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Po raz czwarty w �wiêto Objawienia Pañskiego mieszkañcy naszego miasta
licznie uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli. Tu¿ po zakoñczonej mszy
�wiêtej, odprawionej w ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca, wyruszy³ on ulic¹
Królewsk¹ zd¹¿aj¹c ku stajence usytuowanej na placu J. Pi³sudskiego.

(ci¹g dalszy - strona 15)

ORSZAK TRZECH KRÓLISYLWESTER 2014

MIECZYSŁAW 2015

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

27 stycznia 2014 r.

Fotoreporta¿ z Sylwestra Miejskiego przed Ratuszem zamieszczamy
na stronie 8.

W minion¹ niedzielê Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy zagra³a ju¿
23 raz. Tym razem celem by³o podtrzymanie wysokich standardów leczenia
dzieci na oddzia³ach pediatrycznych i onkologicznych oraz godna opieka
medyczna seniorów.            (ci¹g dalszy - strona 2)

KUTNOWSKIE

HITY 2013

STRONNICZY PRZEGLĄD
PRASY − ROK 2014

XXIII FINAŁ WOŚP

W sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury uczniowie i pedagodzy
kutnowskiego II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Henryka D¹brow-
skiego oraz ich go�cie obchodzili �wiêto Szko³y. (c.d. - str. 3)

W kutnowskim Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w miniony pi¹tkowy
wieczór wolontariusze, sponsorzy i zaproszeni go�ci uczestniczyli we
wzruszaj¹cym podsumowaniu akcji �Szlachetna Paczka�.

(ci¹g dalszy - strona 3)

PODSUMOWUJĄCA GALA

ŚWIĘTOWAŁ „DĄBROWSZCZAK”

PODSUMOWUJĄCA GALA

ŚWIĘTOWAŁ „DĄBROWSZCZAK”
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zaczê³o siê to wszystko 3 stycznia 1993 r. W ci¹gu 22 lat Wielka
Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy wyda³a 590 milionów na sprzêt dla
szpitali. Zbiera³o je corocznie 120 tysiêcy wolontariuszy. Rekor-
dow¹ kwotê 52 milionów z³otych zebrano w 2014 roku. Fundacja
WO�P prowadzi sze�æ programów medycznych, sfinansowa³a
badanie s³uchu 4 milionów noworodków, a 2.978 dzieci dosta³o
pompy insulinowe. Co ciekawe, Fundacjê za³o¿y³o 7 osób, z któ-
rych cztery dzia³aj¹ przez ca³y czas (Jerzy i Lidia Owsiakowie oraz
profesorowie - Bohdan Maruszewski i Piotr Burczyñski). Pracuje
w niej oko³o 30 osób. £¹cznie do 2015 roku Fundacja Jurka Owsiaka
kupi³a dla szpitali ponad 20 tysiêcy urz¹dzeñ.

XXIII FINAŁ WOŚP

Tañczy³y zespo³y ze Studia �Alibi� i ze Street Dance Studio Joanny Zieliñskiej. W�ród rockowych grup by³ zespó³ �Stoppersi�. Godna
uwagi by³a aukcja internetowa, gdzie mo¿na by³o zakupiæ p³yty znanych artystów z autografami, pi³kê naszego ekstraligowego
�Polfarmexu� z podpisami koszykarzy, koszulki reprezentantów Polski - Mateusza Ponitki i Adama Waczyñskiego, a tak¿e pi³kê
Bayernu Monachium z autografami pi³karzy. Koncertami w KDK i organizacj¹ zajmowa³a siê Komenda Hufca ZHP Kutno i Kutnowski
Szczep ZHP �Innominata�. Grano te¿ na konsoli. Prê¿nie by³o w ¯ychliñskim Domu Kultury, gdzie w czê�ci artystycznej gwiazd¹
by³a znana formacja rockowa �Kobranocka�. Sprzed Zespo³u Szkó³ wystartowa³ bieg uliczny �Policz siê z cukrzyc¹�. Przypomnijmy,
¿e w ubieg³ym roku oddano 55 litrów krwi (rekord regionu ³ódzkiego) i zebrano podczas kwesty oko³o 73 tysiêcy z³otych (w Kutnie
31 tysiêcy). Koordynatorem Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy i jej g³ównym dyrygentem by³ Jacek Sikora, a wolontariuszami
by³a przewa¿nie m³odzie¿.        /J.P./

Sztab kutnowskiej Orkiestry mie�ci³ siê w Kutnowskim Domu
Kultury, gdzie mocno �grano� od godziny 7.00 do 20.00. Ubierano
misia, odbywa³y siê koncerty zespo³ów miejscowych i zaproszo-
nych. Dominowa³ rock, ale te¿ i inne gatunki muzyczne.
Oddawano krew. By³y warsztaty origami Klubu �Kwadracik�,
zajêcia plastyczne. Funkcjonowa³ aktywnie bioenergoterapeuta
Edward Ksi¹¿ek.

SIE MA!
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SPACERKIEM PO KUTNIE
Bud¿et miasta
Na grudniowym posiedzeniu, Rady
Miasta przyjêto bud¿et na 2015 r.
w kwocie 162 mln z³ - wydatki 155,
sp³ata kredytów i po¿yczek - oko³o
7). Inwestycje - 19 mln z³, w tym
przebudowa ulicy - 19 mln z³, w tym
m.in. przebudowa ulicy £êczyckiej,
rozbudowa ul. Intermodalnej i bu-
dynek z mieszkaniami komunalny-
mi przy ul. Kochanowskiego. Bêd¹
tak¿e remonty dróg: ̄ wirki i Wigury,
Krasiñskiego, Klepy, Staffa i I etap
Królowej Jadwigi.

Zwolnienia
Oko³o sze�ædziesiêciu pracowników
kutnowskiej �Tevy� od stycznia
2015 roku straci³o pracê w tej far-
maceutycznej firmie. W tym roku
do³¹czy do nich reszta za³ogi...

Personalia
Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej
Kutnowskiego Szpitala Samorz¹-
dowego Sp. z o.o. zosta³ Adam
Handzelewicz, aktualny prezes
firmy �Vester� Spó³ka Jawna i Veskaf
Sp. z o.o.

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawod-
nika, zespo³u i szkoleniowca roku 2014 powiatu
kutnowskiego.
2. Jest on adresowany do osób indywidualnych oraz
klubów i stowarzyszeñ sportowych.
3. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego
powiatu oraz innych regionów Polski - pod warun-
kiem, ¿e aktualnie reprezentuj¹ barwy �Kutna�.
4. Ostatecznego wyboru spo�ród kandydatów i dru¿yn
dokona Kapitu³a Konkursu z³o¿ona z dziennikarzy
�Powiatowego  ¯ycia Kutna�.
5. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres Redakcji
�Powiatowego ¯ycia Kutna�; 99-300 Kutno ul. Kró-
lewska 47; tel. 24 355-10-00; fax/tel. 24 355-10-02;
e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
6. Organizatorem Konkursu jest Redakcja �P¯K�.
Patroni: Marek Jankowski, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kutnowskiego i Grzegorz Chojnacki, prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Kutna.
7. Wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów i dyplo-
mów odbêdzie siê w drugiej po³owie lutego 2015
roku.
8. Termin sk³adania propozycji na �Najlepszego
sportowca, dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej
2014 roku� do 10 lutego 2015 r.

Uwaga! Uwaga!
Regulamin Konkursu

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

Tylko dwie
Tylko dwie przychodnie lekarskie
w Kutnie nie by³y czynne po No-
wym Roku. Reszta ograniczy³a siê
do werbalnego wsparcia Porozu-
mienia Zielonogórskiego.

Bilety w cenie
Tylko oko³o 800 biletów na mecze
�Polfarmexu� jest w sprzeda¿y
detalicznej. St¹d ludzie czekaj¹
w �klubowej� kolejce kilka godzin.

Prima Park
Kolejna galeria handlowo-us³ugowa,
o powierzchni oko³o osiem tysiêcy
metrów kwadratowych, powstanie
u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i ¯wirki
Wigury. Inwestorem bêdzie spó³ka
KI Sze�æ. Galerie Prima Park s¹ ju¿
w Pruszczu Gdañskim, w Markach
i w Chwaszcznie.

Ponowne wybory
W �wiêto Kobiet, 8 marca, odbêd¹
siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady
Miasta Kutna w okrêgach nr 2 i 6,
gdzie wygas³y mandaty Zbigniewa
Wdowiaka i Jacka Boczkai, wice-
prezydentów miasta Kutna.

W dniu 8 stycznia 2015 roku w Urzêdzie Miasta Kutno odby³o siê spo-
tkanie przedstawicieli firmy Fuji Seal z panem Jackiem Boczkaj¹,
zastêpc¹ prezydenta miasta. Szef Rady Nadzorczej Fuji Seal International,
pan Hiroo Okazaki poinformowa³ o podjêtej decyzji o wznowieniu pro-
dukcji w zak³adzie Fuji Seal w Kutnie.  Zarówno pracownicy kutnow-
skiej fabryki jak i ca³ej Grupy Fuji Seal podejmuj¹ wszelkie dzia³ania
niezbêdne do rozpoczêcia produkcji jeszcze w tym miesi¹cu. W pierwszej
kolejno�ci uruchomiona zostanie linia do produkcji etykiet samoprzylep-
nych, która najmniej ucierpia³a podczas po¿aru w dniu 9 grudnia 2014
roku. Ca³kowite odbudowanie zdolno�ci produkcyjnych powinno nast¹piæ
w ci¹gu najbli¿szych 12 m-cy. W dalszej perspektywie firma przewiduje
wzrost zatrudnienia oraz zwiêkszenie produkcji. Obecnie zak³ad zatrudnia
ponad 300 pracowników.
Te bardzo pomy�lne i optymistyczne informacje dla miasta z zadowole-
niem przyj¹³ zastêpca prezydenta, który zadeklarowa³ kontynuacjê
dotychczasowej wspó³pracy i wsparcie w przysz³o�ci.
Na rêce zastêpcy prezydenta miasta z³o¿ony zosta³ równie¿ list od pani
Shigeko Okazaki, prezesa i dyrektora wykonawczego Fuji Seal Interna-
tional. W li�cie tym dziêkuje m.in. kutnowskim stra¿akom i policjantom
za ogromny wysi³ek w³o¿ony w ugaszenie po¿aru i ustalenie przyczyn
jego powstania. Pani prezes podziêkowa³a równie¿ w³adzom samorz¹do-
wym za wsparcie w dotychczasowej 10-letniej dzia³alno�ci firmy w Kutnie,
co umo¿liwi³o jej dynamiczny rozwój w tym czasie. Kutnowska fabryka
jest obecnie g³ównym zak³adem produkcyjnym Grupy Fuji Seal w Europie.

Biuro Prasowe

INFORMACJA

ksiêdzu pra³atowi Miros³awowi Czarno³êckiemu
z parafii �w.Stanis³awa w £¹koszynie, pocztom sztan-
darowym PKP �Solidarno�æ� Kutno i Stowarzyszenia
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszê w Kutnie,
kierownictwu PKP Energetyka, pracownikom i emery-
tom PKP, rodzinie, przyjacio³om, s¹siadom oraz wszyst-
kim, którzy wziêli udzia³ w pogrzebie mego �.p. mê¿a
Stanis³awa Sobczyñskiego w dniu 7 stycznia 2015 roku
sk³adaj¹: ¿ona Anna i synowie z rodzinami.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Go�ci i zebranych powita³ dyrektor Przemys³aw Zawadzki. �Co wyró¿nia
nasz¹ szko³ê? Zapa³ i chêæ do czynienia dobra tam, gdzie tylko siê da.
Harcerze, ratownictwo medyczne, zespo³y muzyczne - nasi uczniowie
i nauczyciele robi¹ wiele poza zajêciami, poza sam¹ nauk¹� - mówi³
w krótkim wyst¹pieniu. On te¿ wrêczy³ nagrody dyrektora: Annie Horwat -
pedagogowi szkolnemu, Agnieszce Weso³owskiej nauczycielce jêzyka
polskiego, Wiolettcie Drabik - geografia i Katarzynie Witczak - jêzyk
angielski. Ceremoniê wrêczania tradycjach �Ja�ków� poprowadzi³
Andrzej Micha³kiewicz. Te wyró¿nienia (spo�ród 18 nominowanych
w sze�ciu kategoriach) otrzyma³o sze�ciu najlepszych: w kategorii: altru-
ista - Eliza Babecka, top model - Micha³ Dutkowski, zakrêcony - Krzysztof
Borowski, przodownik pracy - Olga Rosiak, sportowiec - January
Sobczak i w kategorii prymus - Hubert Smoliñski. Nagrodzono te¿ trójkê
zwyciêzców Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie, gdzie I miejsce
zajê³a Przemys³awa Ry³, drugie - Aleksandra Z³otowska, a trzeci by³
Kacper Sto�. Koncert pt. �Piosenka jest dobra na wszystko�, zakoñczy³
imprezê. W�ród go�ci by³ m.in. absolwent I LO - pose³ na Sejm RP
- Tadeusz Wo�niak. By³ te¿ starosta kutnowski Krzysztof Debich i wice-
prezydent miasta Jacek Boczkaja.          /B.G./

ŚWIĘTOWAŁ „DĄBROWSZCZAK”

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysty wieczór poprowadzili Joanna Sikorska i Rafa³ Ma³yszek. Oni
te¿ powitali wszystkich zebranych w sali widowiskowej. To by³a wzru-
szaj¹ca uroczysto�æ. Prowadz¹cy przestawili pracê, która da³a wiele
rado�ci realizatorom i najbardziej potrzebuj¹cym. Krótko przedstawili cele,
przebieg i historiê akcji. Zebrani mogli te¿ obejrzeæ zdjêcia z przygoto-
wania przekazywania podopiecznym paczek. �Szlachetna Paczka� ju¿ po
raz trzeci pomaga³a w Kutnie. Tym razem realizowa³o j¹ 22 wolontariuszy,
którzy zebrali dary na kwotê prawie 80 tysiêcy z³otych! Dwoje z nich
opowiedzia³o historiê swoich podopiecznych. Anna Wolska-Katzerke, lider
kutnowskiej �Paczki� - zaproszona na scenê - w krótkim wyst¹pieniu,
podziêkowa³a wszystkim ochotnikom za zaanga¿owanie i ciê¿k¹ pracê
podczas organizacji akcji. Wszyscy spo³ecznicy, osoby i firmy, które
pomaga³y w organizacji i przebiegu akcji otrzyma³y pami¹tkowe certyfi-
katy (w tym i redakcja �P¯K�). Galê u�wietni³ swoim wystêpem kutnowski
zespó³ �Stopersi�. Pojawi³ siê te¿ wspania³y tort.          /B.G./

PODSUMOWUJĄCA GALA
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WIEŚCI GMINNE

Pani Jolanta Krêcka
Dyrektor
£ódzki Oddzia³ Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kopciñskiego 58, 90-032 £ód�

�Kutnowski Szpital Samorz¹dowy� Sp. z o.o. informuje, ¿e w wyniku
przeprowadzonych negocjacji z £ódzkim Oddzia³em Wojewódzkim NFZ
w zakresie ustalania planów rzeczowo-finansowych na rok 2015, stanowi¹-
cych integraln¹ czê�æ umów obowi¹zuj¹cych na rok 2015 i utrzymaniem
ich warto�ci na poziomie roku 2014 - istnieje du¿e prawdopodobieñstwo
wyczerpania limitów udzielania �wiadczeñ zdrowotnych w niektórych ich
zakresach. Dotyczy to szczególnie oddzia³ów gdzie realizowane s¹ pro-
cedury ratuj¹ce ¿ycie, tj. Oddzia³ Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Oddzia³ Neurologiczny z Pododdzia³em Udarowym. Z naszych dotych-
czasowych analiz wynika, ¿e w podmiotowych zakresach �wiadczeñ zdro-
wotnych kontrakt zostanie wyczerpany ju¿ w miesi¹cu wrze�niu roku 2015.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê proszê o wyra¿enie zgody na zamkniêcie
wspomnianych oddzia³ów z dniem 30 wrze�nia 2014 roku lub bior¹c pod
uwagê konieczno�æ równomiernej realizacji kontraktu wynikaj¹cej z umowy
o wstrzymanie przyjêæ z 24 dniem ka¿dego miesi¹ca.
Mamy oczywi�cie �wiadomo�æ, ¿e jako podmiot leczniczy nie mo¿emy
ograniczyæ czy te¿ odmówiæ udzielania �wiadczeñ �wiadczeniobiorcom,
którzy bezwzglêdnie bêd¹ wymagali hospitalizacji, jednak niepowa¿ne
odpowiedzi udzielane nam do tej pory przez pani¹ dyrektor pozwalaj¹
nam skierowaæ równie niepowa¿n¹ propozycjê.
Podkre�lamy, ¿e w kolejnym okresie rozliczeniowym p³atnik nadal nie
uwzglêdnia zapotrzebowania naszego podmiotu leczniczego w zakresie
ilo�ci realizowanych �wiadczeñ ratuj¹cych ¿ycia.
W tej sytuacji brak racjonalnego finansowania �wiadczeñ zdrowotnych
przez £OW NFZ bêdzie powodowa³, ¿e �KSS� Sp. z o.o. nadal bêdzie
musia³ ponosiæ du¿e straty finansowe z tytu³u zrealizowanych �wiadczeñ
zdrowotnych.
W naszej ocenie zapewnienie przez p³atnika bie¿¹cego finansowania
�wiadczeñ zdrowotnych, o których mowa wy¿ej, mo¿e zapewniæ stabiln¹
dzia³alno�æ naszego podmiotu leczniczego tak, aby bezpieczeñstwo zdro-
wotne pacjentów nie by³o zagro¿one.

Prezes Zarz¹du �Kutnowski Szpital Samorz¹dowy� Sp. z o.o.
Andrzej Musia³owicz

MOTTO: Nie srebro, nie z³oto, chodzi o to, by - zdrowym byæ!
Antoni Troczewski. Taki kutnowski doktor Judym. Omnibus. Unikat. Tak¿e
i dlatego, ¿e nie uhonorowano go pomnikiem, choæby skromn¹ ³aweczk¹.
Bartosz Ar³ukowicz - minister, który w opinii wielu osób podj¹³ wojnê
z lekarzami... bankierami.
B³êdy lekarskie. Z badañ CBOS wynik, ¿e co czwarty Polak pad³ ofiar¹
b³êdu lekarskiego (w 2001 r. co szósty). Mimo to lekarze ciesz¹ siê bar-
dzo du¿ym zaufaniem, gdy¿ z wyników tych badañ wynika³o, ¿e a¿ 78%
ankietowanych zadeklarowa³o zaufanie do swego lekarza.
CHORY. Osoba, która po reformie ma �koñskie zdrowie�, ¿eby siê leczyæ
w polskiej s³u¿bie zdrowia.
Czas pracy. Zbyt d³ugi dla lekarzy. Wed³ug szacunków onegdaj, gdzie� 20 lat
temu, wynosi³ ca 33 godziny na dobê. Teraz rekordzi�ci przekroczyli ju¿ 40...
Dekstran. Lek krwiozastêpczy z kutnowskiej - za komuny - �Polfy�.
Dyrektorzy. W kutnowskim szpitalu toczy siê serial �Dyrektorzy�. Po 2000
roku by³o ju¿ ich - bodaj - ze dwudziestu.
e-kutno. Kutnowski portal internetowy, który w bajkowej formie przed-
stawi³ realny obraz pe³nej prywatyzacji miejscowego szpitala.
Farmacja. Co�, z czego Kutno s³ynie... Choæ ju¿ bez �Polfy�, to z �Polfar-
mexem� �Freseniusem�, czy mniej znanym �Nobilusem�.
FUNDUSZ W£ASNY. W polskiej s³u¿bie zdrowia mo¿liwym jest, aby
wk³ad w³a�ciciela szpitala - starostwa - wyniós³ ... 150 tys. z³otych! (sic!).
Tak¹ warto�æ okre�li³a dla KSS Rada Powiatu, w którym by³a starosta,
a dzi� wójt. Czy¿by Polska by³a w �redniowieczu!?
Inwestycje publiczno-prawne. W szpitalnictwie: prywatyzacja oddzia³ów
szpitala (b¹d� ca³ego szpitala nawet z budynkami) za znikom¹ czê�æ jego
warto�ci.
Kontrakt NFZ. To co najwa¿niejsze dla polskiej s³u¿by zdrowia. Przy nim
nawet zdrowie siê nie liczy!
Kopacz Ewa. By³a lekarz POZ, obecnie premier. Sto dni w³adzy koñczy
konflikt z lekarzami (przed ni¹ spór z górnikami, czy wywóz Polaków
z Ukrainy).
Lekarze. Niby stan ich w kutnowskim szpitalu jest stabilny i powy¿ej
100, ale mniej ni¿ po³owa to �pe³noetatowi� wiêc bli¿sze prawdy jest, ¿e
nasz szpital trzyma siê dziêki - lekarzom - emerytom.
Lekarze tzw. kontraktowi. Dla pacjenta czort jedyny wie (lub gender):
o co chodzi?
Lekarz specjalista. W Kutnie, w NFOZ osoba coraz mniej znana. Najbli¿ej
£ód�, Warszawa czy P³ock, £êczyca.
Musia³owicz Leszek. Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego
Sp. z o.o. Ma³o znany w Kutnie i ca³ym powiecie.
Nadwykonania. Opó�niana przez NFZ zap³ata za us³ugê medyczn¹, dziêki
której w medycynie jak w czeskim filmie �Nikt nic nie wie�.
Narkotyki. Ta choroba dotknê³a te¿ i kutnowski szpital!?
Oferta. Najlepsza bêdzie ta, któr¹ wybierze sprawuj¹cy nadzór w³a�ci-
cielski - starosta kutnowski.
Pacjent. Ostatnie - w kolejno�ci - ogniwo w reformie s³u¿by zdrowia.
Pielêgniarki. Praktycznie ta nazwa dotyczy tylko tych osób (pañ), które
skoñczy³y wy¿sz¹ szko³ê pielêgniarsk¹. Podobno takowych jest w naszym
szpitalu oko³o 180.
Porozumienie Zielonogórskie. Nieporozumienie - nie tylko - towarzyskie!
Profesor doktor Zbigniew Religa. Znakomity polski chirurg. Niestety -
nie ¿yje. Tak¿e jako minister odwiedzi³ Kutno i og³osi³ koncepcjê �Sieci�
(oko³o stu szpitali, w których czê�æ oddzia³ów podlega³aby na sta³e pañstwu).
Prywatyzacja. �Trwa nieustannie od 1999 r.�- jak twierdzi jeden z by³ych
starostów. Dlaczego nie ma koñca? �Kutnowskie cukrówki�, twierdz¹, ¿e
personel ju¿ dawno siê zorientowa³, ¿e gdy do niej dojdzie, to ponad po³owa
z nich nie znajdzie w szpitalu (i nie tylko) pracy.
Przysiêga Hipokratesa. To przysiêga, której uczy siê ka¿dy student medy-
cyny, ale czego nie przestrzega coraz wiêcej s³abych lekarzy...
Rada Nadzorcza Szpitala. Organ powo³any g³ównie po to, ¿eby formalnie
odwo³ywaæ lub powo³ywaæ dyrektora kutnowskiego szpitala.
Remonty. Szpital jest stale remontowany (to dobrze!)Ale wymaga powa¿nej
modernizacji (g³ównie dachy i �ciany - termomodernizacja). Doczeka³ siê
takowych dzia³añ np. szpital w £êczycy.
Rozmowy pozorowane. Wed³ug lekarzy sposób prowadzenia dialogu przez
rz¹d. Pacjenci oskar¿aj¹ o to obie strony konfliktu.
Rz¹d. Organ odpowiedzialny za ba³agan w s³u¿bie zdrowia.
Starostowie. W Kutnie mniej by³o ich zmian ni¿ dyrektorów w szpitalu.
Samorz¹dnie (?) podejmowali decyzje o zmianach dyrekcji z wiadomym -
i widocznym skutkiem. Maj¹ tak¿e udzia³ w �doci¹¿eniu� - g³ównie
administracji - szpitala swoimi �pociotkami�...
Strajk. Pojêcie bli¿ej nieznane lekarzom. Wyraz ten zast¹piono zwrotem:
�niepodpisanie kontraktu�...
Strza³ w stopê. Zamkniêcie przychodni... (???).
�rednie zarobki lekarzy. Temat tabu! Wed³ug moich szacunków siêgaj¹
one 20-40 tysiêcy miesiêcznie (ze wszystkich, w tym i nieoficjalnych
�bokach�). Dla mnie: mog¹ zarabiaæ nawet po milionie, byleby dobrze
leczyli, a pieni¹dze zyskiwali za faktyczne us³ugi i zabiegi.
ZDROWIE. Po reformie ono siê nie liczy w polskiej medycynie.
Zwi¹zki zawodowe. W szpitalu silne, najsilniejsze w powiecie. Nic dziwnego!
Wbrew pozorom to najwiêkszy uspo³eczniony zak³ad pracy w naszym
regionie.

Spisa³ uwagi pacjentów i pracowników s³u¿by zdrowia - Jan Widz

Zamiast Szopki Noworocznej

BIEL W CZERNI

- albo jak kto woli -

ABC Kutnowskiego Pacjenta

Wynagrodzenia Zarz¹du
Starosta kutnowski Krzysztof Debich
miesiêcznie otrzymuje wynagro-
dzenie zasadnicze brutto 5500 z³,
2920 z³ to dodatek specjalny, 1800 z³
stanowi dodatek funkcyjny, za�
1100 z³ dodatek za sta¿ pracy (czyli
20% zasadniczego wynagrodze-
nia), co daje ³¹czn¹ kwotê 11.320
z³otych.
Wicestarosta Zdzis³aw Trawczyñ-
ski otrzymuje z kolei 10.150 z³
brutto, natomiast cz³onek Zarz¹du
Artur Gierula 9.405 z³.

Audyt SOR
Izraelska firma Madanes Risk Mana-
gement, (prezydent Talia Halamish
Shani) przeprowadza audyt w Szpi-
talnym Oddziale Ratunkowym.
SOR jest jednym z dwóch szpitali
w Polsce, który podj¹³ wspó³pracê
z izraelsk¹ firm¹.

Pierwsze porozumienie
Gmina Krzy¿anów zawar³a porozu-

mienie z Powiatem Kutnowskim na
inwestycjê w drodze nr 702 (Konary
- Rustów - Krzy¿anówek do Strze-
lec). Starostwo u¿yczy³o drogê
powiatow¹, a gmina zapewni projekt
i wykonawstwo 5,5 km nawierzchni.
Koszt przedsiêwziêcia 1,2 mln
z³otych.

Akcja �Mi��
Ju¿ po raz trzeci kro�niewicki radny
Tomasz Walczewski oraz Ewa
Stolarczyk, Gra¿yna Król, Magda-
lena Kucharska i Rafa³ Stolarczyk
zorganizowali akcjê �Mi��. W akcji
zbierania darów dla najubo¿szych
zaanga¿owa³a siê Julita Szczepan-
kiewicz i uczniowie Zespo³u Szkó³
w Kro�niewicach.

Jedyna
Tylko jedna z kutnowskich firm a
mianowicie Vester dr Adama Han-
dzelewicza ma uprawnienia do re-
alizacji remontów i inwestycji szpi-
talnych.

SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ZDROWIA S£AWOMIR
NEUMAN POINFORMOWA£ STAROSTÊ KUTNOWSKIEGO PANA
KRZYSZTOFA DEBICHA, �I¯ NA PODSTAWIE § 8 PKT. 4 POROZU-
MIENIA W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU PN. �OGRANICZENIE
SPO£ECZNYCH NIERÓWNO�CI W ZDROWIU� W RAMACH NOR-
WESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 ZAWARTEGO
W DNIU 29 STYCZNIA 2013 R. POMIÊDZY MINISTREM ROZWOJU
REGIONALNEGO, PE£NI¥CYM FUNKCJÊ KRAJOWEGO PUNKTU
KONTAKTOWEGO A MINISTREM ZDROWIA, PE£NI¥CYM FUNK-
CJÊ OPERATORA PROGRAMU, PO ROZPATRZENIU WNIOSKU
POWIATU KUTNOWSKIEGO ZG£OSZONEGO W KONKURSIE PL 13
1/2014 PRZYZNAJE
POWIATOWI KUTNOWSKIEMU �RODKI FINANSOWE NA
REALIZACJÊ PROJEKTU PT.: �¯YJESZ DLA SIEBIE I INNYCH-
ZADBAJ O ZDROWIE� W £¥CZNEJ KWOCIE: 3.465.115 PLN.
W TYM: 2.945.347,75 PLN ZE �RODKÓW NORWESKIEGO
MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 ORAZ 519.767,25 PLN
W FORMIE WSPÓ£FINASOWANIA ZAPEWNIONEGO PRZEZ
OPERATORA PROGRAMU (MINISTRA ZDROWIA)�.
POZIOM DOFINANSOWANIA ZE �RODKÓW NORWESKIEGO
MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 WYNOSI 85% CA£KO-
WITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU TJ. 2 945
347,75 PLN, NATOMIAST POZIOM DOFINANSOWANIA ZAPEW-
NIONYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA WYNOSI 15% CA£KOWI-
TYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU, TJ.
519.767,25. KOÑCOWA DATA KWALIFIKOWALNO�CI WYDATKÓW
NIE MO¯E WYKRACZAÆ POZA DATÊ 30 KWIETNIA 2016 R.

NORWESKIE WSPARCIE
Czytelniczy Hyde Park

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

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
99−300 Kutno, ul. Narutowicza 20

W 2015 r. TPZK chce odrestaurowaæ: nagrobek Józefiny Rzuchowskiej
z Ró¿eckich z 1874 r. oraz agrobek Marcelego Nowaka z 1904 r.

Konto: Bank PEKAO S.A.
28−1240−3190−1111−0000−2978−0426

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000145630
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

7 lutego 2015 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.
Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi� prowadzonej przez T. Æwieka:
Do p. Tomasza Æwieka zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które
ust¹pi³y po czterech wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG
i arytmia serca oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y
problemy z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok
i alergia. Jestem wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Serdecznie dziêkujê p. Tomaszowi za pomoc. Moja macica by³a do usu-
niêcia, gdy¿ ca³a by³a miê�niakowata. Miê�niaki jednak gin¹ i zosta³y
tylko 3 ma³e. Torbiele i cysta ropna znik³y ca³kowicie. Czujê siê bardzo
dobrze. Dziêkujê bardzo! - Czajka Jadwiga - Majdan Radliñski
Po trzech wizytach u p. Æwieka unormowa³o mi siê ci�nienie w oczach,
a serce bije jak dzwon. Jak mam dziêkowaæ? Nie wiem. ¯adne s³owa nie
oddadz¹ mojej wdziêczno�ci� E. Siemiñska Otro³êka
Po trzech wizytach u p. Tomasza nast¹pi³a du¿a poprawa. Mogê normalnie
oddychaæ. Jestem wyciszona, mogê spaæ, a wcze�niej w nocy spa³am tylko
1-2 godziny. P. Tomasz sprawi³ to, co inni nie potrafili przez 7 lat - Dobroñ
Anna Wieluñ.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Centrum Teatru, Muzyki i Tañca zaprasza dzieci w wieku od 3 do 10 lat
wraz z rodzicami na bal karnawa³owy w rytmie d¿ungli. Bal odbêdzie siê
18 stycznia (niedziela) i trwaæ bêdzie w godz. 16:00-18.00. Bilety w cenie
10 i 15 z³ dostêpne w kasie KDK, CTMiT oraz ONLINE (ilo�æ miejsc
ograniczona).

W RYTMIE DŻUNGLI

Gabinet Kolekcjonera
Po�wiêcony jest za³o¿ycielowi i patronowi Muzeum w Kro�niewicach oraz
prezentuje pami¹tki zwi¹zane z jego rodzin¹. Na uwagê zas³uguje kolekcja
portretów cz³onków rodów: Bacciarellich i Dunin-Borkowskich (XIX-
XX wiek). W�ród nich szczególn¹ uwagê zwracaj¹ portrety: Jerzego Dunin-
Borkowskiego (oko³o 1965 roku) autorstwa W³adys³awa Kowalskiego,
Zdzis³awy z Bacciarellich Dunin-Borkowskiej i W³adys³awa Dunin-Bor-
kowskiego (1947 rok), autorstwa W³adys³awa Lasockiego oraz Stanis³awa
Bacciarellego (druga po³owa XIX wieku), nieznanego autora. Mo¿na tutaj
zobaczyæ szereg dyplomów nadanych kolekcjonerowi oraz jego przodkom,
w tym liczne dowody uznania otrzymane od stowarzyszeñ kolekcjoner-
skich, kulturalnych i w³adz pañstwowych.

Muzeum Jerzego Dunin-Borkowskiego

EKSPOZYCJA STAŁA
Mie�ci siê ona na parterze dawnej stajni i w prywatnych salonach na
piêtrze dawnego zajazdu z 1803 roku wybudowanego przez Rajmunda
Rembieliñskiego - w³a�ciciela Kro�niewic. Ukazuje ca³e spektrum zain-
teresowañ Jerzego Dunin-Borkowskiego. Jest ona podzielona na sze�æ
ekspozycji.

W�ród nich znajdujemy bu³awê hetmañsk¹, ze stosownym dyplomem,
nadan¹ kolekcjonerowi w 1965 roku oraz pier�cieñ honorowy �Digno
Amicitiae� wrêczany przez Jerzego Dunin-Borkowskiego wybitnym pol-
skim kolekcjonerom i przyjacio³om domu, i jego kontynuacjê - pier�cieñ
i dyplom �Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerze-
go Dunin-Borkowskiego� wrêczany corocznie od 2002 roku podczas
Ogólnopolskiego �wiêta Kolekcjonerów. Pomiêdzy pami¹tkami rodzin-
nymi znajduje siê wiele rzeczy osobistych kolekcjonera: czapka studenc-
ka, pamiêtnik, �wiadectwa szkolne i fotografie rodzinne. Ponadto seria
karykatur wykonanych przez Juliana ¯ebrowskiego (II po³owa XX wie-
ku) i rysunek �W aptece� (po³. XX w.) autorstwa Antoniego Uniechow-
skiego. Wystrój sali uzupe³niaj¹ meble (XIX w.), wed³ug tradycji, pocho-
dz¹ce z pa³acu Rembieliñskich w Kro�niewicach.

(Na podstawie materia³ów z kro�niewickiego Muzeum)
Jerzy Papiewski

W sobotê, 3 stycznia 2015 r., w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
odby³o siê spotkanie kolêdowe �Przybie¿eli i ujrzeli� zorganizowane dziêki
wspó³pracy Muzeum z Gminnym O�rodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
w Kro�niewicach. Wieczór rozpocz¹³ siê od wrêczenia nagród w konkursie
na naj³adniejsz¹ kartkê �wi¹teczn¹ i ozdobê choinkow¹.

KOLĘDOWE SPOTKANIE

Dziêkujemy uczestnikom za tak liczne przybycie. Muzeum zaprasza
wszystkich do bezp³atnego zwiedzania wystawy pokonkursowej, na której
mo¿na podziwiaæ prze�liczne ozdoby choinkowe, kolorowe bombki, ³añ-
cuchy i niezwykle pomys³owe kartki �wi¹teczne.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w godzinach pracy Muzeum: wtorek - pi¹tek
9.00-16.00, sobota - niedziela 10.00-15.00, Kro�niewice, Pl. Wolno�ci 1.

Nastêpnie odby³ siê koncert kolêd w wykonaniu uczniów Szko³y Podsta-
wowej nr 1 i Zespo³u Szkó³ nr 1 w Kro�niewicach. Wyst¹pi³ tak¿e chór
seniorów �M³odzi Duchem�, zespó³ �A�cappella� oraz soli�ci i zespó³
kro�niewickiej orkiestry dêtej. W repertuarze wykonawców znalaz³y siê
zarówno tradycyjne i lubiane kolêdy, jak i mniej znane pastora³ki i pio-
senki �wi¹teczne.

Kutnowski Dom Kultury zaprasza 22 stycznia 2015 r. na karnawa³owy
koncert ��piewaj¹ce fortepiany�. Duet fortepianowy Tylman - Majewski
powsta³ po stworzeniu programu telewizyjnego: �piewaj¹ce fortepiany.
Pianistom towarzysz¹ muzycy - równie¿ z tego programu, graj¹cy na wielu
perkusyjnych instrumentach: Wojciech Malina-Kowalewski oraz Monika
Szuliñska. Atrakcj¹ koncertu jest tak¿e solistka Warszawskiej Opery
Kameralnej - Joanna Stefañska-Matraszek. Repertuar jest bardzo popu-
larny i urozmaicony, m.in elementami tanecznymi. I tak, na przyk³ad s³ynny
kankan wykonywany jest równie¿ przez tancerki. Piani�ci sami prowadz¹
program, na zasadzie swobodnego i dowcipnego kontaktu z widowni¹.
Arty�ci wykonaj¹ wiele popularnych piosenek polskich i zagranicznych
tradycyjnie kojarz¹cych siê z zabaw¹, spêdzaniem wolnego czasu w grupie.
Us³yszymy takie hity jak: If I Were a Rich Man (�Skrzypek na dachu�),
Somewhere (�West Side Story�), Summertime (z opery �Porgy and Bess�),
Taniec z szablami (z baletu �Gajane�), Oczy czarne, Yellow Submarine
- The Beatles i wiele innych.
BILETY ju¿ w sprzeda¿y! Cena biletu: 40 z³ i 35 z³ w kasie KDK, CTMiT
oraz ONLINE na www.kdk.net.pl. Rezerwacja telefoniczna pod nr (24)
254-21-37. �wietny pomys³ na kulturalny prezent na Dzieñ Babci i Dziadka
i inne okazje!
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Czytelnmiczy Hyde Park
Kutnowskie obserwacje

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e w Kutnie Nowy Rok ju¿ tradycyjnie witamy
pod ratuszem, na placu Pi³sudskiego. W koñcówce starego roku prezy-
dent miasta zrobi³ to co do niego nale¿a³o i zatwierdzi³ bud¿et Anno
Domini 2015 r. Nastêpnie pojecha³ odpoczywaæ - na tydzieñ - do Buska
Zdroju. Prze³om roku to okres ró¿nego rodzaju podsumowañ i opinii. Jak
przedstawia siê remanent minionego roku? Jak w serialu �i dobrze, i �le�...
Niew¹tpliwie prymat - nie tylko sportowy - przyznajemy koszykarzom
�Polfarmexu� Kutno. Za awans do Tauron Basket Ligi. Odnotujmy te¿
gospodarcze osi¹gniêcie firmy Kellog, najwiêkszej inwestycji w powiecie
(225 milionów z³otych). Z kolei z najwiêkszym zaciekawieniem, nie tylko
w gminie Kutno, odebrano �Dobrodziejówkê� z Klubem Wiedzy Uni-
wersalnej ksiêdza Jana Dobrodzieja. W mniejszej skali by³ te¿ kutnowski
rekord �wiata Komitetu Wyborczego Zbigniewa Burzyñskiego, który
�zgarn¹³� nie tylko stanowisko prezydenta (zreszt¹ po raz czwarty), jak
i absolutnie wszystkie miejsca (sic!) w Radzie Miasta (przez co sesje
sta³y siê nudniejsze!). �Na drugim biegunie� wydarzeñ albo �jak grom
z jasnego nieba� przyjêli kutnowianie przeniesienie firmy �Tevy� (wcze-
�niej m.in. Motor Alkoloida�, �Polfa�) do - Krakowa. Po tej samej nega-
tywnej stronie rocznego bilansu doliczamy wielki po¿ar w firmie Fuji
Seal, gdzie straty przekroczy³y 100 milionów z³otych. Sportowym roz-
czarowaniem kibiców by³a likwidacja pi³karskiego, 21-letniego Miejskiego
Klubu Sportowego, po ujawnieniu o�miuset tysiêcy z³otych straty! Co
przyniesie Nowy 2015 rok - czas poka¿e!
Z NAJLEPSZYMI ¯YCZENIAMI NOWOROCZNYMI. OBY�MY
SPOTKALI SIÊ W TYM SAMYM GRONIE - ZA ROK.           /A.S./

Wbrew najwiêkszym optymistom na Bo¿e Narodzenie zabiela³o! Nawet
w ca³ym powiecie - od Kro�niewic i D¹browic do ¯ychlina, Bedlna, czy
Oporowa. �nieg �napada³� równie¿ w Ostrowach, £aniêtach, Strzelcach
oraz Krzy¿anowie czy Kutnie. Chocia¿ nie by³o go tyle, ¿eby dzieciaki
mog³y �wyci¹gn¹æ� sanki, to w drugi dzieñ �wi¹t przywita³ siê z nami -
wszêdzie. Nawet jak w pierwszy dzieñ �wi¹t, tak i w drugi by³o s³onecznie
i mro�no, a najpiêkniej by³o na wiejskich polach i drzewach. Masz babo
placek! �wiêta, �wiêta i po d³ugim wolnym nadszed³ Nowy Rok, a nawet
minê³o kolejne �wiêto - Trzech Króli. Widaæ jak my Polacy lubimy �wiê-
towaæ, bo wiêkszo�æ firm da³a wolne od wigilii do pierwszej �rody 2015
roku. Masz babo placek! Lubimy równie¿ �przesadzaæ�. Ot, przyk³ad
pierwszy z brzegu... Wiadomo jak wa¿ny jest dla nas eksport. Tym bar-
dziej po rosyjskim embargu. Nie szanowaæ takiego partnera jak Czechy,
które (po Niemcach, Wielkiej Brytanii i Francji) s¹ naszym, czwartym,
najwiêkszym eksporterem. Có¿ dodaæ!? Chyba jeszcze to, wywozimy do
popularnych �pepiczków� trzy razy wiêcej ni¿ oni do nas (sic!). W sierpniu
Czesi wprowadzili dla ichniej Inspekcji Sanitarnej nowe przepisy. Prze-
prowadzili wed³ug nich 4,5 tysi¹ca kontroli ró¿nych polskich produktów.
Pozytywnych! Baa, wiêcej! Wycofali siê z tych przepisów. No i co? Ano
to, ¿e przewodnicz¹cy tzw. komitetu protestacyjnego rolników og³osi³
bojkot czeskich produktów. Informowa³, ¿e tak¹ akcjê podjêli tak¿e �wie-
�niacy� z Pomorza, £odzi i �l¹ska. Ano - po co!? Chyba, ¿eby pokazaæ,
¿e siê... dzia³a. G³upota ma ró¿ne twarze, a naszych, polskich rolników
ma³o interesuje fakt, ¿e sami sobie �strzelili w stopê�. Masz babo placek!
Niesamowite! Bomba w górê! Wójt gminy Tarnowiec, z powiatu jasiel-
skiego, obni¿y³ swoje pobory do 4.200 z³, czyli najni¿szego wynagrodze-
nia na tym stanowisku. ¯eby nie by³o w¹tpliwo�ci: szef samorz¹du zapo-
wiada³ to w kampanii wyborczej, ale dziwnym jest, ¿e dotrzyma³ s³owa!!!
Kto nastêpny!?... Masz babo placek!
W kampanii cukrowniczej Cukrownia Dobrzelin zebra³a ponad 400
tysiêcy ton buraka cukrowego, z którego wyprodukowa³a oko³o 70 tysiêcy
ton cukru. Masz babo placek!

�Dobre czasy gierkowskie minê³y bezpowrotnie. W 76 kopalniach wydo-
bywano 198 mln ton wêgla rocznie, a po nieprzemy�lanej, szkodliwej
decyzji szanownych rz¹dów pozosta³y 24 kopalnie o wydobyciu 73 mln
ton rocznie. Pracowa³o 400 tys. górników, za� obecnie 110 tys.�

Z �Ludzie listy pisz¹�, Angora, nr 52 (28.XII 2014) W.5., s. 71.
Andrzej Wajda, re¿yser: Jakkolwiek by patrzeæ - rz¹d w Londynie znisz-
czy³ Warszawê, a rz¹d w Lublinie j¹ odbudowa³. �Gazata Wyborcza�.
85% osób w wieku ponad 15 lat ma telefony komórkowe. Równie popu-
larne s¹ one w firmach (89%). Telefony stacjonarne ma tylko 23% Polaków.
43% Polaków w wieku 25-34 lata mieszka z rodzicami. W Europie �red-
nia to oko³o 28%.
Pawe³ Demirski o lewicy: Bardzo trudno byæ lewicowcem w kraju,
w którym nie ma lewicowej partii.
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Mimo s³abn¹cego wzroku
ogl¹dam telewizjê.
�wietlisty ekran wyrywa mnie z mroku
powoduj¹c czasem pogl¹dów rewizjê.

P³yn¹ca z ekranu informacja
bardzo czêsto zastanawia,
czy to nie jest indoktrynacja,
bo czasu na my�lenie nie zostawia.

Na ka¿dym kanale polityka,
przeplatana reklamami nachalnie,
a ¿e z polskiej polityki mia³ko�æ wynika,
cz³owiek siê stresuje momentalnie.

W 2015 roku, roku wyborczym,
czego od telewizji siê spodziewaæ?
Pewnie programów jeszcze gorszych,
bo politycy bêd¹ na siebie brudy wylewaæ.

Ogl¹daj¹c telewizjê optymizmem trudno epatowaæ.
Wierzê w to, ¿e rozum bêdzie nam dany,
¿e Polacy potrafi¹ zag³osowaæ
w sposób naprawdê przemy�lany.

Kazimierz Ci¹¿ela

(...) DU¯YM ZASKOCZENIEM BY£O ZATWIERDZENIE TRZECH
NOWYCH MINISTRÓW Z LITWY, GRUZJI I STANÓW ZJEDNOCZO-
NYCH, KTÓRZY OTRZYMALI OBYWATELSTWO UKRAINY W DNIU
NOMINACJI. LITEWSKI BANKIER AIVARAS ABROMAVIÈIUS
ZOSTA£ MINISTREM GOSPODARKI I HANDLU, ALEKSANDR KWI-
TASZWILI, BY£Y SZEF RESORTU ZDROWIA GRUZJI, OBJ¥£ TEN
RESORT NA UKRAINIE, NATOMIAST NOWYM MINISTREM
FINANSÓW ZOSTA£A NATALIE JERESKO, OBYWATELKA USA,
Z POCHODZENIA UKRAINKA. PANI JERESKO PRACOWA£A NA
UKRAINIE PRZEZ PONAD 20 LAT, OSTATNIO BY£A DYREKTO-
REM FIRMY INWESTYCYJNEJ HORIZON CAPITAL, A WCZE�NIEJ
PRACOWA£A W DEPARTAMENCIE STANU USA.
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To by³o kilka lat temu, kiedy to o wojnie na Wschodzie nawet najzagorzalsi
i zapalczywi Polacy, mogli tylko pomarzyæ... Dzia³o siê to w trakcie spo-
tkania z profesorem doktorem Witoldem Or³owskim odbywaj¹cym siê
w pa³acyku w Siemienicach. Tematem spotkania by³y czynniki rozwoju
gospodarczego, których przyk³adów nawet tak znamienity go�æ za wiele
nie wymieni³. Natomiast w dyskusji g³os zabrali m.in. Adam Handzele-
wicz i gospodarz spotkania Mieczys³aw Wo�ko. Oni pierwsi zwrócili uwagê
na mo¿liwo�æ wybuchu wojny na Ukrainie, najpierw domowej... Sk¹d
wiedzieli? O ile ich znam, to ¿aden nie poda �ród³a informacji!

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

Czytelniczy Hyde Park

Pocz¹tek roku nie nale¿y do udanych. Niestety, w pi¹tek 2 stycznia,
ponad dwa miliony obywateli nie mog³o skorzystaæ z us³ug lekarzy
rodzinnych. Równie¿ w Kutnie pacjenci dwóch przychodni zastali
zamkniête drzwi do swoich lekarzy. Sam dozna³em lekkiego szoku,
kiedy w pi¹tek zamiast otrzymania pilnych dla mnie zleceñ na
badania na zamkniêtych drzwiach przychodni przeczyta³em
kuriozalny komunikat o akcji protestacyjnej. Zawdziêczamy to
ostremu sporowi ministra zdrowia i lekarzy z Porozumienia Zie-
lonogórskiego. W zasadzie, gdyby skutki tego sporu nie narusza³y
naszego konstytucyjnego prawa do korzystania z bezp³atnej opieki
lekarskiej, to ca³y ten spór mo¿na by potraktowaæ jako zabawê
ma³ych dzieci w piaskownicy. Dobrze, ¿e to ca³e niepotrzebne
zamieszanie trwa³o stosunkowo krótko i strony sporu po d³ugich,
nocnych negocjacjach dogada³y siê rano 7 stycznia. Oczywi�cie,
na dwóch oddzielnych konferencjach prasowych strony sporu
odtr¹bi³y swoje zwyciêstwo odniesione dla dobra nas pacjentów.
Kto chce niech w te bzdety uwierzy, ¿e strona finansowa nie by³a
przedmiotem negocjacji, a wszyscy dzia³ali dla dobra pacjentów.
To ca³e niepotrzebne zamieszanie pokazuje jak chory i niewydolny
jest obowi¹zuj¹cy system zdrowia. Ci¹g³e grzebanie w przepisach
i sta³e psucie systemu, prowadz¹ce do coraz wiêkszego prymatu
finansów i komercji nad misj¹, któr¹ wcze�niej przez lata pe³nili
lekarze, jest sta³ym i nieod³¹cznym elementem rzeczywisto�ci. Nasza
coraz bardziej niekochana w³adza wymy�li³a kiedy� Narodowy
Fundusz Zdrowia, który jest ¿andarmem finansów publicznych
w obszarze zdrowia. Fundusz rz¹dzi, dzieli, kontroluje i zachowuje
siê jak ka¿dy monopolista. Najgorsze, ¿e w tym systemie interes
i konstytucyjne prawa pacjentów schodz¹ na dalszy plan. Równie¿
w kutnowskim szpitalu, który dzia³a w ramach chorego systemu
zdrowia, coraz bardziej konieczna jest g³êbsza restrukturyzacja
i pozyskanie inwestora strategicznego, który zabezpieczy pieni¹dze
na rozwój i dodatkowe ¿ród³a przychodu. Dzisiaj dobrze ju¿  wiemy,
¿e nie mo¿na liczyæ na widoczny wzrost kontraktu z NFZ, a po-
ziom 44 milionów z³otych nie zabezpiecza potrzeb szpitala. Trzeba
koniecznie siêgn¹æ po dodatkowe ¿ród³a przychodu. Wydaje siê,
¿e dzisiaj jedynym powa¿nym inwestorem strategicznym dla kut-
nowskiego szpitala mo¿e byæ PZU SA bêd¹cy spó³k¹ publiczn¹
notowan¹ na gie³dzie. Bud¿et pañstwa, dysponuj¹cy ponad trzy-
dziestoprocentowym pakietem akcji, sprawuje kontrolê nad t¹ spó³k¹.
Oczywi�cie, istnieje g³o�na choæ nieliczna grupa ekonomicznych
dyletantów wykazuj¹ca ponadto zupe³ny brak wiedzy na temat
u³omnych, ale niestety obowi¹zuj¹cych zasad w systemie s³u¿by
zdrowia, która zawsze bêdzie podnosiæ krzyk i bêdzie protesto-
waæ przeciwko koniecznym zmianom. Ta grupa nie przyjmuje do
wiadomo�ci oczywistej prawdy, ¿e ratunkiem dla kutnowskiego
szpitala jest ³¹czne spe³nienie trzech warunków. Pierwszy - restruk-
turyzacja, drugi - inwestor strategiczny z du¿¹ kas¹ i trzeci - ten
sam inwestor z nowymi przychodami. Dzisiaj ujawni³ siê, póki
co, jeden potencjalny inwestor zdolny spe³niæ i ³¹cznie zrealizowaæ
te warunki. Dobrze, ¿e samorz¹d podpisa³ z PZU list intencyjny.
Teraz nadszed³ czas na dzia³ania i konkretne rozwi¹zania, a czasu
jest niewiele. Czy samorz¹d powiatowy wykorzysta istniej¹c¹ szansê?
Po¿yjemy, zobaczymy.
Pierwsze dni stycznia nowego roku przynios³y równie¿ smutne
wiadomo�ci. Odszed³ od nas Tadeusz Konwicki - znakomity pisarz,
re¿yser i scenarzysta. Tadeusz Konwicki to wielka postaæ polskiej
kultury. W miniony pi¹tek rano podano kolejn¹ szokuj¹c¹ infor-
macjê o �mierci Józefa Oleksego. Wielki  polityk III Rzeczpospo-
litej. Jego zas³ugi w tworzeniu demokracji s¹ znacz¹ce. Józef Oleksy
nale¿a³ do niestety nielicznej ju¿ grupy polityków o ludzkiej twarzy.
Pamiêtam bardzo udan¹ wizytê Józefa Oleksego w Kutnie i zna-
komity kontakt z mieszkañcami w trakcie kampanii samorz¹dowej
w roku 1998 wygranej przez SLD. Ostatnia kutnowska wizyta
Józefa Oleksego, zorganizowana przez Stowarzyszenie POKOLENIA,
mia³a miejsce 31 stycznia 2014 roku.
Nie sposób podsumowaæ pierwszej dekady stycznia bez przywo-
³ania tragicznych wypadków w Pary¿u. Widoczny od lat konflikt
cywilizacji zbiera swoje tragiczne ¿niwo w postaci ofiar niewin-
nych ludzi. Tak oto rozpoczynamy Nowy Rok. Miejmy nadziejê,
¿e dalej bêdzie ju¿ tylko lepiej.  Krzysztof Wac³aw Dêbski
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

POCZĄTEK ROKU

WOJNA NA UKRAINIE!

JAK ROKOSSOWSKI! W 2015 roku przybêdzie urzêdników i wzrosn¹ koszty administracji. Od
2008 roku zatrudnienie w urzêdach centralnych i samorz¹dach wzros³o
o ponad 650 tysiêcy osób, a ich �rednie zarobki zwiêkszy³y siê z 3500 do
4000 z³otych. Na Sejm, Senat, Kancelarie Prezydenta i Premiera wydamy
ponad 850 milionów z³otych, czyli o 57 milionów z³otych wiêcej ni¿
w 2014 roku.   Angora nr 3 (1283) z 18 stycznia 2015 r., s. 8
Po 13 latach zakoñczy³a siê NATO misja w Afganistanie. Polskê koszto-
wa³a ona 44 zabitych ¿o³nierzy, setki rannych i ponad 6 mld z³ wydanych
na operacjê.
Czes³aw Mroczek wiceminister obrony narodowej, firmuje kupno od
amerykanów za 250 mln dol. 40 pocisków manewruj¹cych klasy powie-
trze - ziemia JASSM do F-16. Wychodzi 6,25 mln za  sztukê. Za te same
pociski Finowie p³acili po 3,6 mln za sztukê, a Australijczycy po 1,6 mln
dol. No có¿, wiadomo przynajmniej, kto najwiêcej zarobi na polskiej armii.

Przegl¹d nr 3 (785) z 12-18.01.2015 r.. s. 6

Z innych szpalt

Prognozowanie

�Spo³em� Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców w Kutnie, ul. Barlickiego 57
og³asza przetarg ofert na lokal handlowy zlokalizowany w Kutnie przy
ul. 29-go Listopada 5A. Lokal mo¿e byæ wynajêty na ka¿d¹ dzia³alno�æ
z wy³¹czeniem profilu spo¿ywczego.
Dane techniczne lokalu:
- pow. lokalu - 38,30 m2,
- lokal wyposa¿ony w: instalacjê elektryczn¹ 220 V, instalacjê co, instalacjê
wod-kan.

Stawka wywo³awcza wynosi 15,00 z³ za m2 powierzchni.
Oferty prosimy sk³adaæ w siedzibie Spó³dzielni przy ul. Barlickiego 57,
pok nr 2 (parter) do godz. 15.00 dnia 23.01.2015 r.
Ka¿dy sk³adaj¹cy ofertê zobowi¹zany jest do wp³aty vadium w kwocie
500,00 z³ w dniu z³o¿enia oferty w kasie Spó³dzielni, I piêtro, pok. 4.
Brak wp³aty vadium spowoduje odrzucenie oferty przez komisjê.
Wp³acone vadium zostanie zaliczone na poczet czynszu oferentowi
wygrywaj¹cemu przetarg.
Osoba, która wygra przetarg zobowi¹zana jest przed podpisaniem umowy
do zap³aty kaucji w wysoko�ci trzymiesiêcznego czynszu brutto.
Pozosta³ym osobom, które nie wygra³y przetargu vadium zostanie wyp³a-
cone w kasie Spó³dzielni.

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26.01.2015 r.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odst¹pienia od przetargu bez podania
przyczyn.

OGŁOSZENIE

�Spo³em� Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców w Kutnie, ul. Barlickiego 57
og³asza przetarg ofert na lokal handlowy zlokalizowany w pawilonie przy
ul. Ko�ciuszki 32. Lokal mo¿e byæ wynajêty na ka¿d¹ dzia³alno�æ z wy³¹-
czeniem profilu spo¿ywczego.
Dane techniczne lokalu:
- pow. lokalu - 53,84 m2,
- lokal wyposa¿ony w: instalacjê elektryczn¹ 220 V, instalacjê co, instalacjê
wod-kan, zaplecze sanitarne,
- sala sprzeda¿y i zaplecze sanitarne posiadaj¹ sprawne o�wietlenie sufitowe,
- sala sprzeda¿y wraz z zapleczem posiada pod³ogê wykonan¹ z paneli
w kolorze jasny br¹z,
- parking dla klientów od strony ul. Ko�ciuszki i ul. Olimpijskiej.

Stawka wywo³awcza wynosi 15,00 z³ za m2 powierzchni.
Oferty prosimy sk³adaæ w siedzibie Spó³dzielni przy ul. Barlickiego 57,
pok nr 2 (parter) do godz. 15.00 dnia 23.01.2015 r.
Ka¿dy sk³adaj¹cy ofertê zobowi¹zany jest do wp³aty vadium w kwocie
500,00 z³ w dniu z³o¿enia oferty w kasie Spó³dzielni, I piêtro, pok. 4.
Brak wp³aty vadium spowoduje odrzucenie oferty przez komisjê.
Wp³acone vadium zostanie zaliczone na poczet czynszu oferentowi
wygrywaj¹cemu przetarg.
Osoba, która wygra przetarg zobowi¹zana jest przed podpisaniem umowy
do zap³aty kaucji w wysoko�ci trzymiesiêcznego czynszu brutto.
Pozosta³ym osobom, które nie wygra³y przetargu vadium zostanie wyp³a-
cone w kasie Spó³dzielni.

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26.01.2015 r.
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo odst¹pienia od przetargu bez podania
przyczyn.

OGŁOSZENIE
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

SYLWESTER MIEJSKI PRZED RATUSZEM

31 grudnia licznie zgromadzon¹ publiczno�æ, pod scen¹ na placu Pi³sudskiego, w szampañski nastrój wprowadzi³
zespó³ �Niez³y Band�. Mieszkañcy bawili siê przy d�wiêkach �wiatowych hitów w wykonaniu charyzmatycznej
wokalistki i zespo³u. O pó³nocy prezydent przywita³ wraz z mieszkañcami Nowy Rok. Zwieñczeniem tej uro-
czystej chwili by³ pokaz fajerwerków. Dziêkujemy za wspóln¹ zabawê i ¿yczymy dobrego, zdrowego i kulturalnego
Nowego Roku!
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Dr hab. Aleksander Wo�niak. Urodzony w 1978 roku w Gdañsku. Artysta
grafik. Adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Kierownik Pracowni Grafiki Warsztatowej tam¿e. Specjalista
w zakresie tradycyjnych i eksperymentalnych technik graficznych warsz-
tatowych. Od 2009 r. zajmuje siê drzeworytem akwarelowym i papierem
japoñskim. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych.
Laureat nagród na X Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego
w BWA w Olsztynie 2011 oraz na XII Triennale Grafiki Polskiej w Kato-
wicach w 2012 roku.

DRZEWORYTY
Kutnowski Dom Kultury zaprasza na otwarcie wystawy Aleksandra
Wo�niaka �Drzeworyty�. Wernisa¿ odbêdzie siê 16 stycznia o godz. 18.00
w Galerii KDK II piêtro. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 28 lutego.
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Witold Zglenicki

NOBEL SPOD KUTNA
(ci¹g dalszy z nr 25/397)
W 1890 roku rozpocz¹³ ponownie pracê pañstwow¹ w urzêdzie probierczym
w Zarz¹dzie Górniczym w Rydze. Wkrótce, w nagrodê za nienagann¹ pracê,
zaproponowano mu stanowisko naczelnego in¿yniera Donieckiego Okrêgu
Kopalnianego. Nie przyj¹³ jednak tej propozycji, co wzbudzi³o niezadowo-
lenie jego prze³o¿onych. Potraktowano to jako niesubordynacjê. Na Syberiê
nie trafi³ tylko dziêki wstawiennictwu, wp³ywowego na dworze cara, hra-
biego Aleksandra Beckcndorffa. Rozpocz¹³ pracê w Bakiriskim Urzêdzie
Probierczym jako probierz, czyli mierniczy. Pracowa³ tam do koñca ¿ycia
przyczyniaj¹c siê do szybkiego rozwoju tego miasta.
Baku, po³o¿one nad Morzem Kaspijskim, by³o odleg³ym garnizonem woj-
skowym Rosji. Nie cieszy³o siê najlepsz¹ opini¹, zsy³ano tam osoby niewy-
godne dla w³adz, samo miasto przypomina³o zapad³¹ prowincjê. Szybko
jednak, na fali naftowego boomu, stawa³o siê metropoli¹. Powstawa³ tam naj-
wiêkszy na �wiecie o�rodek wydobycia nafty i przemys³u rafineryjnego.
W 1872 r. w³adze zezwoli³y prywatnym osobom kupowaæ ropono�ne dzia³ki.
Bardzo szybko dzienne wydobycie ropy w Azerbejd¿anie wzros³o z 60 ton
do 32 tysiêcy ton i by³o jedenastokrotnie razy wiêksze, ni¿ w tym samym
czasie w USA. Z dziewiêciu szybów istniej¹cych w 1873 r., w ci¹gu sze�ciu
lat liczba ta uros³a do 251, a w 1900 roku by³o ich ju¿ 1710. Na pocz¹tku XX
wieku Baku dostarcza³o 50 procent �wiatowego wydobycia ropy naftowej.
Swoje szyby naftowe i rafinerie mieli tam bracia Alfred, Ludwik i Robert
Noblowie i wp³ywowa rodzina Rothschildów, z którymi wspó³pracowa³
Zglenicki. Kaspijsk¹ rop¹ zacz¹³ interesowaæ siê tak¿e Rockefeller. Baku
rozwija³o siê intensywnie. W latach 1880-1905 jego ludno�æ wzros³a z 16
tysiêcy do 210 tysiêcy. Polacy byli jedn¹ z liczniejszych grup narodowo�cio-
wych zamieszkuj¹cych to miasto. Szerzy³y siê epidemie, nie by³o kanalizacji
i wodoci¹gów. Tak szybki rozwój wymaga³ inwestycji w infrastrukturê. Zgle-
nicki zainicjowa³ budowê miejskich wodoci¹gów, albowiem dostêpna do tej
pory woda by³a zasolona i zanieczyszczona rop¹ naftow¹. Pasjonowa³ siê
geologi¹ i wszystkie zebrane fundusze inwestowa³ w t¹ dzia³alno�æ. Opra-
cowa³ przyrz¹d do pomiarów prostopad³o�ci wiercenia otworów górniczych,
niezwykle potrzebny w pracy nafciarzy. B³êdy pomiarów by³y wtedy przyczyn¹
wielu awarii, po¿arów, eksplozji, a w efekcie �mierci. Zaprojektowa³ te¿
urz¹dzenie do podmorskich wierceñ i wydobycia ropy naftowej, staj¹c siê
absolutnym, �wiatowym pionierem w tej dziedzinie. Projekt ten przedstawi³
w 1896 roku na zebraniu oddzia³u Rosyjskiego Towarzystwa Technicznego
w Baku, dotyczy³ on wydobywania ropy naftowej spod dna morskiego. Projekt
ten zak³ada³ zasypywanie p³ytkich zatok Morza Kaspijskiego oraz wydoby-
wania ropy naziemnymi szybami wiertniczymi. Ma³o kto dzisiaj zdaje sobie
sprawê z tego, ¿e obecne platformy wiertnicze, bior¹ swój pocz¹tek od Baku
i osoby in¿yniera Zglenickiego. To on zaprojektowa³ pierwsz¹ na �wiecie
morsk¹ platformê wiertnicz¹. Równie¿ on wyznaczy³ na terenie Azerbejd¿anu
podmorskie dzia³ki naftowe i okre�li³ ich zasobno�æ. Ogó³em wskaza³ 31
obszarów ropono�nych na l¹dzie i oko³o 170 z³ó¿ podmorskich, ustali³ rów-
nie¿ z³o¿a innych bogactw naturalnych. Wspiera³ tak¿e naukê. Na rzecz
Biblioteki Bakiñskiego Oddzia³u Imperatorskiego Rosyjskiego Towarzystwa
Technicznego przekaza³ 1000 rubli (dla porównania: Spó³ka Braci Nobel
wp³aci³a 60 rubli, Spó³ka Rothschildów 45 rubli, a milioner Tagijew 33 ruble).
By³ ceniony za uczciwo�æ, fachowo�æ i sumienno�æ, co w �wiecie wielkich
pieniêdzy, a szczególnie w carskiej Rosji, by³o rzadko spotykane. W³asne
odkrycia udostêpnia³ za darmo. Po opublikowaniu wyników swoich badañ
w gazecie �Neftianoje Dieto� w roku 1900, w³adze zaczê³y przydzielaæ pry-
watnym przedsiêbiorcom opisane przez niego tereny. W³adze rosyjskie awan-
sowa³y go w 1901 roku do stopnia radcy kolegialnego, to jest pu³kownika.
Car nada³ mu prawa do dzia³ek naftowych na l¹dzie i Morzu Kaspijskim.
Niektóre z nich kupi³ z w³asnych �rodków. Nazywano go wtedy ojcem
bakijskiej ropy, a jedna z gazet pisa³a o nim, ¿e to �...cz³owiek, który uczyni³
z Baku naftowe Eldorado...�. Szach Persji za odkrycia geologiczne, wyró¿ni³
go Orderem Lwa i S³oñca. Zglenicki w Pary¿u, Londynie, Warszawie,
poszukiwa³ inwestorów - wspólników do spó³ki. Do wspó³pracy jednak nie
dosz³o. Otrzymywa³ co najwy¿ej propozycjê sprzeda¿y dzia³ek. Kontrahenci
bali siê ryzyka. Wobec tego w³asnym sumptem uruchomi³ na czê�ci dzia³ek
wydobycie ropy. Jego b³yskotliw¹ karierê i ambitne plany przerwa³a wiado-
mo�æ, któr¹ otrzyma³ maj¹c 51 lat. Dowiedzia³ siê, ¿e jest chory na cukrzycê,
która w tamtych czasach by³a nieuleczalna. Pragnie jednak aby �rodki finan-
sowe, które zgromadzi³ zosta³y przekazane na rzecz nauki polskiej. Czê�æ,
jako dowód wdziêczno�ci za wykszta³cenie zdobyte w Petersburgu, przekaz!
nauce rosyjskiej. Dochody z fundacji, któr¹ powo³a³, mia³y byæ przeznaczone
na budowê w ka¿dej guberni Królestwa Polskiego szko³y technicznej,
w której niezamo¿ni uczniowie mieli pobieraæ naukê za darmo. Wsparcie
finansowe mia³y otrzymaæ tak¿e �rodowiska naukowe. Za wybitne dokonania
naukowe fundowane mia³y byæ nagrody. Pragn¹³ równie¿ aby w ka¿dej
guberni Królestwa Polskiego budowano ko�cio³y katolickie. Wszystkie te
inicjatywy mia³a realizowaæ �Kasa imienia Józefa Mianowskiego� w War-
szawie. By³a ona wtedy g³ówn¹ polsk¹ instytucj¹ naukow¹, za³o¿on¹ przez
profesorów i s³uchaczy Szko³y G³ównej w Warszawie (tworzyli j¹ i dzia³ali
w niej m.in. Boles³aw Prus, Tytus Cha³ubiñski, Stanis³aw Kronenberg czy
Henryk Sienkiewicz). W paragrafie ósmym testamentu Zglenickiego napi-
sano: �... Kasie im. Mianowskiego w Warszawie, w celu utworzenia kapita³u
¿elaznego, z zastrze¿eniem, by procenty od tego kapita³u byty przeznaczone
na wydawanie nagród, wedtug uznania Zarz¹du Kasy, za najlepsze dziel¹
dotycz¹ce ogólnoeuropejskiej literatury, sztuki i nauki, w rodzaju nobIow-
skich nagród...�. Z zapomóg korzysta³a miêdzy innymi Maria Konopnicka.
Dosz³o te¿ do sytuacji bez precedensu: przez krótki okres Kasa dysponowa³a
kwotami, które przewy¿sza³y potrzeby ówczesnej nauki i kultury polskiej.
Zglenicki w testamencie zakaza³ sprzeda¿y maj¹tku lub praw do niego,
a nakaza³ korzystaæ z niego przez naukê polsk¹ po wsze czasy. Dokona³ te¿
wielu innych filantropijnych zapisów. Finansowo zabezpieczy³ równie¿ naj-
bli¿sz¹ rodzinê. Swej konkubinie (nie uzyska³ zgody prze³o¿onych na �lub)
Marii Winogradowej, ich synowi Anatolowi, krewnym - dzieciom brata
Boles³awa, zapisa³ czê�æ maj¹tku. Umiera 6 lipca 1904 roku. Wdziêczni
mieszkañcy Baku, na wodach Zatoki Bibi Ejbatskiej, na sztucznym l¹dzie
stawiaj¹ mu pomnik, który przetrwa³ do dzisiaj. Cia³o zosta³o przewiezione
do ojczyzny i pochowane w rodzinnym grobie w Woli Kie³piñskiej ko³o
Zegrza pod Warszaw¹. W chwili �mierci, Zglenicki by³ dzier¿awc¹ albo w³a-
�cicielem pól naftowych w okolicach Baku, o ³¹cznej powierzchni oko³o
1000 hektarów, plus 220 hektarów z³ó¿ podmorskich - dzi� wartych miliardy
dolarów.
Jacek Pcrzyñski �Witold Zglenicki - in¿ynier geolog, filantrop. ojciec bakij-
skiej ropy, polski Nobel spod Kutna�[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne.
Tom XVIII, TPZK, Kutno 2014

W styczniu 1945 r. Kutno wyzwoli³ I Korpus Zmechanizowany Gwardii,
którym dowodzi³ genera³ lejtnant Siemion Moisiejewicz Kriwoszejn
(1899-1978).
Tak, tak - ten sam, który wcze�niej, jako dowódca 29 Brygady Czo³gów,
22 wrze�nia 1939 r. w Brze�ciu, wspó³nie z genera³em Heinzem Guderianem
odbiera³ defiladê w zwi¹zku z przekazaniem miasta i twierdzy przez
Armiê Czerwon¹. Za walki o Brze�æ zosta³ bohaterem radzieckim, gdy¿
jego oddzia³y wziê³y do niewoli 1030 polskich oficerów, 1220 podoficerów
i 34 tysi¹ce szeregowców. By³ w Kutnie dwukrotnie: w styczniu 1960 r.
i 17 pa�dziernika 1963 r. Baa, Miejska Rada Narodowa nada³a mu tytu³
Honorowego Obywatela Kutna, a obecn¹ ulicê genera³a W³adys³awa
Andersa nazwano ... ulic¹ Kriwoszejna. Przysz³y prezydent miasta Kutna
otrzyma³ na tej ulicy równie¿ �pionierskie� mieszkanie...            /a.s./

Ma³o ju¿ znany fakt, ¿e w Kutnie zniknê³y trzy cmentarze. �Pod m³otek�
poszed³ cmentarz ¿o³nierzy rosyjskich przy ulicy Grunwaldzkiej (mniej
wiêcej tam, gdzie dzi� stoi supermarket Lidl. By³o tam 155 mogi³ (16
zbiorowych i 139 indywidualnych; 75 by³o imiennych) g³ównie ¿o³nierzy
sowieckich. Jak podaje Piotr Artur Stasiak (�Nowa rzeczywisto�æ lat 1945-
1948 w powiatach: kutnowskim, gostyniñskim i ³owickim�)powsta³ on
w 1945 r. Poza tym nie ma ju¿ cmentarza ¿ydowskiego (na popularnym
�Kiercholu�), znikn¹³ równie¿ cmentarz niemiecki (obecnie skwerek przy
ulicy Oporowskiej).            /a.s./

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach, na
ekspozycji sta³ej, mo¿na podziwiaæ portret Stanis³awa Leszczyñskiego,
dwukrotnego króla Polski (1704-1709 i 1733-1736), te�cia króla Francji
Ludwika XV Leszczyñski by³ w³adc¹ o wyj¹tkowym ¿yciorysie, któremu
los nie oszczêdzi³ ani sukcesów, ani pora¿ek. Obraz jest zmniejszon¹ do
popiersia warsztatow¹ replik¹ reprezentacyjnego portretu Stanis³awa Lesz-
czyñskiego, namalowanego przez Antoine Pesne�a w 1736 r., znajduj¹cego
siê w zbiorach zamku w Charlottenburgu. Dzie³o z kro�niewickiego Muzeum
powsta³o w typowym stylu barokowego portretu majestatycznego. Twarz
portretowanego, o doskonale odzwierciedlonej karnacji skóry, otoczona
jest puklami d³ugiej, bia³ej peruki, sp³ywaj¹cej na plecy króla i spiêtej
b³êkitn¹ kokard¹. Oblicze pe³ne jest monarszego dostojeñstwa, z³agodzo-
nego u�miechem karminowo zaznaczonych ust. Spod lekko uniesionych
brwi spogl¹daj¹ oczy o nieco smutnym wyrazie cz³owieka niepewnego
swojej przysz³o�ci. Na ramionach w³adca ma zarzucony p³aszcz podbity
gronostajami, utrzymany w tonacji ciemnoniebieskiej, z wyhaftowanymi
dwoma polskimi or³ami. Leszczyñski zosta³ odznaczony Orderem Ducha
�wiêtego � najwy¿szym orderem Królestwa Francji, nadawanym przez
królów francuskich. Insygnia tego wyró¿nienia widniej¹ tak¿e na portrecie.
Na lewym ramieniu w³adcy l�ni Gwiazda Orderu - srebrna, brylantowana,
z liliami burboñskimi miêdzy ramionami i ze srebrnym go³êbiem lec¹cym
do do³u. Pod p³aszczem ukryty jest pancerz przepasany b³êkitn¹ wstêg¹
orderow¹ Orderu �wiêtego Ducha. Obraz wykonany zosta³ technik¹ ole-
jow¹ na p³ótnie i mierzy 78,4 x 65,5 cm. Pochodzi z warsztatu Antoine«a
Pesne«a i datowany jest na ok. 1736 r. Antoine Pesne (1683�1757 r.)
-  francuski malarz i rysownik okresu rokoka by³ nadwornym malarzem
królów pruskich. Znany g³ównie jako portrecista, tworzy³ równie¿ sceny
rodzajowe, mitologiczne, historyczne. Styl Antoine«a Pesne«a rozpozna-
walny jest przede wszystkim w sposobie �porcelanowego� kszta³towania
rysów i karnacji twarzy oraz w umiejêtnym oddaniu wzroku modela sku-
pionego na widzu. Dzie³o ze zbiorów kro�niewickiego Muzeum czêsto
go�ci na wystawach czasowych w najwiêkszych muzeach w kraju. Do tej
pory by³o prezentowane miêdzy innymi: w Muzeum Historycznym Miasta
Gdañska, w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz wielokrotnie na Zamku
Królewskim w Warszawie. Na sta³e jest dostêpne w �Sali Portretowej�
kro�niewickiego Muzeum.

Muzealne skarby

REPREZENTACYJNY PORTRET

PSIKUS HISTORII

ZNISZCZONE CMENTARZE

Muzealne skarby

Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e komplet ten znaleziony zosta³ na terenie
zamku w Oporowie podczas jego remontu w latach 60-tych XX
w. i nale¿a³ do rodziny Orsettich. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zosta³
schowany po klêsce Postania Styczniowego. W inkrustowanej
mosi¹dzem drewnianej kasecie znajdowa³ siê zestaw trzech jed-
nakowych pistoletów z zamkiem kapiszonowym (do wyboru przez
pojedynkuj¹cych siê), rewolwer bêbenkowy, prawdopodobnie
sygna³owy oraz pe³ny osprzêt do nabijania, czyszczenia i konser-
wacji broni. Wyj¹tkowo�æ oporowskiego zabytku polega równie¿
na tym, ¿e w jednej z puszek nale¿¹cej do kompletu zachowa³ siê
mazisty �rodek konserwuj¹cy z tamtej epoki.

Anna Majewska-Rau

RZADKIE PISTOLETY
W kolekcji militariów Muzeum � Zamku w Oporowie znajduje
siê niezwykle rzadki w polskich zbiorach eksponat. Jest to komplet
pistoletów pojedynkowych z 1853 r. renomowanej firmy ruszni-
karskiej Gastinne Renette z Pary¿a; szczyc¹cej siê tytu³em dostawcy
dworu cesarza Napoleona III oraz króla hiszpañskiego.

W latach 1910-1914 sieæ linii kolejowej do przewozu buraków o d³ugo�ci
27,5 km wybudowa³a cukrownia w Ostrowach, doprowadzaj¹c tory do
stacji kolei normalnotorowej w Ostrowach oraz od fabryki w kierunku
Kro�niewic, które omija³a z prawej strony i dalej bieg³a do Koryt ko³o
£êczycy.
Do 1914 r. na Kujawach zbudowano 509 km w¹skich torów obs³uguj¹cych
miejscowe cukrownie (322 km w zaborze pruskim i 187 km w rosyjskim).
Prze³omem w dziejach kolei w¹skotorowej na Kujawach by³y lata 1914-
1915. Okupacyjne wojska niemieckie ze wzglêdów strategicznych roz-
budowa³y wówczas sieæ ¿elaznych dróg. W Niemczech przed wybuchem
I wojny �wiatowej powo³ano do¿ycia specjalne wojskowe oddzia³y kole-
jowe, których zadaniem mia³o byæ szybkie uk³adanie torów na zapleczu
frontu. Nad granic¹ z zaborem rosyjskim jednostki stacjonowa³y m.in.
w pobli¿u Kruszwicy, w M¹twach, Anastazewie. Gdy w 1914 r. wybuch³a
Wielka Wojna szybko przyst¹pi³y do dzia³ania.
We wrze�niu i pa�dzierniku niemieckie oddzia³y kolejowe - k³ad¹c tory
panelowe typu Decauvilla 600 mm - wybudowa³y lub przebudowa³y
odcinki linii w¹skotorowych od cukrowni M¹twy ko³o Inowroc³awia ³¹cz¹c
siê z kolejk¹ cukrowni Dobre. Nastêpnie skierowano siê przez Osiêciny,
Jerzmanów, Broniewo i Cetty do Kr�niewic. Tory typu Decauvilla by³y to
krótkie 4-6 m, gotowe przês³a szyn, po³¹czone metalowymi podk³adami.
Podczas budowy linii zdejmowano elementy z wagonów k³ad¹c je na grun-
cie i skrêcano z torem u³o¿onym poprzednio. W zale¿no�ci od warunków
uk³adano dziennie od 4 do 7 km linii kolejowej. Od listopada do grudnia
1914 r. po³o¿ono liniê o szeroko�ci 716 mm od Jerzyc ko³o Kruszwicy
(do miejscowo�ci tej dochodzi³a kolejka cukrowni Kruszwica), przez Piotrków
Kujawski, Sompolno, Ko³o do D¹bia nad Nerem. Tym razem do budowy
linii wykorzystano metodê klasyczn¹. Podk³ady drewniane k³adziono bez-
po�rednio na gruncie, nastêpnie do nich mocowano szyny. Dziennie
budowano oko³o 2,2 km linii. Niemcy zajêli Kro�niewice w listopadzie
1914 r. i wkrótce rozpoczêli rozbudowywanie sieci kolei w¹skotorowej
w kierunku Strykowa, który osi¹gniêto prawdopodobnie na pocz¹tku 1915
roku. (po³¹czenie z kolej¹ normalnotorow¹ Warszawsko - Kalisk¹). Na
jesieni 1914 r. przebudowano lub wybudowano nowe odcinki torów na
linii od Anastazewa do Konina Czarkowa.
Wed³ug relacji by³ych pracowników kro�niewickiej kolejki pierwszy
niemiecki poci¹g wojskowy wjecha³ do miasta 14 grudnia 1914 r.
W 1915 r. wybudowano 24-kilometrowy odcinek z Boniewa do Przystronia
oraz linie G³aznów - Dzierzbice (13 km), Krzewie - Krzewata (ok. 15 km)
i Franki - Opiesin (6,75 km). Ponadto rozebrano odcinek od M¹tw do
Dobrego.
Do przesuniêcia siê frontu na wschód okupacyjne w³adze niemieckie udo-
stêpni³y linie kolejki w¹skotorowej ruchowi publicznemu (1916 r.).
W Kro�niewicach wybudowano parowozowniê, budynek stacyjny oraz
mieszkalny, montownie i warsztaty naprawcze.

KROŚNIEWICKA
KOLEJ DOJAZDOWA
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks ku-
chenny. Tel. 0519-592-418

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603-
639-456

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

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
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 kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym mieszkaniem ok. 60 m2

(2 p +k+³, przedpokój) dzia³ka
898 m2, cena 300 tys. z³. Tel. (58)
348-73-32
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni 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
Sprzedam lub wynajmê lokal
handlowy 25 m2 + mieszkanie
73 m2, �cis³e centrum Kutna.
Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
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 (biu-
ro rachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem holenderskim o pow. 40 m2

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu
komercyjnego doj�cia do jeziora.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzyn-
kach. Tel. 784-336-270
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
0-604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235

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

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

SPORT SZKOLNY

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista angiolog
Zbigniew Klimczak.
Doktor wykonuje badanie
USG Doppler ¿y³ koñczyn

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

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

HISTORIA KLUBU

Wentylacja - doradztwo, certy-
fikaty 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 w³asno-
�ciowe 48,40 m2 w Kutnie przy
ul. Wilczej - IV p. Mieszkanie
od�wie¿one. Tel. 536-599-047
Sprzedam w³asno�ciowe M-3
(2 pokoje) 37 m2, w centrum
Kutna. Umeblowane. Po remon-
cie. Tel. 603-595-383
Sprzedam wózek dzieciêcy w
dobrym stanie. Tanio!!! Tel.
721-142-780

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

Tel. 609-107-203

WYNAJMÊ
halê magazynow¹ przy ul.
Pó³nocnej. Tel. 512-335-561

Przed sezonem pierwszej ligi PZKOSZ 2013/2014 trener
dru¿yny kutnowskiego �Polfarmexu� Jaros³aw Krysiewicz
mówi³: �Zaczynamy teraz nowy sezon, pe³en nadziei i ocze-
kiwañ. Mamy ciekaw¹ dru¿ynê, g³odn¹ sukcesów i bardzo
ambitn¹. Liga zapowiada siê bardzo pasjonuj¹co i po pierw-
szych meczach sparingowych wygl¹da, ¿e bêdzie jeszcze
mocniejsza. Nasze mecze przedsezonowe pokaza³y, ¿e okres
przygotowawczy zawodnicy przepracowali bardzo dobrze.
Mecze z dru¿ynami z ekstraklasy pokaza³y nam pewne
braki, ale te¿ wla³y optymizm w nasze serca, bo wydaje siê,
¿e posiadamy du¿y potencja³. Dwa mecze sparingowe
z Polpharm¹ Starogard Gdañski uwidoczni³y nam, ¿e
naprawdê niewiele nam brakuje do gry na najwy¿szym
poziomie. Czy mog¹ sobie Pañstwo wyobraziæ za rok mecz
dwóch farmaceutycznych dru¿yn ze Starogardu Gdañskiego
i Kutna, a w tle napis Tauron Basket Liga? Tego wszystkiego
kibicom ¿yczê!� Marzenie trenera i fanów �Polfarmexu�  siê
spe³ni³o. S¹ w ekstralidze! Przypomnijmy rezultaty naszego
zespo³u w ostatnim sezonie ich gry w pierwszej lidze (mecz
zasadniczy i rewan¿).
Polfarmex Kutno - Wikana Start Lublin 75:68, 56:79;
Polfarmex - Polski Cukier Siden Toruñ 58:64, 59:70;
Polfarmex - Spójnia Stargard Szczeciñski 78:57, 90:60;
Polfarmex - King Wilki Morskie Szczecin 90:60, 95:93;
Polfarmex - MCKiS Termo-Rex Jaworzno 70:65, 113:79;
Polfarmex - WKK Obiekty Wroc³aw 75:61, 86:71;
Polfarmex - MKS D¹browa Górnicza 83:90, 84:74;
Polfarmex - Stal Ostrów Wielkopolski 69:42, 79:86;
Polfarmex - MKS Znicz Pruszków 80:88, 76:70;
Polfarmex - AZS Politechnika Poznañ 86:56, 90:67;
Polfarmex - Sokó³ £añcut 77:73, 78:50;
Polfarmex - MOSiR Krosno 75:66, 60:74;
Polfarmex - Astoria Bydgoszcz 93:63, 76:72;
W æwieræfinale (do trzech wygranych) Polfarmex pokona³
3:1 Sokó³ £añcut (67:78, 84:53, 94:68, 64:60), w pó³finale
MOSiR Krosno 3:1 (65:79, 77:65, 73:57, 77:72) i w finale
WKK Wroc³aw 3:0 (89:56, 81:79, 70:69). Punkty w ca³ej
I lidze dla �Kutna� zdobywali (26 meczów): Krzysztof
Jakóbczyk (numer 5) - 377, Mateusz Bartosz (15) - 278,
Hubert Mazur (kapitan) (17) - 266, Norbert Kulon (31) -
216, Jakub D³uski (13) - 192, Hubert Pabian (45) - 191,
Wojciech Glabas (33) - 170, Szymon Rduch (44) - 151,
Jakub Garbacz (8) - 71, S³awomir Sikora (11) - 60, Dawid
Brêk (21) - 54, Mateusz Szwed (12) - 4. Kadrê trenersk¹
stanowili: Jaros³aw Krysiewicz, Wojciech Walich - asystent.
Paulina Gawron by³a fizjoterapeutk¹, a kierownikiem zespo³u
Tomasz Olszewski.  Jerzy Papiewski

Reklama d�wiêkowa na miej-
skim targowisku w Kutnie.
Tel: 609-007-927, 601-162-602

Denat
W Strzelcach, przy ul. Szkolnej,
w jednym z domów znaleziono
zw³oki dwójki osób. 50-letni
mê¿czyzna mia³ liczne rany
i zasinienia na ciele, a 98-letnia
kobieta zmar³a prawdopodobnie
�mierci¹ naturaln¹.
Drogowe tragedie
Do tragicznego wypadku dosz³o
w podkutnowskich Zawadach.
Kierowca VW Passata nie ust¹-
pi³ pierwszeñstwa Audi A4,
czego wynikiem by³o zderzenie
pojazdów. �mieræ na miejscu
ponios³a 15-letnia dziewczyna.
Powa¿nych obra¿enia odniós³
te¿ kierowca Audi oraz 2-letnie
dziecko.
Tragiczny wypadek
Oko³o godziny 24 dy¿urny KPP
w Kutnie otrzyma³ zg³oszenie
o potr¹ceniu pieszego na ul.
Kasztanowej, w wyniku którego

�mieræ poniós³ 28-letni poli-
cjant, który wpad³ pod ko³a
Forda Cougara. Kierowca Forda
by³ trze�wy.
Trafi³a w radiowóz
W Kutnie, przy ulicy ZHP, zde-
rzy³y siê dwa pojazdy: radio-
wóz Fiat Ducato i terenowy
KIA Sportage. Poszkodowan¹
funkcjonariuszkê przewieziono
do szpitala. Kieruj¹ca terenówk¹
uderzy³a w radiowóz, który
zatrzyma³ siê przed przej�ciem
dla pieszych - kierowcy byli
trze�wi.
Niedro¿na instalacja
Oko³o godziny 14.00 dy¿urny
kutnowskiej KPSP przyj¹³ zg³o-
szenie o po¿arze poddasza
domu jednorodzinnego w Lesz-
czynku, gmina Kutno. W akcji
gaszenia  uczestniczy³y trzy
zastêpy stra¿aków. Przyczyn¹
po¿aru by³a prawdopodobnie

niedro¿na instalacja kominowa,
nikt nie zosta³ poszkodowany.
Po¿ar w kot³owni
Jeden zastêp kutnowskiej stra¿y
oraz wóz z OSP z Kro�niewic
skierowano do po¿aru domu
w Morawcach - gmina Kro�nie-
wice. Ogieñ pojawi³ siê w ko-
t³owni. Mieszkañcom uda³o siê
opanowaæ ogieñ. Stra¿acy go
dogasili i zabezpieczyli miejsce
zdarzenia.
Zapomnia³...
Na ulicy Podrzecznej, w Kutnie,
od garnka pozostawionego na
w³¹czonej kuchence gazowej
dosz³o do po¿aru. W gaszeniu
udzia³ bra³a jedna jednostka
stra¿y po¿arnej. Nie by³o
poszkodowanych.
Pomoc zaczadzonym
1 stycznia kutnowska KPSP
przyjê³a zg³oszenie o po¿arze na
ulicy Sk³odowskiej w Kutnie.

Do po¿aru dosz³o w jednym
z mieszkañ. W akcji udzia³ bra³o
6 jednostek stra¿y po¿arnej.
Mieszkañców  ewakuowano. Na
miejscu by³a karetka pogotowia,
która udzieli³a pomocy.
Bankowy dym
Kutnowscy stra¿acy przy u¿yciu
miêdzy innymi kamer termowi-
zyjnych ustalali �ród³o zady-
mienia w jednym z kutnow-
skich banków, którego filia
znajduje siê  przy placu Wolno�ci.
Klientów banku ewakuowano
z zadymionego lokalu.
Fa³szywa pedagog
Prokuratura bada sprawê nauczy-
cielki, która uczy³a jêzyka angiel-
skiego na terenie kilku placówek
edukacyjnych powiatu i przed-
stawiaj¹c sfa³szowane doku-
menty podczas zatrudniania.
Dyplom uzyska³a od fa³szerzy
na jednym z ³ódzkich targowisk.

Z du¿ym dystansem siê odnoszê
do otaczaj¹cej mnie rzeczywisto�ci.
Ze stoickim spokojem j¹ znoszê,
ale g³upota mnie z³o�ci.

A ¿e g³upota u nas kwitnie wytrwale
w ka¿dej ¿ycia dziedzinie,
z³y bywam prawie stale
i w¹tpiê, czy mi to szybko minie.

Technika poszerza nasz¹ wiedzê,
telewizja obrazy pokazuje bez k³opotu,
widzimy, jak pos³owie na sali obrad jedz¹,
no i co to jest, bezczelno�æ czy g³upota?

Amerykanie raportuj¹, ¿e w Polsce torturowali.
Informacje o tym ka¿dy terrorysta kupi.
W telewizji Prezydent i Premier zeznawali.
Komu to potrzebne, w dodatku wywiad g³upi.

Takie przyk³ady bardzo ³atwo mno¿yæ.
Wszak g³upota u nas dobrze siê ma.
z³o�ciæ siê wiêc, czy mo¿e trwo¿yæ,
¿e ten durny festiwal trwa.

Kazimierz Ci¹¿ela

Nastroje − złoszczę się i boję
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

Boks

Kutnowskie Stowarzyszenie Bokserskie �Stal�, którym kieruje ambitny
spo³ecznik Jerzy Karolewski, ma swojego utalentowanego rodzynka. Jest
nim m³odziutki Patryk Nowak. Zaliczy³ on kolejn¹ wygran¹. By³o to ju¿
piêtnaste zwyciêstwo z rzêdu. Tym razem podopieczny pana Jerzego
pokona³ jednog³o�nie - podczas miêdzywojewódzkiego turnieju �O Puchar
W³ókniarza� w £odzi - reprezentanta Widzewa £ód� Kacpra Lubarskiego.
Trener Karolewski nie kry³ zadowolenia. Powiedzia³ �P¯K�: �Na ringu
w £odzi Patryk stoczy³ bardzo dobr¹ walkê i jego zwyciêstwo ani przez
sekundê nie podlega³o dyskusji. Jestem dumny z mojego zawodnika�.
Dodajmy, ¿e Patryk Nowak uprawia pod �czujnym i opiekuñczym okiem�
Jerzego Karolewskiego boks nieca³e dwa lata. Trzymamy kciuki za jego
sportowy rozwój.

ZWYCIĘSKI PATRYK

wygrana na wyje�dzie (po D¹browie Górniczej). Ca³a dru¿yna z grodu
nad Ochni¹ zas³u¿y³a na s³owa uznania za ambicjê, wolê walki i dobr¹
obronê. Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê Kevinowi Johnsonowi za
kolejny double-double (18 punktów i 16 zbiórek) i Patrikowi Audzie (foto)
- silnemu skrzyd³owemu (zdoby³ 22 punkty i mia³ 7 zbiórek). Najwiêcej
punktów jednak zdoby³ dla �Kutna� Kwamain Mitchell - 27, który po
trzynastu kolejkach ma na koncie ich 290.

Jezioro Tarnobrzeg - Polfarmex Kutno 85:86
(w kwartach 21:22, 22:24, 22:27; 20:14)

Oprócz ju¿ wymienionych zawodników �Kutna� punkty zdobywali:
Bart³omiej Wo³oszyn 7, Jacek Jarecki 4, Mateusz Bartosz 4, Grzegorz
Grochowski 2, Micha³ Batka 2. Gra³ te¿ Marcin Malczyk. Pocz¹tek
spotkania nale¿a³ do �Jeziora�, który prowadzi³ po skutecznym rzucie
Craig�a Willamsa. Ten koszykarz te¿ doprowadzi³ do remisu 72:72 rzu-
tem za trzy punkty i zaczê³a siê wtedy mocna nerwówka, ale zakoñczona
happy endem dla Naszych! Dla �Jeziora� najwiêcej punktowali: Johnson
28, Miller 17, Williams 15 i M³ynarski 10. Gratulacje dla kutnowskiej
dru¿yny!

CENNA WYGRANA
Ale¿ to by³ mecz! Podopieczni trenera
Jaros³awa Krysiewicza i jego asy-
stenta Wojciecha Walicha prowadzili
przez wiêksz¹ czê�æ spotkania, jed-
nak gospodarze zdo³ali doprowadziæ
do dramatycznej koñcówki. Lider
naszego �Polfarmexu� Kwamain
Mitchell trafi³ dwa decyduj¹ce rzuty
wolne oraz zatrzyma³ Josha Millera
w ostatniej akcji meczu. Tym samym
zapewni³ zas³u¿one zwyciêstwo kut-
nowskiej dru¿ynie. Warto podkre�liæ,
¿e na 84 sekundy przed koñcem spo-
tkania gospodarze prowadzili 83:81,
a na 4 sekundy przed finiszow¹ syren¹
nasi... przegrywali 84:85. To szóste
zwyciêstwo �Polfarmexu� w I turze
zasadniczej Tauron Basket Ligi i druga

Blisko 300-osobowa grupa kibiców zespo³u kutnowskiego, z prezydentem
Zbigniewem Burzyñskim i jego ¿on¹ na czele, by³a �wiadkiem wyra�nej
przegranej beniaminka Tauron Basket Ligi z utytu³owanym rywalem. Po
cichu fani �Polfarmexu� liczyli nawet na wygran¹ (do nich ja te¿ siê zali-
cza³em). Jednak w piêknej w³oc³awskiej Hali Mistrzów tak siê nie sta³o.
Po prostu - gospodarze byli zdecydowanie lepsi. Mieczys³aw Orliñski,
aktywny dzia³acz Klubu Kibica �Polfarmexu�, powiedzia³ naszej Redakcji,
¿e o wysokiej pora¿ce kutnian zadecydowa³a pierwsza po³owa meczu grana
przez kutnowski zespó³ bardzo zachowawczo, bez wiary w siebie. Poza
tym mizerna by³a skuteczno�æ rzutowa na kosz. Dru¿yna Anwilu, treno-
wana przez Predraga Krunièa, to nie ta  ekipa z pocz¹tku rozgrywek eks-
traligi, kiedy to przegrywa³a mecz po meczu. Dzisiaj stanowi solidny
monolit basketowy, zw³aszcza gdy do niej do³¹czy³ W³och Andrea Crosariol
(210 cm wzrostu), wychowanek Bennetttonu Treviso i graj¹cy w amery-
kañskiej lidze akademickiej NCAA. Kutnianie rozpoczêli mecz w sk³adzie:
Marcin Malczyk, Patrik Auda, Bart³omiej Wo³oszyn, Kwamain Mitchell
i Kevin Johnson. Pierwsze punkty dla �Polfarmexu�, przy stanie 0:5, zdo-
by³ Johnson. W³oc³awianie zwiêkszyli przewagê po skutecznych rzutach
Deonta Voughna i Crosariolego. Dwie �trójki� z rzêdu zaliczy³ aktywny
Chese Simon. Pierwsza po³owa spotkania dla gospodarzy to ró¿nica dwu-
dziestu punktów. Trzecia kwarta, dziêki Mitchellowi i Johnsonowi, zmniej-
szy³a przewagê i wynik Anwilu, a by³o ju¿ nawet 64:34 dla gospodarzy.
Czwarta ods³ona meczu dla podopiecznych trenera Jaros³awa Krysiewicza
(19:17), ale renomowani �Anwilowcy� kontrolowali cenny dla nich
rezultat i nie pozwolili ani na moment siê dogoniæ. By³ to zdecydowanie
s³aby mecz w wykonaniu Naszej Dru¿yny. No có¿...

Anwil W³oc³awek - �Polfarmex� Kutno 87:66
(w kwartach: 22:16, 26:12, 22:19, 17:19)

�Kutno�: Kwamain Mitchell 16, Kevin Johnson 11, Marcin Malczyk 9,
Bart³omiej Wo³oszyn 7, Grzegorz Grochowski 5, Mateusz Bartosz 5, Jacek
Jarecki 4 Patrik Auda 4, Micha³ Batka 4, Krzysztof Jakóbczyk 1. Niespo-
dziank¹ tej kolejki by³a pora¿ka u siebie niepokonanej dru¿yny w tym
sezonie PGE Turów Zgorzelec 103:104 z Treflem Sopot. Mimo jej Turów
prowadzi wyra�nie w tabeli Tauron Basket Ligi. Dodajmy jeszcze, ¿e
w dru¿ynie Anwilu W³oc³awek do najlepszych i najskuteczniejszych
zawodników nale¿eli obcokrajowcy: Chase Simon (23), Decout Vaughn (16)
i Andrea Crosariol (15) - w nawiasie zdobyte punkty.

8 PORAŻKA „POLFARMEXU”

Fani basketu miejskiego w Kutnie, zintegrowani jako wielka rodzina
w Koszykarskim Klubie Sportowym �Pro-Basket� �Polfarmex�, s¹ tak
samo jak ich ulubieñcy z ekstraligi dum¹ i wzorcow¹ promocj¹ grodu nad
Ochni¹. Wzrasta ich liczebno�æ z ka¿dym meczem, a na spotkaniach
- szczególnie wyjazdowych - s¹ jakby szóstym, ambitnym zawodnikiem
teamu �Polfarmex�. Gdziekolwiek siê pojawiaj¹, to wywo³uj¹ autentyczny
podziw za ich g³o�ny i kulturalny doping, tworzony przez co najmniej
kilkudziesiêcioosobowy sportowy chór, którego dyrygentem jest prê¿ny
Zarz¹d Klubu Kibica �Polfarmexu�. Ostatnio na meczu z utytu³owanym
�Anwilem� w mie�cie dawnej �Celulozy� miejscowi nie mieli s³ów uznania
dla wspania³ych kutnian, którzy szczerze i gor¹co, i zgodnie z zasadami
fair play, pomagali swojej dru¿ynie w grze, chocia¿ ta nie uk³ada³a im siê
- po prostu tym razem byli tym razem s³absi. Kibice z Kutna natomiast
byli - jak zawsze - silni i zwarci do koñca. Na tym przecie¿ polega przy-
wi¹zanie do Klubu, do Zespo³u, z którym jest siê na dobre i na z³e. Jak
mi³o by³o s³uchaæ piêknych s³ów - niemal dziêkczynnych - od szefostwa
s³u¿b bezpieczeñstwa Hali Mistrzów we W³oc³awku pod adresem Naszych
Kibiców. Podkre�la³ to z dum¹ Jerzy Fronczak z Zarz¹du Klubu Kibica
�Polfarmexu�. W³oc³awianie twierdzili wprost, ¿e uprawiana przez wiele
lat u nich ta piêkna dyscyplina sportowa �widzia³a� wiele ju¿ przyjezd-
nych grup kibiców z ró¿nych regionów kraju, ale tak zgranej i �wietnej -
jak z Kutna - to jeszcze nie by³o u nich. Tak trzymaæ!

FANTASTYCZNI KIBICE!

Lekkoatletyka

W najnowocze�niejszym obiekcie królowej sportu w Polsce
(ponad 5 tysiêcy miejsc) zainaugurowano sezon halowy 2015 roku.
W�ród 400 zawodników z 50 klubów kraju byli kutnianie z UKS
�Dziewi¹tka� trenowani przez Jacka Kud³ê. Uzyskali dobre
wyniki. Piotr Kowalski (rocznik 1997) ustanowi³ dwa rekordy
¿yciowe: na 60 m - 7,36 s i na 200 m - 23,58 s, a Damian Lasecki
na 600 m - 1.29.30 min. Adam Jarosiñski (r. 1999) wyrówna³
rekord w skoku wzwy¿ - 170 cm, a Marta Budner (2001 r.) uzy-
ska³a dwa rekordy ¿yciowe: na 60 m- 8,95 s i na 200 m - 29,67 s.
Pozosta³e rezultaty sympatycznych kutnian: Rafa³ Ewkowski
(junior): 60 m - 7,70 s, 200 m - 24,78 s; Izabela Drabik (juniorka
m³.): 60 m - 8,74 s, 200 m - 29,45 s; Iza Chodorowska (juniorka
m³.): pchniêcie kul¹ - 9,51 cm.

UDANY MITYNG W TORUNIU
Koszykówka

Koszykówka

DWA PUNKTY DLA TORUNIA

W tabeli rozgrywek druzyna z grodu Kopernika jest za Kutnem, ale na
parkiecie hali sportowej SP nr 9 by³a zdecydowanie lepsza. Podopieczni
Milija Bogicevicza prowadzili przez ponad 34 minuty, najwiêcej 14 punk-
tami; kutnianie przez 3 minuty, chocia¿ pocz¹tek mieli znakomity - 6:0
w drugiej minucie, po dwóch trójkach - Marcina Malczyka i Kevina John-
sona. Pó�niej ju¿ dominowali go�cie. Prowadzenie tylko zmieni³o siê raz
i dwukrotnie by³ remis. Wyró¿niaj¹co zagra³ tylko Bart³omiej Wo³oszyn,
który wraca do dawnej, dobrej formy.

Polfarmex Kutno - Polski Cukier Toruñ 70:80
(w kwartach: 13:16, 20:21, 19:26, 18:17)

Polfarmex: Wo³oszyn 21 (6x3), Auda 12, Mitchell 12, Bartosz 8 (2x3),
Malczyk 7, Johnson 5, Jarecki 2, Grochowski 2, Jakóbczyk 1, Batka 0.
W�ród ponad tysiêcznej widowni by³ prezes Polskiej Ligi Koszykówki
Jacek Jakubowski. Nastêpny mecz, otwieraj¹cy rundê rewan¿ow¹, roze-
grany zostanie w Kutnie 17 stycznia, o godz. 17.30 z Ros¹ Radom.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 398

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.

Has³o: G3-B10-D11-J13  E1-K5-A9
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. Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 397 nagrodê
otrzymuje Patryk Swat z Muchnic Nowych.

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

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

Ten znakomity zespó³ rockowy mieszkañcy Ziemi Kutnowskiej
i liczni tury�ci mogli podziwiaæ podczas jubileuszowej edycji (40)
�wiêta Królowej Kwiatów - Ró¿y. Podoba³ siê bardzo, o czym �wiad-
czy³y bardzo mocne oklaski i bisy. Zespó³ za³o¿ony zosta³ w 1989
roku w £odzi przez jego lidera Roberta Jansona oraz braci Micha³a
i Paw³a Marciniaków. Nazwê grupy t³umaczy siê jako �dziwny kot
rasy Manx�. Debiutancka p³yta Variux  Manx �The Beginning�
ukaza³a siê w roku 1990 nie zyskuj¹c jednak wiêkszego rozg³osu.
Jest to p³yta instrumentalna w przeciwieñstwie do nastêpnej �The
New Shape�, na której s³yszymy g³osy Roberta Jansona i Roberta
Amiriana, a w chórkach do utworu �Memphis� równie¿ Edytê Bar-
tosiewicz. Wraz z do³¹czeniem do zespo³u Anity Lipnickiej w 1994
roku grupa znalaz³a siê na szczytach list przebojów miêdzy innymi
dziêki takim utworom jak: �Zanim zrozumiesz� czy �Piosenka ksiê-
¿ycowa� z albumu �Emu�. Variux  Manx pod kierunkiem Roberta
Jansona nagra³ �cie¿kê d�wiêkow¹ do filmu �M³ode wilki�, a na-
stêpnie wyda³ ostatni album z Anit¹ Lipnick¹ zatytu³owany �Elf�.
Zarówno �Emu� jak i �Elf� sprzeda³y siê w liczbie 500 000 egzem-
plarzy. Po odej�ciu Anity Lipnickiej, w 1996 roku, do zespo³u
do³¹czy³a zwyciê¿czyni �Szansy na sukces� Katarzyna Stankiewicz.
Promowany przebojem �Or³a cieñ� album �Ego� równie¿ przekroczy³
granicê 500 000 sprzedanych p³yt.. W 1997 roku Robert Janson
przygotowa³ �cie¿kê d�wiêkow¹ do filmu �Nocne graffiti�, a na-
stêpnie wraz z Variux  Manx wyda³ p³ytê �End�, która sprzeda³a siê
w ilo�ci 130.000 egzemplarzy. Kolejne lata to okres solowych pro-
jektów cz³onków zespo³u. Jeszcze w 1997 roku na rynku ukazuje
siê solowa p³yta Roberta Jansona zatytu³owana �Trzeci wymiar�.
Kolejny jego album ma premierê w 1999 roku - �Nowy �wiat�.
W tym samym roku ukazuj¹ siê jeszcze: pierwsza solowa p³yta
Katarzyny Stankiewicz - �Kasia Stankiewicz� i longplay pozosta-
³ych muzyków zespo³u, którzy stworzyli formacjê �Sigma�. W 2000
roku Variux  Manx decyduje siê na podsumowanie dzia³alno�ci
wydaj¹c sk³adankê �Najlepsze z dobrych�. Po odej�ciu Katarzyny
Stankiewicz w 2001 roku do zespo³u do³¹cza Monika Kruszyñska.
To ona za�piewa³a na siódmej ju¿ p³ycie zespo³u zatytu³owanej
�Eta�. Variux  Manx zosta³ wyró¿niony brylantow¹ p³yt¹ za naj-
wiêksz¹ liczbê z³otych i platynowych p³yt, a w lipcu 2002 roku
zdoby³o Grand Prix w Karlshamn na Festiwalu Krajów Nadba³tyc-
kich za utwór �Moje Eldorado� promuj¹cy p³ytê �Eno� (2002 rok).
By uczciæ piêtnastolecie istnienia grupy Variux  Manx zdecydowa³
siê na specjalny recital w Opolu i wydanie dziewi¹tej p³yty �Emi�
(2004 r.). Od po³owy roku 2010 roku Monika Kruszyñska nie jest
ju¿ solistk¹ w zespole. Jej miejsce zajê³a Anna Józefina Lubieniecka,
która po raz pierwszy wyst¹pi³a z zespo³em 27 lutego na gali uro-
dzinowej radia RMF FM. W historii zespo³u Variux Manx szcze-
gólnie zapisa³ siê dzieñ 28 maja 2006 roku. Wtedy to grupa mia³a
wypadek drogowy pod Miliczem (woj. dolno�l¹skie). Samochód,
którym jechali, na zakrêcie wypad³ z drogi i uderzy³ w drzewo.
Samochód prowadzi³ Robert Janson, a poszkodowani odnie�li
powa¿ne obra¿enia wewnêtrzne i zewnêtrzne. Ludzi z wraku wyci¹-
gniêto dopiero po rozciêciu karoserii. Najbardziej poszkodowana
zosta³a wokalistka zespo³u Monika Kruszyñska, która z urazem krê-
gos³upa trafi³a na Oddzia³ Neurochirurgii Szpitala Wojskowego we
Wroc³awiu. Lider grupy Robert Janson mia³ z³amany prawy bark,
z³amane ¿ebro i st³uczone p³uco. Kolejny z poszkodowanych Micha³
Marciniak mia³ z³amany obojczyk. Z wypadku bez wiêkszych obra¿eñ
wyszed³ realizator d�wiêku zespo³u. Obecny sk³ad zespo³u stanowi¹:
Edyta Kruszyñska (Edi Ann) - wokalistka, Robert Janson - gitara,
�piew, instrumenty klawiszowe, Pawe³ Marciniak - gitara basowa,
S³awomir Romanowski - perkusja, Micha³ Marciniak - gitara.
Z grup¹ wspó³pracuje Micha³ Kobojek - saksofon, instrumenty klawi-
szowe. Variux  Manx to dowód i przyk³ad na to, ¿e muzyka rozryw-
kowa mo¿e byæ sztuk¹ na najwy¿szym poziomie. Zespó³ jest
zdobywc¹ wielu nagród, m.in. Fryderyków i Bursztynowego S³owika
w Sopocie. Najnowszy singel �Cudowne dni� (muzyka Robert Janson,
s³owa Andrzej Ignatowski) to pozytywny (jak mawia m³odzie¿)
�hicior�. �wietny wokal Edi Ann, roztañczona sekcja rytmiczna
Paw³a Marciniaka i S³awomira Romanowskiego, dynamiczna gitara
Micha³a Marciniaka i mocne saksofony Micha³a Kobojka. Najpo-
pularniejsze utwory grupy to: �Or³a cieñ�, �Zanim zrozumiesz�,
�Piosenka ksiê¿ycowa�, �Maj�, �Przebudzenie�, �Zabij mnie�,
�Poca³uj noc�, �Ruchome piaski�.     Jerzy Papiewski

Variux  Manx w Kutnie

ŚWIETNA MUZYCZNA GRUPA

Poziomo: A-1. Rasa psów A-7. Arabski bazar B-9. Fachowiec od
dedukcji C-1. Rolada z drobiu w galarecie D-9. Prawy dop³yw Bzury
E-1. Ma³¿onka Kronosa w mitologii greckiej E-5. Po zachodzie
s³oñca G-1. Og³ada towarzyska I-1. ... Polana w Dolinie Bia³ki
(Tatry Wysokie) I-6. Opera Verdiego J-9. Imiê re¿ysera filmu histo-
rycznego �Bitwa Warszawska 1920� K-1. Drobiazg bez znaczenia
L-9. Bzu lub ró¿y M-1. Konkurent RMF FM M-5. Grzybowy i sa-
mochodowy.

Pionowo: 1-A. Biper. 1-I. Miasto nad rzek¹ Reg¹ 2-E. Grupa wysp
w³oskich na Morzu �ródziemnym 3-A. Georginia inaczej 3-I. Po
przeciwnej stronie mety 4-F. Nad ni¹ Wi�lica 5-A. Lekki posi³ek
w porze po³udniowej dla Anglików 5-J. �... prasowa� w niedziel-
nym programie wieczornym TVN 24 6-E. Prawy dop³yw Sekwany
(Francja) 7-A. Tajny alfabet 7-I. Znany koncern komputerowy 9-A.
Urzêdnik za³atwiaj¹cy wszelkie sprawy zwi¹zane z wy³adunkiem
towarów ze statku 9-I. G³ówny bohater spod Troi 11-A. Ro�lina
z amarylkowatych 11-I. Oddzielny zwrot muzyczny 13-A. Kompo-
nent 13-I. Gatunek cebuli.          oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Minê³y znów kolejne lata,
Znacz¹c minionych czas datami.
Powtórnie wita was Kasprowicz,
I pyta: czy to Wy - kochani.

Czy przybyli�cie w moje progi,
By znów wspomnienia swe od�wie¿yæ?
Czy wci¹¿ mnie jeszcze pamiêtacie,
Powiedzcie - co dzi� chcecie prze¿yæ?

Czy spogl¹daj¹c wstecz, za siebie,
M³odo�ci swej nie ¿a³ujecie,
Bo wyfruwaj¹c z Kasprowicza
Rozlecieli�cie siê po �wiecie.

By plany realizowaæ
By wychowywaæ wnuki, dzieci,
Jednak jeste�cie tutaj dzisiaj,
Mimo ¿e czas tak szybko leci.

Zostan¹ zawsze nasze �lady,
Nie ma nas wszystkich, wielka szkoda,
¯e nie spotkamy siê w komplecie,
Trwa jednak dalej ta przygoda,

Któr¹ mo¿emy nazwaæ ¿yciem,
I któr¹ w ca³ej rozci¹g³o�ci,
Tak prze¿ywamy, aby zawsze,
Powracaæ do lat swej m³odo�ci.

Sze�ædziesi¹t lal to bardzo wiele,
By podsumowaæ przesz³e lata,
Dlatego nisko schylmy g³owy,
Na cze�æ zacnego jubilata.

Wiele wysi³ku, trudu, pracy,
Po�wiêcili�my wspólnie, razem.
Aby dzi� z dum¹ móc �wiêtowaæ,
Kasprowiczowskie �wiêto marzeñ.

Dzisiaj tak licznie zgromadzeni,
Gdy wspominamy dawne dzieje,
Znowu jeste�my odm³odzeni,
O lat czterdzie�ci - mam nadziejê.

Znów zasiadamy obok siebie,
I zape³niamy dawne klasy,
I wspominamy ze wzruszeniem,
Dawne, beztroskie, piêkne czasy.

Przypominamy swe sukcesy,
Co imiê szko³y rozs³awia³y,
Jeste�my dumni z tych osi¹gniêæ,
Wk³ad w ich zdobycie nie by³ ma³y.

Gdy rozejrzymy siê doko³a,
Widzimy braci swoich wszêdzie,
Co siê wywodz¹ z Kasprowicza,
Tak by³o i tak zawsze bêdzie.

Podajmy sobie wszyscy rêce,
By wiêzy nasze by³y trwalsze,
I pamiêtajmy o swej szkole,
Kasprowicz czeka na Was zawsze.

Stanis³awa Bawej

� W latach 1954-2014, w �Kasprowiczu�, uczy³o a¿ 266
nauczycieli ...
� Na 30 olimpijczyków szczebla centralnego II Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie a¿ o�miu
przygotowa³a Stanis³awa Podgórska-Bawej - profesor
biologii ...
� Na 60-lecie swojej szko³y pani profesor napisa³a okolicz-
no�ciowy wiersz.

Na 60−lecie Kasprowicza
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¯YCIE DIECEZJALNE

Ostatnie spotkanie w ramach cyklu �Roz�piewany Dworek Modrzewiowy�
z Wokalnym Zespo³em Kameralnym Cantabile atmosfer¹ przypomina³o
rodzinne lub przyjacielskie spotkanie. Zaproszeni przez zespó³ go�cie:
Jaros³aw Domaga³a, Maciej Klimarczyk i Andrzej Sodulski piêknie wpro-
wadzali zebranych w czarowny klimat �wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wspólne
�piewanie kolêd i pastora³ek przez mieszkañców Kutna i Cantabile, przy
ubranej choince, mimo mrozu na dworze sprawi³o, ¿e dobrze nam by³o
razem� Joanna Domaga³a, jak zawsze, w sposób subtelny i roztaczaj¹c
wokó³ siebie ciep³¹, pe³n¹ ¿yczliwo�ci  atmosferê, prowadzi³a to muzyczne
spotkanie. Owacj¹ na stoj¹co zebrani podziêkowali zespo³owi Cantabile
pod dyrekcj¹ Joanny Domaga³y oraz zaproszonym go�ciom za te chwile
wzruszeñ. Podziêkowania kierujemy pod adresem prezydenta miasta Kutna,
który wspar³ finansowo ten projekt. Jak stwierdzili przybywaj¹cy na te
cztery muzyczne spotkania mieszkañcy miasta, projekt ten bardzo siê
wszystkim podoba³ i a¿ szkoda, ¿e by³o to ju¿ ostatnie spotkanie.

ROZŚPIEWANI

W dniu 12 grudnia 2014 r. odby³o sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Kutnowskiego Ko³a Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Po¿arnictwa RP.
Podsumowano czteroletni¹ kadencjê. Sprawozdania przedstawiali: prezes
Jerzy Wieczorkowski z dzia³alno�ci Zarz¹du, skarbnik Anna Zaremba
zreferowa³a dzia³alno�æ finansow¹. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
Jan Falborski przedstawi³ materia³ z kontroli Zarz¹du, zaprezentowa³
wnioski i zaproponowa³ udzielenie absolutorium. Przeprowadzono
wybory do Zarz¹du Ko³a i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarz¹du
ponownie wybrany zosta³ Jerzy Wieczorkowski, a Komisji Rewizyjnej
Jan Falborski. Do Zarz¹du wybrano Miros³awa Jakubiaka na funkcjê
wiceprezesa, skarbnikiem zosta³a Anna Zaremba, sekretarzem Stanis³aw
Majtczak oraz Andrzej Popielarczyk, cz³onek Zarz¹du. Cz³onkami Komisji
Rewizyjnej wybrano: Tadeusza Króla i Edwarda Antczaka. Przyjêto
program dzia³ania na lata 2015-2018.

OBRADOWALI EMERYCI

W trakcie zebrania dokonano dekoracji odznak¹ �Za Zas³ugi dla Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów Po¿arnictwa RP� Antoniego Walczaka jednego
z za³o¿ycieli Zwi¹zku i d³ugoletniego cz³onka. Komendant Powiatowy
PSP Marek Myszkowski pogratulowa³ wybranym na funkcje zwi¹zkowe
i z³o¿y³ ¿yczenia �wi¹teczne. Zebranie zakoñczono uroczystym op³atkiem
po wprowadzeniu i b³ogos³awieñstwie kapelana stra¿aków powiatu
kutnowskiego ks. Piotra Kalisiaka. Wybrano dwoæh delegatów na Zjazd
Wojewódzki w £odzi. S¹ to: Jerzy Wieczorkowski i Stanis³aw Majtczak.

(...) Podczas wspomnianego odczytu sprzed kilkudziesiêciu laty, wielkie
wra¿enie zrobi³ na mnie opis egzekucji Orlika, jaki prelegent odtworzy³
na podstawie wspomnieñ swojego dziadka Andrzeja Romualda Rykow-
skiego (1854-1945): �... Jako ma³y ch³opiec bytem �wiadkiem rozstrzelania
�Orlika� - powiada³ Andrzej Romuald swojemu wnuczkowi W³odzimie-
rzowi. - Wraz z innymi ch³opcami pobiega³em na miejsce maj¹cej siê
odbyæ egzekucji przy ul. Stodolnej. Poniewa¿ mieszkañcom zabroniono
zbli¿aæ siê do miejsca egzekucji, ukryli�my siê za stoj¹c¹ w pobli¿u
stodo³¹ i wygl¹dali�my zza wêgla. Na polu w odleg³o�ci ok. 150 metrów
od ul. Stodolnej zakopany by s³up. Przed s³upem, po obu jego stronach,
stanê³y dwa oddzia³y piechoty, a trzeci przed tymi dwoma frontem do
s³upa. Przed tym oddzia³em stan¹³ pluton egzekucyjny. �Orlika� przy-
wieziono pod stra¿¹ na otwartym wozie. Odziany by³ w d³ug¹, bia³¹
koszule. Po odczytaniu wyroku zosta³ ustawiony pod s³upem. Nie zosta³
jednak do niego przywi¹zany, prawdopodobnie na jego pro�bê. Tylko oczy
zosta³y zawi¹zane chustk¹. Po rozstrzelaniu �Orlika� cia³o jego zosta³o
zakopane na miejscu stracenia, a po jego grobie przemaszerowa³y
oddzia³y piechoty, dla trudniejszego odnalezienia miejsca pochowania.
W jednej z nastêpnych nocy cia³o �Orlika� zosta³o odkopane i pochowane
na cmentarzu. Na jego grobie by³o zawsze du¿o kwiatów. Na tym miejscu
znajduje siê zbudowane przez mieszkañców Przasnysza mauzoleum...�. (...)
Mariusz Bondarczuk �Miêdzy Sójkami a Przasnyszem, czyli ma³a krucjata
przeciw abstrakcjom w historii �Ma³ych Ojczyzn� na marginesie studiów
nad ¿yciem i �mierci¹ Stefana Cieleckiego (1833-1863" [w:] Kutnowskie
Zeszyty Regionalne. Tom XVIII, TPZK, Kutno 2014

MIĘDZY SÓJKAMI,
A PRZASNYSZEM

(...) S¹dzê, ¿e ta ostatnia kwestia by³a jedn¹ z g³ównych przyczyn, dla
których zaj¹³em siê badaniem biografii Stefana Cieleckiego, ps. Orlik,
dowódcy jednego z oddzia³ów w Powstaniu Styczniowym walcz¹cego na
Pó³nocnym Mazowszu przeciwko Rosjanom o dawno ju¿ utracon¹
niepodleg³o�æ Polski. Rodzinnie kojarzony jest on z Sójkami pod Kutnem,
gdzie jego ojciec Feliks (1801-1867) by³ w³a�cicielem sporego maj¹tku.
Po�miertnie Orlik �nale¿y� jednak do Przasnysza, gdzie 14 listopada 1863
roku salwa plutonu egzekucyjnego przerwa³a jego krótkie, 30-letnie
¿ycie. No i w tym mie�cie, w którym z kolei moje ¿ycie siê zaczê³o i gdzie
mieszkam ju¿ wiele lat, spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki Stefana Cieleckiego.

Tablica na Mauzoleum Walki o Niepodleg³o�æ w Przasnyszu (fot.
Mariusz Bondarczuk).

Mauzoleum Walki o Niepodleg³o�æ na Cmentarzu Parafialnym
w Przasnyszu. Tu spoczywaj¹ prochy Stefana Cieleckiego (fot.
Mariusz Bondarczuk).

ORSZAK TRZECH KRÓLI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Podobnie jak w roku ubieg³ym orszakowi przewodzili trzej królo-
wie jad¹cy na koniach. G³o�no �piewane kolêdy przez id¹cych
wspiera³y po³¹czone orkiestry dête OSP z Kutna i Góry �wiêtej
Ma³gorzaty.

By³a to wielka manifestacja wiary. Zebrani wokó³ stajenki miesz-
kañcy miasta wys³uchali kolêd i pastora³ek wykonanych przez
dzieci oraz Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Brawami
nagrodzono tak¿e Julkê Feliniak �piewaj¹c¹ kolêdê �Oj malu�-
ki��. Anio³y, w które wcieli³y siê uczennice kutnowskich szkó³
rozdawa³y zebranym wspania³e pierniki.

Koordynatorem uroczysto�ci by³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek.
G³ównym organizatorem orszaku by³a Fundacja Orszaku Trzech
Króli wspieraj¹ca tak¿e 330 miast w jego przygotowaniu. Przy-
pomnijmy, ¿e w Kutnie po raz pierwszy taki orszak przeszed³ ulic¹
Królewsk¹ do stajenki na placu J. Pi³sudskiego 6 stycznia 2012
roku.         /A.B./
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KONIEC „TEVY”,
CZYLI „POLFY”

To ju¿  30 lat

JUBILEUSZ “DZIEWIĄTKI”

50−LECIA KAPŁAŃSTWA HIPERMARKET MARCREDO DZIŚ − ŚWIĘTUJEMY DIAMENTOWY
JUBILEUSZ NASZEJ „BUDY”!

V ODYSEJA HISTORYCZNA JUBILEUSZ 75−LECIA STO LAT KOLEJKI

REKORD ŚWIATA
Pu³kownik doktor Jaros³aw Kraszewski, szef Wojsk
Rakietowych i Artylerii

NASI NA PARNASIE
NAJWIĘKSZA INWESTYCJA

STRONNICZY PRZEGLĄD PRASY − ROK 2014


