Warszawie, Akta Genera³-gubernatora warszawskiego, 103728, k. 56.
          Wyboru dokona³ i do druku przygotowa³ - Eugeniusz Walczak
Eugeniusz Walczak, Masakra demonstracji robotników rolnych
w £aniêtach [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom IX, TPZK,
Kutno 2009

MASAKRA W ŁANIĘTACH

Pamiêæ i wyobra�nia przywo³uj¹,
minione i to, co byæ mo¿e.
Gdy noc¹ bezkarnie harcuj¹
znosiæ to musisz w pokorze.

Co by³o nie wróci ju¿.
Czy mog³o byæ inaczej?
Las sp³on¹³ i ¿al te¿ ró¿.
Krêta jest �cie¿ka przeznaczeñ.

Wspominaj¹c drogi wyboiste,
które przebyæ siê uda³o,
wyobra�nia maluje obrazy mgliste,
jakby wybojów nie wystarcza³o.

Nie zawsze w ku�ni ¿ycia
zgrabnie wykujesz swój los.
Czy nie masz nic do ukrycia,
czy te¿ srebrników pe³ny trzos?

Cokolwiek pamiêæ przywróci,
ju¿ wyobra�nia nuci swój �piew.
Beznamiêtny czas wszystko wym³óci,
nie oddzielaj¹c ziarna od plew.

¯yæ pamiêtaj¹c i z wyobra�ni¹
nie jest ³atwo Polakom.
Poddawani wielu krwawym ³a�niom
kochajmy ludzi, jeno nie wszystkich jednako.

Kazimierz Ci¹¿ela

  Pamięć i wyobraźnia
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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, poddasze
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. Kutno,
ul. 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
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.

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

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 domek jednoro-
dzinny, osiedle w okolicy ulicy
Olimpijskiej w Kutnie. Tel.
601-866-642
Sprzedam siedlisko 70 m2 pow.
mieszk., wszystkie media, 140 m2

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M-5 (72,9 m2), dwu-
kondygnacyjne, dwa balkony,
IV piêtro. wymienione okna.
Kutno, ul. Podrzeczna. Tel.
691-997-360
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.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.

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

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

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

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872

Przyznanie jednego z czterech turniejów Stowarzyszeniu KKS Pro-Basket
�Kutno� (tak¿e Zielona Góra, Wa³brzych, Bydgoszcz) to kolejny dowód
uznania przez PZKOSZ za pracê z m³odzie¿¹. Do Kutna przyjecha³y
zespo³y: MKS D¹browa Górnicza, WKS Wroc³aw, MKS Polonia Warszawa.
Gra³a te¿ dru¿yna Pro-Basket Kutno, m³odsza od rywali o dwa lata i upra-
wiaj¹ca basket razem dopiero pó³ roku. Awans do pó³fina³u mistrzostw
Polski juniorów starszych U-20 podopiecznych trenera Krzysztofa
Szablowskiego i jego asystenta Tomasza Pasiñskiego to ju¿ by³ du¿y
sukces. Kutnianie do rozgrywek w hali SP nr 9 w Kutnie przyst¹pili bez
kontuzjowanego i czo³owego swojego zawodnika Szymona Pawlaka
(najskuteczniejszy strzelec æwieræfina³u MP juniorów U-20 - 65 pkt.).

WSPANIAŁY PÓŁFINAŁ W KUTNIE!

Mimo tak powa¿nego os³abienia nasi juniorzy pokonali w swoim pierw-
szym meczu Poloniê 77:62 (21:21, 15:9, 17:18, 24:14) i stanêli przed
wielk¹ szans¹ awansu do wielkiego fina³u. Musieli �tylko� pokonaæ MKS
D¹browê Górnicz¹. I tak pocz¹tkowo wygl¹da³o. Pierwsza kwarta dla
�Kutna� 17:13, druga te¿ - 20:13. Sukces coraz bli¿szy. Kontuzji ulega
Remigiusz Krzysztof �wi¹tkowski i do koñca meczu ambitni kutnianie
musz¹ graæ praktycznie w siedmiu. Trac¹ si³y. Trzeci¹ kwartê przegrywaj¹
13:22, a czwart¹ 9:28. W trzecim spotkaniu WKK Wroc³aw gromi
Naszych 108:54 i ten zespó³ wraz z MKS D¹browa Górnicza bêdzie gra³
w finale. Szczê�cie by³o blisko... Najskuteczniejszym zawodnikiem
zosta³ Micha³ Kierlewicz z Polonii Warszawa, który zdoby³ 69 punktów.
MVP turnieju - Jakub Kobel - WKK Wroc³aw, a do pi¹tki turnieju wybrani
zostali: Aleksander Za³ucki - MKS D¹browa Górnicza, Jakub Kobel -
WKK Wroc³aw, Szymon Kiwilsza - WKK Wroc³aw, Mateusz Szczypiñski
- MKS D¹browa Górnicza i Maciej Poznañski - KKS Pro-Basket Kutno.
Zespó³ kutnowski gra³ w sk³adzie (obok zdobyte punkty) Remigiusz
Krzysztof �wi¹tkowski 2, Robert Rejniak 26, Jakub £ukasiewicz 9, Maciej
Poznañski 60, January Sobczak 30, Hubert Lewandowski 10, Mateusz
Æwirko-Godycki 45, Bart³omiej Smakowski 8.

Zawody by³y �wietnie zorganizowane przez dzia³aczy KKS Pro-Basket
Kutno. Poziom spotkañ wysoki. Du¿e zainteresowanie meczami. W�ród
kibiców z ró¿nych regionów kraju by³ trener polskiej kadry narodowej
seniorów Mike Taylor (z lewej) oraz Witold Waczyñski (z prawej),
kiedy� �wietny koszykarz; obecnie wspania³y komisarz PZKOSZ i PLK.
Pan Witold pochodzi z basketowej Rodziny, gdzie przedstawiciele pokoleñ
grali w polskiej ekstraklasie; Jego ojciec Szczepan reprezentowa³ AZS
Toruñ - On te¿, a syn Adam Waczyñski karierê rozpocz¹³ w Prokomie
Trefl Sopot, a obecnie jest silnym reprezentantem Polski w koszykówce
seniorskiej (na co dzieñ gra w hiszpañskiej ekstralidze - Rio Natura Mon-
Bus Obradoiro Santiago de Compostela). Tylko pogratulowaæ i ¿yczyæ
dalszych sukcesów oraz dobrego zdrowia.
P.S. Dodajmy, ¿e sympatyczny zespó³ kutnowski wystêpuje w III lidze
³ódzkiej.         Jerzy Papiewski

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Spotkanie z UTW
Kutnowscy policjanci spotkali siê
ze s³uchaczami UTW. Tematem
by³o bezpieczeñstwo i metody sto-
sowane przez oszustów, m.in.: na
wnuczka, gazownika, urzêdnika
czy policjanta. Ostrzegali te¿ s³u-
chaczy przed wpuszczaniem do
mieszkañ ludzi obcych (bez iden-
tyfikatorów). Wszystkie podejrzane
zachowania nale¿y zg³aszaæ Policji
pod numer 997.

Rozbójnik
Kutnowski S¹d Rejonowy, na
wniosek prokuratury, aresztowa³ na
trzy miesi¹ce 37-latka, który po
opuszczeniu zak³adu karnego,
znêca³ siê nad swoim ojcem i babci¹
oraz zmusza³ ich do wycofania

zeznañ. Mê¿czyzna wszczyna³
awantury - ubli¿a³ im i grozi³
pozbawieniem ¿ycia. Grozi mu kara
do 5 lat wiêzienia.

Baseballi�ci
W ¯ychlinie trzej mê¿czy�ni (15,
17 i 33 lata) przyszli do 17-latka.
Rozmowa miêdzy nimi skoñczy³a
siê k³ótni¹, podczas której 33-latek
zosta³ uderzony kijem baseballo-
wym. Z ciê¿kimi obra¿eniami g³owy
i parali¿em cia³a trafi³ do szpitala
w Zgierzu. Sprawcê zatrzymano.
Us³ysza³ zarzuty spowodowania
ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu,
za co grozi mu do 10 lat wiêzienia.

Pod wp³ywem
W Kutnie, na ulicy Grunwaldzkiej
w sobotê przed godz. 18, policjanci

zatrzymali 22 latka  prowadz¹cego
BMW pod wp³ywem alkoholu
(0,52 mg). Próbowa³ uciekaæ przed
policjantami. Po b³yskawicznej
akcji zosta³ zatrzymany. Po�cig by³
krótki i sprawny.
W Z³otnikach, gmina Krzy¿anów,
w sobotê, policjanci zatrzymali
40-latka, który spowodowa³ kolizjê
prowadz¹c osobowym VW Passa-
tem. Stwierdzono u niego 1,27 mg
alkoholu w organizmie.
Kutnowscy policjanci zatrzymali
32-latka z powiatu w³oc³awskiego,
który kierowa³ Fordem maj¹c we
krwi 1,45 mg/l alkoholu.

Dachowanie
W Komadzynie, gmina Kutno,
dosz³o do gro�nego wypadku dro-

gowego. Kieruj¹ca samochodem
osobowym Oplem nie dostoso-
wa³a  prêdko�ci do warunków
panuj¹cych na drodze, w wyniku
czego auto dachowa³o. Na szczê-
�cie kobieta dozna³a tylko lekkich
obra¿eñ.

Karambol
W Kutnie, na krajowej nr 60, kie-
ruj¹cy Seatem Cordoba 30-letni
mieszkaniec powiatu gostyniñskiego,
chc¹c unikn¹æ uderzenia w Forda
Transita - 40-latka z Kutna, zjecha³
na przeciwny pas i uderzy³ w Fiata
Palio kierowanego przez 36-letniego
warszawiaka. Obra¿eñ cia³a doznali
kierowca Seata i jego pasa¿er,
a z³amania lewego przedramienia
kierowca Fiata.

budynków gospodarczych
i dzia³ka 3000 m2, Adamów.
Tel. 508-303-825
Sprzedam lub zamieniê na
bloki dom piêtrowy w Kro�nie-
wicach. Tel. 663-495-985
Dzia³kê  w miejscowo�ci
Skrzynki sprzedam, oko³o
400 m2. Tel. 609-211-154
Sprzedam tanie i atrakcyjne
dzia³ki budowlane oraz inwe-
stycyjne w Wierzbiu. Tel. 789-
101-389
Sprzedam dzia³kê budowlan¹.
Tel. 513-696-982
Sprzedam 5,86 hektara ziemi
rolnej niedaleko Kutna. Tel.
513-696-982
Sprzedam dzia³ki rolnicze
w okolicy: Wa³y, Malewo, Ko-
nary. Tel. 603-036-582
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
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

KoszykówkaSzybownictwo

Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM

W Hotelu Air Port Okêcie odby³a siê Gala Fina³owa I Plebiscytu
na 10 najlepszych polskich sportowców lotniczych Cumulusy
2015. Najlepszym sportowcem lotniczym i w³a�cicielem Z³otego
Cumulusa zosta³ kutnianin, £ukasz Wójcik. To piêkne podsumo-
wanie bardzo udanego sezonu lotniczego £ukasza oraz dobry
prognostyk przed nadchodz¹cym sezonem 2016. Szybownik star-
towaæ bêdzie w dwóch imprezach rangi Mistrzostw �wiata, na
Litwie w klasie 20-metrowej oraz w Australii w klasie Otwartej.
Dziêkujemy g³osuj¹cym, wszystkim fanom i sympatykom oraz
sponsorom, którzy wspierali i wspieraj¹ £ukasza. Galê Fina³ow¹
poprowadzili Paulina Sykut-Je¿yna i Radek Brzózka. Patronat
honorowy nad wydarzeniem obj¹³ Minister Sportu i Turystyki
- Witold Bañka. Podczas Gali £ukasz uczestniczy³ w akcji
promocyjnej Fundacji Avalon Extreme wspieraj¹cej szkolenie
szybowcowe osób niepe³nosprawnych.

WÓJCIK NA „PIEDESTALE”

Dru¿yna lidera ³ódzkiej klasy okrêgowej KS Sand Bus Kutno inten-
sywnie przygotowuje siê do rundy wiosennej sezonu 2015/2016 w tej
klasie rozgrywkowej. Teoria - na zajêciach (dodajmy bardzo pracowi-
tych) rekreacyjno-taktyczno-fizycznych w halach i w terenie; praktyka
- podczas spotkañ kontrolnych na powietrzu z innymi dru¿ynami. Prze-
ciwnikami s¹ zespo³y z ró¿nych klas, a trener S³awomir Ryszkiewicz
ma mo¿liwo�æ æwiczeñ ró¿nych wariantów gry, sprawdzaæ umiejêt-
no�ci testowanych zawodników. W tej fazie przygotowañ najmniej
istotne s¹ rezultaty poszczególnych meczów. Liczy siê przede wszystkim
dobre zgranie, a przez to - warto�æ dru¿yny. I wszystko temu jest pod-
porz¹dkowane. Kutnianie rozegrali ju¿ siedem spotkañ sparingowych
- wszystkie na wyjazdach (!), na sztucznej nawierzchni. W Skiernie-
wicach przegrali 2:3 z Uni¹, w £owiczu pokonali rezerwy Pelikana
4:2, a w Uniejowie ulegli 0:4 renomowanej �kiedy�� firmie futbolowej
jak¹ jest Widzew £ód� oraz pokonali 3:0 czwartoligow¹ Olimpiê Ko³o
(liga wielkopolska) po golach - Macieja Kowalczyka i Mariusza
Jakubowskiego. Kolejne spotkanie podopiecznych trenera S³awomira
Ryszkiewicza i kierownika dru¿yny Andrzeja Królaka mia³o miejsce
w P³ocku, te¿ na sztucznej nawierzchni. Dru¿yna z grodu nad Ochni¹
rozegra³a dobry mecz z czwartoligow¹ Wis³¹ II (liga mazowiecka)
i przy du¿ym zainteresowaniu kibiców. By³ to jakby przedmecz spo-
tkania  sparingowego zespo³ów pierwszoligowych - Wis³y P³ock i Arki
Gdynia (2:0). Po niez³ym poziomie �Kutno� zwyciê¿y³o 3:2 (2:0).
Gole dla ambitnych pi³karzy Sand Bus zdobyli: Mariusz Jakubowski
z karnego ju¿ w pierwszej minucie spotkania po faulu na Kamilu
Zagajewskim, a nastêpnie wynik podwy¿szy³ w 28 minucie Kamil
Zagajewski na 2:0. Wynik tego interesuj¹cego meczu kontrolnego
ustali³ w 77 minucie testowany z Kro�niewianki Kro�niewice Micha³
Szymczak. Gospodarze pierwsz¹ bramkê strzelili z karnego w 53 mi-
nucie, a potem doprowadzili do wyrównania w 70 minucie. Dobry
sparing dla szkoleniowców. Do KS Sand Bus zg³osi³ siê na testy Ukra-
iniec Rus³an Pier¿e³ok (ostatnio Pelikan £owicz). Ciekawe by³y te¿
mecze sparingowe we W³oc³awku: z miejscowym UKS �Lider� 3:1
i z GLKS Baruchowo 3:0, który prowadzi Dariusz Janik - przez wiele
lat zwi¹zany z dobrym futbolem w MKS �Kutno�.
Dru¿yna kutnowska pod batut¹ S³awomira Ryszkiewicza robi dos³ownie
wszystko w przygotowaniach do �wiosny 2016� w V lidze, aby awan-
sowaæ do czwartej ligi ³ódzkiej. Tego szczerze Jej ¿yczymy!

Mecze mistrzowskie w Tauron Basket Lidze pomiêdzy dru¿ynami z Kutna
i Starogardu Gdañskiego zawsze maj¹ dodatkowy posmak, gdy¿ s¹
nieoficjalnymi derbami zespo³ów, których sponsorami strategicznymi s¹
uznane w Polsce i �wiecie firmy farmaceutyczne - �Polfarmex� i �Polphar-
ma�. W pierwszej rundzie zasadniczej w Starogardzie Gd. lepsi byli
kutnianie, którzy wygrali 94:81. W Kutnie, przy komplecie widowni
i wspania³ej atmosferze, te¿ nie by³o niespodzianki in minus. �Polfar-
mex�, któremu tak¿e kibicowali mened¿erowie tej firmy z ca³ej Polski,
prowadzi³ przez blisko 36,40 minut (go�cie tylko 1,30 minut) i wygra³
presti¿owy mecz wyra�nie.

Polfarmex Kutno - Polpharma Starogard Gd. 92:82
(w kwartach: 20:19, 20:21, 32:17, 20:15)

�Kutno�: Jacek Jarecki 13, Grzegorz Grochowski 5, Marcin Malczyk 3,
Bart³omiej Wo³oszyn 13 (2x3), Micha³ Gabiñski 2, Mateusz Bartosz 11,
Michael Fraser 16 (9 zbiorek), Josh Parker 12 (3x3), Jaros³aw Zyskowski 6,
Kevin Johnson 11 i 12 zbiórek; kolejny double-double.
Po meczu odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród - Kapitu³y Sportu
�Powiatowego ¯ycia Kutna� - laureatom konkursu �Najlepszy zawodnik,
trener, dru¿yna Ziemi Kutnowskiej 2015�.

14 i 15 ZWYCIĘSTWO „POLFARMEXU”

Pami¹tkowe i okaza³e puchary oraz fotograficzne dyplomy otrzymali: sztab
trenerski �Polfarmexu�- Jaros³aw Krysiewicz, Wojciech Walich, Krzysztof
Szablowski;

zawodnik Kevin Johnson i sympatyczny zespó³ �Polfarmexu�.

Razem z dru¿yn¹ byli podczas honorowania: prezes firmy farmaceutycznej
�Polfarmex� Kutno Mieczys³aw Wo�ko (sponsor strategiczny) i opera-
tywny prezes Koszykarskiego Klubu Sportowego Pro-Basket �Kutno� S.A.
Mariusz Pi¹tek. Laury wrêczali: prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jankowski i Andrzej
Stelmaszewski - redaktor naczelny �P¯K�. Du¿y wk³ad w organizacjê tej
uroczysto�ci wnie�li: zespó³ taneczny �Polfarmex Dance Team�, Klub
Kibica �Polfarmexu� z prezesem Marcinem Tomczakiem i aktywny cz³onek
Zarz¹du KKS Pro-Basket S.A. Jerzy Frontczak.

Polfarmex Kutno - PGE Turów Zgorzelec 84:69
(w kwartach: 17:19, 27:21, 20:12, 20:17)

�Polfarmex�: Jarecki 8, Grochowski 6 (2x3), Malczyk 3, Wo³oszyn 9 (2x3),
Gabiñski 2, Bartosz 2, Fraser 10 i 13 zbiórek (double-double), Parker 11
(3x3), Zyskowski 8 (2x3), Johnson 25 (5x3) i 14 zbiórek; double-double.
Kutnianie prowadzili w tym jak¿e wa¿nym meczu (walka o wej�cie do
ósemki najlepszych w TBL i o jak najwy¿sze miejsce do play-offów) przez
blisko 29.50 minut; go�cie przez 7 minut. Gwiazd¹ spotkania by³ niew¹t-
pliwie Kevin Johnson, który mia³ m.in. 100% skuteczno�ci w rzutach za
3 punkty; na 5 rzutów - 5 celnych! Podopieczni trenera Jaros³awa Krysie-
wicza �zaliczyli�: 18 dwójek i 3 wolne. Najd³u¿ej grali w meczu: Johnson
- 28.10 min., Fraser - 27.29 min., Jarecki - 27.17 min. oraz Wo³oszyn
- 24,58 min. 9 razy zmienia³o siê prowadzenie i 9-krotnie by³ remis.

Tegoroczny trzydniowy fina³ rozegrany zosta³ w D¹browie Górniczej.
Bra³o w nim udzia³ osiem najlepszych zespo³ów Tauron Basket Ligi na
dzieñ 11.01.2016 r. Po raz pierwszy w historii w tym zaszczytnym gronie
znalaz³ siê team kutnowskiego �Polfarmexu�. To ju¿ by³ sukces Naszych.
Tytu³u zdobywcy Pucharu Polski broni³a dru¿yna Stalmetu BC Zielona
Góra, która w ubieg³ym roku (turniej w Gdyni) pokona³a w meczu o pierwsze
miejsce Rosê Radom 77:71. Wyniki meczów w D¹browie Górniczej.
I. W æwieræfina³ach:

Rosa Radom - Polski Cukier Toruñ 67:65
(w kwartach: 10:20, 22:17, 12:15, 23:13)

Najwiêcej punktów dla Rosy Harris 18 i Soko³owski 13, a dla Torunia:
Michalak 15 i Cummings 11.

Energa Czarni S³upsk - MKS D¹browa Górnicza 71:69
(w kwartach: 14:13, 18:19, 19:17, 20:20)

Dla S³upska: Harper 27, Mokros 13, a dla gospodarzy Broadus 21 i Wil-
lams 11.

Stelmet BC Zielona Góra - Asseco Gdynia 86:62
(w kwartach: 23:26, 11:21, 23:15, 19:14)

Dla Stelmetu: Bost 15, Djurisiè 12, Mateusz Ponitka 12, a dla Asseco:
Hickey 17, Matczak 13, Parzeñski 12.

Anwil W³oc³awek - Polfarmex Kutno 75:66
(w kwartach: 22:16, 11:21, 23:15, 19:140)

Dla Anwilu: Oguchi 17, Jelinek 10, a dla Polfarmexu: Fraser 16, Parker 13,
Zyskowski 12, Gabiñski i Johnson po 6.
II. W pó³fina³ach:

Rosa Radom - Energa Czarni S³upsk 81:70
(w kwartach: 18:23, 24:10, 25:13, 14:22)

Dla Rosy: Szymkiewicz 18, Harris 16, dla S³upska: Harper 15, Seweryn 14,
Mokros 11.

Stelmet BC Zielona Góra - Anwil W³oc³awek 87:59
(w kwartach: 31:16, 13:16, 23:16, 20:11)

Dla Stelmetu: Zamojski 20, Mateusz Ponitka 16, a dla Anwilu: Skib-
niewski 15, Jelinek 13, Tomaszek 9.
III. Fina³:

Stelmet BC Zielona Góra - Rosa Radom 64:74
(w kwartach: 17:22, 14:9, 11:24, 22:19)

Stelmet: Mateusz Ponitka12, Zamojski 12, Bost 9, Moldoveanu 9, Boro-
vnjak 8, Gruszecki 8; Rosa: Harris 23, Thomas 13, Zajcev 13, Szymkie-
wicz 8, Bonarek 8, Soko³owski 5. Sukces Rosy Radom du¿y! Ten zespó³
na mecz mistrzowski w TBL przyjedzie do Kutna 16 kwietnia. Bêdzie na
pewno ciekawe spotkanie!

W zespole trenera Piotra Ignatowicza gra³o 5 obcokrajowców: Cameron
Tatum (18 pkt.), Kirk Archibegue (USA), Jovan Novak(Serbia), Daniel
Dillon (Australia) i Denis Krestinin (Litwa).

POLFARMEX
W PUCHARZE POLSKI

ZADECYDOWAŁA DOGRYWKA
Ale¿ mecz, ale¿ emocje! Kutnianie byli bardzo blisko odniesienia histo-
rycznego zwyciêstwa nad renomowana dru¿yn¹ TBL ze S³upska i udanego
rewan¿u za �niesprawiedliw¹� pora¿kê w Kutnie 77:79. Teraz by³o
podobnie! Gospodarze prowadzili po pierwszej po³owie meczu 14 punk-
tami. Trzeci¹ kwartê podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza zagrali
wrêcz koncertowo i wygrali j¹ a¿ 17 punktami. Czwarta ods³ona spotkania
by³a ju¿ dla gospodarzy 3 �oczkami�, a w doliczonych 5 minutach nasi
przegrali 3 punktami. Szczê�cie by³o blisko! Szkoda...

Energa Czarni S³upsk - Polfarmex Kutno 87:84
(w kwartach: 18:12, 23:15, 14:31, 21:18; dogrywka 11:8)

Polfarmex: Zyskowski 24, Parker 14, Fraser 13, Wo³oszyn 11, Johnson 9,
Bartosz 8, Grochowski 5, Malczyk 0, Gabiñski 0.
13 marca o godz. 20.00 w hali Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie roze-
grany zostanie mecz mistrzowski ze Stelmetem BC Zielona Góra (trans-
misja w Polsacie Sport News).
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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

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 426

Has³o: A9-K5-E8-M2-Ñ  J3-B9-C1-M6-D12-B5
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. Skradziony dziewczynie A-7. �... mniemany, czyli
Krakowiacy i Górale� B-9. Parkowa ro�lina ozdobna C-1. Po³u-
dniowoamerykañski ptak D-9. Z kwasu i alkoholu E-1. Cios, ude-
rzenie E-5. Kuglarz G-1. �Cz³owiek z ...� w tytule polskiego
dramatu filmowego I-1. Lekka tkanina a¿urowa I-6. �Minerski�
sznurek J-9. Portugalskie na Atlantyku K-1. Koñ poci¹gowy L-9.
Z Turbaczem M-1. Stary wyga M-5. Bywa szczê�cia lub klêski.

Pionowo: 1-A. Wiêkszy od cebrzyka 1-I. Podobny do siekiery
2-E. Komputer sprzed ery pecetów 3-A. Mija siê z prawd¹ 3-I.
Wrz¹tek 4-F. Imiê autora powie�ci �Germinal� 5-A. Poeta polski
(Leopold) 5-J. Brat Jakuba, który sprzeda³ pierworództwo za
miskê soczewicy 6-E. Przezroczyste tworzywo zastêpuj¹ce szk³o
7-A. Kpi z przyjêtych obyczajów 7-I. W nim kwiatki i rabatki
9-A. Pracuje w stoczni 9-I. �... Andrusowskie� Petersburskiego
i W³asta 11-A. Oddzia³ wojska z³o¿ony ze 100 ludzi (Serbia) 11-I.
Filmowy bohater w masce (rola Antonio Banderasa) 13-A. Papuga
z Nowej Gwinei 13-I. Z psów my�liwskich.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Na pocz¹tku sk³ad zespo³u stanowili: Robert Klatt, Jacek Ambroziak
i Waldemar Kie³basiñski. W roku 1993 Kie³basiñskiego zast¹pi³
Mariusz Winnicki. Grupa od pocz¹tku zyska³a w swoim regionie du¿e
grono wielbicieli. W roku 1994 zespó³ wyda³ swoj¹ pierwsz¹ kasetê
pod tytu³em �Jolka, Jolka�. Do tytu³owej piosenki z tej kasety
powsta³ równie¿ teledysk, a piosenk¹ promuj¹c¹ t¹ kasetê by³ utwór
�Piêkn¹ mia³a� twarz�. W roku 1996 ukaza³a siê p³yta CD �Jolka,
Jolka� i do³¹czono kilka nowych przebojów, a miêdzy innymi �Tam
za rzek¹�. W roku 1997 kapelê opu�ci³ Jacek Ambroziak, a zast¹pi³
go Wies³aw Uczciwek. W tym samym roku ukaza³a siê nowa p³yta
i kaseta zespo³u pod tytu³em �Warto ¿yæ�. Promowa³a j¹ tytu³owa
piosenka �Warto ¿yæ�, do której nakrêcony zosta³ wideoklip, który
zosta³ pokazany w programie �Disco Polo Live� w Telewizji Polsat.
Drugim utworem promuj¹cym p³ytê i kasetê �Warto ¿yæ� by³ utwór
�Jeste� wielkim spe³nieniem moich marzeñ�. Równie¿ w roku 1997
zespó³ �Classic� wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych. Za album �Warto
¿yæ� dostali Z³ot¹ i Platynow¹ P³ytê. Pó�niej, bo w 1998 roku, grupa
koncertowa³a tak¿e w Austrii (Wiedeñ) i w Niemczech (Berlin, Kolonia,
Dortmund, Monachium). Wraz z zespo³em �Boys� zagra³a ³¹cznie -
tam - 35 koncertów. W roku 1999 ukaza³ siê czwarty album zespo³u
zatytu³owany �To dla Was�. By³ to prze³omowy rok kariery zespo³u
�Classic�, który w tym roku zagra³ 172 koncerty! Z tego w³a�nie okresu
pochodz¹ takie przeboje jak: �Jeszcze dzieñ�, �Nie chcê wiêcej�, �To
dla Was�, �Masz w sobie co��, �Obejmij mnie�. Dziêki firmie napojów
energetycznych �Power Horse� grupa zagra³a swoj¹ trasê koncertow¹
pod has³em �Classic power tour�. W 2001 roku zespó³ radykalnie siê
zmieni³. Grupê opu�ci³ perkusista Krzysztof Rybus, a do³¹czyli: gita-
rzysta Waldemar Or³owski i perkusista Micha³ �Kacper� Kacperczyk.
W 2002 roku dwaj wcze�niej wspomniani odeszli, a zast¹pili ich:
Tomasz Or³owski i Sebastian Dorosiewicz (tak¿e gitarzysta i perkusi-
sta). W 2003 roku grupa wyruszy³a na dwie trasy koncertowe. Wtedy
doszed³ saksofonista Mieczys³aw Grubiak. W roku 2005 zespó³ opu-
�ci³ Wies³aw Uczciwek, a zast¹pi³ go Norbert Sznuk. W grudniu 2005 r.
grupa zagra³a kolêdy - zarejestrowane na zlecenie firmy �Carlsberg
Polska�, które zosta³y do³¹czone do zimowej produkcji produktów
takich jak: �Kasztelan zimowy�, �Piast�, �Bosman�. Dwa lata pó�niej
z kapeli odszed³ Norbert Sznuk, a jego miejsce zaj¹³ Piotr Strychalski
- wieloletni przyjaciel zespo³u. W tym samym roku, po raz pierwszy
w historii, zespó³ zacz¹³ koncertowaæ na Juwenaliach Studenckich.
W roku 2009 �Classic� wyda³ kolejn¹ p³ytê pod tytu³em �Wielka
kolekcja�, w której by³y najwiêksze hity tego zespo³u. W 2010 roku
grupa wyda³a kolejn¹, udan¹ p³ytê pod tytu³em �Wszystko siê zmie-
nia�. Znalaz³y siê tam takie piosenki jak: �W pe³ni zmieniæ deszcz�,
�Tutaj jest� oraz �Wszystko siê zmienia�. Za ten album otrzymali
Platynow¹ P³ytê za sprzeda¿ ponad 30 tysiêcy egzemplarzy. Obecny
sk³ad zespo³u to: Mariusz Winnicki (wokal, gitara akustyczna),
Waldemar Or³owski (wokal, gitara prowadz¹ca), Piotr Strychowski
(instrumenty klawiszowe), Sebastian Dorosiewicz (perkusja), Mieczys³aw
Grubiak (saksofon, instrumenty perkusyjne), Rober Klatt (wokal, key-
board), Jacek Kalwas (realizacja d�wiêku live) i Mieczys³aw Terlecki
(realizacja d�wiêku studio). Do tej pory �Classic� w swojej dyskografii
ma dziesiêæ albumów oraz ponad czterdzie�ci teledysków; nagrywa-
nych na w³asnych koncertach oraz z innymi zespo³ami, m.in. z �Boys�,
�Enej� oraz na �Przystanku Woodstock�.      Jerzy Papiewski

�Classic� w Kutnie

W CZOŁÓWCE POLSKIEGO DISCO

W Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Oporowie - Szko³a Podstawowa,
rozpoczê³a siê realizacja  programu edukacyjnego koordynowanego przez
Powiatow¹ Stacjê Sanitarno�Epidemiologiczn¹ w Kutnie pn. �Nie pal przy
mnie proszê�. Jako pierwsi zapoznani zostali z celem i za³o¿eniami pro-
gramu rodzice uczniów. Koordynator programu w szkole Ewa Pawlak na
zebraniu z rodzicami, wykorzystuj¹c przygotowan¹ prezentacjê multime-
dialn¹, przedstawi³a szkodliwy wp³yw palenia papierosów i �biernego
palenia� na zdrowie oraz rozda³a ulotki o tematyce antytytoniowej.

NIE PAL

Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kutnie bra³ udzia³ w Akcji Zima
2016. Zorganizowa³ on 26 lutego w hali sportowej Szko³y Podstawowej
nr 4 zawody strzeleckie. Wziê³o w nich udzia³ 68 osób. Strzelano tylko
w pozycji stoj¹cej (3 próbne i 10 ocenianych). W grupie szkó³ podstawo-
wych najcelniej strzelali: Micha³ Terlecki i Hubert Tomczak (obaj z SP
nr 4) oraz Kinga Sobierañska z SP nr 1. Zespo³owo wygrali uczniowie SP
nr 4 przed  SP nr 1. W grupie szkó³ gimnazjalnych wygra³ Juliusz Terlecki
z Gimnazjum nr 2, natomiast na drugim i trzecim miejscu znale�li siê
Micha³ Radosiewicz i Dawid Dêbski � uczniowie Gimnazjum z Bedlna.
Zespo³owo zwyciê¿y³o Gimnazjum Bedlno przed Gimnazjum nr 2. W zawo-
dach wziêli równie¿ udzia³ cz³onkowie Grupy Rekonstrukcyjnej 17 Pu³k
U³anów z Bedlna.           /A.B./

ZIMOWE STRZELANIE
Tê �wietn¹ grupê muzyczn¹, za³o¿on¹ w 1992 roku w I³owie, liczni
kutnowscy jej fani mogli ogl¹daæ, podziwiaæ i oklaskiwaæ - przy
okazji bawiæ siê tanecznie - podczas ubieg³orocznej Kutnowskiej
Majówki.
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I my też przyłączamy się
z najlepszymi życzeniami

(...) Gotyckie za³o¿enie ko�cio³a i klasztoru w Oporowie nie jest jedno-
rodne stylistycznie, bowiem obydwie budowle powsta³y w ró¿nym czasie.
Ko�ció³ wznoszony przez wojewodê Miko³aja Oporowskiego w I æw. XV w.
i ukoñczony po 1425 r. przez prymasa W³adys³awa Oporowskiego, nale¿y
do jednych z wcze�niejszych fundacji murowanych �wi¹tyñ rycerskich
w dobrach szlacheckich, nielicznych jeszcze w I po³. XV w. w Wielko-
polsce i na pozosta³ych terenach Królestwa Polskiego. Prezentuje dobrej
klasy architekturê, o nowocze�nie pojêtym, jednoprzestrzennym uk³adzie
salowym i bogatym, zró¿nicowanym ceramicznym detalem architekto-
nicznym. Niewielka skala tej prowincjonalnej �wi¹tyni, dostosowanej do
potrzeb miejscowego �rodowiska i brak sklepieñ, nie umniejsza znaczenia
zabytku wpisanego w postêpowy nurt budownictwa wielkopolskiego tego
czasu. Klasztor, pó�niejszy o oko³o 30 lat w stosunku do ko�cio³a, przed-
stawia najprostszy typ budowli, wolnostoj¹cej, piêtrowej, jednotraktowej,
wzorowanej na planach ówczesnych dworów, stosowany nie tylko przez
zakon paulinów, ale tak¿e przez inne zgromadzenia zakonne.

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR W OPOROWIE

Klasztor - skrzyd³o po³udniowe. Elewacja po³udniowa z rozwarstwie-
niem chronologicznym murów. Badania architektoniczne H. Siuder,
1980 r. AOPwOp.

Liczne przebudowy zatar³y i zniszczy³y pewne elementy jego architektury,
co obrazuje ods³oniête obecnie spod tynków lico murów, dlatego trudno
oceniaæ umiejêtno�ci muratorów zatrudnionych przez wojewodê Piotra
Oporowskiego. Zbudowany przez nich dom konwentu, najprawdopodob-
niej miêdzy 1453 r. a 1467 r., stosowaniem pó³koli w blendach i otworach
ujawnia znajomo�æ nowych tendencji w architekturze pó�nej fazy gotyku,
nawi¹zuj¹cych do romanizmu, przenoszonych z pó³nocnej Europy.
Widoczne niedoci¹gniêcia w ukszta³towaniu szczytu, zachowanego fragmen-
tarycznie, mog¹ byæ konsekwencj¹ nieudolnej naprawy podczas jednego
z wielu prowadzonych w klasztorze remontów. Ko�ció³ i klasztor dowodz¹,
¿e ich fundatorzy Miko³aj i Piotr Oporowscy, zamo¿ni dostojnicy
pañstwowi, zadbali o odpowiedni poziom realizowanych, kosztownych
inwestycji ko�cielnych, które mia³y wraz z zamkiem �wiadczyæ o mo¿no-
w³adczej pozycji rodu. (...)
Gra¿yna Kin-Rzymkowska, Gotyckie za³o¿enie koscio³a i klasztoru
Ojców Paulinów w Oporowie [w:] Oporów. Stan badañ II. Wyd. Muzeum
- Zamek w Oporowie 2008, s. 131-132

Klasztor - skrzyd³o po³udniowe. Projekt rewaloryzacji elewacji po-
³udniowej, H. Siuder, 1980 r. AOPwOp.

dla najmilejszych,
najsympatyczniejszych

i najżyczliwszych
nam Pań!!!

Relacja Tadeusza Andrzejewskiego spisana przez Andrzeja Olewnika:
(...) Po przej�ciu frontowych oddzia³ów sowieckich na teren wkro-
czy³o Ludowe Wojsko Polskie. ¯o³nierze LWP zostali zakwatero-
wani w domach po okolicznych wioskach. U nas równie¿ (pamiêtam
nazwisko kucharza D¹browskiego, ¿o³nierza Miêcyka, by³ rów-
nie¿ jeden podporucznik). Pewnego dnia ¿o³nierze ci powiedzieli
ojcu, ¿e w pobliskim lesie bêdzie egzekucja ¿olnierza, który dopu-
�ci³ siê �zdrady ojczyzny�. I rzeczywi�cie. Tego dnia zeszli siê
pod las wszyscy ¿o³nierze mieszkaj¹cy na kwaterach w okolicy.
¯olnierze, którzy u nas mieszkali, zaproponowali mnie i starszemu
bratu W³adys³awowi mo¿liwo�æ zobaczenia egzekucji. Tak siê te¿
sta³o. Przemycili nas pod las i ukryli na stercie s³omy. Po pewnym
czasie od strony ¯urawieñca podjecha³a wiê�niarka. Skazañca
wyprowadzi³o trzech ¿o³nierzy. Mia³ na sobie, choæ by³o zimno
i le¿a³ �nieg, tylko jaka� narzutê. By³ to starszy pan, mia³ d³ug¹,
siw¹ brodê i by³ wysoki. Po doprowadzeniu do sosny zosta³ przy-
wi¹zany sznurem, rêce mia³ opuszczone. Twarz mia³ ods³oniêt¹.
Jeden starszy ¿o³nierz dono�nym g³osem odczyta³ wyrok. Na
koniec powiedzial: �Co pan kapitan chce powiedzieæ w ostatnim
s³owie? Tamten odpowiedzia³, ¿eby nie czekali, tylko strzelali. ̄ o³-
nierze w tym czasie byli ustawieni w kwadrat. Po pewnym czasie
podesz³a grupa ¿o³nierzy, lecz nie chcieli strzelaæ. Wtedy pode-
sz³a druga grupa i wyrok wykona³a. Pó�niej zosta³ pochowamy
w tym samym miejscu pod sosn¹. (...)

Jacek Saramonowicz, Egzekucja mjr. AK Jerzego Sasina
 [w:] Studia i materia³y z dziejów Kutna i powiatu.

Tom 1/2011, Kutno 2011

Delegacja Starostwa, m.in.: przewodnicz¹cy Rady Marek Jankowski
(drugi od lewej) i cz³onek Zarz¹du Artur Gierula (w �rodku) oraz
wiceprezydent miasta Kutna Zbigniew Wdowiak (z lewej) w trakcie
sk³adania kwiatów przy kapliczce ¯o³nierza Wyklêtego w podkut-
nowskim Kuczkowie.

W HOŁDZIE WYKLĘTYM

Gminny O�rodek Kultury, wspólnie z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
w Strzelcach, zorganizowa³ w czasie ferii dwie atrakcyjne wycieczki do
£odzi, w których uczestniczy³o kilkudziesiêcioro dzieci z terenu naszej
gminy. Pierwszym etapem eskapady by³a wizyta w �Cinema City�, gdzie
nasi najm³odsi z zainteresowaniem obejrzeli film �Misiek w Nowym Jorku�.
Kolejnym punktem programu by³a krêgielnia �Grakula�, na której prze-
pisem na dobra zabawê by³a odrobina rywalizacji. Na zakoñczenie dzieci
spêdzi³y dwie godziny na weso³ej i bezpiecznej zabawie w kolorowym
�Figloraju�, a tam najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê �cianki wspi-
naczkowe, tunele i baseny wype³nione barwnymi pi³eczkami. Takie wyjazdy
dostarczaj¹ wszystkim niezapomnianych wra¿eñ i atrakcji i s¹ znakomitym
sposobem na wype³nienie czasu naszych milusiñskich.      GOKiS Strzelce

WYCIECZKI DO ŁODZI

PAMIĘCI ŻOŁNIERZOM
WYKLĘTYM

Jacek Paw³owicz jest autorem publikacji naukowych dotycz¹cych naj-
nowszej historii Polski, m.in.: �Rotmistrz Witold Pilecki�, �Genera³
Leopold Okulicki�, �Ludzie p³ockiej bezpieki�. Jest absolwentem
Uniwersytetu Warszawskiego - Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych. W swym wyst¹pieniu wspomnia³ przede wszystkim
wydarzenia roku 1945 na terenie powiatu p³ockiego i samego P³ocka
po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej. Zostali oni przyjêci
bardzo ch³odno, a wielki strach i obawa przed utrat¹ ¿ycia nast¹pi³y
po przybyciu NKWD. Rozpoczê³y siê aresztowania, co szczególnie
da³o siê we znaki ca³emu kierownictwu Armii Krajowej na tym terenie.
Jacek Paw³owicz przybli¿y³ te¿ walki podziemia AK-owskiego na
terenach okolic Gostynina, G¹bina, Sierpca, Rypina, gdzie dzia³a³y
kilkudziesiêcioosobowe grupy operacyjne. Mówi³ równie¿ o nieludz-
kich metodach przes³uchañ w stosunku do ¯o³nierzy Wyklêtych
prowadzonych nie tylko przez ludzi NKWD, ale te¿ w latach pó�niej-
szych przez polsk¹ SB-ecjê.          /A.B./

W Biurze Poselskim pos³a Tomasza Rzymkowskiego odby³o siê
spotkanie Jacka Paw³owicza, kierownika Referatu Edukacji Historycz-
nej IPN w Warszawie z mieszkañcami Kutna. Zorganizowali je:
Kutnowskie Stowarzyszenie Narodowe im. dr. A. Troczewskiego oraz
Oddzia³ Kutnowski Stowarzyszenia Koliber. Tematem by³o �¯o³nierze
Wyklêci województwa p³ockiego�.




