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200 LAT DLA PANI ANI

W miniony weekend piêkny jubileusz 100-lecia urodzin obcho-
dzi³a mieszkanka Kutna Anna G³ogowska. Z tej okazji prezydent
Kutna Zbigniew Burzyñski przekaza³ serdeczne ¿yczenia i s³odki
upominek. Jubilatka urodzi³a siê 10 stycznia 1915 roku w Go³ê-
biewie ko³o Kutna.      (ci¹g dalszy - strona 3)

KUTNOWSKA „SYRENKA”

O nowej, kutnowskiej �Syrence�, wspólnym dziele Agencji Rozwoju
Regionu Kutnowskiego i AMZ - KUTNO Sp. z o.o. czytaj na stronie 2.

Dzieciaki - starszaki, z grupy VI �Rybki� Przedszkola Miejskiego nr 15
�Bajka� w Kutnie, zaprosi³y swoje Babcie i Dziadków na ich doroczne
�wiêto.            (ci¹g dalszy - strona 3)

ŚWIĘTO BABCI

ŚWIĘTO DZIADKA

W styczniu − tradycyjnie − wydaliśmy dwa numery „PŻK”.
Teraz prezentujemy daty wszystkich wydań w I kwartale 2015 r.
(patrz strona 3). Tak mimochodem przypominamy, że już 10
lutego trzecie wydanie naszej gazety będzie nosiło nr 400!
Ten numer wydajemy w 17−tym roku działalności edytorskiej.

JUBILEUSZ!

ROK REGIONALISTÓW

W sali koncertowej Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Karola Kurpiñ-
skiego w Kutnie cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
dokonali podsumowania swej dzia³alno�ci za miniony 2014 rok.

(ciag dalszy - strona 10)

NA CZELE SAMORZĄDU
Rozmowa z Grzegorzem Chojnackim,
Przewodnicz¹cym Rady Miasta Kutno

- Jak ¿yciowa droga poprowadzi³a pana do funkcji Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Kutna?
- ¯yciorys mam faktycznie do�æ bogaty, poniewa¿ zawsze by³em i nadal
jestem bardzo aktywnym cz³owiekiem.           (ci¹g dalszy - strona 3)

ROK REGIONALISTÓW

KANDYDAT NA PREZYDENTA

W niedzielê, 25 stycznia 2015 roku, w auli Wy¿szej Szko³y Gospodarki
Krajowej w Kutnie z mieszkañcami miasta spotka³ siê Andrzej Duda,
kandydat Prawa i Sprawiedliwo�ci na prezydenta RP. Pomimo s³abej
pogody na spotkanie przyby³o ponad sto osób. Obecni byli tak¿e pos³owie:
Marcin Mastalerek i Marek Matuszewski oraz senator Przemys³aw B³aszczyk.
Przyby³ych go�ci oraz  wszystkich zebranych powita³ Konrad K³opotowski,
przewodnicz¹cy powiatowych struktur PiS. Zabieraj¹c g³os Andrzej Duda
zaznaczy³ na wstêpie: �Kiedy ju¿ moja kandydatura jest wy³oniona przez
Prawo i Sprawiedliwo�æ to spotkanie  z mieszkañcami Kutna i miast woje-
wództwa ³ódzkiego jest niezwykle istotne. Uwa¿am, ¿e kandydat na
prezydenta RP powinien spotykaæ siê z Polakami, realizowaæ tak¿e spo-
tkania we wszystkich powiatach kraju. Kutno jest 38 miastem, w którym
mam przyjemno�æ byæ i dzieliæ siê moimi spostrze¿eniami dotycz¹cymi
z³ej, pe³nej b³êdów polityki kierowania pañstwem przez obecnego prezy-
denta�. Europose³ Andrzej Duda omówi³ szeroko dotychczasowe rz¹dy
panuj¹cej koalicji PO i PSL w naszym kraju. Przytacza³ przyk³ady zbytnich
obietnic wyborczych obecnego prezydenta i rz¹du. Skrytykowa³ sytuacjê
gospodarki narodowej, likwidacjê stoczni, przypomnia³ aferê �Amber
Gold�, ustawê o pracy do 67 roku ¿ycia.           (ci¹g dalszy - strona 6)
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S¹ to zdjêcia nowego prototypu, a dok³adnie pierwszej
sztuki z serii pojazdów do testów i homologacji kutnow-
skiej �Syrenki�. Prace nad ostateczn¹ stylistyk¹ zosta³y
zakoñczone na pocz¹tku 2014 r. i przyst¹piono do prac
projektowych, które s¹ obecnie na ukoñczeniu. Pod wzglê-
dem stylistycznym pojazd ró¿ni siê od prezentowanego
w 2013 r. Pojazdu Koncepcyjnego praktycznie wszystkim,
a w szczególno�ci stylistyk¹. Koncepcja bry³y zosta³a ta
sama, jednak tym razem stylistyka jest ju¿ bardziej
odwa¿ana i nowoczesna. Zbudowano nowoczesn¹ plat-
formê podwoziow¹, której celem jest ³atwa mo¿liwo�æ
rozbudowy o kolejne wersje nadwoziowe. W poje�dzie
znalaz³y siê najnowocze�niejsze rozwi¹zania techniczne
z dziedziny uk³adów napêdowych, czy te¿ jednostek
steruj¹cych elektronik¹. Zamontowano wspomaganie
kierownicy z funkcj¹ City, która znacz¹co poprawia kom-
fort manewrowania pojazdem.
Pojazd wyposa¿ono w nowoczesne o�wietlenie zewnêtrzne,
przednie reflektory wyposa¿ono w �wiat³a LED do jazdy
dziennej oraz soczewki regulowane elektronicznie. Tylne
�wiat³a wykonano ca³kowicie w technologii LED, co rów-
nie¿ podkre�la nowoczesno�æ pojazdu.
To wspólny projekt Agencji Rozwoju Regionu Kutnow-
skiego S.A. oraz AMZ - Kutno Sp. z o.o.

KUTNOWSKA „SYRENKA”

Firma AMZ-Kutno, po raz kolejny, uczestniczy w programie
modernizacji polskiej armii realizowanym bezpo�rednio po-
przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju. Program zak³ada
zaprojektowanie, a w kolejnym etapie, zbudowanie od pod-
staw nowego elementu wchodz¹cego w sk³ad uzbrojenia
polskiej armii. Dodatkowo otrzymany produkt ma byæ w mak-
symalnie mo¿liwym do osi¹gniêcia stopniu oparty na polskiej
technologii i wykonawstwie.
Ogromne do�wiadczenie jakie zdoby³a kutnowska firma przy
realizacji poprzednich autorskich projektów z zakresu obron-
no�ci kraju, zaowocowa³y ponownym zaproszeniem do udzia³u
w pracach nad nowym zadaniem postawionym przez Minister-
stwo Obrony Narodowej. W za³o¿eniach ustalono opracowanie
nowej technologii w stosunkowo krótkim okresie trzech lat,
pocz¹wszy od grudnia 2013 roku.
Od samego pocz¹tku AMZ-Kutno nale¿y do �cis³ego grona kon-
sorcjantów realizuj¹cych Projekt na rzecz bezpieczeñstwa
i obronno�ci pañstwa pod nazw¹: Lekki Opancerzony Trans-
porter Rozpoznawczy (skr. LOTR).
Wespó³ z kutnowsk¹ firm¹ AMZ w sk³ad Konsorcjum wesz³y
tak znacz¹ce podmioty jak:
- Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii,
- Wojskowy Instytut £¹czno�ci,

NOWY TRANSPORTER ROZPOZNAWCZY
- Wojskowy Instytut  Techniczny Uzbrojenia.
Powstaj¹cy w kutnowskich zak³adach pojazd jest nowatorskim
projektem w skali �wiatowej. Postawione przed konstruktorami
zadanie okre�la w swoich za³o¿eniach zaprojektowanie
pojazdu z wydajnym napêdem 4x4, posiadaj¹cego jednocze-
�nie wysokie zdolno�ci jako konstrukcji p³ywaj¹cej (amfibii).
Ca³a konstrukcja zabezpieczona zostanie nowoczesnym
pancerzem, aby zmaksymalizowaæ poziom bezpieczeñstwa
¿o³nierzy stanowi¹cych za³ogê pojazdu.
Warte szczególnej uwagi bêdzie nowoczesne rozwi¹zanie
systemu aktywnej obrony przed przeciwnikiem. Stanowi go
Zdalnie Sterowany Modu³ Obronny. Oznacza to, ¿e stanowiska
ca³ej za³ogi ukryte bêd¹ w g³êbokim wnêtrzu pancerza, a nie
tak jak stosowane jest w dotychczasowych konstrukcjach,
w znacznie s³abiej chronionych wie¿yczkach strzelniczych.
Konstrukcja LOTR-a zapewniaæ bêdzie zarówno pozyskiwanie
szczegó³owych informacji o dynamice pola walki, dziêki
zastosowaniu najnowocze�niejszych technik obserwacji
i rozpoznania, ale równie¿ � warto podkre�liæ � bêdzie zapew-
niaæ za³odze niespotykany dot¹d poziom bezpieczeñstwa
w³asnego.
S³u¿ba w oddzia³ach rozpoznania nale¿y do najniebezpiecz-
niejszych w kontek�cie obecnego pola walki. Zasada �widzieæ,

lecz nie byæ widzianym� jest trudnym do osi¹gniêcia kompro-
misem w stosowanych obecnie pojazdach wojskowych. Nie
znajduj¹c zadowalaj¹cych rozwi¹zañ po�ród stosowanych
w armiach na ca³ym �wiecie, Ministerstwo Obrony Narodowej
wdro¿y³o do realizacji program opracowania �od podstaw�
naszego w³asnego pojazdu dla oddzia³ów rozpoznania pola
walki.
W za³o¿eniu, ¿o³nierze pe³ni¹cy s³u¿bê na LOTR-ach, bêd¹
mieli zapewniony najwiêkszy z mo¿liwych wspó³cze�nie do
osi¹gniêcia poziomów bezpieczeñstwa przed ogniem wroga.
Szereg nowatorskich rozwi¹zañ zastosowanych w tym poje�-
dzie, miêdzy innymi  nowoczesny pancerz, rozbudowane
systemy ostrzegania przed wykryciem przez nieprzyjaciela, czy
te¿ zastosowane rozwi¹zania aktywnej obrony pojazdu, powo-
duj¹ w efekcie powstanie nowatorskiej konstrukcji, niespoty-
kanej dotychczas na wspó³czesnym polu walki.
Nowy pojazd, skonstruowany w zak³adach AMZ, do³¹czy do
innych produkowanych ju¿ tam pojazdów specjalnych (Dzik,
Tur, ¯ubr, Rosomak), dziêki którym ta kutnowska firma ma
swój du¿y wk³ad w wysoki poziom obronno�ci naszego
pañstwa.
Nie mniej wa¿ny jest fakt, ¿e to w³a�nie dziêki wdra¿aniu
nowatorskich projektów, stosowaniu nowoczesnych technologii
materia³owych i produkcyjnych, bezpieczeñstwo polskiego
¿o³nierza w s³u¿bie krajowej, jak te¿ na misjach zagranicznych,
utrzymywane jest na niezmiennie bardzo wysokim poziomie.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

200 LAT DLA PANI ANI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ukoñczy³a Szko³ê Handlow¹ w Kutnie. Ma³¿eñstwo pañstwa G³ogow-
skich doczeka³o siê 6-ciu córek. Jak wspominaj¹ córki wiele zawdziêczaj¹
swojej mamie, która by³a osob¹ bardzo pracowit¹, przedsiêbiorcz¹ i od-
dan¹ swojej rodzinie. Z pewno�ci¹ te cenne warto�ci kontynuuj¹ nastêpne
pokolenia Jubilatki. Szacowna pani Ania cieszy siê dobrym zdrowiem
i kondycj¹ intelektualn¹. Doczeka³a siê 11 wnuków, 13 prawnuków i pra-
prawnuczki Hani. Jej recepta na d³ugoletnie ¿ycie w dobrej kondycji to
optymistyczne nastawienie, troska i mi³o�æ najbli¿szych, bo to dodaje si³
na dalsze ¿ycie.

Nowy prezes
Nowym prezesem Kutnowskiego
Szpitala Samorz¹dowego Spó³ka
z o.o. zosta³ Jerzy Subczyñski,
dotychczasowy ordynator
Oddzia³u Chorób Wewnetrz-
nych (specjalista chorób
wewnêtrznych, pulmonolog
i onkolog). Pe³ni³ on ju¿ funk-
cjê dyrektora do spraw lecz-
nictwa kutnowskiego szpitala.
Zast¹pi³ na tym stanowisku
Andrzeja Musia³owicza, który
sprawowa³ tê funkcjê przez
oko³o dwa lata. Zarzucono mu
m.in. brak realnego planu
ratowania spó³ki, próbê jej
cichej prywatyzacji i jego
zgodê na powo³anie tymczaso-
wego zarz¹du spó³ki, sprawo-
wanego przez kancelariê
prawn¹ z Warszawy.
Planeta Niebiañskich
Smaków
W kutnowskim szpitalu otwarta jest
ju¿ Planeta Niebiañskich Smaków.
Restauracja znajduje siê na parterze
(po laboratorium).

Ulica Poprzeczna
Prawie 4,7 mln z³ kosztowa³a
budowa ulicy Poprzecznej, w kut-

Numer Data dystrybucji Data wydania
2/399 27 styczeñ 29 styczeñ
3/400 10 luty 12 luty
4/401 26 luty 26 luty
5/402 12 marzec 12 marzec
6/403 31 marzec 2 kwiecieñ

Harmonogram wydań „PŻK”
w I kwartale 2015 roku:

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

By³y brawa od babæ i dziadków, którzy otrzymali laurki od swoich skar-
bów. Uroczysto�æ zakoñczy³ wspólny s³odki poczêstunek.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przygotowa³y - pod kierownictwem nauczycielek - Pauliny Marciniak
i Marty Szubskiej, okoliczno�ciowy program recytatorsko-wokalno-
taneczny.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokszta³c¹cych 2014 r. na 385 miejscu
(37 miejsc wy¿ej ni¿ w roku ubieg³ym), uplasowa³o siê I Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie. Na 491 pozycji (analogicznie jak
w ubieg³ym roku) znalaz³o siê III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. St. Staszica
w Kutnie. W grupie techników dobre 175 miejsce zdoby³o Technikum z Zespo³u
Szkó³ nr 3 im. W³. Grabskiego. Niez³e bo 189 miejsce zdoby³o Technikum
z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. St. Staszica.

Nie najgorzej!

nowskiej podstrefie £SSE. Uzyskano
dofinansowanie z UE 2,3 mln z³.
Roboty wykona³o PIB �Mawex�
W³odzimierz Paw³owski Kutno.

Gie³da z parkingiem!?
Teren dawnej, kutnowskiej gie³dy
samochodowej zosta³ wynajêty
przez Stowarzyszenie Wêdkarskie
�Zalew�. Bêdzie parking - z mo¿-
liwo�ci¹ sprzeda¿y samochodów?!
Co ciekawe, dotychczas wjazd na
gie³dê kosztowa³ 25 z³, a teraz...
8 (osiem) z³otych.

Bez kontraktu
Kolejny rok Centrum Kardiologii
Allenort w Kutnie jest bez kontrak-
tu z NFZ. Teraz protestuj¹ pacjen-
ci, ale ich �g³os� - niewiele znaczy...

Hallo, hallo...
Poniesione wydatki w 2014 roku na
s³u¿bowe rozmowy telefoniczne.
Urz¹d Miasta Kutna oraz USC
w Kutnie: telefony stacjonarne -
17.092,98 z³; telefony komórkowe
- 23.373,01 z³ (w tym: prezydent
i zastêpcy - 4.904,67, pracownicy -
18.468,34). Starostwo Powiatowe
w Kutnie: koszt s³u¿bowych tele-
fonów komórkowych Zarz¹du
Powiatu w Kutnie wyniós³
2.647,75, przewodnicz¹cego Rady
Powiatu w Kutnie 1.158,65 i urzêd-
ników 8.008,65 z³.

KAPITUŁA NAGRODY
„KUTNOWSKI HIT 2014”

- Marek Jankowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego,
- Grzegorz Chojnacki - przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno,
- Zdzis³aw Sapiejka - czterokrotny by³y radny Powiatu Kutnowskiego,
- Andrzej Stelmaszewski - redaktor naczelny �P¯K�,
- Jerzy Papiewski - sekretarz redakcji �P¯K�.

Komisja Konkursu Sportowego
„Najlepszy trener, zawodnik, drużyna Ziemi Kutnowskiej 2014”

1. Marek Jankowski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego;
2. Grzegorz Chojnacki - przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutno;
Dziennikarze �P¯K�:
3. Andrzej Stelmaszewski - redaktor naczelny �P¯K�,
4. Jerzy Papiewski - sekretarz �P¯K�,
5. Andrzej Bieñkowski,
6. Bogdan Gajewski.

W sali wyk³adowej Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej w Kutnie,
22 stycznia 2015 r., odby³o siê statutowe zebranie Ko³a Miejskiego
�Pokolenia�. Wziê³o w nim udzia³ 42 cz³onków. Po raz ostatni
zebraniu przewodniczy³ Zdzis³aw Sapiejka, d³ugoletni przewod-
nicz¹cy i za³o¿yciel Ko³a. W kilku zdaniach wspomnia³ o  ubie-
g³orocznych dzia³aniach zwi¹zanych z prowadzon¹ akcj¹ przed-
wyborcz¹ w wyborach do samorz¹dów gmin, miast, powiatów
i sejmików. Z³o¿y³ wyrazy podziêkowania. Stwierdzi³: �By³ to
chyba najbardziej odpowiedni moment, aby po siedmiu latach pe³-
nienia tej funkcji przewodnictwo przekazaæ komu� m³odszemu,
zgodnie z nazw¹  stowarzyszenia � �Pokolenia�. Nowi ludzie
zawsze wnios¹ co� nowego, a proponowane pomys³y na pewno
znajd¹  uznanie w naszej grupie� - zaznaczy³ Zdzis³aw Sapiejka.
Rezygnacjê z funkcji wiceprzewodnicz¹cego Stowarzyszenia
z³o¿y³ tak¿e Wies³aw Garstka. W wyniku kole¿eñskiej dyskusji
i jawnego g³osowania nowych kandydatur sk³ad osobowy Zarz¹du
Ko³a Miejskiego �Pokolenia� przedstawia siê nastêpuj¹co: Krzysz-
tof Wac³aw Dêbski � przewodnicz¹cy, Anna Wolska- Katzerke �
wiceprzewodnicz¹ca, Martyna Pajmel � sekretarz, Mieczys³aw
Orliñski � skarbnik, Leszek Drapiñski � cz³onek Zarz¹du. Podjêto
te¿ decyzjê, ¿e w dniu 9 lutego odbêdzie siê Walne Zebranie Spra-
wozdawcze.         /A.B./

POKOLENIOWE ZMIANY

Urodzi³em siê 10 maja 1964 r. w Kutnie. Szko³a Podstawowa nr 1, jeszcze
na ul. Staszica, ZSZ (1979-1982) i TM (1982-1985) w Zespole Szkó³ Nr 1
im. J. Gagarina w Kutnie, 1986-1992 Wy¿sza Szko³a Pedagogiki Specjalnej
im M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Mgr pedagogiki specjalnej, specjal-
no�æ oligofrenopedagogika. ¯onaty od 1987 r.; ¿ona Agnieszka, poznana
jeszcze przed studiami. Pracuje równie¿ w SOSW Nr 1 w Kutnie. Dwóch
synów: Szymon, aktualnie student 4 roku prawa na  UJ w Krakowie (swego
czasu gdy by³ uczniem LO im S. Staszica by³ pos³em na Sejm Dzieci i M³o-
dzie¿y) oraz Miko³aj, student 2 roku Politechniki w Warszawie na kierunku
budownictwo. Moje zainteresowania to: sport (gram w pi³kê siatkow¹, je¿d¿ê
na nartach), podró¿e, ksi¹¿ka i film.

NA CZELE SAMORZĄDU

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jestem rodowitym kutnianinem od 10 maja 1964 roku. Jestem absolwentem
Technikum Mechanicznego w ZS nr 1, wtedy im. J. Gagarina. Nastêpnie mia³em
krótki epizod z wojskiem, a potem studia magisterskie na WSPS im. M. Grze-
gorzewskiej w Warszawie. Ju¿ pod koniec studiów  podj¹³em dzia³alno�æ
gospodarcz¹, któr¹ z ró¿nym skutkiem prowadzi³em do 2000 roku. W tzw. miê-
dzyczasie dwa lata pracowa³em w Holandii. Pracê zawodow¹ w SOSW Nr 1
w Kutnie rozpocz¹³em 1.09.1994 r. i pracujê tam do dzi�. W O�rodku pe³ni³em
ró¿ne funkcje: wychowawca i kierownik internatu, wicedyrektor, nauczyciel.
Ca³y czas podnosi³em swoje kwalifikacje: ukoñczy³em piêæ kierunków studiów
podyplomowych, kursy kwalifikacyjne oraz liczne mniejsze formy doskonalenia
zawodowego. Zaowocowa³o to tym, i¿ mog³em podj¹æ dodatkowe zatrudnienie
w systemie weekendowym jako wyk³adowca w ZDZ Warszawa CK w Kutnie
oraz WSGK w Kutnie. Dodatkowo podejmujê zlecenia jako doradca zawodowy
w programach PO KL dla ró¿nych instytucji.
- Jakie ma pan zainteresowania spo³eczne?
- Nie tylko praca zawodowa jest moj¹ pasj¹... Dzia³am spo³ecznie, jestem cz³on-
kiem kilku organizacji pozarz¹dowych m.in. �Bank ̄ ywno�ci�, �Jeste�my dla
Was�, MKS Kutno gdzie pe³ni³em funkcjê wiceprezesa d/s pi³ki no¿nej. Na
koniec tej wyliczanki dodam jeszcze dzia³alno�æ polityczno samorz¹dow¹, któr¹
te¿ zajmujê siê od dawna. Co prawda partii, której by³em cz³onkiem i szefem
struktur miejskich, ju¿ nie ma (UW), ale dzia³alno�æ samorz¹dowa pozosta³a.
- Od kiedy dzia³a pan aktywnie w samorz¹dzie terytorialnym?
- W samorz¹dzie terytorialnym dzia³am od kwietnia 2004 roku, kiedy to zosta³em
zastêpc¹ prezydenta miasta. Zaproponowa³ i powierzy³ mi tê funkcjê Zbigniew
Burzyñski, prezydent miasta. Od 2006 r. jestem radnym Rady Miasta Kutno.
Do 24.09.2012 r. pe³ni³em funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady, a od tego dnia
jestem przewodnicz¹cym Rady Miasta Kutno. Jestem tak¿e cz³onkiem Komi-
sji Rozwoju Miasta.
- Jak pan ³¹czy pracê zawodow¹ ze spo³eczn¹?
- Jestem osob¹, która bardzo du¿o pracuje. Mo¿e nie jestem pedantyczny, ale
na pewno bardzo dobrze zorganizowany. Pozwala mi to ³¹czyæ ró¿ne obowi¹zki
bez szkody dla nich. Poniewa¿ w szkole pracujê 18 lat to warsztat pracy mam
opanowany. Sprawdzam prace uczniów i przygotowujê siê do zajêæ wieczorami.
- Jaka tematyka dominowa³a w obradach 2014 roku?
- Rada Miasta ma ramowy plan pracy na ka¿dy rok. Taki sam plan ma ka¿da
z sze�ciu sta³ych komisji. Wype³nianych zadañ by³o wiele. Do tej pory odby³o
siê 11 sesji (które trwa³y ³¹cznie ok. 34 godz.), Rada podjê³a 115 uchwa³, ¿adna
z nich nie zosta³a w ca³o�ci uchylona w trybie nadzoru Wojewody £ódzkiego.
Wa¿niejsze tematy, którymi zajmowa³a siê Rada to: przeciwdzia³anie bezro-
bociu, wspó³praca z NGO, dzia³anie instytucji o�wiatowych, kultury, sportu
i pomocy spo³ecznej, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta, zadania
inwestycyjne, wykonanie bud¿etu.
- Sukcesy 2014...
- Uwa¿am, ¿e najwiêkszy mój sukces to wywi¹zywanie siê z obietnic wybor-
czych sk³adanych mieszkañcom okrêgu, z którego zosta³em wybrany. W mojej
dzielnicy, za naszej kadencji, by³o bardzo du¿o inwestycji: kanalizacja sanitarna,
budowa kilkunastu dróg (wcze�niej wiêkszo�æ ulic mia³a nawierzchniê grun-
tow¹), termomodernizacja, hala sportowa i boisko Orlik 2012 przy SP 6, place
zabaw, parkingi itp. Za pora¿kê uzna³bym wynik w ostatnich wyborach. Przy
ca³ym moim zaanga¿owaniu w sprawy �rodowiska lokalnego 140 g³osów to
s³aby wynik. Muszê aktywniej pracowaæ przy nastêpnych wyborach.
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WIEŚCI GMINNE

WO�P w ¯ychlinie rozpoczê³a siê w sobotê (10.01) koncertem zespo³u
�Kobranocka�. Natomiast w niedzielê odby³ siê pokaz musztry paradnej
Zwi¹zku Strzeleckiego ZS nr 1 w ̄ ychlinie. By³ bieg �Policz siê z cukrzyc¹�
i Wielkie Serce WO�P z udzia³em wszystkich wolontariuszy. W ¯ychliñ-
skim Domu Kultury wyst¹pi³y zespo³y: �Fatich�, �Unnamed�, �No Pack�
i �Game Cover�.

„OWSIAK” W KROŚNIEWICACH

(...) Dla mnie kuriozalna jest sytuacja, ¿e Zarz¹d szpitala, który winien
naprawiæ sytuacjê placówki, w listopadzie zgodzi³ siê na to, aby kancelaria
prawna z Warszawy przyjê³a zarz¹d przymusowy nad KSS (...).
(...) Ka¿dy dzieñ pracy szpitala w obecnej sytuacji to prawie 10.000 PLN
d³ugu.      dr Adam Handzelewicz w �Gazecie Lokalnej� z 15 stycznia:

�Szpital na skraju przepa�ci�

Nic dodaæ, nic uj¹æ

BIEL W CZERNI

14 stycznia 2015 r. w atrium budynku Senator w Warszawie odby³a siê
uroczysta gala, podczas której wrêczono dyplomy i granty laureatom kon-
kursu �Tu mieszkam, tu zmieniam� zorganizowanego przez fundacjê Ban-
ku Zachodniego WBK. Jednym ze zwyciêzców by³o tak¿e Muzeum im.
Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach ze swoim projektem �Baj-
kowe Poranki w Muzeum�. Nagrodê odebra³ osobi�cie dyrektor placówki
Grzegorz Dêbski (z lewej).
Uroczysto�æ rozpoczê³a siê od wyst¹pienia prezesa Banku Zachodniego
WBK Mateusza Morawieckiego oraz prezeski Fundacji Banku Zachod-
niego WBK Elizy Dzwonkiewicz, którzy opowiedzieli o za³o¿eniach
i idei konkursu. Po czê�ci oficjalnej mia³ miejsce koncert mistrza �wiata
DJ-ów Steve�a Nasha wraz z �Turntable Orchestra�. W programie nie
zabrak³o tak¿e przepiêknego pokazu �wietlnych iluminacji. Galê popro-
wadzili: dziennikarka Agnieszka Cegielska i ambasador konkursu - aktor
Jakub Weso³owski.

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Przypominamy, ¿e Muzeum uzyska³o w ramach konkursu grant na zorga-
nizowanie �Bajkowych Poranków w Muzeum� - cyklicznych, niedzielnych
spotkañ rodzinnych. Ka¿de spotkanie ma siê sk³adaæ z dwóch czê�ci.
Pierwsza z nich obejmowaæ bêdzie projekcjê bajek, wy�wietlanych za
pomoc¹ projektora slajdów, z udzia³em lektora u³atwiaj¹cego zrozumienie
bajki przez najm³odsze dzieci.  Drug¹ czê�æ spotkañ stanowiæ bêd¹ warsz-
taty plastyczne, tematycznie zwi¹zane z wy�wietlan¹ bajk¹. W ramach
cyklu odbêd¹ siê cztery spotkania (w terminie luty - maj). Pierwsze pla-
nowane jest na drug¹ po³owê lutego. W �Bajkowych Porankach� mo¿e
uczestniczyæ ca³a rodzina, co pozwoli pog³êbiæ wiêzi miêdzypokoleniowe.
Doros³ym umo¿liwiamy nostalgiczny powrót do dzieciêcych lat, a naj-
m³odszych zapraszamy do pobudzaj¹cego wyobra�niê i kreatywno�æ �wiata
bajek.          Anna Rajska - Muzeum w Kro�niewicach

Nomen omen, 13 stycznia, na portalu eKutno ukaza³a siê informacja
o wydatkach Starostwa Powiatowego na og³oszenia i reklamê. Poszcze-
gólne media - z ogólnej kwoty 11.726,53 z³ - otrzyma³y: Powiatowe ¯ycie
Kutna i Gazeta Wyborcza po 3.444 z³; Lokalna z mutacj¹ KCI - 1.483,33;
e-Kutno.pl - 1.107; Dziennik £ódzki - 1.085,85; ARRK - 707,25; EKU 24
- 270,60, Toya - 123 z³ i kutno.com.pl - kwota 61,5 z³otego.

Mniej wiêcej tak powinno byæ...!?
Siêgn¹³em pamiêci¹ wstecz i oniemia³em!? W 2010 roku to samo Starostwo
w Kutnie, tylko z inn¹ kobiet¹ na czele, wyda³o na te cele 69.354,85 z³.
Ponad sze�ciokrotnie wiêcej ni¿ - w 2014 roku. Tak¿e rozrzut wydatków
by³ inny... Najwiêcej KCI z �Gazet¹ Lokaln¹� (34.325,26 z³); Polska
Dziennik £ódzki (bodaj¿e 20.919,34 z³), ARRK (12.754,33) i �P¯K� -
366 z³otych (sic!). Realnie oceniaj¹c: rozbój - w bia³y dzieñ! Nikt mi nie
wyt³umaczy, ¿e w ten sposób nie kupowano propagandê wyborcz¹ za
pañstwowo-samorz¹dowe pieni¹dze!!! I co? Ano nic, nikomu siê nie
sta³o!!! Wiêc je�li w Polsce �uchodz¹ takie numery� to mo¿e w tegorocz-
nych wystawmy by³¹ starostê, obecni marnuj¹c¹ siê w maleñkiej gminie
D¹browice. Z takim propagandowym zaciêciem (a w³a�ciwie zadêciem)
nadaje siê co najmniej na pos³a - ministra, albo mo¿e zast¹piæ ... obecn¹
premier. Bêdzie - �mieszniej!

Ale to ma³e piwo!
Kilka dni pó�niej ten sam portal og³osi³ wydatki na te cele Urzêdu Miasta
Kutno ogólnej warto�ci 187.068.38 z³. Pe³na �wolnoamerykanka�!
Wybitnie preferowani byli: i-Media KCI, Magazyn KCI i Gazeta
Lokalna � 79.584,92 PLN, Media ARRK - 36.059,12 PLN, Local
Servise eku24.pl - 21.880,00 PLN.
W mniejszym zakresie wypromowano Radio Wiktoria. Pozostali - otrzy-
mali nastepuj¹ce kwoty: HQ Promotions Kutno.com.pl (9.812 z³), For
Press �Powiatowe ¯ycie Kutna� (9.045,55), £ódzkie Centrum Reklamy
(8.434,11), Polskapresse - Dziennik £ódzki (2.980,03) i �ladowe kwoty
ZaZa i TOYA.
Ten sknera, bo rz¹dzi siê nie swoimi prywatnymi pieniêdzmi - POWI-
NIEN SIEDZIEÆ. Albo nie...! Nadaje siê tam, gdzie najlepiej potrafi¹
wymy�laæ podobne bzdety i absurdy. Czyli - do Brukseli! A my w Kutnie:

�PRZYWRÓÆMY NORMALNO�Æ W POWIECIE�.
Zwiêkszmy, nawet kosztem innych, przydzia³ �rodków dla �P¯K�, naj
naj naj... najbardziej prawdziw¹, regionaln¹ gazetê.     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

LANSOWANI

We wtorek, 20stycznia, w Szkole Podstawowej w Pleckiej D¹browie
zorganizowano pogadankê dla uczniów ca³ej szko³y, któr¹ przeprowadzi³a
pracownica O�wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji
Sanitarno�Epidemiologicznej w Kutnie. Rozwi¹zywano krzy¿ówkê
z has³em o zdrowiu. Poinformowano o wp³ywie zdrowego stylu ¿ycia
i unikaniu zagro¿eñ mog¹cych szkodziæ zdrowiu oraz znaczenia przestrze-
gania podstawowych zasad higieny osobistej. Szko³a realizuje w bie¿¹-
cym roku szkolnym 2014/2015 program edukacji antytytoniowej �Nie
pal przy mnie,proszê!�.

POGADANKA

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy zaczê³a siê ju¿ w minion¹ sobotê
spektaklem �Czarna Komedia� Petera Shaffera, w budynku OSP. W nie-
dzielne popo³udnie, w hali sportowej, wyst¹pi³ zespó³ �Gama� z solistami:
Zuzann¹ O¿arek, Angelik¹ Cie�liñsk¹, Iwon¹ Kobrzyñsk¹ oraz Mateuszem
Józefowiczem. Zaprezentowa³a siê równie¿ grupa �Ale babki� i formacja
taneczna �Moderato furioso�. Gwiazd¹ wieczoru by³ Kacper Sadowski
- �Resurrectian�.

... I W ŻYCHLINIE

Zarz¹d OSP w Strzegocinie
serdecznie zaprasza wszystkich mi³o�ników dobrej

zabawy na bal karnawa³owy, który odbêdzie siê

14 lutego 2015 roku o godzinie 2000

w nowo wyremontowanej sali.
Koszt to jedyne 230 z³ od pary, go�ci bawi³ bêdzie zespó³
MAGNAT. Zapewniamy: 3 ciep³e posi³ki, napoje, przystawki,
ciasto, kawê, herbatê, gry i zabawy walentynkowo-karnawa³owe.

Zapisy przyjmujemy do 6 lutego pod numerami tel:
607-730-240 lub 663-616-269 (Karczewscy)

Dwie�cie lat!
Sto lat ukoñczy³ 10 stycznia miesz-
kaniec gminy ¯ychlin W³adys³aw
Gregory. Obecnie przebywa w £odzi.

Po remoncie
Muzeum Zamek w Oporowie znowu
otwarty dla zwiedzaj¹cych. By³o
nieczynne od po³owy sierpnia 2014 r.
Teraz do 1 maja Muzeum bêdzie
czynne od 10 do 16.00, a po tym
terminie - od 10 do 17.00. Wstêp
kosztuje 8 z³, ulgowy - 5 z³.

Pusty budynek
Skandalem - mo¿na nazwaæ - wy-
budowanie go (oddanego w 2011
roku) w ̄ ychlinie przy ul. £¹kowej
5A. Do tej pory sta³ - pusty. Inwe-
storem by³o Towarzystwo Budow-
nictwa Spo³ecznego w Zgierzu,
a teraz przej¹³ go samorz¹d gminny.
W pierwszym przetargu sprzedano
mieszkanie. Jedno!

Kolêdujmy razem
W auli Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej w £odzi, która wraz
z Wojewódzkim O�rodkiem Dosko-
nalenia Nauczycieli - Parafi¹ �w.
Anny by³a organizatorem Koncer-
tu Galowego �Kolêdujmy razem�,
zaprezentowali siê uczniowie Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. Adama
Mickiewicza w ¯ychlinie. Woj-
ciech Dzwonkowski zaj¹³ I miejsce
w kategorii �Szko³y �rednie - soli�ci�,
a Aleksandra Sampolska, w tej sa-
mej kategorii, by³a druga. Uczniów
przygotowywa³a Agnieszka Waw-
rzyniak, pedagog i nauczyciel
muzyki. Ten koncert by³ podsumo-
waniem konkursowych prezentacji
pastora³ek i kolêd dla zainteresowa-
nych uczniów szkó³ regionu ³ódz-
kiego. Oli i Wojtkowi, którzy
odnie�li kolejny sukces artystyczny,
gratulujemy.      /J.P./
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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

W sta³ej ekspozycji kro�niewickiej placówki prezentowane s¹ meble
i rzeczy osobista nale¿¹ce do Genera³a. Swoisty klimat prywatnego gabinetu
nadaje biurko, przy którym pracowa³ genera³ W³adys³aw Sikorski. Wraz
z kilkoma innymi zgromadzonymi tutaj eksponatami (jak chocia¿by kre-
dens i komoda) stanowi³y one do 1945 roku wyposa¿enie Jego dworu
w Parchaniu ko³o Inowroc³awia. Na biurku znajduj¹ siê miêdzy innymi:
ka³amarz, przycisk i nó¿ do papieru, które wed³ug tradycji nale¿a³y do
genera³a podczas drugiej wojny �wiatowej. Eksponowane s¹ dokumenty
�wiadcz¹ce o kontaktach pomiêdzy rodzinami - Sikorskich i Dunin-
Borkowskich. Na uwagê zas³uguj¹ dwa gipsowe popiersia: �Genera³
W³adys³aw Sikorski� (1923 rok) autorstwa Kazimierza Ostrowskiego oraz
¿ony genera³a Heleny z córk¹ Zofi¹ (rok 1919)wykonane przez Edwarda
Haupta. Ekspozycjê uzupe³niaj¹ mundury ¿o³nierzy Polskich Si³ Zbroj-
nych na Zachodzie (batlle dres piechoty i mundur lotnika).

Muzeum Jerzego Dunin-Borkowskiego

SALA GENERAŁA SIKORSKIEGO

Obok nich eksponowane s¹ tak¿e drobne pami¹tki po wybitnych Pola-
kach, którzy zawsze byli bliscy sercu Jerzego Dunin-Borkowskiego: po
generale Józefie Hallerze, ambasadorze Aleksandrze £adosiu i premierze
Ignacym Paderewskim. Du¿e wra¿enie robi¹ szachy podarowane amba-
sadorowi Rzeczpospolitej w Szwajcarii, wspomnianemu Aleksandrowi
£adosiowi, przez ¿o³nierzy polskich internowanych w tym kraju (rok 1940-
1945) wykonane z drewna i rze�bione oraz rêcznie malowane.

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

Poetka Janina Barbara Soko³owska (na zdjêciu pierwsza z prawej strony),
artystka Karolina ¯elichowska oraz Jerzy Sojka - aran¿er i kompozytor
oraz multiinstrumentalista zostali nagrodzeni w dziedzinie kultury za 2014
rok w D¹browie Górniczej. Nagrody, gratulacje i najlepsze ¿yczenia lau-
reaci otrzymali podczas Sesji Miejskiej z r¹k Zbigniewa Podrazy, prezy-
denta miasta D¹browa Górnicza i Agnieszki Pasternak, przewodnicz¹cej
Rady Miasta D¹browa Górnicza. W uzasadnieniu werdyktu jury podkre-
�li³o, ¿e �Janina Barbara Soko³owska jest uznan¹ poetk¹ polsk¹ i znan¹
równie¿ poza granicami kraju. Jej ksi¹¿ki w tysiêcznych nak³adach
doczeka³y siê dwóch wydañ. Twórczo�æ polskiej poetki, eseistki, redaktora
i autorki bajek dla dzieci dostêpna jest w wielu placówkach poza granicami
Polski; miêdzy innymi w bibliotekach: w Lipsku, Dre�nie, Chicago,
Nowym Jorku, Toronto, Londynie, Filadelfii, Brukseli. W 2013 roku
poetka uhonorowana zosta³a odznak¹ �Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej�
nadan¹ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest laureatk¹
konkursu �D¹browianin Roku 2002�. By³a delegatem na Zjazd Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich w 2013 roku jako osoba, która ma istotny
wk³ad w rozwój artystyczny i kulturalny Zag³êbia�. O uroczysto�ci pod-
czas Sesji Miejskiej szeroko pisa³a prasa, mówiono w radio, pokazywano
w telewizji. Skorzystali�my z uprzejmo�ci �Przegl¹du D¹browskiego�
(nak³ad 30 tysiêcy!) i za nim podajemy naszym Czytelnikom t¹ radosn¹
wiadomo�æ, zw³aszcza ¿e... Janina Barbara Soko³owska urodzi³a siê
w ¯ychlinie. Jest absolwentk¹ miejscowego Technikum Elektrotechnicz-
nego. W grodzie nad S³udwi¹ �po³knê³a� bakcyl kultury. By³a dobr¹
wokalistk¹ w zespo³ach muzycznych (m.in. �piewa³a w chórku Zdzis³awy
So�nickiej). Tu powstawa³y jej pierwsze wiersze. Mieszka obecnie w 150
tysiêcznej D¹browie Górniczej. Jej dorobek literacki jest ju¿ poka�ny.
Mimo swojego presti¿u jest osob¹ skromn¹ i bardzo komunikatywn¹.
W swoich licznych utworach czêsto pisze o ¯ychlinie - mie�cie swojej
m³odo�ci. Przyje¿d¿a do niego. Odbywa spotkania literackie (ostatnio
w ZS ¯ychlin z m³odzie¿¹ licealn¹ na zaproszenie dyr. £ukasza Antczaka).
Jej twórczo�ci¹ interesuje siê Polonia Amerykañska, która zaprosi³a Janinê
Barbarê Soko³owsk¹ na spotkania literackie do Nowego Jorku i Chicago.
Szkoda tylko, ¿e w ¯ychlinie - mie�cie Naszej Rodaczki, o którym
zawsze mówi i pisze Ona z dum¹ oraz �wietnie promuje - w³adze jakby
zapomnia³y o Niej i nie zauwa¿aj¹ (mo¿e nie chc¹?) jaka to pere³ka
wywodzi siê z tego miasta. Natomiast my - Redakcja �Powiatowego
¯ycia Kutna� - jeste�my dumni, ¿e mo¿emy i mamy przyjemno�æ wspó³-
pracowaæ z Ni¹ i zamieszczaæ na naszych ³amach utwory Janiny Barbary
Soko³owskiej. Dalszych sukcesów zacna Poetko i moc zdrowia.

Jerzy Papiewski, rodem te¿ z ¯ychlina

Janina Barbara Soko³owska

KOLEJNY LAUR NASZEJ RODACZKI
Muzeum Regionalne w Kutnie i £ódzki Dom Kultury zapraszaj¹ na
wystawê fotografii Ryszarda Czajkowskiego ��wiête miejsca, �wiêci
mê¿owie. Indie�. Prezentowane na wystawie fotografie dokumentuj¹
uroczysto�ci, jakie odbywaj¹ siê w Haridwarze nad Gangesem, u stóp
Himalajów. Kumbh Mela � �wiêto Dzbana � obchodzone jest co dwana-
�cie lat, kolejno w czterech miejscach, przez które przep³ywa Ganges wraz
z dop³ywami Jamuna i niewidzialn¹ Sarwati � poza Haridwarem równie¿
w Allahabadzie, Nashiku i Ujjain. Wed³ug hinduistów Kumbh Mela staje
siê okazj¹ do odnowienia staro¿ytnej kultury hinduistycznej, umocnienia
siê w wierze i wprowadzania w ¿ycie nakazów religijnych przez jej
wyznawców. Uczestnicy tego wyj¹tkowego �wiêta uwa¿aj¹, ¿e w czasie
Kumbh Mela przej�cie z Ziemi do planet jest otwarte i dusza mo¿e
³atwiej osi¹gn¹æ niebiañski �wiat. W zwi¹zku z tym licznie przybywaj¹
na nie pielgrzymi, ale przede wszystkim �wiêci mê¿owie sadhu. Ekspo-
zycja prezentowana bêdzie w Galerii w Dworku do 28 lutego 2015 roku.
Galeria bêdzie otwarta w ka¿dy wtorek w godz. 9:00-14:00. Wystawê
bêdzie mo¿na równie¿ ogl¹daæ w pozosta³e dni tygodnia (z wy³¹czeniem
sobót) w godz. 10:00-16:00 po wcze�niejszym uzgodnieniu telefonicznym
((24) 254-79-64, tel. Kom.: 505-01-98-90) lub bezpo�rednio w siedzibie
MRK (plac Marsz. J. Pi³sudskiego 20). Wstêp wolny.

WYSTAWA FOTOGRAFII

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na wystawê �Polski motocykl
przedwojenny�. Bêdzie mo¿na zobaczyæ unikatowe egzemplarze moto-
cykli polskiej produkcji z okresu miêdzywojennego, m.in.: TORNEDO,
NIEMEN, WUL-GUM czy legendarne Soko³y. Zwiedzaj¹cy ekspozycjê
bêd¹ mogli dowiedzieæ siê, co oznaczaj¹ skróty SHL, MOJ czy CWS oraz
zapoznaæ siê z histori¹ zupe³nie dzi� nieznanych, polskich wytwórni.
W�ród  eksponatów zaprezentowanych na wystawie znajd¹ siê, m.in.
motocykle CWS M 111/Sokó³ 1000 oraz Sokó³ 600 RT, które by³y produ-
kowane w latach 30 XX wieku w Pañstwowych Zak³adach In¿ynierii
w Warszawie i s¹ w ca³o�ci efektem polskiej my�li technicznej. Ciekawostk¹
wystawy bêdzie równie¿ rower Kamiñskiego z przyczepnym silnikiem
Stefana Malcherka. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ w do 22 marca 2015 r.

POLSKI MOTOCYKL PRZEDWOJENNY

Ryszard Czajkowski � fizyk z wy-
kszta³cenia, z zami³owania podró¿nik,
autor programu telewizyjnego �Przez
l¹dy i morza�. W czasie swoich podró-
¿y na wszystkie kontynenty nakrêci³
kilkadziesi¹t filmów o charakterze
podró¿niczo-geograficznym i ponad
dwie�cie programów telewizyjnych.
Jest te¿ autorem licznych reporta¿y
w periodykach i ponad dwudziestu
indywidualnych wystaw fotograficz-
nych prezentowanych nie tylko w Polsce.

Pierwsze jego wyprawy � to ekspedycje polarne na Antarktydê i Spitsber-
gen. Pocz¹tkowo interesowa³ siê krajobrazem, ale po pierwszej wyprawie
do Indii oraz jeszcze królewskiego Afganistanu coraz bardziej zaczêli
fascynowaæ go ludzie, ich kultura.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Co� siê w przyrodzie pokrêci³o,
niektórzy mówi¹ - popajta³o.
Na Wielkanoc �nie¿nie przymrozi³o,
Dyngus, z lodem, na bia³o.

Jak na ironiê zegary przestawiamy,
w³a�nie w �wiêta, na letni czas.
Jakie¿ to zyski z tego mamy/
Czy tylko przyroda ¿artuje z nas!

Zastanawia, chyba nie tylko mnie,
jakie s¹ korzy�ci z ¿onglerki godzinami.
Wiem, ¿e niejeden mocno klnie
zbulwersowany dziwacznymi zmianami.

Czy s¹ tych zmian wiosennych i jesiennych
wymierne zyski praktyczne.
Czy poza mieszaniem godzin zmiennym
daje to oszczêdno�ci energetyczne.

Przyzwyczajenie to druga natura cz³owieka.
Do zmian godzin przyzwyczajono nas.
Ale czy warto tê gimnastykê przewlekaæ.
Czym ró¿ni siê na zegarze zimowy od letniego czas?

Kazimierz Ci¹¿ela

Zima czy lato?

By³o to w pi¹tek 9 stycznia. Przyjecha³am do Kutna, do rodziny. �Dzie-
ciaków� jeszcze nie by³o w domu, wiêc tradycyjnie uda³am siê pobliskiego
parku Traugutta. By³ wtorek, nomen omen trzynastego stycznia. Chocia¿
ranek by³ ciê¿ki i pochmurny, nawet z lekk¹ m¿awk¹, to ko³o po³udnia
by³a piêkna, faktycznie wiosenna pogoda. Usiad³am na ³aweczce i przy-
gl¹da³am siê ptactwu p³ywaj¹cemu w kutnowskim �morzu�, czyli stawie.
Doliczy³am siê 112 dzikich kaczek (samce z piêknym jaskrawozielonym
otokiem na szyi), 16 cukrówek i jeden ³abêd�. Jeszcze m³ody, bo be¿owy
a nie bia³y. Sk¹d siê tutaj znalaz³? Przecie¿ spor¹ czê�æ stawu pokrywa³a
cienka warstwa lodu. Masz babo placek! Czy wiecie, ¿e w Polsce dzia³a
oko³o 9 tysiêcy piekarñ? Du¿o to czy ma³o? Do�æ stwierdziæ, ¿e 10 lat
temu by³o ich oko³o 12 tysiêcy... Wed³ug badañ Instytutu Polskie Pieczywo
w 2014 r. �na g³owê� przypada³o 47,8 kg na osobê (rok wcze�niej chleba
i bu³ek zjadali�my o 1,8 kg wiêcej). Dziesiêæ lat temu spo¿ycie wynios³o
a¿ 70,8 kg na obywatela!!! Masz babo placek!
Jak nam �wychodzi bokiem� rosyjskie embargo!? Rosjanie sami podali,
¿e w okresie styczeñ-pa�dziernik eksport polskiego miêsa (i przetworów)
zmniejszy³ siê prawie o 3/4 (dok³adnie o 73,6%!) owoców i warzyw
dostarczyli�my mniej ni¿ ponad jedn¹ trzeci¹ czê�æ, nabia³u - szóst¹ czê�æ,
³¹cznie tylko z tego tytu³u utracili�my miliard dolarów. Czy warto by³o
- to ju¿ inna �para kaloszy�. Masz babo placek!
Sukces produkcyjny! Polska -  po raz pierwszy w historii - najwiêkszym
producentem drobiu w Europie. W 2014 roku wyprodukowali�my niemal
2,1 miliona ton (10 procent wiêcej ni¿ rok wcze�niej). Nie umniejsza tego,
¿e wiêkszo�æ naszych producentów to firmy z kapita³em zagranicznym.
Ale póki co, to trzymaj¹ siê w tej galerii s³aw równie¿ Kutnowskie Zak³ady
Drobiarskie �Exdrob� S.A. Masz babo placek! Z³a wiadomo�æ! Polska za
przekroczenie limitów produkcyjnych mleka w roku kwotowym 2014/15
zap³aci nawet do 900 mln z³ (w 2013 r. 194 mln z³). S¹ czynione próby
roz³o¿enia tej kwoty na raty, ale ostatecznych decyzji - nie ma. Masz babo
placek!
Czym zajmuje siê wójt prawdziwej gminy? Takiej na przyk³ad jak gmina
wiejska Kutno. Otó¿ w miesi¹cu styczniu, z hakiem - do 5 lutego musi
odbyæ, a¿ 31 (31!) zebrañ w poszczególnych so³ectwach. Tylu musi
wybraæ so³tysów w swojej gminie. Nie mo¿na tego przesun¹æ w czasie
poniewa¿ na pocz¹tku lutego trzeba formalnie zatwierdziæ inkasentów
podatkowych. W dodatku do koñca lutego musi odbyæ w wolne soboty
i niedziele - tradycyjnie osiem zebrañ stra¿ackich.

Ju¿ mija pierwszy miesi¹c Nowego 2015 roku. �Za chwilê�
dzieciaki bêd¹ mia³y zimowe ferie. Wiêc mo¿e byæ dobra pora na
dyskusjê o o�wiacie. Nie bêdê pisa³ górnolotnych hase³, ale tylko
�lepy nie widzi jak nieszczê�liwym posuniêciem by³o powo³anie
gimnazjów. �wiadcz¹ o tym chocia¿by statystyki ... policyjne.
Tak¿e rozerwane �ogniwo m³odzie¿owego ³añcucha wychowaw-
czego�. Uzasadnienie by³o tylko jedno: unikniêcie bezrobocia
nauczycieli, tej dobrze zorganizowanej grupy zawodowej (i chyba
najliczniej odliczaj¹cych siê w ... wyborach). Drugim problemem
jest faktyczna likwidacja szkolnictwa zawodowego. Próby jej
reaktywowania udaj¹ siê w znikomym zakresie. Wydaje siê, ¿e
najtrudniej odtworzyæ wspó³pracê �na linii� szko³a - firmy (a pro-
blem ten jest zwielokrotniony tym, ¿e w zasadzie bezmy�lnie
zlikwidowano tak¿e polski przemys³). Przy tak powa¿nym wy-
gl¹dzie naszej o�wiaty có¿ mo¿na jeszcze zrobiæ!? Otó¿ mo¿na
i to nawet na szczeblu powiatu czy Kutna. Po pierwsze - uczmy
dzieci od najm³odszych lat - p³ywania. Niech zasad¹ bêdzie, ¿e
koñcz¹cy szko³ê podstawow¹ uczeñ - potrafi p³ywaæ (i nurkowaæ).
Po drugie - rozwiñmy naukê prawa jazdy. Niech czyni to wiêk-
szo�æ szkó³ �rednich, a my ich finansowo motywujmy. Trzecie -
rozwijajmy dzieci i m³odzie¿ - sportowo (nie tylko p³ywanie!).
I trochê uwag o praktycznym znaczeniu. Na lekcjach informatyki
uczmy m³odzie¿ np. rezerwacji biletów czy hoteli. Niechby dojrza³y
maturzysta umia³ p³ywaæ, je�dziæ autem i dobrze pos³ugiwaæ siê
u¿ytkowo komputerem, a na pewno konkurencyjno�æ - w tym i na
rynku pracy - naszych najmilejszych by³aby wiêksza. To tyle i a¿
tyle!       Andrzej Stelmaszewski

(...) polityka to zawody narcyzów (...)
Przegl¹d nr 3 (785) z 12 - 18.01.2015 r., s. 9 �Polityczne wzloty,
upadki, odkrycia i rozczarowania roku 2014�. Robert Walenciak

Aleksander Kwa�niewski o wyborach: �Kampania 2015 r. bêdzie najbru-
talniejsz¹ w najnowszej historii Polski�.

Przegl¹d nr 4 (786) z 19 - 25.01.2015 r., s. 63

Z innych szpalt

Próbowa³em ustaliæ realn¹ liczbê cz³onków
zwi¹zków zawodowych w Polsce. Nie uda³o siê!
Chyba jest ich oko³o miliona osób !? Natomiast,
a¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e ró¿nych zwi¹zków
zawodowych jest ci u nas, wed³ug czasopisma
�Bankier�, a¿... 7.720 (siedem tysiêcy siedemset
dwadzie�cia). Uff! O ile za du¿o?!      Jan Widz

Kutnowskie obserwacje

Co z tą zimą
Styczeñ nam dmucha³ wiatrami
nie bacz¹c, ¿e ³amie drzewa.
Nie �niegiem, ale deszczami
szarawy �wiat zalewa³.

Ciekawe, co luty przyniesie,
czy ziemiê otuli �niegiem.
Czy nadal bêdzie jesieñ
z ponurych dni szeregiem.

To ju¿ po³owa zimy
i dziwi¹ siê ludziska,
¿e raczej siê pocimy
zamiast na lodzie siê �lizgaæ.

Co� siê naturze pomiesza³o.
I tylko drogowcy siê ciesz¹,
¿e �niegiem dróg nie zawia³o
i z od�nie¿aniem nie trzeba siê spieszyæ.

Wprawdzie za ogrzewanie mniej zap³acimy,
ale trochê têskno do prawdziwej zimy.

Kazimierz Ci¹¿ela

Zimowy sezon ogórkowy
Dziwne rzeczy przychodz¹ politykom do g³owy.
Nie zawsze wiadomo, dlaczego.
W styczniu og³aszaj¹ sezon ogórkowy
W dniu �mierci Oleksego.

Wtedy to lewica zechcia³a zdradziæ
na temat wyborów prezydenckich swoje zdanie.
Kogo chce na grz¹dkach pa³acowych posadziæ
i pad³o na Ogórka damskie wydanie.

Kandydatka to historyk ko�cio³a z doktoratem.
M³oda, urodziwa, dobrze wykszta³cona.
Czy na sto³ku prezydenckim zatem,
mê¿a stanu zast¹pi ¿ona?

Lewicowo�æ nie wszystkich razi,
ale mówi¹c bardzo szczerze,
tak¹ prezydenturê trudno sobie wyobraziæ,
wiêc w lewicowy wybór nie wierzê.
P.S.

A ¿e Oleksy by³ my�liwym,
czyli naszej wspólnej pasji wasalem
i zna³em Go osobi�cie, gdy by³ szczê�liwym,
teraz ¿egnam Go z ¿alem

Kazimierz Ci¹¿ela

W tym roku 19 stycznia by³ mglisty, ponury dzieñ i w mie�cie Kutnie nie
by³o ¿adnych, specjalnych uroczysto�ci. Spotka³em siê ze znajomym
z osiedla, panem Henrykiem Wrzesiñskim, znanym starszym pokoleniom
z tego, ¿e by³ bokserem i to nawet dobrym (nokaut niemieckiej nadziei
boksu Martina w spotkaniu Kutno - Hanower). Na staro�æ, sta³ siê dobrym
obserwatorem Kutna, a sprzyjaj¹ temu codzienne spacery. W tym dniu
by³ rozgoryczony i roz¿alony. �Panie Andrzeju! Czy ludzie tego nie widz¹,
a m³odzi nie wiedz¹ !? Przecie¿ 19 stycznia to dzieñ wyzwolenia Kutna
spod niemieckiej okupacji... Powinny odbywaæ siê, chocia¿by na lekcjach
historii, zajêcia o tej rocznicy. Przecie¿ wielu rodziców rozstrzelano by
w Kutnie, wówczas niemieckim mie�cie, gdyby ofensywa sowiecka nie
by³a tak b³yskawiczna. O rocznicy przypominaj¹ og³oszenia jakich� za...
i g³upich �szmêtków�, którzy na stacji trafo przy ulicy Witosa wywiesili
og³oszenie nastêpuj¹cej tre�ci: �19 stycznia to nie by³o wyzwolenie, lecz
czerwone zniewolenie. Jeszcze dodaj¹, ¿e podaj¹ prawdê. Tak¹ sam¹ jak
to, ¿e s¹ m¹drzy!!!�.            /a.s./

ILE ZWIĄZKÓW?

WYZWOLENIE LUB ZNIEWOLENIE?

Niewiele czasu up³ynê³o od porozumienia podpisanego z rz¹dem przez
protestuj¹cych na �l¹sku górników, a ju¿ mamy kolejne zwarcie i próbê
si³. Górnicy z Jastrzêbia zapowiedzieli ostry protest w obronie swoich
p³acowych przywilejów, które z uwagi na k³opoty finansowe spróbowa³
ograniczyæ Zarz¹d górniczej spó³ki. Równie¿ nauczyciele i pracownicy
Poczty Polskiej zapowiadaj¹ protesty. Co niektórzy zwi¹zkowi dzia³acze
zaczynaj¹ nawet mówiæ o strajku generalnym. Zaczê³a siê wiêc niebez-
pieczna dla polskiej gospodarki potyczka zwi¹zków zawodowych i rz¹du.
Ten wzrost ci�nienia ma miejsce w roku wyborczym. W maju wybieramy
prezydenta, a jesieni¹ pos³ów i senatorów. Nale¿y siê wiêc spodziewaæ,
¿e wraz z kampaniami wyborczymi przez kraj przetoczy siê fala ró¿nych
protestów i kryteriów ulicznych. W tym jeste�my naprawdê dobrzy. Umiemy
wykorzystaæ s³abo�æ i uleg³o�æ rz¹du. W Kutnie równie¿ mieli�my ci¹g
dalszy konfliktu zwi¹zków zawodowych reprezentuj¹cych pielêgniarki
i po³o¿ne z Zarz¹dem szpitala, którego kolejnym potwierdzeniem by³o
burzliwe spotkanie w siedzibie Starostwa. W ostatnim tygodniu byli�my
równie¿ �wiadkami zasadniczych zmian w organach spó³ki Kutnowski
Szpital Samorz¹dowy. Zosta³a dokoñczona pe³na wymiana cz³onków rady
nadzorczej i zosta³ zmieniony Zarz¹d spó³ki. Zobaczymy jakie bêd¹ efekty
tych personalnych decyzji. Niezmiennie powtarzam, ¿e bez niezbêdnej
restrukturyzacji po³¹czonej z ograniczeniem kosztów, bez powa¿nego
dokapitalizowania spó³ki przez inwestora strategicznego oraz bez zabez-
pieczenia dodatkowych przychodów, nasz szpital nie ma najmniejszych
szans na otrzymanie z NFZ kontraktu po 2016 roku. Miejmy nadziejê, ¿e
tak¹ �wiadomo�æ ma koalicja rz¹dz¹ca w powiecie. Tak czy inaczej mamy
do czynienia z du¿ym wzrostem ci�nienia. Wa¿ne, by z tym ci�nieniem
nie przesadziæ i by nie skoñczy³o siê tak jak w przypadku nieumiejêtnej
obs³ugi szybkowaru. Efektem b³êdnej obs³ugi zamiast korzy�ci s¹ powa¿ne
szkody. Nadmiar ci�nienia nigdy nie s³u¿y sprawie.

Krzysztof Wac³aw Dêbski
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

CIŚNIENIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Trzeba rozmawiaæ o nas, o Polakach, o tym w jakiej jeste�my sytuacji po
7 latach rz¹dów koalicji PO i PSL. Wyst¹pienie (40 minut) europos³a Dudy
przerywane by³o kilkakrotnie d³ugimi brawami. Co do ewentualnego
wygrania w wyborach Andrzej Duda mówi³ m.in. �To bêdzie prezydentura
aktywna, uwarunkowana na spo³eczeñstwo, otwarta na g³os obywateli oraz
ich inicjatywê. Dlatego deklarujê, ¿e bêdê sta³ na stra¿y bezpieczeñstwa
Polaków, by by³a budowana silna armia narodowa, dobrze wyszkolona
i wyposa¿ona. Nie pozwolê na przekszta³canie lasów pañstwowych w pry-
watne warto�ci�. Spotkanie zakoñczy³ zapewnieniem: �zrobiê wszystko,
aby pañstwa nie zawie�æ�.
Andrzej Duda jest prawnikiem, pochodzi z Krakowa, ma ¿onê pracu-
j¹c¹ w krakowskim liceum i 20-letni¹ córkê. Sam prze wiele pracowa³
naukowo na Uniwersytecie Jagielloñskim, w 2004 roku zrobi³ dokto-
rat. W 2006 roku pracowa³ jako wiceminister sprawiedliwo�ci, w 2008
roku by³ ministrem w kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyñskiego,
w 2011 r. pos³em na Sejm RP, w 2014 r. pos³em do Parlamentu Euro-
pejskiego.           /A.B./

Czytelniczy Hyde Park

KANDYDAT NA PREZYDENTA Z innych szpalt
Wêglowy zawa³
(...) Tona wêgla kosztuje na sk³adzie kopalni 250-
350 z³, po dotarciu do klienta 800-950 z³. (...)
(...) Na tonê wydobytego wêgla przypada 100 z³
obci¹¿eñ. (...)
(...) Dochody pañstwa z podatków i op³at wno-
szonych przez górnictwo to 7 mld rocznie. (...)
(...) W ci¹gu 10 lat zatrudnienie w Centralnej
Kampanii Wêglowej wzros³o z 370 do ponad
1000 osób. (...)
(...) Miêdzy 2003 a 2013 rokiem koszty Zarz¹du
Kampanii Wêglowej wzros³y z 1 mld z³ do bli-
sko 2,5 mld z³. (...)
(...) W ci¹gu ostatnich 25 lat, gdy bezpo�rednie
zatrudnienie w górnictwie spad³o o prawie 300
tys., wiele miast i gmin nie poradzi³o sobie z sy-
tuacj¹ po zamkniêciach kolejnych kopalñ. (...)

Dane z artyku³u Jana Opielki �Wêgiel bez wizji�
[w:] Przegl¹d nr 4 (786), 19-25.01.2015
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

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”

SPOTKANIE AUTORSKIE
W czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie
z mi³o�nikami prozy i poezji polskiej rozmawia³ laureat m.in.
Miêdzynarodowej Nagrody Literackiej Vilenica 2008 oraz Nagrody
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011 - Andrzej
Stasiuk. Urodzi³ siê w 1960 r. w Warszawie, a mieszka w Beski-
dzie Niskim. Jest prozaikiem i eseist¹, a tak¿e autorem tak poczyt-
nych ksi¹¿ek jak: �Mury Hebronu�, �Dukla�, �Opowie�ci
galicyjskie�, �Dziewiêciu�, �Jad¹c do Babadag�, �Taksim�,
�Dziennik pisany pó�niej�, �Grochów�, �Nie ma ekspresów przy
¿ó³tych drogach�.          /J.P./
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Dziki niechêtnie wychodzi³y na liniê strzelców, a ci nie popisywali siê
celnymi strza³ami. Efektem polowania by³ wiêc skromny pokot. Znalaz³y
siê na nim dwa dziki upolowane przez  Marcina Paluszka, który w ten
sposób zosta³ królem polowania. Polowanie i sezon �zbiorówek� zakoñ-
czono smaczn¹ grochówk¹ i d³ugimi rozmowami w Siedlisku Ko³a.

Kazimierz Ci¹¿ela

KONIEC POLOWAŃ
W sezonie ³owieckim 15 styczeñ jest dla my�liwych dat¹ prze³omow¹.
W tym dniu koñcz¹ siê polowania zbiorowe. Dzieje siê tak, by chroniæ
samice wiêkszo�ci gatunków ³ownych, a wiêc jeleni, danieli, dzików
i muflonów. Zap³odnione w czasie wcze�niejszych godów samice, w trakcie
polowañ zbiorowych, s¹ trudne do odró¿nienia i mog¹ zostaæ przypadkowo
ustrzelone. St¹d my�liwi po³owê stycznia przyjêli za czas, od którego,
aby unikn¹æ pomy³ek, nale¿y przerwaæ polowania zbiorowe, szczególnie
z psami. Na samce wymienionych gatunków, a tak¿e innych gatunków
³ownych, mo¿na nadal polowaæ indywidualnie. Ostatnie wiêc w sezonie
polowanie zbiorowe jest okazj¹ do kole¿eñskiego spotkania, na którym
siê nie tylko poluje, ale tak¿e podsumowuje mijaj¹cy sezon. Ostatni przed
15 stycznia wolny dzieñ wiêkszo�æ kó³ ³owieckich przeznacza na takie
polowanie. Tak¿e w kutnowskim �Dziku�, niedziela 11 stycznia, by³a
dniem koñcz¹cym polowania zbiorowe. Zorganizowano w tym dniu polo-
wanie na dziki i lisy. 16 my�liwych (w tym 2 panie), zgodnie z planem,
spotka³o siê w lesie Raciborów. Mimo porywistego wiatru, ³ami¹cego ga³êzie
drzew, zdecydowano siê polowaæ. Wyra�ny nadmiar dzików powoduje
znaczne szkody w uprawach rolnych, za które musz¹ p³aciæ my�liwi. To
te¿ ich redukcja jest konieczno�ci¹. Posokowiec �Ajax�, przeznaczony do
p³oszenia dzików i prowadzony przez swego w³a�ciciela Marcina Paluszka,
pracowa³ bezb³êdnie. Og³asza³ my�liwym spotkanie z dzikami basowym
szczekaniem, a towarzysz¹ca foksterierka �Sara�, wtórowa³a dyszkantem.
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Ludzie naszego regionu

JÓZEF FASTYN
Urodzi³ siê 30 pa�dziernika 1908 r. w Kutnie. Uczêszcza³ do Gimnazjum
im. gen. Jana Henryka D¹browskiego w Kutnie, któr¹ wieñczy³o zdanie
matury w 1929 r. W tym te¿ roku umiera mu matka, ale podpor¹ moraln¹
jest starsza siostra Zofia. Po zdaniu matury rozpocz¹³ s³u¿bê wojskow¹
w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty w Warszawie. Nastêpnie w 1934 r., po
odbyciu studiów na Uniwersytecie Józefa Pi³sudskiego w Warszawie,
otrzyma³ stopieñ lekarza medycyny, stanowi¹cy dowód ukoñczenia uni-
wersyteckich studiów lekarskich. Po odbyciu jednorocznej praktyki szpi-
talnej oraz przeszkolenia w zakresie ratownictwa i obrony przeciwgazowej
zosta³ uprawniony do wykonywania praktyki lekarskiej w pañstwie pol-
skim. Jednocze�nie zosta³ wpisany na listê cz³onków w³a�ciwiej Okrêgowej
Izby Lekarskiej. Rok jeszcze pracowa³ w Szpitalu Okrêgowym w £odzi,
a nastêpnie zosta³ przeniesiony do rezerwy w stopniu ppor. rez. W 1936 r.
rozpocz¹³ pracê w Nieszawie jako lekarz w miejscowej Ubezpieczalni
Spo³ecznej. W 1939 r. podczas uroczysto�ci trzeciomajowej wyg³osi³
patriotyczne przemówienie, w którym przewidzia³ napad wojsk Niemiec
hitlerowskich na Polskê. W koñcu miesi¹ca sierpniu 1939 r. zosta³ zmo-
bilizowany do Wojska Polskiego, a nastêpnie przeniesiony na Kresy
Wschodnie, Jego jednostka wojskowa stacjonowa³a w Samach, w której
okolicy jej ¿o³nierze budowali umocnienia polowe. Ppor. rez. lek. med.
Fastyn pe³ni³ w niej funkcjê lekarza batalionu. W dniu 17 wrze�nia 1939 r.
batalion, w którym s³u¿y³ zosta³ rozbity przez oddzia³y Armii Radziec-
kiej, a jego ¿o³nierze, razem z nim, wziêci do niewoli. Podczas pêdzenia
kolumny jenieckiej do stacji kolejowej w Kowlu nast¹pi³o zamieszanie
wywo³ane przez miejscow¹ polsk¹ ludno�æ cywiln¹. Ppor. rez. Fastyn
wykorzystuje chwilê zamieszania i nieuwagi konwojuj¹cych kolumnê
Niemców. Podj¹³ skuteczn¹ próbê ucieczki prosz¹c o pomoc Boga.
Nastêpnie trafi³ do piekarni, której w³a�cicielami byli Polacy. Tutaj zdj¹³
mundur wojskowy i przebra³ siê w ubranie cywilne przyniesione praw-
dopodobnie przez w³a�cicielkê piekarni. Jako cywil ruszy³ ró¿nymi �rod-
kami lokomocji w kierunku zachodnim. Po drodze spotka³ dwóch ofice-
rów polskich, którzy znale�li siê w podobnej sytuacji i dalej podró¿owali
razem. Na swojej drodze spotkali posterunek ¿andarmerii niemieckiej,
gdzie po wylegitymowaniu pozwolono im i�æ dalej. Po wielu innych przy-
godach dotar³ do Kutna, gdzie czeka³o ju¿ na niego gestapo (okupant mia³
doskonale zorganizowan¹ siatkê inwigilacyjn¹). Uprzedzony ucieka,
nastêpnie ukrywa³ siê we wsi W¹sewia, powiat Ostrów Mazowiecka. Tutaj
w dniu 25 lipca 1943 r. zosta³ aresztowany przez gestapo. Pocz¹tkowo
by³ przes³uchiwany i wiêziony na Pawiaku, a nastêpnie zosta³ wywieziony
do obozu koncentracyjnego w O�wiêcimiu, gdzie przebywa³ do wczesnej
wiosny 1945 r. Doktor posiada³ numer obozowy 117697. Nastêpnie z po-
wodu zbli¿aj¹cego siê frontu wszyscy wiê�niowie zostali ewakuowani
do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. W dniu 6 maja 1945 r. obóz
ten zosta³ wyzwolony przez oddzia³y armii amerykañskiej. Po zakoñczeniu
II wojny �wiatowej Fastyn szybko powróci³ do rodzinnego Kutna. Tutaj
dokona³ wpisu na listê cz³onków £ódzkiej Okrêgowej Izby Lekarskiej
i otrzyma³ prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny pod nr 467.
Pocz¹tkowo pracowa³ w Kutnie i ¯ychlinie. Nastêpnie przeniós³ siê do
niedalekiego Chodcza w powiecie w³ac³awskim. Tutaj na skutek fa³szy-
wych oskar¿eñ prowadzone by³o przeciwko niemu dochodzenie przez
miejscowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego. Na szczê�liwie pomy�lnie
zakoñczone dla Doktora. W 1958 r. ponownie osiedli³ siê w Kutnie, gdzie
podj¹³ pracê jako kierownik Przychodni Polskich Kolei Pañstwowych,
przy ul. F. Dzier¿yñskiego (obecnie ul. 3 Maja), pracuj¹c ju¿ do osi¹gniêcia
wieku emerytalnego. Podczas Jego wieloletniej pracy w tej instytucji, dziêki
nieustannym staraniom i zabiegom, zosta³a powiêkszona przychodnia, zorga-
nizowano pracowniê rentgenowsk¹, laboratorium i aptekê zak³adow¹.
Podczas swojej wieloletniej, nienagannej pracy zawodowej Fastyn da³ siê
poznaæ jako lekarz przestrzegaj¹cy zasady prawne i moralne. Ponadto to
uczciwy i prawy pracownik dbaj¹cy o godno�æ stanu lekarskiego. Nie
nale¿a³ nigdy do ¿adnej partii politycznej, natomiast od lat osiemdziesi¹-
tych sympatyzowa³ w ruchu spo³ecznym �Solidarno�æ�. Oprócz pracy
zawodowej Jego pasj¹ by³a hodowla ró¿ i tulipanów. Po przej�ciu na eme-
ryturê zajmowa³ siê ju¿ tylko tymi piêknymi ro�linami. Umar³ w szpitalu
w Kutnie w 1995 r. maj¹c 87 lat.

Czcigodny Doktorze!
Bo wolno�æ krzy¿ami siê mierzy,
Historia ten jeden ma b³¹d.

F. Konarski

Nie stroni³ równie¿ od pracy spo³ecznej. By³ sekretarzem Ko³a Grodzian,
pe³ni³ okresowo funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Bratniej Pomocy
do spraw bytowych studentów. Po odbyciu praktyk wakacyjnych
- w powiatowych szpitalach Lidy i Smorgon - w 1930 r. uzyska³ dyplom
doktora wszech nauk lekarskich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
im. Stefana Batorego w Wilnie. Losy rzuci³y go na pierwsz¹ placówkê do
Zab³ocia ko³o Lidy, gdzie organizowa³ pierwszy o�rodek zdrowia w tej
okolicy. Po dwóch latach pracy na wsi przeniós³ siê do szpitala w Lidzie,
gdzie pe³ni³ funkcjê asystenta oddzia³u chirurgicznego zdobywaj¹c wiedzê
nie tylko chirurgiczn¹, ale i po³o¿niczo-ginekologiczn¹. Du¿o czasu
po�wiêca³ pracy spo³ecznej. W 1935 r. zosta³ wybrany na stanowisko prze-
wodnicz¹cego Ko³a Zwi¹zku Lekarzy Pañstwa Polskiego. Jedn¹ z wielu
jego zalet by³ pêd do wiedzy. Zaliczy³ dwumiesiêczny kurs w ówczesnym
Szpitalu Dzieci¹tka Jezus w Warszawie - na w³asny koszt. Przychodz¹
straszne lata wojny i okupacji. Dr Sienkiewicz przez rok pe³ni³ obowi¹zki
kierownika oddzia³u chirurgicznego i prowadzi poradniê chirurgiczn¹.
Jako wykwalifikowany chirurg wzywany by³ do wykonywania powa¿-
niejszych zabiegów operacyjnych w warunkach polowych. W czasie jed-
nego z takich d³u¿szych wypadów w teren jaki� agent doniós³ ¿andarmerii
o pomocy udzielonej partyzantom przez dr. Sienkiewicza. Na szczê�cie
demoralizacja i chciwo�æ funkcjonariusza by³y tak du¿e, ¿e zadowoli³ siê
znacznym okupem. Nie powstrzyma³o to Doktora od dalszego niesienia
pomocy i opieki lekarskiej partyzantom. W szpitalu leczono nielegalnie
osoby, których stan zdrowia nie zezwala³ na leczenie w warunkach polo-
wych, miêdzy innymi ̄ ydów ratuj¹cych siê przed akcj¹ masowego u�mier-
cania. Solidarno�æ personelu szpitalnego sprawi³a, ¿e o leczeniu osób
poszukiwanych przez Niemców, o sta³ym dostarczaniu leków partyzan-
tom, naje�d�ca nie dowiedzia³ siê. Przed wywiezieniem przez okupantów
niemieckich uratowa³a Doktora wiadomo�æ o planowanym wywiezieniu
go do obozu koncentracyjnego uzyskana od lekarza powiatowego. Uprze-
dzeni lekarze uciekli z miasta i ukryli siê w b³otnistych terenach rzeki
Dzitwy oczekuj¹c na wkroczenie wojsk radzieckich. W dniu 28 kwietnia
1945 r. dr Sienkiewicz zosta³ wysiedlony z Lidy (prawdopodobnie, gdyby
pozosta³ w rodzinnych stronach jako ¿o³nierz Armii Krajowej, podzieli³by
los swoich towarzyszy broni z Wilna i Puszczy Rudnickiej) i ju¿ w maju
1945 r. podj¹³ pracê w kutnowskim szpitalu, by przesz³o dwadzie�cia piêæ
lat s³u¿yæ sw¹ wielk¹ wiedz¹ ludziom naszego regionu. Wówczas w Kutnie
ciê¿ar pracy spoczywa³ na barkach trzech lekarzy, jednym z nich by³ dr
Sienkiewicz. W 1953 r., po wprowadzeniu specjalizacji lekarskich, zosta³
uznany za specjalistê drugiego stopnia z zakresu chirurgii, a w 1957 r. za
specjalistê drugiego stopnia w zakresie po³o¿nictwa i ginekologii. Od
czerwca 1954 r. pe³ni³ obowi¹zki dyrektora Szpitala Miejskiego w Kutnie.
Funkcjê tê sprawowa³ przez piêtna�cie lat. W owym czasie w szpitalu
brakowa³o wszystkiego: wykszta³conego personelu, sprzêtu i leków.
W miarê nap³ywu do szpitala m³odych lekarzy przyj¹³ na siebie obowi¹-
zek wychowawcy i nauczyciela. W administrowanym przez niego szpitalu
wykszta³ci³o siê wielu specjalistów z dziedziny chirurgii, ginekologii,
po³o¿nictwa, internistów, pediatrów i radiologów. Zasilili kadry fachowe
w innych miejscowo�ciach kraju. Dr Sienkiewicz by³ gor¹cym orêdowni-
kiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, od 1954 r. jego przewodni-
cz¹cym w Kutnie. Uczestniczy³ prawie w ka¿dym posiedzeniu i po�wiêca³
temu wiele czasu mimo innych powa¿nych obowi¹zków. By³ wirtuozem
w sztuce lekarskiej maj¹c specjalizacjê drugiego stopnia z chirurgii,
ginekologii i po³o¿nictwa. Podczas operacji potrafi³ sam rozwi¹zywaæ pro-
blemy, do rozwi¹zania których by³by potrzebny drugi zespó³ operacyjny.
By³ lekarzem bardzo pracowitym i oszczêdnym. Oszczêdza³ prawie na
wszystkim. Pamiêtam jak przyszed³ do mnie na dy¿ur. �wieci³y siê dwie
¿arówki, zapyta³, czy nie wystarczy³aby jedna. Robi³ to z tak¹ kultur¹
i godno�ci¹, ¿e nikomu nie przynosi³o to ujmy. Mimo du¿ego niedostatku
materialnego by³y jednak sprawy, którym po�wiêca³ wszystko. Do takich
nale¿a³o kszta³cenie lekarzy i personelu �redniego. Na to znajdowa³y siê
�rodki i czas. By³ lekarzem systematycznie ucz¹cym siê i mobilizowa³ do
nauki innych. Przywi¹zywa³ wagê do nowoczesnego sprzêtu. Pamiêtam
lu�n¹ rozmowê z Dyrektorem na temat konieczno�ci sprowadzenia do
szpitala nowoczesnego aparatu elektrokardiograficznego. Proszê z³o¿yæ
zamówienie - powiedzia³ i po kilku miesi¹cach mieli�my aparat do poli-
kardiografii. Okoliczne placówki s³u¿by zdrowia jeszcze d³ugo musia³y
czekaæ na taki sprzêt. Dr Sienkiewicz czêsto wspomina³ lata szkolne,
studia na Uniwersytecie w Wilnie, pracê w oddziale chirurgicznym
w Lidzie, lata wojny i okupacji. Ale najbardziej dumny by³ z faktu, ¿e
w szpitalu, którego by³ dyrektorem, w dniu 11 grudnia 1947 r. dr Stanis³aw
Pokrzywnicki, który powróci³ z Anglii do rodzinnego Kutna, zademon-
strowa³ w szpitalu znieczulenie ogólne z pora¿eniem miê�ni szkieleto-
wych przy kontrolowanym oddechu. By³ to pierwszy zabieg tego typu
w Polsce. Dr Sienkiewicz pe³ni¹c obowi¹zki dyrektora szpitala oraz
ordynatora oddzia³u po³o¿niczo-ginekologicznego nigdy nie do³¹czy³ do
komunistycznych szeregów. Ceni³ indywidualno�æ, wolno�æ osobist¹, by³
realist¹. Czêsto powtarza³, ¿e administrowanie s³u¿b¹ zdrowia jest trudne
i z³o¿one. Dobre zarz¹dzanie nale¿y do wielkiej sztuki, poniewa¿ zawsze
chodzi o zdrowie i ¿ycie ludzkie. A do ochrony tych warto�ci potrzebne
s¹ nak³ady finansowe i du¿e zaanga¿owanie. By³ cz³owiekiem wszech-
stronnie wykszta³conym i reprezentowa³ wysoki poziom zasad moralnych.
Cieszy³ siê du¿ym szacunkiem wspó³pracowników oraz zaufaniem
zwierzchników fachowych s³u¿by zdrowia. By³o wyró¿nieniem i zaszczy-
tem pracowaæ w szpitalu, którego funkcjê dyrektora pe³ni³ cz³owiek z tak
szczytnymi zasadami. Szpital cieszy³ siê du¿¹ s³aw¹ nie tylko w�ród miesz-
kañców Ziemi Kutnowskiej, ale równie¿ okolicznych powiatów. Jedn¹
z wielu zalet, jakie posiada³, by³ sposób wydawania poleceñ. Robi³ to
z tak¹ klas¹, ¿e wygl¹da³o to na pro�bê, dlatego trudno by³o odmówiæ.
Zabiega³ równie¿ o byt materialny m³odych lekarzy, czêsto prosi³ o przy-
dzia³ mieszkania i z tego powodu by³ postponowany przez w³adze.
Cechowa³ go du¿y szacunek dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego od chwili
poczêcia do naturalnej �mierci. Uczy³ ofiarno�ci i sumienno�ci w s³u¿bie
cz³owiekowi. Jego uczniowie w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia przetaczali
w³asn¹ krew.
Zacny Dyrektorze! Drogi Doktorze! W dniu 2 wrze�nia 1976 r. odszed³e�
na wieczny dy¿ur. Abiit, non obiit.

Wojciech D�winacki �Moi nauczyciele i wspó³pracownicy� [w:]
Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom VIII, TPZK, Kutno 2004

Nil est in homine Bona mente melis.

FRANCISZEK SIENKIEWICZ
(1902−1976)

Tempera mutantur et nos mutamur in illis.
(Buduj¹c przysz³o�æ nale¿y pamiêtaæ o przesz³o�ci).
W jesieni swego ¿ycia pragnê przypomnieæ i utrwaliæ to co by³o mi
bliskie, drogie, odbi³o siê trwa³ym echem w �rodowisku lekarskim i mia³o
wp³yw na godno�æ stanu lekarskiego. Niektóre z tych faktów bezpowrotnie
minê³y, ale nale¿y je przekazaæ potomnym. Ju¿ prawie czterdzie�ci piêæ
lat minê³o, gdy zwróci³em siê z pro�b¹ o przyjêcie do pracy w szpitalu
w Kutnie. Funkcjê dyrektora i równocze�nie ordynatora oddzia³u po³o¿niczo-
ginekologicznego pe³ni³ wówczas Franciszek Sienkiewicz. Od samego
pocz¹tku rozmowy sprawia³ wra¿enie cz³owieka o du¿ej wiedzy medycznej
i ogólnej. Reprezentowa³ wysoki poziom kultury osobistej. Jego spokój
i powaga stwarza³y poczucie bezpieczeñstwa m³odemu adeptowi sztuki
lekarskiej. By³ wielkim orêdownikiem kszta³cenia lekarzy. To dawa³o
nadziejê na systematyczne podnoszenie kwalifikacji na drodze mistrz
- uczeñ. Koniecznie musimy siê cofn¹æ do odleg³ej przesz³o�ci. Doktor
Sienkiewicz naukê rozpocz¹³ w szkole �redniej w Miñsku, a nastêpnie
w Mo³odecznie. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci kontynuowa³
naukê w gimnazjum polskim w Grodnie. Naukê w szkole �redniej uwieñ-
czy³ uzyskaniem w 1924 r. �wiadectwa dojrza³o�ci. Przychodz¹ lata
studiów na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie. Podczas stu-
diów bardzo gruntownie opanowa³ zasady podstawowe sztuki lekarskiej.

ROK REGIONALISTÓW

(ciag dalszy ze strony 1)
Prezes tego Stowarzyszenia Bo¿ena Gajewska zaznaczy³a, ¿e wszelkie dotych-
czasowe osi¹gniêcia by³y mo¿liwe dziêki po�wiêceniu i mi³o�ci do Ma³ej
Ojczyzny, jak¹ jest region Ziemi Kutnowskiej, przez wszystkich cz³onków
stowarzyszenia. Ka¿dy ofiarowa³ swój czas, pracê i wysi³ek na rzecz rozwoju
regionu. W sposób szczególny  wszelkie dzia³ania ukierunkowane by³y w stronê
m³odego pokolenia � m³odzie¿y szkolnej. �Poprzez ró¿norodne inicjatywy
pokazuj¹ce najbardziej warto�ciowe lokalne dziedzictwo kulturowe pragniemy
mieæ wp³yw na postawy spo³eczne nowych pokoleñ mieszkañców Ziemi
Kutnowskiej� � mówi³a prezes Gajewska. Wspomnia³a te¿ o tematach zreali-
zowanych w minionym roku. Korzystaj¹c z obecno�ci prezydenta miasta
Zbigniewa Burzyñskiego i starosty kutnowskiego Krzysztofa Debicha w imieniu
cz³onków Stowarzyszenia podziêkowa³a im za dotychczasowe wsparcie finan-
sowe. Du¿ymi brawami przyjêto fakt uhonorowania Z³otymi Odznakami TPZK
cz³onków Stowarzyszenia: Miros³awy Kowalczyk, Andrzeja Latosa i Broni-
s³awa Marszewskiego. Najwa¿niejsze wyró¿nienie � Honorow¹ Nagrodê �Amicus
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej� otrzyma³ Andrzej Olewnik,
regionalista. Wyró¿nienie dla najm³odszego cz³onka TPZK � regionalisty przy-
znane zosta³o Dawidowi Stanowskiemu, którego projekt �Kutno na starych
pocztówkach� wygra³ w konkursie �Grant na lepszy start�, finansowanym ze
�rodków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Za swoj¹ spo³eczn¹ dzia³alno�æ
nagrody otrzymali: Jan Wasiak, Anna Milczewska, Helena Kowalska, Anna
i Marek Olczakowie oraz Andrzej Zielonka. Drug¹ czê�ci¹ spotkania stanowi³
koncert inauguruj¹cy sezon artystyczny w powiecie kutnowskim. Poprowadzili
go uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej � Dominika Kowalczyk i Micha³
Dudkowski. W programie koncertu najwiêkszymi brawami przyjêto wystêp
Anny Og³oszki na ksylofonie przy akompaniamencie fortepianowym Krzysz-
tofa Cie�laka.            /A.B./
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Muzealne skarby

Muzeum w Kro�niewicach jest efektem pasji kolekcjonerskiej jednego
cz³owieka - za³o¿yciela i patrona - Jerzego Dunin- Borkowskiego. To w³a-
�nie kolekcjonerski charakter zbiorów nadaje placówce tak wyj¹tkowy
i unikatowy w skali kraju klimat. To tu, obok dzie³ najwiêkszych mistrzów
pêdzla, znajduj¹ siê tak¿e obrazy Nikifora � przedstawiciela malarstwa
prymitywnego, jednej z najbardziej fascynuj¹cych i tajemniczych postaci
sztuki europejskiej XX wieku. Nikifor wiêkszo�æ ¿ycia spêdzi³ w skrajnej
nêdzy, prowadz¹c ¿ycie tu³acze. Po matce ¿ebraczce odziedziczy³ kalec-
two, wadê s³uchu i niewyra�n¹ mowê uniemo¿liwiaj¹c¹ mu normalny
kontakt ze �wiatem. Bieda sprawi³a, ¿e malowa³ zazwyczaj na skrawkach
druków urzêdowych, kartkach z ok³adek zeszytów szkolnych, czy opako-
waniach po czekoladkach, a artyku³y malarskie ogranicza³y siê do szkol-
nych plakatówek, czy pastelowych kredek. Nie przeszkodzi³o to jednak
w wystawianiu jego obrazów w presti¿owych galeriach na ca³ym �wiecie.
W kro�niewickim Muzeum mo¿na ogl¹daæ piêæ dzie³ Nikifora Krynic-
kiego (w³a�c. Epifaniusza Dworniaka) � w wiêkszo�ci, tak czêsto wyko-
nywane przez niego, pejza¿e Jas³a i Krynicy, pochodz¹ce z 2-3 æw. XX
wieku. W�ród nich wyró¿nia siê jeden obraz � portret Jerzego Dunin-
Borkowskiego, namalowany przez Nikifora w Krynicy, podczas jednej
z wielu wizyt kolekcjonera w tym mie�cie. Przedstawia postaæ pana
Jerzego w ujêciu pó³postaciowym, profilowym, z charakterystycznym dla
Nikifora uproszczeniem i schematyzmem. Portretowany wydaje siê byæ
unieruchomiony w konturze; tak, jakby trwa³ poza czasem.

NIKIFOR

Jerzy Borkowski ukazany zosta³ w pozie statycznej, na tle cieniowanym
¿ó³t¹, niebiesk¹ i zielon¹ barw¹. Ubrany jest w ciemn¹ marynarkê, jasno-
b³êkitn¹ koszulê i ciemny krawat. Nad g³ow¹ portretowanego widnieje,
wykonany czarn¹ farb¹ napis, KRYNICA NA PANE WILLA BORKOW,
pod postaci¹ � napis PANITKAZ + 500 z³ NA ROK 1963XH. Napis jest
�wiadectwem analfabetyzmu Nikifora i cech¹ charakterystyczn¹ jego nie-
powtarzalnego i natychmiast rozpoznawalnego stylu. Artysta umieszcza³
takie podpisy (podobnie jak na portrecie z kro�niewickiego Muzeum)
zazwyczaj na dole lub na górze obrazu, bez szkody dla jego walorów
artystycznych. Podpis czêsto uzupe³niany by³ cen¹ obrazka, która zazwyczaj
nie mia³a zbyt wiele wspólnego z warto�ci¹ samego dzie³a, czy warto�ci¹
aktualnego pieni¹dza (Nikifor prawdopodobnie odwzorowywa³ zapamiê-
tane wzrokowo nomina³y po to, by nadaæ obrazom znamiona �towaru�,
który nale¿y zakupiæ). Portret z Muzeum w Kro�niewicach pêdzla
Nikifora Krynickiego mierzy 25 x 23,2 cm, wykonany jest akwarelami na
kartonie. Dzie³o, obok czterech pejza¿y, mo¿na ogl¹daæ na ekspozycji
sta³ej w Sali �Kolekcjonerskie Pasje�.

Poszukujê Rodziny, która w latach siedemdziesi¹tych za-
mieszkiwa³a, w nieistniej¹cym ju¿ budynku, w mieszkaniu
przy pl. Wolno�ci 1 mieszkania 8. Proszê o kontakt telefo-
niczny: Robert Pawlikowski, tel. 501-757-626

W zbiorach Muzeum-Zamku w Oporowie zwiedzaj¹cy mog¹, od przesz³o
40 lat, ogl¹daæ porcelanowe naczynie ze srebrnym wieczkiem. Zakupu
dokonano w warszawskiej �Desie pod filarami� na Marsza³kowskiej pod
koniec 1973 roku. Przesz³o 25 lat pó�niej okaza³o siê, ¿e to skromnie
wygl¹daj¹ce naczynie to maselniczka pozbawiona oryginalnej pokrywy,
na której pierwotnie umieszczone by³y figurki putta i ³abêdzia oraz uchwy-
tów w formie pe³noplastycznych ryb. Maselniczka wchodzi³a w sk³ad
najs³ynniejszego porcelanowego serwisu wykonanego w Mi�ni (Meissen)
na zamówienie wszechw³adnego ministra Augusta III hrabiego Henryka
Brühla. Z 2248 sztuk porcelany do dnia dzisiejszego zachowa³o siê tylko
nieco ponad 500 sztuk. Wykonanie serwisu zajê³o manufakturze mi�nieñ-
skiej 6 lat (1737-1742). Projektantami i wykonawcami figur byli s³ynni
arty�ci modelerzy Johann Joachim Kaendler i Johann Friedrich Eberlein,
których prace rze�biarskie sta³y siê wzorem po dzieñ dzisiejszy dla wszyst-
kich licz¹cych siê w �wiecie wytwórni porcelany artystycznej. Dobrze
zachowan¹ maselniczkê z Serwisu £abêdziego sprzedano na aukcji w Lon-
dynie (1992 r.) w Domu Aukcyjnym Christie�s za ponad 35 tysiêcy funtów.
Dzisiaj najpewniej jej cena by³aby przynajmniej trzykrotnie wy¿sza,
poniewa¿ fundacje i sponsorzy wielu muzeów nie musz¹ specjalnie byæ
zachêcani do szczodrobliwo�ci zdaj¹c sobie sprawê z udokumentowanej
kariery wystawienniczej oraz medialnej renomy tak �wietnych zabytków.
Nasza maselniczka, choæ uszkodzona przez zawi³e koleje losu, znalaz³a
siê w ostatnich 20 latach na dwóch wysokobud¿etowych wystawach zor-
ganizowanych w Dre�nie i w Krakowie, które odwiedzi³o przesz³o 200
tysiêcy zwiedzaj¹cych.

Ryszard Rau - starszy kustosz Muzeum � Zamku w Oporowie

Muzealne skarby

MASELNICZKA

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach planuje
w drugiej po³owie lutego 2015 r. zorganizowaæ wystawê �O�wiata i szkol-
nictwo na Ziemi Kutnowskiej w pierwszej po³owie XX wieku�. W zwi¹zku
z tym zwracamy siê z pro�b¹ do wszystkich mieszkañców powiatu o wsparcie
Muzeum w tych dzia³aniach i o udostêpnienie na ten czas pami¹tek zwi¹-
zanych z tematyk¹ planowanej wystawy. Bardzo nam zale¿y, by na wystawie,
oprócz materia³ów archiwalnych, mo¿na by³o zaprezentowaæ tak¿e
pami¹tki osobiste, dlatego w szczególno�ci prosimy Pañstwa o wypo¿y-
czenie �wiadectw szkolnych, tarcz, zdjêæ klasowych i dokumentów zwi¹-
zanych ze szkolnictwem z lat 1900-1950. Czasem drobiazg, pozornie ma³o
znacz¹cy przedmiot powoduje, ¿e wracaj¹ wspomnienia sprzed lat. Szcze-
gólnie bêdziemy wdziêczni za materia³y z terenu gminy Kro�niewice.
Planowany czas u¿yczenia pami¹tek: luty-maj 2015. Przedmioty, które
zostan¹ wykorzystane do ekspozycji, opatrzone bêd¹ pe³n¹ informacj¹
o ich pochodzeniu (chyba ¿e ich w³a�ciciele chc¹ pozostaæ anonimowi).
Wszystkie osoby, które zdecyduj¹ siê na wsparcie inicjatywy Muzeum
prosimy o osobisty kontakt (pl. Wolno�ci 1, Kro�niewice), mailowo na
adres: muzeumkrosniewice@wp.pl lub telefonicznie pod numerem:
(24) 252-33-47.

POSZUKUJĘ RODZINY

Prośba o pamiątki

Muzealne skarby

NIEZWYKŁY OBRAZ

W 1903 roku go�ci³ w Kutnie ³ódzki malarz Maurycy Trêbacz. By³aby to
jedna z tysiêcy zapomnianych wizyt, gdyby nie urbanistyczny akcent, który
przyku³ uwagê artysty. Id¹c od dworca PKP, dzisiejsz¹ ulic¹ Sienkiewicza,
mo¿emy zauwa¿yæ ten sam zespó³ budynków. Pn¹c¹ siê w górê ulicê
zamyka bry³a �Pa³acu Saskiego�, nad którym góruje ratuszowa wie¿a.
W dniu powstania obrazu Trêbacza budynki nie wygl¹da³y atrakcyjnie,
jednak ich potencja³ sprowokowa³ malarza do wykonania szybkiej malar-
skiej notatki. Przechowywany w muzeum obraz olejny �Architektura miejska
- widok Kutna� o wymiarach 44 x 68 cm, sygnowany i datowany: �Kutno
1903 M. Trêbacz� dotar³ do muzeum okrê¿n¹ drog¹ przez Kraków, wypa-
trzony i zakupiony w tamtejszej �Desie� w 1980 roku, nastêpnie przekazany
z muzeum w Oporowie. Od 14 stycznia 1983 roku pozostaje w zbiorach
MRK. Poza widokiem na zbieg ulic Narutowicza i Sienkiewicza, ze wspo-
mnianymi budynkami, malarz schematycznie uj¹³ tak¿e bry³y �Nowej
Ober¿y� i nieistniej¹cej dzi� kamienicy u wylotu ulicy Podrzecznej.
(fragment artyku³u �Urbanistyczne akcenty w Kutnie w zbiorach sztuki
Muzeum Regionalnego w Kutnie� autorstwa Tomasza Czy¿ewskiego)
Maurycy Trêbacz (1861-1941) polski malarz i rysownik ¿ydowskiego
pochodzenia. Urodzony w Warszawie, tam równie¿ odby³ studia malarskie
u Wojciecha Gersona, nastêpnie w Szkole Sztuk Piêknych, od 1900 r.
Akademia w Krakowie i w Akademii Sztuk Piêknych w Monachium.
W 1918 r. osiedli³ siê w £odzi, w której wcze�niej wielokrotnie wystawia³
swoje obrazy. Prowadzi³ tam szko³ê rysunku i malarstwa, tworzy³ reali-
styczne obrazy w typie sentymentalnym, chêtnie kupowane przez mieszczan
jako dekoracje ich wnêtrz. W Miejskiej Galerii Sztuki, w 1926 r., mia³a
miejsce wystawa z okazji 50-lecia pracy artystycznej. W tym czasie jego
twórczo�æ by³a ju¿ anachroniczna, wokó³ rozwija³y siê nowe trendy
plastyczne. Sze�æ lat pó�niej przegra³ z W³adys³awem Strzemiñskim kon-
kurencjê o Nagrodê Artystyczn¹ miasta £odzi, jednak w uznaniu jego
dotychczasowej dzia³alno�ci miasto przyzna³o mu do¿ywotnie wsparcie
finansowe. Niestety, wizjê spokojnej staro�ci zburzy³a II wojna �wiatowa.
Maurycy  Trêbacz trafi³ do ³ódzkiego getta, gdzie umar³ z g³odu.
Przygotowa³ i prawami autorskimi do tekstu dysponuje Tomasz Czy¿ewski,
adiunkt w Dziale sztuki Muzeum Regionalnego w Kutnie.

Ludzie naszego regionu

(...) Micha³ Hubert Sokolnicki urodzi³ siê 6 lutego 1880 r. w maj¹tku
rodzinnym w Kaszewach Ko�cielnych ko³o Kutna. By³ stryjecznym pra-
wnukiem Micha³a Sokolnickiego (1760-1816) genera³a dywizji wojsk
Ksiêstwa Warszawskiego, synem Zygmunta, w³a�ciciela ziemskiego
i Natalii ze Stêpowskich, bratem Gabriela (1877-1975), profesora Poli-
techniki Lwowskiej i twórcy polskiej elektrotechniki. Jego stryjecznym
dziadkiem by³ Zenon �wiêtos³awski (1811-1875), wspó³za³o¿yciel i ide-
olog Gromad Ludu Polskiego �Humañ�. Dzieciñstwo spêdzi³ w maj¹tku
rodzinnym, gdzie wychowywany by³ w wielkim poszanowaniu dla dzie-
jów Rzeczpospolitej oraz dzia³añ na rzecz odzyskania niepodleg³o�ci.
Naukê rozpocz¹³ w szkole realnej w £odzi, a od 1894 r. w prywatnej Szkole
Urzêdów Starszych Zgromadzenia Kupców (potem Witolda Wróblewskiego)
w Warszawie. Tutaj uczestniczy³ w samokszta³ceniowej konspiracji
uczniowskiej. W 1897 r. zda³ egzaminy koñcowe w pañstwowej szkole
realnej i wyjecha³ do Pary¿a. W lutym 1898 r. zapisa³ siê jako wolny s³u-
chacz do Ecolc Librê des Sciences Politiques (Section Generale) w Pary¿u,
(u A. Sorela). Podczas wyk³adu, wyg³aszanego na pocz¹tku marca 1898 r.
dla polskich studentów w Darrnstadt, zwróci³ na siebie uwagê prof. Kazi-
mierza Kellesa-Krauza (�nadzwyczaj porz¹dny, bêdzie z niego chleb�),
W Pary¿u w kwietniu 1898 r. rozpocz¹³ dzia³alno�æ publicystyczn¹ i poli-
tyczn¹. Zosta³ wspó³pracownikiem �Przed�witu�, potem kilku kolejnych
gazet polskich i francuskich. Debiutowa³ artyku³em anonimowym pt.
Nowy krok naprzód w nr 5 �Przed�witu�, kolejne publikacje sygnowa³
pseud, Lachim. Wkrótce potem jego kandydatura zosta³a zaproponowana
do Sekcji Paryskiej Zwi¹zku Zagranicznego Socjalistów Polskich (dalej:
SP ZZSP). Aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu polskich studentów w Pary¿u
(by³ cz³onkiem stów. �Spójnia�, grywa³ w sztukach teatralnych wysta-
wianych przez Kasê Wzajemnej Pomocy M³odzie¿y Polskiej). Jednocze�nie
po�wiêca³ siê coraz bardziej dzia³alno�ci politycznej. W dniach 25-28
grudnia 1898 r. uczestniczy³ w XII Zje�dzie Zjednoczenia Towarzystw
M³odzie¿y Polskiej Zagranic¹ (dalej: ZTMPZ) w Genewie. W roku 1899
otrzyma³ od w³adz ZZSP zadanie dostarczania korespondencji w spra-
wach polskich do �Journal de Peuple�, pisa³ tak¿e do �Gazety Robotniczej�
i �G³osu Wolnego� (Adolfa Reiffa). W dniach 23-30 grudnia tego roku,
podczas XII Zjazdu ZTMPZ w Zurychu wspó³kierowa³ secesj¹ m³odzie¿y
socjalistycznej i wszed³ do Komisji Wydawniczej powo³anego w jej na-
stêpstwie Zwi¹zku Postêpowej M³odzie¿y Polskiej. W styczniu 1900 r.
uczestniczy³ jako cz³onek zarz¹du SP, w zje�dzie, na którym SP ZZSP
zosta³ przekszta³cony w Oddzia³ Zagraniczny Polskiej Partii Socjalistycznej
(dalej: OZ PPS). Latem 1900 r., wraz z Kazimierzem Kasperskim i Zyg-
muntem G¹siorowskim, obj¹³ na krótko redakcjê �G³osu Wolnego Pol-
skiego� (w okresie niesnasek A., Raiffa z Lig¹ Narodow¹).
Wiosn¹ 1901 r. na postawie materia³ów archiwalnych zgromadzonych
w Muzeum Polskim w Rapperswilu, napisa³ pracê dyplomow¹ po�wiêcon¹
historii politycznej ziem polskich w latach 1831-1848. W koñcu lipca
1901 r. powróci³ do kraju. Uznany (dziêki ³apówce) za niezdolnego do
s³u¿by w armii rosyjskiej, zamierza³ kontynuowaæ studia w Niemczech.
Jednak jesieni¹ tego roku zapisa³ siê, znów jako wolny s³uchacz, na Uni-
wersytet Lwowski. Jego wyk³adowca Szymon Askenazy zaproponowa³
mu opracowanie bibliografii gen. Micha³a Sokolnickiego - jego przodka.
We Lwowie Sokolnicki utrzymywa³ kontakty z dzia³aczami PPS; tutaj
w domu Witolda Jodki-Narkiewicza pozna³ Józefa Pi³sudskiego. W 1902 r.
odby³ podró¿ po domach krewnych w Wielkopolsce, zbieraj¹c materia³y
do zamierzonej pracy o gen. Sokolnickim, Tego roku podj¹³ studia uniwer-
syteckie w Berlinie. Równocze�nie dzia³a³ w strukturach PPS w zaborze
pruskim. Jako zastêpca delegata partii, Czes³awa Kossobudzkiego, uczest-
niczy³ w pertraktacjach z kierownictwem Socjaldemokratycznej Partii
Niemiec, wp³ywaj¹c na usztywnienie postawy strony polskiej wobec
niemieckich ¿¹dañ podporz¹dkowania siê Polaków tezom Programu
Erfurckiego, tj. wyrzeczenia siê has³a niepodleg³o�ci. Dnia 27 pa�dziernika
1903 r., podczas pobytu w Warszawie, o¿eni³ siê z kole¿ank¹ ze studiów
paryskich, Eugeni¹ Kutner. Na prze³omie 1903 i 1904 r, podj¹³ wspó³pracê
z �Kurierem Warszawskim� i �Ogniwem�. Wczesn¹ wiosn¹ 1904 r. opu-
�ci³ Berlin z powodów zdrowotnych i kontynuowa³ studia w Zurychu,
korzystaj¹c po raz kolejny ze zbiorów raperswilskich. Zbiera³ przede
wszystkim materia³y do napisania bibliografii gen. Sokolnickiego.
W lipcu 1904 r. powróci³ do Galicji, gdzie czynnie w³¹czy³ siê w ¿ycie
polityczne PPS. Dziêki stosunkom z radykalnymi ko³ami warszawskimi
otrzyma³ zaproszenie do wyg³oszenia cyklu wyk³adów pt. Metody badañ
w historii nowo¿ytnej na Wy¿szych Kursach Wakacyjnych w Zakopanem.
Podj¹³ w nich krytykê marksizmu. Podczas pobytu w Zakopanem zbli¿y³
siê do Pi³sudskiego, któremu pomaga³ w zdobyciu inteligencji dla poparcia
apelu o tworzenie funduszu na utworzenie polskiej si³y zbrojnej. Zabiegi
te zakoñczy³y siê jednak fiaskiem. Od kwietnia do lipca 1905 r. studiowa³
w Heidelbergu. Nawi¹za³ w tym czasie wspó³pracê z krakowsk¹ �Krytyk¹�:
jej nak³adem pod pseudonimem H. Nowina opublikowa³ swoj¹ pierwsza
pracê pt. Upadek Rosji. W sierpniu przyjecha³ na krótko do domu rodzin-
nego w Kaszewach Ko�cielnych, a stamt¹d w nastêpnym miesi¹cu uda³
siê do objêtej wrzeniem rewolucyjnym Warszawy.
Po wybuchu rewolucji, w latach 1905-1907 r. dzia³a³ niezwykle aktywnie
w podziemnych strukturach PPS i pod pseudonimem �Leszek Czarny�,
wielokrotnie spotykaj¹c siê z Pi³sudskim. W tym czasie publikowa³
w �Nowym ¯yciu�. Wystêpowa³ na licznych wiecach robotniczych i pro-
wadzi³ o¿ywion¹ dzia³alno�æ publicystyczn¹. W grudniu 1905 r. zosta³
skierowany do £odzi z zadaniem wspó³kierowania miejscowym Okrêgo-
wym Komitetem Robotniczym (dalej: OKR) i redagowania �£odzianina�,
ale wobec zagro¿enia dekonspiracj¹, w ostatnich dniach tego roku
powróci³ do Warszawy. W styczniu 1906 r. zosta³ wybrany do warszaw-
skiego OKR i z jego ramienia uczestniczy³ w VIII Zje�dzie PPS. Po zje�-
dzie od marca do grudnia nie uczestniczy³ bezpo�rednio w ¿yciu partii,
choæ wiosn¹ 1906 r. w swoim warszawskim mieszkaniu udzieli³ schro-
nienia �ciganym Pi³sudskiemu i Waleremu S³awkowi. Pracowa³ w tym
czasie, jako nauczyciel historii w Szkole Handlowej Edwarda Rontalera
i na ¿eñskiej pensji Kazimiery Kochanowskiej. (...)

Andrzej Urbaniak - Michat Sokolnicki (1880-1967) [w:] Kutnowskie
Zeszyty Regionalne. Tom IX, TPZK, Kutno 2005

MICHAŁ SOKOLNICKI
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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 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
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

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

w Kutnie, przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki do 40 m2,
z dop³at¹. Tel. 601-390-784
Tanio sprzedam nowy okr¹g³y
stolik o 60 cm, kolor-jab³oñ,
kalwadas. Tel. 669-480-072
Tanio sprzedam umywalkê
z podstawk¹ ceramiczn¹ i syfo-
nem. Tel. 669-480-072
Tanio sprzedam telewizor Phi-
lips 21,5 cala. Tel. 663-987-229
Sprzedam wózek inwalidzki,
stan bardzo dobry. Tel. 254-34-02

Ostrze¿enie
Policja ostrzega przed kradzie-
¿ami przy bankomatach, po
informacjach o wzmo¿onym
zainteresowaniu przez nieznane
osoby wyp³acaj¹cymi pieni¹dze
z bankomatów (szczególnie na
ulicy Królewskiej w Kutnie).
Nieuwaga mo¿e nas du¿o kosz-
towaæ.
Czerwony kur 13
We wtorek, nomen omen trzy-
nastego, ogieñ obj¹³ poddasze
domu wielorodzinnego przy
ulicy Józefów 1c. O 9:21 po-
wiadomiono Stra¿ Po¿arn¹.
Wkrótce ratowaniem miesz-
kañców i mienia zajmowa³o
siê 9 jednostek ga�niczych
Akcja trwa³a oko³o 3 godzin.
Ewakuowano 18 osób.
Poszkodowanych zosta³o

Rok 2014 przejdzie na pewno do historii miasta Kutna. Zespó³
�Polfarmexu� awansowa³, po trzech sezonach spêdzonych w I lidze,
do polskiej ekstraklasy, do Tauron Basket Ligi; prowadzonej
zawodowo przez Polsk¹ Ligê Koszykówki (prezes Jacek Jaku-
bowski). Przed sezonem 2014/2015 trener Jaros³aw Krysiewicz
mówi³; �Rok temu o tej samej porze zada³em Pañstwu retoryczne
pytanie: Czy mog¹ Kibice sobie wyobraziæ mecz �Polfarmex�
Kutno kontra Polpharma Starogard Gdañski na poziomie Tauron
Basket Ligi. Pewnie niewielu kibiców w to wierzy³o. Okaza³o siê,
¿e warto jednak mieæ takie marzenia, a je�li one siê spe³niaj¹ to
có¿ mo¿na wiêcej chcieæ? W pierwszym oficjalnym meczu TBL
w Kutnie bêdziemy go�ciæ we w³asnej hali dru¿ynê ze Starogardu
Gdañskiego. Zaczynamy nowy sezon na najwy¿szym poziomie
w Polsce, sezon wielkich niewiadomych, ale te¿ wielkich nadziei.
Jako trenerzy i zawodnicy obiecujemy, ¿e bêdziemy walczyæ jak
lwy w ka¿dym meczu w³a�nie dla Was, bo jak nikt inny na to
zas³ugujecie�. Prezes Koszykarskiego Klubu Sportowego Pro-
Basket Kutno S³awomir Erwiñski dodaje: �W tym sezonie zmie-
rzymy siê z bardzo trudnymi rywalami, takimi jak: Stelmet Zielona
Góra, PGE Turów Zgorzelec, Anwil W³oc³awek czy Trefl Sopot.
Wszystkie te zespo³y maj¹ ogromne do�wiadczenie w rozgrywkach
ekstraklasowych Polskiej Ligi Koszykówki, dlatego wszystkie
mecze bêd¹ emocjonuj¹ce i zarazem widowiskowe. Warto�ci¹ dru-
¿yny �Polfarmex� Kutno s¹ gracze wszechstronni i wystêpuj¹cy
na co najmniej dwóch pozycjach. Si³¹ kutnowskiego zespo³u bêdzie
dobra wspó³praca dwunastu graczy, z których ka¿dy w swoim czasie
da z siebie wszystko na parkiecie�.
W pierwszej rundzie zasadniczej (15 meczów) Tauron Basket Ligi
ulubieñcy grodu nad Ochni¹ uzyskali wyniki:
Rosa Radom - Polfarmex Kutno 86:59
Polfarmex - Polpharma Starogard Gdañski 80:62
PGE Turów Zgorzelec - Polfarmex 91:89
Polfarmex - Wikana Start Lublin 88:72
MKS D¹browa Górnicza - Polfarmex 88:99
Polfarmex - WKS �l¹sk Wroc³aw 71:76
AZS Koszalin - Polfarmex 95:63
Polfarmex - Asseco Gdynia 86:80
Polfarmex - King Wilki Morskie Szczecin 70:65
Polfarmex - Trefl Sopot 63:66
Stelmet Zielona Góra - Polfarmex 69:61
Polfarmex - Energa Czarni S³upsk 68:86
Jezioro Tarnobrzeg - Polfarmex 85:86
Anwil W³oc³awek - Polfarmex 87:66
Polfarmex - Polski Cukier Toruñ 70:80
W I rundzie punkty dla Polfarmexu zdobywali: Kwamain Mit-
chell 318, Bart³omiej Wo³oszyn 190, Kevin Johnson 178, Patrik
Auda 123, Marcin Malczyk 70, Micha³ Batka 60, Mateusz
Bartosz 62, Krzysztof Jakóbczyk 43, Jacek Jarecki 40, Grzegorz
Grochowski 35. W szerokiej kadrze byli tak¿e m³odzi juniorzy:
Szymon Pawlak i January Sobczyk oraz do�wiadczony Jakub D³uski.
Kadrê trenersk¹ stanowili: Jaros³aw Krysiewicz, asystent Wojciech
Walich oraz dyrektor generalny Krzysztof Szablowski (asystent
trenera kadry narodowej Polski seniorów). Fizjoterapeutk¹ jest
Paulina Gawron, a kierownikiem dru¿yny Arkadiusz Suchiñski.
Przed meczami rewan¿owymi Polfarmex zajmuje w tabeli 10 miejsce.
Ma 21 punktów (6 meczów wygranych, 9 przegranych). Ma³e
punkty - 69. Prowadzi w Tauron Basket Lidze PGE Turów Zgo-
rzelec; 15 meczy, 28 punktów (13 zwyciêstw, 2 pora¿ki). Ma³e
punkty +175.     Jerzy Papiewski

Dokumenty prosimy składać w Dziale Kadr AMZ − Kutno
Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 18, 99−300 Kutno, tel. (24)
357−99−00.

AMZ − KUTNO Sp. o.o
poszukuje planistów − konstruktorów

Zatrudnimy kierowców
kat. C z uprawnieniami
ADR w transporcie krajo-
wym. Umowa o prace.

Kontakt:
609-772-447

w godz. 900-1500

Firma WestPol - Teeuwissen
zajmuj¹ca siê

pozyskiwaniem i obróbk¹
jelit wieprzowych
POSZUKUJE

NA STANOWISKA:
PRACOWNIK PRODUKCJI

Miejsce pracy: Kutno
Oferujemy: umowê o pracê po
miesi¹cu zlecenia.

Wymagana ksi¹¿eczka
Sanepidu

KIEROWCA C + E
Oferujemy:
- umowê o pracê,
- stabilno�æ zatrudnienia,
- kursy krajowe, g³ównie na
trasie Kutno - Sochaczew.
Wymagane za�wiadczenie
o niekaralno�ci kierowców

DODATKOWE INFORMACJE
POD NUMEREM TELEFONU:
519-344-715

8 osób, a 4 trafi³y do kutnow-
skiego szpitala z podejrze-
niem podtrucia czadem.
Niestety - jedna osoba, 61-letni
mê¿czyzna - nie ¿yje. W akcji
ucierpia³ równie¿ jeden ze
stra¿aków. Straty - ponad
200.000 z³otych. Przyczyn¹
po¿aru by³o zaprószenie
ognia przez wypalanie izolacji
przewodu elektrycznego na
p³ycie piecyka.
Denat
W miejscowo�ci Grabów, gmina
¯ychlin, mieszkañcy zg³osili
dy¿urnemu policji, i¿ od paru
dni nie maj¹ kontaktu z jednym
z s¹siadów. Policjanci i stra¿acy
dostali siê do mieszkania
60- latka. Okaza³o siê, ¿e lokator
nie ¿yje. By³ to zgon naturalny,
osoby trzecie nie przyczyni³y

siê do jego �mierci - powiedzia³
dy¿urny kutnowskiej policji.
Pedofil!?
W Kutnie, przy ulicy Sosabow-
skiego (na osiedlu Tarnow-
skiego-Rejtana), przy witrynie
lokalu us³ugowego, mê¿czyzna
masturbowa³ siê na oczach
3- letniego dziecka. Stra¿ Miej-
sk¹ powiadomi³a przera¿ona
kobieta. To prawdopodobnie
powrót zboczeñca sprzed
dwóch lat. Wniosek w tej sprawie
trafi³ do s¹du.

Potr¹cona!
W Kutnie, przy ulicy Narutowi-
cza, dosz³o do potr¹cenia
pieszej. Kobietê  przewieziono
do kutnowskiego szpitala.
D podobnego wypadku dosz³o
w Kutnie przy ulicy Barlickiego.
Potr¹cona, na przej�ciu dla

pieszych, kobieta zosta³a prze-
wieziona do kutnowskiego
szpitala.
Na autostradzie
W miejscowo�ci Niedrzew,
powiat kutnowski, na 237 km
autostrady A1 zderzy³y siê dwa
samochody osobowe. W wyniku
zdarzenia obra¿eñ dozna³y dwie
osoby. Odwieziono ich do kut-
nowskiego szpitala.
Gazetowy po¿ar
Mieszkañcy jednego z bloków
w Kutnie, przy ulicy ZHP,
powiadomili dy¿urnego kut-
nowskiej PSP o zadymieniu
w klatce schodowej. Przybyli na
miejsce stra¿acy (4 zastêpy)
stwierdzili, ¿e przyczyn¹ zady-
mienia by³a sterta gazet pozo-
stawiona w korytarzu piwnicznym.
Nikt nie zosta³ poszkodowany.

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

Tel. 609-107-203

Sprzedam 4-letni, ma³o u¿y-
wany (rezerwowy), jedno-
funkcyjny piec gazowy c.o.
BERETTA z wymiennikiem
¿eliwnym i wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemno-
�ci 80 litrów. Moc 24 kW.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ
w otwartej instalacji c.o. Cena
do uzgodnienia.

Tel. 609-717-136

Reklama d�wiêkowa na miej-
skim targowisku w Kutnie.
Tel: 609-007-927, 601-162-602
Sprzedam sprê¿arkê 3-cylindrow¹
3JW60, zbiornik 200 l, agregat po
naprawie g³ównej. Tel. 692-448-946

WYNAJMÊ
halê magazynow¹ przy ul.
Pó³nocnej. Tel. 512-335-561
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

W konferencji g³ównymi go�mi byli mistrzowie �wiata i Europy, w tym
kutnianin £ukasz Wójcik oraz uczestnicy projektu �Polska Stratosfera�.
£ukasz odebra³ nagrodê Ministra Sportu i Turystyki za ubieg³oroczny
sukces, tj. zdobycie br¹zowego medalu mistrzostw �wiata. Nagrodê i gra-
tulacje odebra³ z r¹k samego Prezydenta FAI. Nasz szybownik w tym roku
przygotowuje siê do kolejnych wa¿nych imprez sportowych, w tym
mistrzostw Europy, które odbêd¹ siê w lipcu na Wêgrzech.

ŁUKASZ WÓJCIK UHONOROWANY
W Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odby³a siê konferencja
prasowa zorganiozowana przez Aeroklub Polski. Mia³a ona na celu pod-
sumowanie udanego lotniczego sezonu 2014 oraz zaprezentowanie
najwa¿niejszych wydarzeñ 2015 roku. Z tej okazji do Polski ze specjaln¹
wizyt¹ przyjecha³ dr John Grubbstrom - prezydent FAI (Miêdzynarodowej
Federacji Lotniczej).

Z okazji 23 Fina³u Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy, w hali sportowej
Gimnazjum nr 2 w Kutnie, rozegrano stoj¹cy na niez³ym poziomie turniej
pi³ki no¿nej z udzia³em czterech dru¿yn. Zebrano podczas zbiórki pieniê-
dzy na WO�P ponad 850 z³otych. Tylko przyklasn¹æ! Kibice mieli sporo
emocji, bo grali i stra¿acy, i dziennikarze, i niepe³nosprawni z Kro�niewic
(Brawa!!!) oraz kutnowscy samorz¹dowcy. Idea imprezy wspania³a - trzeba
j¹ kontynuowaæ! Wyniki mo¿e nie s¹ istotne, ale by³a zaciêto�æ i walka.
Dominowa³a jednak integracyjna zabawa. Turniej wygrali reprezentanci
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Kutna, którzy pokonali �Integracjê� z Kro-
�niewic 4:1, �¿urnalistów� grodu nad Ochni¹ 6:3, mimo ¿e ci byli wzmoc-
nieni prezesem Klubu Sportowego �Kutno� Dominikiem Tomczakiem.
Drugie miejsce w zawodach, dobrze zorganizowanych, zajê³a dru¿yna
�Integracja� z Kro�niewic; trzecie  - dziennikarze, a zaszczytn¹ czwart¹
lokatê zdobyli samorz¹dowcy, w których gra³ miêdzy innymi: Zbigniew
Wdowiak - wiceprezydent miasta Kutna i Bartosz Serenda - zastêpca prze-
wodnicz¹cego Rady Powiatu Kutnowskiego. Ciekawy by³ mecz zwyciêz-
ców turnieju - teamu stra¿aków z po³¹czonymi ekipami dziennikarzy
i �Integracji�. Tym razem symatyczni �sikawkowi� ulegli ambitnemu
rywalowi 4:6.

W VI kolejce Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Lidze Pi³ki no¿nej pierwsze
swoje zwyciêstwo w I lidze odniós³ zespó³ �Libero� pokonuj¹c dru¿ynê
�Protektora� 3:2. Prowadzi w tabeli �Starter Biuromax Viva� 13 punktów
i bramki 26:18 przed �Sami Swoi� - 13 pkt., 31:12 oraz Hurt Pap AZS -
13 pkt., 31:17. 13 miejsce - ostatnie - zajmuje obecnie FC Wieszczyce - 3
pkt., 15:29. W tabeli strzelców na czele najskuteczniejszych znajduje siê
Micha³ Witkowski �Sami Swoi� z 14 golami przed Mariuszem Ja�kiewi-
czem �OBA Nijhof Wasink� - 13 bramek.
W II lidze, w najciekawszym meczu, �Stalex� pokona³ �W³adców Pó³nocy�
4:2. Prowadzi �Omega� z 15 punktami - bramki 19:14 przed �Stalexem�
i �W³adcami Pó³nocy� po 13 punktów. Najlepsi strzelcy to: Pieczkowski
z �Têczy�, Micha³ Zagórowski �1,5 L/G� i Majtczak z �KP Klonowiec�
po 9 goli.
W Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki w pierwszej lidze mê¿czyzn
prowadzi Gladiator Parzêczew - 17 pkt. przed Piekarni¹ Balton P³ock -
14 pkt., Gostynin Team - 11 pkt. i AZS WSGK Kutno - 9 pkt.; w drugiej
lidze mê¿czyzn na czele GKS Bedlno - 17 pkt. przed Chem Pak Kutno -
14 pkt. i Bzur¹ Sobota - 13 pkt. Trzeci¹ ligê mê¿czyzn otwiera prowadz¹cy
team �witu Staro�reby - 18 pkt. przed Szko³¹ Lucieñ - 18 pkt. i Husari¹
Daszyna - 17 pkt.
W ekstraklasie kobiet prowadzi Gaju Team £êczyca z 18 punktami przed
Hurt Pap - Ars Vita Kutno - 17 pkt. i ZS ¯ychlin 15 pkt. oraz Gostynin
Team - 15 pkt. Liga siatkówki odbywa siê w hali sportowej SP nr 6,
a pi³karze rozgrywaj¹ mecze w hali SP nr 1. Spotkania ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem. Organizatorem turniejów w siatkówkê, pi³kê no¿n¹
i koszykówkê jest kutnowski Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji.

Pi³ka no¿na

GÓRĄ STRAŻACY

GRAJĄ AMATORZY
Nastêpny mecz w Kutnie bêdzie mia³ znaczenie niemal historyczne. Po
raz pierwszy z Kutna zostanie przeprowadzona na ¿ywo ca³a transmisja
meczu mistrzowskiego. 1 lutego od godziny 19.45 w Polsacie Sport
i Polsacie Sport News relacjonowane bêdzie spotkanie Polfarmexu Kutno
z niezwykle renomowanym zespo³em jakim jest wielokrotny mistrz Polski
i reprezentant kraju w Eurocup PGE Turów Zgorzelec. Prosimy zatem
o niezwykle mocny i obiektywny doping! Wracaj¹c do meczu z Ros¹
Radom: Polfarmex prowadzi³ przez 33 minuty, a go�cie przez 5,21 min.
Dwa razy by³ remis, a prowadzenie zmienia³o siê dwukrotnie. Tak dobrze
graj¹c¹ dru¿ynê �Polfarmexu� kibice pragn¹ widzieæ zawsze!

DWA RÓŻNE MECZE

POWIATOWA LICEALIADA
Tenis sto³owy

W turnieju ch³opców gra³o dziewiêæ ekip. W finale: ZS nr 3 - I LO PUL 0:3,
I LO PUL - ZS nr 1 0:3, ZS nr 1 - ZS nr 3 3:0. Mistrzem zosta³a dru¿yna
trenera Dariusza Mieszkowskiego. ZS nr 1 �Staszic� gra³ w sk³adzie:
Maciej Albiñski, Jakub Piotrowski, Marcin Ko³odziejski. Drugie miejsce
zajê³o I LO PUL, a trzecie ZS nr 3. Najlepsze zespo³y graæ bêd¹ w Bia³ej
Rawskiej, w zawodach rejonowych. Organizatorem turnieju w �Szóstce�
by³ Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie.

W Szkole Podstawowej nr 6 odby³y siê  dru¿ynowe mistrzostwa powiatu
kutnowskiego szkó³ ponadgimnazjalnych. W zawodach dziewcz¹t wziê³o
udzia³ osiem zespo³ów. W meczu o I miejsce I LO im. J.H. D¹browskiego
pokona³o I LO PUL 3:0; o III lokatê ZSZ nr 2 im. A. Troczewskiego - ZS
nr III im W. Grabskiego 3:0; o V miejsce ZS nr 1 im St. Staszica - ZS nr 4
im. Z. Barlickiego 3:0. Zwyciêska dru¿yna �D¹browszczaka� (trener
Kamil Borowiak) gra³a w sk³adzie: Dominika Staniszyñska, Edyta Przy-
bysz, Martyna Zió³kowska.

Znakomite spotkanie rozegrali podopieczni Jaros³awa Krysiewicza i Woj-
ciecha Walicha. Z utytu³owanym przeciwnikiem (trzeci sezon w polskiej
ekstraklasie i czwarte miejsce w ostatnich mistrzowskich rozgrywkach
Tauron Basket Ligi) wygrali po piêknej i ambitnej walce przez prawie
ca³y mecz (pomiñmy trzeci¹ ods³onê). Uda³ siê wiêc rewan¿ beniaminkowi
za inauguracyjny mecz w najwy¿szej klasie rozgrywkowej, kiedy to kut-
nianie przegrali w Radomiu 59:86. Ponad tysiêczna widownia (w�ród której
by³ dyrektor departamentu rozgrywek i sportu Polskiego Zwi¹zku Koszy-
kówki Adam Romañski) niezwykle ¿ywio³owo i kulturalnie dopingowa³a
swoj¹ dru¿ynê. By³a po prostu jakby szóstym i aktywnym zawodnikiem
na parkiecie. Pierwsze dwie minuty nale¿a³y do go�ci, którzy w drugiej
minucie prowadzili ju¿ 6:0. Pierwsze punkty dla Polfarmexu zdoby³ Bar-
t³omiej Wo³oszyn rzutem za trzy punkty. W nastêpnych minutach domi-
nowa³ przemiennie skuteczny rzut za rzut. Pierwsze prowadzenie nasi mieli
w 3.5 minucie (po akcjach za 3 punkty Audy i Malczyka), a najwiêksze
w pierwszej kwarcie 21:12 w 9 minucie. Ca³a kutnowska dru¿yna gra³a
dobrze taktycznie i skutecznie. Po dwóch kwartach gospodarze prowa-
dzili ró¿nic¹ 13 punktów (50:37). Najgorsza by³a trzecia ods³ona meczu,
któr¹ to �Polfarmex� przegra³ 9:23 (w ci¹gu blisko jej pierwszych piêciu
minut go�cie prowadzili nawet 12:0!) Rosa prowadzi³a wiêc po trzech
kwartach jednym punktem. Decyduj¹c¹ czwart¹ kwartê, przy og³uszaj¹-
cym dopingu ¿ywio³owej publiczno�ci, któr¹ kierowa³ Klub Kibica
�Polfarmexu�, nale¿a³a ju¿ do Naszych, którzy za spraw¹ Johnsona, Gro-
chowskiego, Mitchella, Audy osi¹gnê³a jak¿e korzystny wynik dla siebie.
Kibice byli w euforii. �Ma³e� Kutno pokona³o �wielki� Radom!

Polfarmex Kutno - Rosa Radom 76:71
(w kwartach: 25:18, 25:19, 9:23, 17:11)

Polfarmex: Patrik Auda 17, Kwamain Mitchell 15, Grzegorz Grochowski 11
(3x3), Bart³omiej Wo³oszyn 11 (2x3) Mateusz Bartosz 10, Kevin Johnson 9,
Marcin Malczyk 3.

W hali RKS w £odzi odby³ siê mityng z udzia³em zawodników kutnow-
skiej �Dziewi¹tki�. Podopieczni trenera Jacka Kud³y uzyskali kolejne
dobre wyniki. Junior Piotr Kowalski na 60 m wyrówna³ rekord ¿yciowy
z czasem 7.36 s, a juniorka m³odsza Sandra Kucharska skoczy³a wzwy¿
150 cm (wyrównany rekord ¿yciowy w hali) i na 60 m pp³. mia³a 11.09s.
(rekord ¿yciowy). Rekordy ¿yciowe uzyskali tak¿e: junior Damian Lasecki
na 600 m - 1.28.25 min., Emilia Ku�min (juniorka m³odsza) - 465 cm
w skoku w dal; Bartosz Ruszkowski (m³odzik - 471 cm w skoku w dal
i Jakub Grams (m³odzik) - 3.20.25 min. na 1000 m. Gratulujemy!

REKORDY ŻYCIOWE NASZYCH
Lekkoatletyka

Przygotowania do rundy wiosennej

dziutkim zespo³em, niemaj¹cym ¿adnego do�wiadczenia w grze z seniorami,
od podstaw. Jeste�my w A klasie ³ódzkiej (grupa III) najm³odsz¹ dru¿yn¹,
�rednia wieku nie przekracza nawet 20 lat. W kadrze 22 osobowej jest 13
m³odzie¿owców (16-17 lat). Dominuj¹ w ekipie wraz z juniorami. Po za-
koñczeniu rundy jesiennej na drugim miejscu jestem ni¹ tylko po³owicznie
usatysfakcjonowany. Ca³y czas mam przed oczami nasze dwie wpadki; prze-
grane - w Kro�niewicach i w Grabowie. Nie powinny mieæ one miejsca. Cel
jaki mamy - to oczywi�cie wej�cie do �okrêgówki�. Jednak¿e nie obiecujê,
¿e tak siê stanie. To jest pi³ka no¿na, do której to dyscypliny podchodziæ
trzeba z wielk¹ pokor¹, bo jest nieprzewidywalna. Pragniemy awansu, ale
jest jeszcze piêæ innych dru¿yn licz¹cych siê te¿ w rozgrywkach. Jeste�my
wybiegani, motorycznie przygotowani do gry, ale na swoim boisku. W prak-
tyce - na wyjazdach - jest ró¿nie, gdy¿ moja �fajna� dru¿yna gra w zupe³nie
innych warunkach. Boiska s¹ krótkie i w¹skie, czêsto niewymiarowe. Lepiej
siê na takich broniæ ni¿ atakowaæ. Obecnie trwaj¹ przygotowania do �Wiosny
2015�. Mamy cztery jednostki treningowe w tygodniu. Pracujemy z werw¹
w odrestaurowanym parku Wiosny Ludów nad si³¹ fizyczn¹. Jest du¿e zaan-
ga¿owanie wszystkich zawodników. Frekwencja prawie zawsze stuprocen-
towa. Pierwszy mecz mistrzowski rozegrany zostanie w Pi¹tku z miejscow¹
Malin¹ 28 marca. Do tego czasu rozegramy 10 spotkañ kontrolnych z rywa-
lami ró¿nych klas, miêdzy innymi z III ligow¹ W³oc³avi¹ W³oc³awek. Pierwszy
sparing 31 stycznia z Kujawiakiem Kowal. Bêdziemy ambitnie walczyæ
o awans, a czy On bêdzie - zobaczymy. Liczê na dwóch nowych obroñców -
kutnianina (wszyscy s¹ od nas) Bartosza Kaczora i Ukraiñca Hepyka Sergieja
(pracuje w Pini). Przyda³by siê bramkarz i napastnik. Aktualnie do dyspo-
zycji mamy golkiperów m³odzie¿owców - Karola Czekalskiego i Bart³omieja
Karwackiego, przed którymi jest dopiero przysz³o�æ. Z dru¿yn¹ pracuje mi
siê �wietnie - to podkre�lam, gdy¿ jest zawsze twórcza i przyjemna atmosfera.
Zawodnicy wiedz¹ co chc¹, stanowi¹ ju¿ pi³karski monolit, chocia¿ to grupa
perspektywiczna - przysz³o�ciowa�. Trzymajmy kciuki - i to mocno - za
KS �Kutno�.

Z NATURY OPTYMISTA
Tak �mia³o mo¿na powiedzieæ o S³a-
womirze Ryszkiewiczu, pi³karskim
trenerze kategorii UEFA �A�, pracuj¹-
cym z seniorami  Klubu Sportowego
�Kutno�. Sympatyczny selekcjoner
i �wietny fachowiec (wymagaj¹cy od
siebie i innych), dla którego pi³ka
no¿na jest drugim domem, powiedzia³
naszej Redakcji: �Jestem zadowolony
z kadry i uzdolnionej m³odzie¿y, która
potrzebuje tylko futbolowego szlifu.
Dobrze mi siê pracuje i uwa¿am, ¿e jak
na nieca³e pó³rocze to zrobili�my du¿o.
Moja praca rozpoczê³a siê z tym m³o-

DZIESIĄTA PORAŻKA
Polpharma Starogard Gdañski - Polfarmex Kutno 92:83

(w kwartach: 29:26, 19:18, 16:24, 28:15)
Polfarmex: Mitchell 26, Wo³oszyn 12, Kevin Fletcher 12 (debiut Amery-
kanina - center, 34 lata, 207 cm wzrostu), Auda 10, Kamil £¹czyñski 8
(debiut - rozgrywaj¹cy, 25 lat, 183 cm wzrostu), Grochowski 6, Bartosz 4,
Malczyk 3, Johnson 2.
Kibice liczyli na wygran¹ kutnian po silnych wzmocnieniach. Wszystko
na to wskazywa³o, ¿e tak bêdzie. Po trzech kwartach nasi prowadzili ró¿-
nic¹ 4 punktów - 68:64. Czwarta, fatalnie zagrana ods³ona, zadecydowa³a
o przegranej.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 399

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: B11-K1-E2-A2-D12  E2-M8-G1-J9?
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 z nr 398 nagrodê
otrzymuje Marta Sipiñska z Kutna.

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

Poziomo: A-1. Jezioro w Afryce otoczone górami A-7. Jed-
nostka mocy B-9. Najwiêksze jezioro na Pojezierzu Suwalskim
C-1. Nadrzewny gryzoñ D-9. Si³a, porywczo�æ E-1. Smutne
kropelki E-5. Ro�lina z motylkowatych G-1. Og³ada towarzyska
I-1. Powolny taniec angielski I-6. Miejsce pod zabudowê domu
J-9. Zastêpuje obecnie szk³o K-1. Przyniós³ s³awê Boccaccio L-9.
�Huraganowy� pisarz (W³adys³aw) M-1. �piewaj¹cy ptak M-5.
Dymi z dachu.

Pionowo: 1-A. Znaczne nagromadzenie siê rzczy pilnych 1-I.
Pejza¿ lub malowid³o 2-E. Nocna mara 3-A. Grecka metropolia
3-I. Twórca �Gwiezdnych wojen� 4-F. Zgromadzenie ludowe
5-A. �... Miriam� z repertuaru Roberta Gawliñskiego 5-J. Ogon
zaj¹ca 6-E. Wrz¹tek 7-A. Wynik pracy rêcznej 7-I. Wrzawa 9-A.
Napisa³ �Przygody Tomka Sawyera� 9-I. Znana marka aparatów
fotograficznych 11-A. Posi³ek uczniów Jezusa 11-I. Trunek z ku-
mysu 13-A. Torbiel 13-I. Rodzaj nale�ników.

Oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Urodzona 8 sierpnia 1990 r. w Warszawie ta polska aktorka, piosen-
karka, prezenterka telewizyjna, konferansjerka, projektantka mody
i modelka, by³a jedn¹ z gwiazd podczas tegorocznego i jubileuszowego
- 40-letniego ju¿ - �wiêta Królowej Kwiatów Ró¿y. Oklaskiwa³o j¹
i podziwia³o kilka tysiêcy osób wra¿liwych na artyzm i piêkno natury.
Matka Aleksandry jest Polk¹, a ojciec Nigeryjczykiem. Przed rozpo-
czêciem pracy w telewizji by³a w grupie dzieci towarzysz¹cych
wystêpom popularnej wokalistki Majki Je¿owskiej. Zwi¹zana by³a
tak¿e z M³odzie¿owym Domem Kultury �Ochota�. Ukoñczy³a XXI
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce imienia Jerzego Grotowskiego,
a w ubieg³ym roku - kulturoznawstwo w Szkole Wy¿szej Psychologii
Spo³ecznej w Warszawie. Jest obdarzona wspania³ym, wielobarwnym
g³osem. 14 lutego 2009 roku z piosenk¹ �All my life� wziê³a udzia³,
wraz z w³oskim piosenkarzem Marco Bocchino, w polskich preselek-
cjach do Konkursu Piosenki Eurowizji �Piosenka dla Europy 2009�
zajmuj¹c drugie miejsce. W sierpniu 2010 roku i w pa�dzierniku 2012
wyst¹pi³a w sesji zdjêciowej dla �wiatowego magazynu �Playboy�.
W 2010 r. zdoby³a tytu³ Królowej Densfloru w tanecznym programie
MTV. Od 2012 roku gra jedn¹ z pierwszoplanowych ról w spektaklu
�Dwie po³ówki pomarañczy�. Prowadzi program �Operacja stylówa�
w MTV. Od 2013 r. gra nowicjuszkê - siostrê Mary Leo w spektaklu
muzycznym �Siostrunie�. Znana m.in. z roli Elizy w serialu telewi-
zyjnym �Rodzina zastêpcza�. Wiosn¹ 2013 roku firma fonograficzna
�Krótki Music� wyda³a debiutancki singiel artystki, który jest efek-
tem wspó³pracy Aleksandry Szwed z producentem, kompozytorem,
basist¹ Marcinem Przytulskim. Artystka gra pop-rockowe, jazzowe,
kolêdowe koncerty z zespo³em muzycznym �The Czad Makers� i pro-
wadzi wydarzenia modowe, kulturalne, okoliczno�ciowe, sportowe.
Anga¿uje siê w akcje charytatywne i wizerunkowe. W teatrze zade-
biutowa³a w musicalu �O dobry dzieñ�, gdzie wystêpowa³a w Teatrze
�Rampa� wraz z zespo³em tañca i muzyki �Tintilo�. By³ rok 2003.
W tym te¿ roku gra³a w Teatrzyku �Lusterko� Eutedemis - przedsta-
wienie �Eutedemis�, czyli po drugiej stronie lustra�. G³ówne równie¿
role w Teatrzyku �Lusterko� gra³a w roku 2006. By³a pann¹ w �Pan-
nie� i Ma³gosi¹ w �Ja� i Ma³gosia, czyli ciemne �cie¿ki�. Wspomina
tak¿e wystêp w spektaklu �Antoine�, gdzie by³a Francis (asystentk¹
Eleonory Roosvelt), Yvet i Josephine Baker, a Teatr �Capitol� kojarzy
j¹ z rol¹ Alex (2012). Filmografia jest tak¿e na koncie Aleksandry
Szwed. W latach 1999-2009 gra³a w �Rodzinie zastêpczej� jako
Eliza, w �Niani� by³a Zoy¹, w �Daleko od noszy� uczennic¹ Tol¹
Wajdor, w �Teraz albo nigdy� Frank¹ Drabczyk, w �Rancho� Marysi¹,
przyjació³k¹ Jagny, w �Panienkach z parku Avenne� Ew¹, w �Na kra-
wêdzi� jako Bayo Akijame. Ostatni¹ jej rol¹ jest tancerka kubañska
Liliana w aktualnym serialu telewizyjnym �Barwy szczê�cia�. Bogata
jest jej przygoda z telewizj¹. W latach 1995-1996 wystêpowa³a w pro-
gramie �Ziarno�; w latach 1997-1999 �Co� z niczego w �5-10-15�
i  �Dro�dzie show�. W 2008 roku wygra³a, w parze ze S³awomirem
Borowskim, program �Gwiazdy tañcz¹ na lodzie�. Inne jej telewizyjne
sukcesy: �Fort Boyard�- kapitan dru¿yny (9 miejsce), �Jak oni �pie-
waj¹� (3 miejsce), �Taniec z gwiazdami� (razem z Robertem Rowiñ-
skim 9 miejsce), �Królowie Densfloru� (pierwsze miejsce), �Operacja
- stylówa� - prowadz¹ca, �Kocham Ciê Polsko� - uczestniczka w dru-
¿ynie Joanny Koroniewskiej, �Ekipa na swoim� - prowadz¹ca. W dys-
kografii ta m³oda artystka ma dwa single: �All my life� i �Ach ten
pan�. Przed Aleksandr¹ Szwed dopiero kariera, ale jak na swoje 24
lata osi¹gnê³a ju¿ du¿o, nie tylko na estradzie.       Jerzy Papiewski

Aleksandra Szwed w Kutnie

WSZECHSTRONNA ARTYSTKA

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

10 lutego 2015 r.
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W ko�ciele pod wezwaniem �wiêtego Wawrzyñca w Kutnie
z koncertem kolêd i pastora³ek wyst¹pi³ Zespó³ Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej. Bogaty program artystyczny podoba³
siê bardzo licznym jego odbiorcom, w�ród których by³ m.in.
ksi¹dz dziekan Stanis³aw Pisarek.

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA ...

W �rodê, 21 stycznia 2015 r., z inicjatywy Miejskiego Komitetu Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Kutnie mia³a miejsce symboliczna uro-
czysto�æ zwi¹zana z upamiêtnieniem 152 rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego. Tradycyjnie, od wielu lat, przedstawiciele samorz¹dow-
ców miasta i powiatu, harcerze, kombatanci, przedstawiciele instytucji
kultury i uczniowie � w tym roku Szko³y Podstawowej Nr 4, z³o¿yli wi¹-
zanki kwiatów pod tablic¹ na budynku przy ulicy Sienkiewicza 1; po-
�wiêcon¹ bohaterom Powstania i pobytowi rz¹du narodowego w Kutnie
w dniach 22�27 stycznia 1863 roku. Z³o¿eno kwiaty przed wej�ciem do
kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej przy ulicy £êczyckiej. Tu odby³a
siê równie¿ lekcja historii, w której uczestniczyli uczniowie Gimnazjum
nr 3. S³owa podziêkowania dla bior¹cych udzia³ w uroczysto�ci z³o¿yli:
wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak oraz kapitan Wojska Polskiego
w stanie spoczynku - ksi¹dz Jan Sposób. /A.B./

W ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO




