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Nasze Wieczne Kolêdowanie

NIEPOKALANÓW 2015

W dniach 24-25 stycznia 2015r. Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej
uczestniczy³ w XV Ogólnopolskim Festiwalu Kolêd i Pastora³ek �Nasze
Wieczne Kolêdowanie� � Niepokalanów 2015. Organizatorem Festiwalu
by³ Teresiñski O�rodek Kultury, a gospodarzem Klasztor Ojców Fran-
ciszkanów w Niepokalanowie.           (ci¹g dalszy - strona 5)

HOLENDERSKI „OWSIAK”

Ruch Spo³eczny Rado�æ Macierzyñstwa dzia³a od 15 lat skupiaj¹c ludzi
dobrej woli dla stworzenia najlepszych warunków dla kobiet i noworodków
podczas ich pobytu na Oddziale Ginekologiczno-Po³o¿niczym kutnow-
skiego szpitala.          (ci¹g dalszy - strona 4)

Włodzimierz Klimecki

Komitet Wyborczy „Prawość i Skuteczność”

kandydat do Rady Miasta Kutno

Okręg nr 6    Pozycja 5

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MAŁŻEŃSKI JUBILEUSZ

W minion¹ sobotê, w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie, mia³a
miejsce mi³a uroczysto�æ zwi¹zana z jubileuszem 55-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego pañstwa Teresy i Ryszarda Wasiaków.

(ci¹g dalszy - strona 8)

Rozmowa z Rafa³em Aleksandrem Jó�wiakiem,
kandydatem do Rady Miasta Kutno z okrêgu nr 2

(ulice: Olimpijska, Szymanowskiego, Oporowska, Skrajna,
Lipowa) w wyborach uzupe³niaj¹cych 8 marca 2015 roku

(czytaj - strona 3)

DLA MIASTA I OSIEDLA
− DZIAŁAM POZYTYWNIE

- Jest pan samorz¹dowcem z du¿ym
do�wiadczeniem, wraca pan do
miejskich korzeni?
- Rzeczywi�cie, rok temu minê³o
20 lat mojej pracy samorz¹dowej
na szczeblu miasta Kutna, powiatu
kutnowskiego i m. st. Warszawy.
To szmat czasu, wielu poznanych
ludzi, wiele spraw i mnóstwo
rozwi¹zanych problemów.
- Które sprawy uwa¿a pan za
najciekawsze?
- Z punktu widzenia mieszkañców
Kutna istotna by³a skutecznie prze-
forsowana na szczeblu krajowym
decyzja o utworzeniu w Kutnie
podstrefy £ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. By³ to strza³

w dziesi¹tkê, gdy¿ bezrobocie w Kutnie dos³ownie szala³o. Dzi� jest na
du¿o ni¿szym poziomie i to jest efekt m.in. moich dzia³añ.

(ci¹g dalszy - strona 3)

400
Wszystko zaczê³o siê w 1999 roku, gdy wydali�my nr 1 pod dat¹
1 stycznia. Zawiera³ on m.in. �powiatow¹ jedenastkê� wójtów
gmin; powiatu z dwoma pierwszymi trenerami, koordynatora-
mi (starost¹ Wies³awem Garstk¹ i jego zastêpc¹ Paw³em Wo-
³oszynem). I posz³o! Na numer �100� czekali�my do 26 czerw-
ca 2002 r. Na pierwszej stronie �ulokowali�my� informacje o
stra¿ackim jubileuszu 120 lat dzia³alno�ci OSP w ¯ychlinie i
wielkim sukcesie Justyny Reszke z £ani¹t (wówczas uczenni-
cy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie), laureatce I nagro-
dy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej jaki odby³
siê w Józefowie k/ Warszawy. Nr 200 �P¯K�, z dat¹ 26 listo-
pada 2006 roku, �donosi³� m.in. o stuleciu Szko³y Podstawo-
wej w Go³êbiewku. Natomiast nr 300 przynosi³ wywiad z dam¹,
która osi¹gnê³a najlepszy w Polsce wyborczy wynik - czyli Bar-
bar¹ Juliann¹ Herman, burmistrz Kro�niewic. W tym samym
wydaniu �Z ¿a³obnej karty� - po¿egnanie naszego redakcyjne-
go kolegi �.P. Jerzego Tru�ciñskiego. Po siedemnastu latach
dzia³alno�ci mamy numer �400�. (ciag dalszy - stron 6)
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Zarz¹d Towarzystwa Budownictwa Spo-
³ecznego sp. z o.o w Kutnie opracowuje
koncepcjê architektoniczn¹ dla terenu po
dawnym stadionie �Czarnych� Kutno.
W za³o¿eniach przewiduje siê lokalizacjê
5 budynków jednoklatkowych i czterokon-
dygnacyjnych.
Wzd³u¿ ulicy Matejki powstaæ maj¹
w przysz³o�ci 3 budynki, przy projektowa-
niu których uwzglêdniona zostanie ró¿nica
poziomów ulicy Matejki i dawnej p³yty sta-
dionu. Od strony boiska zlokalizowane
bêd¹ wjazdy do gara¿y, znajduj¹cych siê
w piwnicach. Pozosta³e dwa budynki bêd¹
zlokalizowane od strony ulicy Siemiradz-
kiego, przy czym w jednym z nich prze-
widuje siê osiedlowy sklepik. Koncepcja
obejmuje równie¿ budowê wielostanowi-
skowych parkingów i ogrodzonego wie-
lofunkcyjnego boiska, a tak¿e placu zabaw
dla najm³odszych mieszkañców osiedla.
Struktura lokali mieszkalnych w projekto-
wanych budynkach bêdzie przedstawia³a
siê nastêpuj¹co: 55% lokale dwupokojowe,
20% kawalerki i 25% lokale 3 pokojowe
� ka¿dy lokal bêdzie posiada³ balkon i po-
mieszczenie piwniczne.

OSIEDLE NA BOISKU „CZARNYCH”!

Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Siemiradzkiego w Kutnie.

Prezes TBS Jacek Urbaniak stwierdzi³:
�Przyspieszamy prace nad koncepcj¹ archi-
tektoniczn¹ dla tego terenu, gdy¿ s³ychaæ
o rych³ym uruchomieniu preferencyjnych
kredytów na budownictwo spo³eczne na
wynajem. Cchcemy byæ przygotowani do

z³o¿enia wniosków kredytowych. Lata 2015-
2016 musimy wykorzystaæ na zmodernizo-
wanie budynków wspólnot mieszkaniowych
Matejki 20-28, Matejki 17-21, Matejki 15,
Siemiradzkiego 9 i Fa³ata 5, bo pó�niej
mo¿emy byæ mocno zajêci�.
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SPACERKIEM PO KUTNIE
Rewitalizacja parku
Zakoñczy³ siê I etap rewitalizacji
parku Wiosny Ludów w Kutnie.
£ódzka firma Andrzej Tracz Centrum
Ogrodnicze zrealizowa³a kontro-
wersyjny projekt, a za opó�nienie
robót ma zap³aciæ ponad 122 tysi¹ce
z³otych kary umownej. Powsta³y
nowe �cie¿ki, posadzono krzewy
i drzewa, s¹ nowe ³awki i kosze na
�mieci. Zrealizowano nowe o�wie-
tlenie i toaletê. Do zakoñczenia
zosta³ jeszcze nowy plac zabaw,
a w przysz³ym roku rosarium.

Flirt 3
W czerwcu £ódzka Kolej Aglome-
racyjna planuje rozpocz¹æ przewóz
na trasie z £odzi do Kutna (i z po-
wrotem). Ma byæ uruchomionych
dwana�cie po³¹czeñ szynobusami

Flirt 3. Tylko trzeba jeszcze wykonaæ
modernizacjê linii kolejowej.

Personalia
Przewodnicz¹cym Miejskiego Ko-
mitetu Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa w Kutnie zosta³
ponownie Zbigniew Wdowiak,
wiceprezydent Kutna.

Wojskowy magazyn
Kosztem 98 milionów z³otych
powstaje w kutnowskich Sklêcz-
kach nowy magazyn wojskowy. Na
powierzchni 20 tys. m2 znajd¹ siê
pomieszczenia na mundury, czê�ci
uzbrojenia i ¿ywno�æ. Oddanie go
do u¿ytku w 2016 roku.

Nowy rzecznik
Doktor Jacek Saramonowicz zosta³
rzecznikiem prasowym Starostwa
Powiatu Kutnowskiego.

Wykszta³cenie wy¿sze, in¿. elektryk. Do�wiadczony dzia³acz
samorz¹dowy.
Radny Miasta Kutno w kadencjach 2006-2010 i 2010-2014.
W obu kadencjach wiceprzewodnicz¹cy Rady. Aktywny
dzia³acz spo³eczny.
G³ówne problemy, które chcia³by realizowaæ:
1. Dzia³aæ na rzecz tworzenia nowych i trwa³ych miejsc pracy
oraz chroniæ ju¿ istniej¹ce.
2. Tworzyæ warunki finansowe prawne dla rodzin wielodziet-
nych (modyfikacja Karty Rodziny 3+ w zale¿no�ci od mo¿li-
wo�ci finansowych Miasta).
3. Wspieraæ budownictwo mieszkaniowe i komunalne oraz
istniej¹ce zasoby mieszkaniowe.
4. Zadbaæ o pomoc potrzebuj¹cym, którym ¿yje siê gorzej
i którzy nie potrafi¹ daæ sobie rady z tym problemem.
5. Troszczyæ siê o sprawy kultury i sportu wzmacniaj¹c inwe-
stycje w o�rodkach tych dziedzin ¿ycia.
6. Poprzez cotygodniowe dy¿ury radnego pomagaæ mieszkañ-
com miasta Kutna w rozwi¹zywaniu spraw osobistych i urzê-
dowych.
Priorytety w dzia³aniu:
1. Rozwój Podstrefy Kutno
2. Budowa i modernizacja dróg miejskich
3. Rozbudowa sieci gazu ziemnego
4. Zwiêkszenie zasobów mieszkañ komunalnych
5. Podniesienie poziomu ochrony zdrowia
6. Wsparcie dla osób w trudnej sytuacji ¿yciowej
7. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu
8. Pomoc dla organizacji pozarz¹dowych
9. Rozwój edukacji szkolnej
W³odzimierz Klimecki gwarantuje skuteczno�æ dzia³añ.

Włodzimierz Klimecki
kandydat do Rady Miasta Kutno
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Komitet Wyborczy „Prawość i Skuteczność”

Materia³ sfinansowany przez KWW Rafa³a Aleksandra Jó�wiaka

DLA MIASTA I OSIEDLA
– DZIAŁAM POZYTYWNIE

Rafa³ Aleksander Jó�wiak ma 46 lat. ¯ona Izabela jest pedagogiem
specjalnym. Córki Olga i Zuzanna s¹ uczennicami kutnowskich szkó³.
Samorz¹dowiec, socjolog � absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
ukoñczy³ te¿ Podyplomowe Studium Samorz¹du Terytorialnego i Roz-
woju Lokalnego UW oraz bankowo�æ na WSB w Toruniu. Posiada
tytu³ mened¿era sportu i rekreacji, ukoñczy³ w tym zakresie studia
podyplomowe w Wy¿szej Szkole Trenerów Sportu w Warszawie.
Reprezentuj¹c w samorz¹dach Stowarzyszenie Ziemia Kutnowska
uczestniczy³ m.in. w utworzeniu w Kutnie podstrefy £ódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej (2001-02), odrestaurowaniu kutnowskiej
Starówki (2000 � 02), przygotowaniu modernizacji wiaduktu PKP na
ul. £êczyckiej w Kutnie. W 2005 roku pracowa³ jako G³ówny Specja-
lista w Biurze Prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Obecnie pracuje w
jednostce zarz¹dzaj¹cej nieruchomo�ciami komunalnymi. Od VIII 2007
� III 2008 dyrektor Centralnego O�rodka Sportu w Warszawie - wspó³-
uczestnik procesu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie i or-
ganizator przygotowañ bazy sportowej dla reprezentantów Polski na
Igrzyska Olimpijskie Pekin 2008. Jest do�wiadczonym samorz¹dow-
cem. By³ m.in. przewodnicz¹cym Rady Miejskiej (1995) oraz prze-
wodnicz¹cym Rady Powiatu w Kutnie (2010 � 14).

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Do du¿ych sukcesów zaliczam wyprowadzenie ruchu pojazdów
ciê¿kich, czyli tzw. tirów poza ulice Szymanowskiego, Opo-
rowsk¹ i Barlickiego. Dzi� setki ciê¿arówek z £odzi do P³ocka
jad¹ obwodnic¹ miasta, a nie przez jego centrum. Trudno dzi�
sobie to wyobraziæ, aby tej obwodnicy nie by³o. Setki tirów
przy Szymanowskiego, jak kiedy�, to dzi� by³by istny koszmar!
- Co jeszcze mo¿e pan zaoferowaæ mieszkañcom Olimpijskiej, Szy-
manowskiego i Oporowskiej?
- Znam ten rejon od dzieciñstwa. Na �Stali� grywa³em w pi³kê,
potem  wspó³tworzy³em koncepcjê budowy nowego stadionu.
Dobrze siê tam czujê w�ród wielu znajomych i przyjació³.
Chcia³bym zacz¹æ od spraw najprostszych. W czasie spotkañ
z mieszkañcami osiedla Olimpijska wyniknê³a potrzeba
poprawy estetyki stadionu MOSiR; trzeba doprowadziæ do
likwidacji nieestetycznych napisów i rysunków na �cianie
trybuny od strony bloku Olimpijska 4a. Napisa³em w styczniu
pismo do dyrektora MOSiR. Czekam na odpowied� w tej spra-
wie. W rejonie Oporowskiej, Olimpijskiej i Szymanowskiego
nadal brakuje miejsc parkingowych, co utrudnia ¿ycie.
Powinna powstaæ te¿, zlokalizowana na wolnym powietrzu,
plenerowa si³ownia adresowana szczególnie do seniorów, bo
w zdrowym ciele zdrowy duch. Takie si³ownie spotykane s¹
w Polsce powszechnie, w Kutnie nadal to rzadkie zjawisko.
- A co mo¿na zrobiæ dla ca³ego miasta?
- Stawiam na ekologiê. Przyznajê, ¿e dziêki �rodkom UE i fun-
duszy ochrony �rodowiska zrobiono sporo dla gospodarki
wodno-�ciekowej. Teraz trzeba zadbaæ o jako�æ powietrza.
Ostatni raport NIK wskazuje, ¿e jako�æ powietrza w Polsce
jest znacznie poni¿ej �redniej Unii Europejskiej. Mo¿emy
zacz¹æ dzia³ania od w³asnego podwórka, gdzie inicjatorem
powinno byæ miasto Kutno. Kolektory s³oneczne z dop³atami
ze �rodków publicznych pozwoli³yby np. podgrzewaæ wodê
w domach jednorodzinnych bez udzia³u paliw sta³ych, a to ju¿
poprawi³oby stan jako�ciowy powietrza w Kutnie. Poziom py³u
zawieszonego czy benzopirenu zale¿y g³ównie od tzw. niskiej
emisji pochodz¹cej z pieców i lokalnych kot³owni wêglowych,
które s¹ nieefektywne. Jako radny chcia³bym zwiêkszenia ze
strony miasta zachêt finansowych do stosowania ekologicznych
�róde³ ogrzewania. W innych miastach, np. w Kro�niewicach,
jest to mo¿liwe, wiêc i u nas jest realne. Czystsze powietrze to
mniej chorób serca i p³uc. Trzeba tylko chcieæ! Trzeba inicja-
tywy!
- Ca³a Rada Miasta jest zdominowana przez jedno ugrupowanie,
czyli KWW Zbigniewa Burzyñskiego. Czy da siê co� w takiej sytu-
acji zrobiæ?
- Tak, uwa¿am, ¿e mam nowe pomys³y dla miasta Kutna i jego
osiedli. Chcia³bym je zrealizowaæ, poza tym jak wiadomo ¿adna
monokultura, w tym monokultura polityczna, nie prowadzi
do niczego dobrego, bo czy choæby Komisja Rewizyjna z³o¿ona
wy³¹cznie ze zwolenników pana prezydenta jest zdrowym
rozwi¹zaniem? Po kontrowersyjnych zmianach �rewaloryza-
cyjnych� w parku Wiosny Ludów chcia³bym dopilnowaæ, aby
park Traugutta nie zosta³ podobnie potraktowany. Chcê tak¿e
walczyæ o poprawê sprawno�ci komunikacji samochodowej
w mie�cie, o dokoñczenie zachodniej obwodnicy. Warto te¿
staraæ siê o mo¿liwo�æ zdawania na prawo jazdy kategorii
A i B w Kutnie. Jak widaæ jest w Kutnie du¿o pracy dla rad-
nego. Dlatego warto dzia³aæ!

Dziêkujê za rozmowê � Andrzej Stelmaszewski

Popierany przez

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawodnika, zespo³u i szko-
leniowca roku 2014 powiatu kutnowskiego.
2. Jest on adresowany do osób indywidualnych oraz klubów i stowa-
rzyszeñ sportowych.
3. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego powiatu oraz innych
regionów Polski - pod warunkiem, ¿e aktualnie reprezentuj¹ barwy
�Kutna�.
4. Ostatecznego wyboru spo�ród kandydatów i dru¿yn dokona Kapi-
tu³a Konkursu z³o¿ona z dziennikarzy �Powiatowego  ¯ycia Kutna�.
5. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres Redakcji �Powiatowego
¯ycia Kutna�; 99-300 Kutno ul. Królewska 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, przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna.
7. Wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów i dyplomów 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”

W poniedzia³ek, 2 lutego 2015 r., w Komendzie Powiatowej Policji
w Kutnie podsumowano wyniki pracy za rok ubieg³y. Naradzie rocznej
przewodniczy³ komendant powiatowy policji inspektor Jan Kuropatwa.
Prezentacjê multimedialn¹ przedstawi³ zastêpca komendanta � podinspektor
Zbigniew Gruszczyñski. W 2014 r. by³o 1.771 przestêpstw, natomiast kry-
minalnych 1.167. Odnotowano 319 kradzie¿y, 248 kradzie¿y z w³ama-
niem, 20 rozbojów i wymuszeñ rozbójniczych, 98 przypadków niszczenia
mienia. Funkcjonariusze �drogówki� odnotowali 593 przypadki kiero-
wania pojazdami pod wp³ywem alkoholu, by³o 819 kolizji drogowych
i 164 wypadki. Skutkowa³o to 203 rannymi, a w 9 wypadkach by³y osoby
zabite. Podinspektor Gruszczyñski wspomnia³ te¿ o miejscach, w których
najczê�ciej dochodzi³o do zdarzeñ drogowych, a s¹ to: na autostradzie A1,
ulicy Sklêczkowskiej, ulicy Jana Paw³a II / W-skie Przedmie�cie, Podrzecznej,
Wyszyñskiego, Grunwaldzkiej, na Zawadach, w Walach, w ¯ychlinie.
W regionie kutnowskim zlikwidowano trzy plantacje marihuany, zabez-
pieczono 497 sztuk ro�lin, co stanowi³o 115 kg masy ro�linnej. By³y te¿
dwa przypadki wprowadzenia do obrotu tzw. dopalaczy. W naradzie rocznej
oprócz funkcjonariuszy kutnowskiej komendy udzia³ wziêli: I zastêpca
komendanta wojewódzkiego Policji w £odzi, m³odszy inspektor Tomasz
Michu³ka, prezydent miasta Zbigniew Burzyñski i starosta kutnowski
Krzysztof Debich, a tak¿e przedstawiciele Kro�niewic i ¯ychlina.    /A.B./

POLICYJNE PODSUMOWANIE



4 POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 3/400 • 12 LUTEGO 2015 R.

¯YCIE REGIONALNE

WIEŚCI GMINNE

HOLENDERSKI „OWSIAK”
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dziêki dziesiêcioletniej wspó³pracy z holendersk¹ fundacj¹ SMHO (Fun-
dacja Pomocy Socjalno-Medycznej na rzecz Europy Wschodniej) maj¹c¹
swoj¹ siedzibê w miejscowo�ci Merssen i pomocy zarówno finansowej,
jak i rzeczowej ze strony tej fundacji uda³o siê osi¹gn¹æ bardzo wiele.
Pocz¹tek to rok 2004, kiedy to delegacja fundacji, z jej sekretarzem Theo
Heemelsem, odwiedzi³a Oddzia³ (by³o ju¿ po remoncie przeprowadzonym
staraniem stowarzyszenia) i zaproponowa³a wspó³pracê dla realizacji
wizji profesora Witolda Malinowskiego - ordynatora Oddzia³u, by stwo-
rzyæ blok porodów rodzinnych i pobytu rodzinnego na po³o¿nictwie. Tak
powsta³y jednoosobowe sale wyposa¿one w ³azienki, w których przez ca³y
okres hospitalizacji mog¹ przebywaæ matki z nowo narodzonymi dzieæmi
i osob¹ najbli¿sz¹. Potem powsta³y komfortowe dwuosobowe sale tzw.
kwiatowe oraz wêz³y sanitarne na ginekologii i po³o¿nictwie. Wspó³praca
z Holendrami nie ogranicza³a siê do pomocy finansowej przy remontach.
Prezes fundacji Pierre Bours i sekretarz Fred Rings przekazywali dla
Oddzia³ów - Ginekologiczno-Po³o¿niczego i Neonatologicznego, szereg
urz¹dzeñ medycznych, np. inkubatory, pompy infuzyjne, fotel ginekolo-
giczny, stó³ operacyjny do cesarskich ciêæ, kardiotokografy itp. Dziêki
fundacji uda³o siê wymieniæ w ca³ym Oddziale wszystkie ³ó¿ka dla
pacjentek i szafki przy³ó¿kowe a tak¿e zakupiæ nowoczesne ³ó¿eczka dla
noworodków. Przekazan¹ przez Holendrów farb¹ pomalowano korytarze
prawie w ca³ym szpitalu, A nowo otwarty Zak³ad Opieki Leczniczej (ZOL)
Holendrzy wyposa¿yli w nowoczesne ³ó¿ka. Pierre Bours przez 7 lat
wspó³pracy z naszym Stowarzyszeniem by³ prezesem Fundacji SMHO,
nastêpnie zosta³ honorowym prezesem.

TO HOLENDERSKI - OWSIAK!
Osobi�cie anga¿uje siê w pomoc holenderskiej fundacji w rozwi¹zywanie
problemów kutnowskiego szpitala. W podziêkowaniu za wspó³pracê
i pomoc Stowarzyszenie z dyrekcj¹ szpitala postanowi³o nadaæ Oddzia³owi
Ginekologiczno-Po³o¿niczemu imiê Przyja�ni Holendersko Polskiej, co
mia³o miejsce 19 maja 2014 r., a cztery sale na po³o¿nictwie nosz¹ imiona
najbardziej zas³u¿onych dzia³aczy fundacji, którzy s¹ honorowymi cz³on-
kami Rado�ci i Macierzyñstwa. W czerwcu 2015 r. odbêdzie siê wizyta
delegacji holenderskiej fundacji. Chcemy zademonstrowaæ sale Odcinka
Patologii Ci¹¿y. Ruch Spo³eczny Rado�æ Macierzyñstwa zaczyna³ dzia-
³alno�æ na Ginekologii. W latach 2000-2003 uzyskiwano �rodki z balów
i od kutnowskich przedsiêbiorców. Pozwoli³o to na zmodernizowanie
ginekologii, gdzie powsta³y dwuosobowe sale z ³azienkami.

Martyna Pajmel

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Kutnie stra¿acy
dokonali podsumowania dzia³alno�ci w minionym roku. Dwugodzinnemu
spotkaniu przewodniczy³ komendant powiatowy PSP brygadier Marek
Myszkowski. Przedstawi³ zebranym najwa¿niejsze zdarzenia, w których
brali udzia³ kutnowscy stra¿acy. Ogó³em w naszym powiecie stra¿ inter-
weniowa³a 1.017 razy. Najwiêcej, bo 614 wezwañ, dotyczy³o zagro¿eñ
miejscowych, ale by³o te¿ 331 interwencji przy po¿arach (w tym dwa bardzo
du¿e). Odnotowano te¿ 72 alarmy fa³szywe. W minionym roku podczas
po¿arów ranne zosta³y 23 osoby, jedna ponios³a �mieræ. Poniesiono straty
104.280.200 z³otych (w tym 2.420.000 z³ w miejscowych zagro¿eniach).
Dziêki skutecznej walce z po¿arem uda³o siê uratowaæ mienie warto�ci
197.275.000 z³otych. Obecni na naradzie rocznej stra¿acy i zaproszeni
go�cie mogli obejrzeæ nie tylko pal¹ce siê budynki, na przyk³ad ten wie-
lorodzinny przy ulicy Majdany w Kutnie, po¿ar hali produkcyjnej zak³adu
Fuji Seal Poland, którego gaszenie trwa³o 28 godzin. Zastêpy stra¿ackie
nios³y te¿ pomoc uczestnikom wypadków samochodowych na drogach
naszego powiatu. Nie zawsze koñczy³y siê pozytywnie dla poszkodowanych.
Tragiczn¹ sobot¹ okaza³ siê 20 grudnia, kiedy to w godzinach wieczor-
nych dosz³o do dwóch �miertelnych wypadków. Pierwszy mia³ miejsce
w Pniewie. Tu zderzy³y siê dwa pojazdy osobowe i w jeden z nich uderzy³
nadje¿d¿aj¹cy z przeciwka samochód ciê¿arowy. �mieræ ponios³y dwie
osoby z samochodu osobowego. W Wojciechowicach natomiast po zde-
rzeniu siê dwóch samochodów osobowych �mieræ ponios³a jedna osoba.

STRAŻACKIE 2014

Kutnowscy stra¿acy w styczniu na przyk³ad zbierali zabawki, ksi¹¿ki oraz
ubrania dla najubo¿szych dzieci oraz wspierali Wielk¹ Orkiestrê �wi¹-
tecznej Pomocy prezentuj¹c pojazdy ratownicze i pokazuj¹c te¿ jak udzie-
laæ pierwszej pomocy. Po raz drugi w mistrzostwach województwa ³ódz-
kiego stra¿aków w lekkoatletyce zajêli pierwsze miejsce dru¿ynowo.
Indywidualnie Marcin G³ogowski by³ pierwszy w pchniêciu kul¹, Sylwester
Michalak pierwszy w biegu na 1 kilometr. Miniony rok kutnowscy stra¿acy
zapamiêtali jako rok jubileuszu 60-lecia powstania zawodowej stra¿y
po¿arnej w tym mie�cie. Wiele ciep³ych s³ów skierowali pod ich adresem:
komendant wojewódzki PSP w £odzi nadbrygadier Andrzej Witkowski,
pose³ RP Tadeusz Wo�niak, dyrektor Zarz¹du Wykonawczego ZOSP RP
Jerzy Maciak, radny Sejmiku Wojewódzkiego Robert Bary³a, prezydent
miasta Kutna Zbigniew Burzyñski i starosta kutnowski Krzysztof Debich.

/A.B./

Uroczysta msza
W Ko�ciele Parafialnym pod we-
zwaniem �wiêtego Micha³a Archa-
nio³a w Wo�niakowie, 31 stycznia
wieczorem, odby³a siê msza �wiêta,
któr¹ koncelebrowa³o 8 ksiê¿y
(a w tym 93-letni ksi¹dz dyrektor
Adam Homoncik, dyrektor i magi-
ster nowicjatu, proboszcz Parafii
Wo�niaków Józef Pietrasik. Uro-
czysto�æ po�wiêcono �wiêtemu
Janowi Bosko.

Opó�nienie przenosin
M³odzie¿owy O�rodek Socjoterapii
zostanie przeniesiony z podkut-
nowskiej Nowej Wsi do ¯ychlina
dopiero 1 wrze�nia, a nie od 1 lutego.

Remont £êczyckiej
A¿ sze�æ firm chce realizowaæ

- Chodzi³o wy³¹cznie o bezpieczeñstwo Spó³ki. Przypomnê, ¿e gdy po
roku przeprowadzania ró¿nych postêpowañ (zgodnych z ustaw¹ o zamó-
wieniach publicznych) uda³o nam siê wreszcie uzyskaæ szansê na d³ugo-
terminowe finansowanie Rada Powiatu w sierpniu 2014 roku uzna³a,
¿e nie wyrazi zgody na ustanowienie zabezpieczeñ i 14 mln z³ z emisji
obligacji rozp³ynê³o siê we mgle. W jednej chwili wielko�æ zobowi¹zañ
wymagalnych wzros³a do blisko 9 mln z³, a wierzyciele rozpoczêli pro-
cedury przeds¹dowe i s¹dowe. Musia³em znale�æ czas na przeprowa-
dzenie nowych procedur przetargowych, zw³aszcza ¿e ustêpuj¹cy
zarz¹d powiatu nie by³ w stanie wypracowaæ wspólnego stanowiska,
a jak czas pokazuje, nowy zarz¹d równie¿ nie podj¹³ koniecznych decyzji
w sprawie uruchomienia kredytu dla szpitala z porêczeniem samorz¹du
powiatowego. Szkoda, bo od grudnia usi³ujê umówiæ spotkanie pana
Starosty z przedstawicielem zainteresowanego banku.
- Czy nie by³o naiwno�ci¹ z pana strony oczekiwanie, ¿e jaki� bank zgodzi
siê na kredyt dla Spó³ki w takiej kondycji?
- Nie, poniewa¿ zmieni³y siê okoliczno�ci. Po pierwsze zaraz po zmianie
w³adz powiatu skarbnik nieoczekiwanie znalaz³ mo¿liwo�æ porêczenia
na kwotê 5-6 mln z³, a po drugie od II kwarta³u 2014 roku widoczne s¹
efekty wprowadzanych zmian. Sukcesywnie zmniejsza siê poziom straty,
a przygotowany plan naprawczy przewidywa³ zbilansowanie do koñca
tego roku. Wynik finansowy ca³ego 2014 roku jest równie¿ z³y, ale to
konsekwencje I kwarta³u (po³owa straty za rok 2014), gdy jeszcze nie
zaczê³y przynosiæ rezultatu dzia³ania naprawcze. Niestety, trudno
zatrzymaæ tak wielki organizm przy tak wy�rubowanych wymaganiach
ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i jednoczenie relatywnie
niskim kontrakcie. To nie jest fabryka gwo�dzi, w której zatrzymujemy
pracê je�li nie ma odbiorców (p³atników). Tu odbiorcy s¹, bo to pacjenci,
ale oddzielony od nich p³atnik p³aci np. tylko za us³ugi. Kto ma sfinan-
sowaæ resztê? Zatrzymaæ przyjêæ nie mo¿na, bo to ludzkie ¿ycie i zdrowie.
Poza wszystkim ju¿ wspomnia³em, ¿e jeden z banków od grudnia usi³o-
wa³ za moim po�rednictwem umówiæ siê z panem Starost¹.
- Wracaj¹c do problemu obligacji, których nie chcia³a zabezpieczyæ Rada
Powiatu. Czy nie odgrywa tu pewnej roli fakt, ¿e pracowa³ pan kiedy�
w Magellanie?
- Spiskow¹ teoriê dziejów mo¿na zbudowaæ na wszystkim. W internecie,
ale i niestety w�ród dziennikarzy, roi siê od tzw. ��ledczych�, którzy
w dowolny sposób ³¹cz¹ fakty i buduj¹ wielopiêtrowe uk³adanki. Pra-
cowa³em w Magellanie ponad 10 lat temu i wtedy przygotowywa³em
projekt d³ugoterminowego finansowania restrukturyzacyjnego. Niestety,
jego rentowno�æ nie odpowiada³a ówczesnym oczekiwaniom w³a�cicieli
Magellana i dlatego siê rozstali�my. A opowie�ci, ¿e Magellan zamierza
przejmowaæ polskie szpitale to kolejne rojenia chorych umys³ów � nie
znam ¿adnego przypadku przejêcia szpitala, ba nawet ma³ej przychodni.
Dzi� Magellan to inna firma, z inn¹ struktur¹ w³asno�ci, i wcale siê nie
zdziwiê, je�li za kilka lat wyst¹pi o licencjê bankow¹. Równie dobrze
mo¿na uznaæ, ¿e mam udzia³ w upadku przemys³u skórzanego w Polsce,
bo zaczyna³em pracê po studiach w zjednoczeniu przemys³u skórzanego.
Zostawmy te brednie tym, którzy maja czas siê tym epatowaæ.
- Czêsto s³yszê opinie, ¿e zmiany w Oddziale Ginekologiczno-Po³o¿niczym
mia³y byæ pocz¹tkiem prywatyzacji.
- To kolejne oceny generowane przez osoby nie znaj¹ce istoty problemu.
Kontrakt jest i pozostanie w³asno�ci¹ Spó³ki, poniewa¿ zale¿a³o nam na
rozwoju oferty i pozyskaniu jak najwiêkszej liczby po³o¿nic. Nawet przez
my�l nam nie przesz³o, ¿e mo¿na pozbyæ siê tymczasem kosztoch³onnego,
ale jednak perspektywicznie rozwojowego fragmentu szpitala. Na mar-
ginesie, je�li kto� mia³by zamiar sprywatyzowaæ jak¹kolwiek czê�æ szpi-
tala, musia³by przej�æ wszystkie procedury uzyskiwania zgód organów
spó³ki z cesj¹ kontraktu z NFZ na koñcu. S³owo wytrych �prywatyzacja�
u¿ywane jest równie¿ przy innych aspektach dzia³alno�ci � tak siê mówi
o outsourcingu laboratorium, wcze�niej kuchni i pralni itp.
- Podana zosta³a informacja o �rodkach, które mog¹ trafiæ do Spó³ki z fun-
duszy norweskich i z UE na informatyzacjê. Mogliby�my us³yszeæ wiêcej
informacji na ten temat?
- Oczywi�cie, choæ bez dostêpu do danych mogê podaæ tylko przybli¿one
warto�ci. Projekt norweski to projekt dzia³añ zmierzaj¹cych do promo-
cji zdrowia i badañ profilaktycznych. Jego warto�æ to ponad 3,4 mln z³
do wykorzystania od kwietnia 2015 do kwietnia 2016. Znaczna czê�æ
projektu to badania, które maj¹ byæ zlecone do szpitala. Przyjêli�my
bardzo ostro¿ne (mo¿e nawet zbyt ostro¿ne) za³o¿enia dotycz¹ce przy-
chodów, poniewa¿ przy obecnym stanie kadry medycznej, a przede
wszystkim wyposa¿enia trzeba bêdzie zawieraæ umowy z lekarzami
i umowy na wydzier¿awienie aparatury do badañ. �rodki na informa-
tyzacjê to projekt z³o¿ony chyba jeszcze w 2012 roku, ale odrzucony na
tamtym etapie. Poniewa¿ pojawi³y siê ostatnie wolne �rodki z poprzed-
niej perspektywy unijnej postanowili�my o nie powalczyæ i uda³o siê. To
ponad 1,6 mln z³. W³o¿yli�my wiele pracy w zmodyfikowanie wniosku,
bo nie przystawa³ do wspó³czesnych wymogów. Wniosek obejmuje
obszary, które musz¹ zostaæ wdro¿one w pracy szpitala, w tym Elektor-
niczny Obieg Dokumentów. Obejmuj¹ tak¿e przystosowanie pomiesz-
czeñ serwerowni jak i same serwery � stan obecnych jest dramatyczny,
oraz budowê sieci komputerowej.  Szpital nie mo¿e dzi� sprawnie funk-
cjonowaæ bez nowoczesnych programów informatycznych, które mimo
¿e drogie w zakupie to w dzia³aniu przynosz¹ce wymierne korzy�ci i ten
element by³ uwzglêdniony w projekcie informatycznym.

(ci¹g dalszy - strona 6)

BIEL W CZERNI
Rozmowa z Andrzejem Musia³owiczem, by³ym dyrektorem

Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Spó³ka z o.o.
- Czy zaskoczy³a pana zmiana Rady
Nadzorczej Spó³ki i pó�niejsze odwo-
³anie pana z funkcji prezesa Spó³ki?
- Absolutnie nie, w³a�ciciel ma do
tego pe³ne prawo.
- Jak pan ocenia kompetencje nowej
Rady Nadzorczej?
- Ocena nie nale¿y do mnie. Szkoda
tylko, ¿e w sk³adzie rady brak osób
maj¹cych do�wiadczenie w funkcjo-
nowaniu podmiotów leczniczych na
tak trudnym, zmonopolizowanym
polu, bo trudno nazwaæ to rynkiem.
- Czym pan siê kierowa³ wyra¿aj¹c
zgodê na zarz¹d przymusowy?

remont ulicy £êczyckiej, na któr¹
�rodki przeznaczono z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2012-1015. Dotyczy to
Przedsiêbiorstwa Budowy Dróg
i Mostów ERBEDIM z Piotrkowa
Trybunalskiego, Lider Konsorcjum
- Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-
Budowlanych S.A. i Partner Kon-
sorcjum - Hydropol z Gostynina,
Przedsiêbiorstwo Budowlano-Pro-
dukcyjne Trakt z Wo�niakowa,
firma Strabak z Pruszkowa, Przed-
siêbiorstwo Wielobran¿owe Hydro-
bud z Kutna oraz kutnowskie
Przedsiêbiorstwo Robót Drogo-
wych. Prace maj¹ byæ ukoñczone
do koñca roku, a ich warto�æ ma
wynie�æ oko³o piêciu milionów
z³otych.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

7 marca 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

Dziêki Bartoszowi Kisielewskiemu, w trakcie zwiedzania, mo¿na by³o
pos³uchaæ oryginalnych p³yt wytwórni SYRENA odtwarzanych na gra-
mofonie z pocz¹tku lat 30-tych. Ekspozycja ju¿ cieszy siê du¿ym zainte-
resowaniem, a czynna bêdzie do 22 marca 2015 roku. Gor¹co zachêcamy
do odwiedzania kutnowskiego muzeum i zapoznania siê z dorobkiem
polskich wytwórni motocykli z okresu miêdzywojennego.

/tekst: Adam Zatoñski, zdjêcia: Micha³ Jab³oñski/

PRZEDWOJENNE MOTOCYKLE
W sobotê, 24 stycznia w Ratuszu, g³ównej siedzibie Muzeum Regional-
nego w Kutnie rozpocz¹³ siê wernisa¿ wystawy �Polski motocykl przed-
wojenny�. Na otwarciu pojawi³o siê wiele zainteresowanych osób,
zarówno mieszkañców Kutna jak i go�ci z innych miast, m.in. reprezen-
tacja Klubu LECH 1929 MC OPALENICA POLAND w sile 8 ludzi.
Panowie przywie�li ze sob¹ tablicê opowiadaj¹c¹ historiê Opalenicy oraz
produkowanego w latach 1929-1932 pierwszego polskiego motocykla
LECH. Na wernisa¿u obecni byli równie¿: cz³onkowie Number One Club
£ód� z prezydentem klubu Czes³awem Frejerem na czele, przedstawiciele
P.T.M. SOKÓ£ P£OCK POLSKA, motocykli�ci � uczestnicy wrze�nio-
wych Rajdów �Szlakiem Walk nad Bzur¹� z Wrze�ni, £êczycy, £odzi,
Gostynina i Kutna.

Wystawê i nowy rok wystawienniczy otworzy³ dyrektor Muzeum Grzegorz
Skrzynecki, który przywita³ równie¿ przyby³ych go�ci. W klimat wpro-
wadzi³ komisarz wystawy i jednocze�nie autor oprawy graficznej Adam
Zatoñski, który podziêkowa³ szczególnie w³a�cicielom prezentowanych
pojazdów. W³a�cicielem motocykla CWS M 111/Sokó³ 1000 jest prywatne
Muzeum Historycznych Pojazdów Militarnych i Techniki Motoryzacyjnej
w Boczkach Jacka Kopczyñskiego. Pozosta³e pojazdy i obiekty wypo¿y-
czy³a na wystawê kutnowska firma IREK MOTOCYKLE Ireneusza
Pawlaka.

Anna ¯eberkiewicz z klasy IF i Micha³ Mrozik z klasy IIIB  (Gimnazjum
nr 2 w Kutnie) zostali laureatami I edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego pt. �Wiersz o Babci i Dziadku�. Ania (opiekun Teresa
Romanowska) otrzyma³a III nagrodê za wiersz pt. �Bliscy na zawsze�,
Micha³ (opiekun Karolina Jagodziñska) wyró¿nienie za wiersz pt.
�Ro�liny�. Oboje wziêli udzia³ w uroczystej Gali Laureatów, która odby³a
siê w Centrum Zajêæ Pozaszkolnych nr 2 w £odzi 21 stycznia 2015 r.
Organizatorem konkursu by³o Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
i ono te¿ ufundowa³o atrakcyjne nagrody dla zwyciêzców. Wiersze napisane
przez Aniê i Micha³a s¹ piêkne i wzruszaj¹ce, pe³ne ciep³a. W subtelny
sposób wyra¿aj¹ uczucia do ludzi, którzy tyle dobrego wnosz¹ w ¿ycie
swoich wnuków. To zapewne ujê³o jury, któremu przewodniczy³a znana
z serialu �M jak mi³o�æ� aktorka Teresa Lipowska. Gratulujemy!

POETYCKIE LAURY

W tej czê�ci sta³ej ekspozycji jest prezentowanych kilkana�cie
obrazów pochodz¹cych z drugiej po³owy XVIII wieku. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje jedna z wiêkszych w Polsce galeria autor-
stwa s³ynnego w³oskiego malarza Marcello Bacciarellego. S¹ to
przede wszystkim portrety wybitnych osobisto�ci epoki stanis³a-
wowskiej: Onufrego Kickiego, Teodora Wessla - obraz olejny na
p³ótnie z roku 1758 oraz szkic do obrazu �Jan III Sobieski pod
Wiedniem�. Z pracowni Marcello Bacciarellego pochodz¹ równie¿
trzy kolejne, w tym portret przedstawiaj¹cy króla Stanis³awa
Augusta Poniatowskiego (koniec XVIII wieku). W tej znakomicie
prezentuj¹cej siê sali znajduje siê równie¿ inny królewski wizerunek
pochodz¹cy z warsztatu Antoine�a Pesne�a, portret Stanis³awa
Leszczyñskiego - olej, p³ótno, rok 1736. Galeriê portretów uzu-
pe³niaj¹ wizerunki znacz¹cych postaci z koñca okresu Rzeczpo-
spolitej Szlacheckiej: Antoniego Micha³owskiego, Ksawerego
Zboiñskiego i Adama £osia. Wyj¹tkiem jest portret epitafijny
Stanis³awa Baryczki, który pochodzi z XVII wieku - jeden z naj-
piêkniejszych tego rodzaju obrazów w Polsce. Ekspozycjê uzu-
pe³nia kilka mebli: renesansowy, rze�biony w drewnie zydel -
Niemcy, druga po³owa XVII wieku; sepet podró¿ny (po³owa XVIII
wieku, fotel rektorski pochodz¹cy z Uniwersytetu imienia Stefana
Batorego w Wilnie (druga po³owa XVIII wieku), barokowe krzes³o
w stylu Ludwika XV (po³owa XVIII wieku), zegar szafkowy (An-
glia, koniec XVIII wieku) i komplet mebli w stylu Ludwika XVI.

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

Muzeum Jerzego Dunin-Borkowskiego

SALA PORTRETOWA
Niezwykle aktywna kulturotwórczo jest filia Kutnowskiego Domu Kultury,
czyli Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, którym kieruje operatywny i futu-
rologiczny Krzysztof Ryzlak. Ostatnio w tej piêknej architektonicznie
i plastycznie placówce upowszechniania kultury zorganizowano koncert
Joanny Kucharczyk z zespo³em. Formacja Joanna Kucharczyk Quartet
prezentowa³a g³ównie utwory ze swojej najnowszej p³yty zatytu³owanej
�More�. Zachwyci³ wszystkich melomanów ciep³y, delikatny g³os Joanny
Kucharczyk oraz spokojne i koj¹ce melodie jazzowe. Artystce na scenie
CTMiT towarzyszy³ na fortepianie Vit Kristan, Karol Domañski na perkusji,
a na kontrabasie maestri¹ b³yszcza³ Max Mucha. Mi³o�nicy Melpomeny
z kolei mogli fascynowaæ siê spektaklem �Sceny niemal¿e ma³¿eñskie�
z udzia³em gwiazd teatru, kina, estrady. A byli nimi: Gra¿yna Barszczewska,
Grzegorz Damiêcki i Andrzej Poniedzielski.            /J.P./

BYŁ TEATR I ... JAZZ

Nasze Wieczne Kolêdowanie

NIEPOKALANÓW 2015

Na jubileuszowy XV Ogólnopolski Festiwal Kolêd i Pastora³ek, pod nazw¹
Nasze Wieczne Kolêdowanie, wp³ynê³o 106 zg³oszeñ. Komisja konkursowa
po przes³uchaniu wszystkich nagrañ postanowi³a zakwalifikowac do kon-
kursu 59 wykonawców. Poziom  prezentowanych utworów by³ bardzo
wysoki. Dlatego jeste�my dumni  i zadowoleni, ¿e za zaprezentowane
dwie kolêdy Witaj Jezu i z Narodzenia Pana zostali�my docenieni i dosta-
li�my wyró¿nienie oraz nagrodê pieniê¿n¹.

Prezes ZPiTZK - Bo¿ena Sudomir

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Celem Festiwalu by³a prezentacja kolêd i pastora³ek, poszukiwanie aran-
¿acji i pomys³ów twórczych, prezentacja nowych autorskich pastora³ek
i pie�ni bo¿onarodzeniowych w ciekawych aran¿acjach promowanie ich
wysokiego poziomu artystycznego, prezentacja i promocja regionalnych
kolêd i pastora³ek oraz kultury i tradycji ludowych ró¿nych regionów
Polski Polonii oraz go�ci zagranicznych, propagowanie wspólnego
muzykowania i kreatywno�ci dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt

Kutnowskie obserwacje
Czytelniczy Hyde Park

PROF. MAREK BELKA, PREZES NBP: GOSPODARCE
POMO¯E S£ABY Z£OTY.

(...) DOSZ£O DO TARGU POLITYCZ-
NEGO - STANOWISKO SZEFA PARLA-
MENTU EUROPEJSKIEGO DLA
JERZEGO BUZKA ZA BRAK POL-
SKIEGO WETA DLA PAKIETU KLI-
MATYCZNO-ENERGETYCZNEGO (...).
(...) WED£UG TYGODNIKA �FORBES� STU NAJBO-
GATSZYCH POLAKÓW MA W SUMIE MAJ¥TEK
WART PONAD 100 MLD Z£. CZYLI TYLE, ILE
£¥CZNIE PONAD MILION OSÓB Z PRZECIÊTNYM
MAJ¥TKIEM WARTYM 100 TYS. Z£ (...).

Przegl¹d nr 5 (787) z 26.01 - 01.02.2015 r., s.5, 6, 19, 31, 39 i 63

Nada w zimie panuje jesieñ, a nawet wiosna. Na polach ro�liny wegetuj¹. Póki
co min¹³ styczeñ, jest ju¿ luty, a pogoda bez zmiany. Na razie jest dobrze, tem-
peratura w granicach zera. Oby tak by³o dalej! ¯eby nie by³o tak,jak dwa lata
temu, gdy aura by³a podobna, a potem przysz³y siarczyste mrozy. Ucierpia³
najbardziej rzepak. Gdyby nadesz³y siarczyste mrozy, a nie by³o opadów �niegu,
to wówczas plony rzepaku, pszenicy czy owoców bêd¹ z³e. Masz babo placek.
Najpierw rolnicy z kutnowskiego, m.in. z Tomaszem Walczewskim, radnym
z Kro�niewic, wziê³o udzia³ w Marszu Rado�ci i Zwyciêstwa w Bytomiu po
strajku w KWK Bobrek Centrum. Teraz wci¹¿ pikietuj¹ i szykuj¹ siê do Marszu
Gwia�dzistego na Warszawê. Maj¹ powody; chocia¿by embargo w handlu
z Rosj¹... W dodatku te niemi³osierne dziki, które s¹ tak¿e �sol¹ w oku� i my-
�liwym. Masz babo placek! Póki co to w Sejmie znalaz³ siê projekt o Funduszu
Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Nie wiadomo tylko,
czy taka ustawa przejdzie. Jego administratorem ma byæ Agencja Rynku Rolnego,
a jego zasilanie ma byæ oparte o wp³aty (0,2 procent warto�ci netto skupowa-
nych towarów). Z niego maj¹ byæ wyp³aty jako rekompensata dla rolników,
którzy zostali poszkodowani m.in. z powodu klêski ¿ywio³owej czy ograniczeñ
w handlu miêdzynarodowym. Jest to bardzo kontrowersyjny projekt, wiêc trudno
przewidzieæ, czy znajdzie uznanie pos³ów... Masz babo placek!
Wybory so³tysów w Gminie Kutno do�æ jednoznacznie uwidaczniaj¹ zmiany
pokoleniowe na polskiej wsi. Na 31 so³ectw zmiany nast¹pi³y w - 10, a wybrano
nastêpuj¹cych so³tysów: Bielawki - Jan Starba³a, Bo¿a Wola  - Dominika
Ciemieniewska, Byszew - Wies³awa Kowalska, Florek - Jolanta Szymañska,
Go³êbiewek Nowy - Jolanta S³omiñska, Go³êbiewek Stary - Janina Mazur,
Go³êbiew B³a¿ej - Janczewski, Grabków - Rados³aw Zawierucha, Gnojno -
Pawe³ Biñkowski, Julinki - Piotr M¹czyñski, Kotliska - Zbigniew Moraczewski,
Komadzyn - Agnieszka Misztal, Krzesin - Jadwiga Wasiak, Leszno - Sylwester
Sawicki, Leszczynek - Teresa Lewañska, Malina - El¿bieta Maækowiak,
Marianki - Wioletta Dolat, Nowa Wie� - Ireneusz Fajkowski, Nagodów - Zofia
Kacprzak, Podczachy - Konrad Lasecki, Piwki - Rafa³ Olszewski, Raciborów -
Bogdan Wasiñski, Sieciechów - Janina Tokalska, Sieraków - Agnieszka Kopeæ,
Strzegocin - Andrzej Pop³awski, Stanis³awów - Waldemar £azikowski, Wierzbie -
Kazimierz Kwieciak, Wroczyny - Barbara Czarnecka, Wysoka Wielka - Tomasz
Rojewski, Wo�niaków - Stefan Przygodzki, ̄ urawieniec - Bernardyna Zamer-
ska (podkre�lono osoby, które wybrano - po raz pierwszy). Masz babo placek!

Wojewoda £ódzki Jolanta Che³miñska w dniu 28 stycznia br. wrêczy³a
mieszkañcom województwa ³ódzkiego ordery i odznaczenia pañstwowe.
W�ród odznaczonych znalaz³ siê tak¿e pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak.
Pan pose³, za zas³ugi w dzia³alno�ci na rzecz niepodleg³o�ci i suwerenno�ci
Polski oraz respektowania praw cz³owieka w Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
22 sierpnia 2013 r. zosta³ odznaczony Krzy¿em Wolno�ci i Solidarno�ci.
Jest to jedno z najwy¿szych odznaczeñ pañstwowych przyznawanych przez
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej.

POSELSKI KRZYŻ
Zwo³an¹, 28 stycznia b.r.,  kolejn¹ sesjê Rady Powiatu prowadzili: Marek
Jankowski, przewodnicz¹cy Rady oraz Bartosz Serenda i Andrzej Karni-
szewski, jego zastêpcy. Podjêta zosta³a jednog³o�nie uchwa³a w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-
2018. Radni zapoznali siê te¿ z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwa³y bud¿etowej, a tak¿e z opiniami komisji sta³ych Rady.
Prawie dwie godziny prowadzono utarczki nad  bud¿etem powiatu na rok
2015. W tych rozmowach dominowa³ temat zwi¹zany ze szkolnictwem
zawodowym, co wywo³a³ swymi pytaniami radny PiS Konrad K³opotowski.

FINANSOWA SESJA

Bud¿et powiatu zak³ada dochody na poziomie 97.171.901,95 z³otych,
a wydatki 95.669.604,07 z³otych. W bud¿ecie pomy�lano te¿ o rezerwach,
a to na kwotê 262.090 z³otych, a celowe w kwocie 3.368.690,29 z³otych.
Radni zag³osowali za bud¿etem g³osami 13 za i 7 wstrzymuj¹cych siê.
Zebrani dowiedzieli siê od  Artura Gieruli, i¿ w Zespole  Szkó³ Nr 4 na
Azorach zaplanowano powstanie dwóch klas o nowych profilach: ch³od-
nictwa i klimatyzacji. W zwi¹zku z budow¹ w Podstrefie Kutno zak³adu
NewCold bêdzie mo¿liwo�æ zatrudnienia techników o tych zawodach, nie
tylko w hali magazynowo-logistycznej, ale i w pomieszczeniach zamra-
¿alni ¿ywno�ciowej. Równie¿ Bartosz Serenda zabra³ g³os w temacie
zwi¹zanym ze szkolnictwem. Poinformowa³ o wspólnym posiedzeniu
Komisji Edukacji Rady Miasta i Rady Powiatu, na którym to poruszono
kwestiê szkolnictwa zawodowego w powiecie, dostosowanego do potrzeb
rynku pracy. Przypomnijmy, i¿ Zarz¹d Powiatu  pracuje w sk³adzie: Krzysztof
Debich - starosta, Zdzis³aw Trawczyñski - wicestarosta, Artur Gierula, Zbi-
gniew Filipiak i Waldemar Dr¹¿kiewicz - cz³onkowie.           /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 4)
W tej chwili czekamy na decyzjê Zarz¹du Powiatu, czy znajd¹ siê �rodki
na wk³ad w³asny � tj. ok. 312 tys. z³ na koszty kwalifikowane i ok. 200
tys. z³ na obs³ugê i rozliczenie projektu. Poprzedni Zarz¹d Powiatu
planowa³ zmodyfikowanie bud¿etu w I kwartale, bo dopiero wtedy
czê�æ tych �rodków powinna byæ uruchamiana. W wariancie awaryjnym
liczyli�my na wygospodarowanie �rodków z pozyskanego kredytu. Nie
wiem jakie bêd¹ teraz decyzje nowych w³adz powiatu.
- Do koñca 2016 roku wszystkie szpitale w Polsce musz¹ spe³niaæ warunki
okre�lone w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia. Jak pan ocenia mo¿liwo�ci
KSS do spe³nienia tych warunków?
- Przygotowali�my pakiet dzia³añ inwestycyjnych i modernizacyjnych,
które spe³niaj¹ wymagania Ministra Zdrowia. Ca³o�æ niezbêdnych
nak³adów to oko³o 47 milionów z³otych, w tym sam program dostoso-
wawczy to ponad 13 mln z³, a zakupy niezbêdnego sprzêtu i wyposa-
¿enia to blisko 4 mln z³.
- Jakie s¹ pana obawy co do przysz³o�ci Spó³ki?
- Podkre�la³em to wielokrotnie. Wieloletnie zaniedbania inwestycyjne,
i czego nie mogê poj¹æ � zero �rodków z licznych w ostatnich latach
projektów unijnych, postawi³y dalszy byt Szpitala prowadzonego
przez Spó³kê na krawêdzi. Je¿eli nie nast¹pi¹ zmiany przepisów, to
Szpital nie wystartuje w konkursie ofert na �wiadczenia zdrowotne,
a prawo dopuszcza obecnie przeprowadzanie konkursów na okresy
dziesiêcioletnie. Jednym s³owem, albo znajd¹ siê �rodki na realizacjê
remontów i doposa¿enia albo szpital zakoñczy funkcjonowanie w obec-
nym kszta³cie. Mo¿liwo�ci pozyskania �rodków obecnie nie ma ju¿ za
wiele � nie ma czasu oczekiwanie na nowe konkursy na �rodki UE,
a inwestorzy nie stoj¹ na progu z grubymi portfelami.
- Czego pan ¿yczy nowemu Zarz¹dowi Spó³ki?
- Panie Redaktorze, to zabawne w sytuacji, gdy w ci¹gu 15 lat zmienia
siê 30 dyrektorów naczelnych. Ale na powa¿nie, wytrwa³o�ci i konse-
kwencji. Spêdzi³em w tym mie�cie prawie dwa lata i sentyment pozo-
stanie. Bêdê z daleka obserwowa³ jaki pomys³ na funkcjonowanie
Spó³ki maj¹ przede wszystkim w³adze powiatu.

Dziêkujê za rozmowê � Andrzej Stelmaszewski

BIEL W CZERNI

W ostatnich dniach stycznia prezes Andrzej Klesyk przedstawi³ plany
wej�cia PZU na polski rynek us³ug zdrowotnych. PZU do swoich dotych-
czasowych dwóch obszarów dzia³alno�ci jakimi s¹ ubezpieczenia i zarz¹-
dzanie pieniêdzmi klientów dodaje trzeci wa¿ny obszar us³ug zdrowot-
nych. Tak wiêc polski rynek zdrowia zyska potê¿n¹ instytucjê jak¹ jest
spó³ka PZU kontrolowana przez skarb pañstwa, która do roku 2020
zamierza �wiadczyæ us³ugi zdrowotne dla co najmniej 2 milionów
pacjentów. Us³ugi bêd¹ realizowane przez szpitale, przychodnie i sanatoria
przejête lub kapita³owo zwi¹zane z PZU. Realizuj¹c zamierzenia, og³o-
szone przez prezesa Andrzeja Klesyka, PZU zamierza przeznaczyæ 800
milionów z³otych na rozwój opieki zdrowotnej, w tym 450 milionów na
inwestycje kapita³owe. Docelowo PZU bêdzie �wiadczyæ us³ugi zdrowotne
we w³asnych placówkach, w placówkach do których wejdzie kapita³owo
z wiêkszo�ciowymi udzia³ami oraz w tysi¹cu przychodni w³asnych lub
partnerskich, które pos³ugiwaæ siê bêd¹ logo PZU. Jest to bardzo wa¿na
wiadomo�æ dla rynku us³ug zdrowotnych, na którym monopolistyczn¹
pozycjê g³ównego p³atnika zajmuje Narodowy Fundusz Zdrowia, który
wraz z ministerstwem zdrowia wyra¿nie ma problemy ze stworzeniem
spójnego i efektywnego systemu opieki zdrowotnej, na co od lat czekaj¹
pacjenci. Jest to równie¿ wa¿na wiadomo�æ dla mieszkañców naszego
powiatu i w³adz samorz¹dowych. Wydaje siê, ¿e og³oszona strategia dzia-
³ania PZU jest wielk¹ szans¹ do wykorzystania przez kutnowski samo-
rz¹d powiatowy. Mamy podpisany z PZU list intencyjny. Teraz jest czas
na podjêcie pilnych dzia³añ, które pozwol¹ na  pozyskanie przez kutnowski
szpital ok. 40 milionów z³otych potrzebnych na restrukturyzacjê organi-
zacyjn¹ i finansow¹ oraz inwestycje w niezbêdny sprzêt i wyposa¿enie
odpowiadaj¹ce standardom, które bêd¹ obowi¹zywaæ po 2016 roku. Szpital
musi siê bilansowaæ i po restrukturyzacji przychody z us³ug kontrakto-
wych z NFZ bezwzglêdnie musz¹ byæ wspomagane innymi ¿ród³ami przy-
chodów. Takie mo¿liwo�ci mo¿e stworzyæ zwi¹zanie siê z PZU, bowiem
oprócz us³ug zdrowotnych finansowanych przez NFZ, sieæ placówek zwi¹-
zanych z PZU realizowaæ bêdzie przychody ze sk³adek polis zdrowot-
nych i ubezpieczeniowych oraz abonamentów medycznych, w ramach
których wykonywane bêd¹ miêdzy innymi badania, operacje i rehabili-
tacja. Trzeba bezwzglêdnie pamiêtaæ, ¿e brak powa¿nego inwestora z kil-
kudziesiêcioma milionami bêdzie oznacza³o, ¿e nasz szpital z szerokim
zakresem �wiadczonych us³ug zdrowotnych, po 2016 roku, przestanie byæ
finansowany przez NFZ  i to bêdzie koniec dotychczasowej dzia³alno�ci.
Do tego oczywi�cie nie mo¿na dopu�ciæ. Tak¹ tezê z uporem powtarzam
od pa¿dziernika ubieg³ego roku, kiedy dowiedzia³em siê o planach
i zamierzeniach PZU. Ten felieton zamieszczam w 400-setnym  numerze
P¯K. Twórcom i redakcji, z jej redaktorem naczelnym na czele, sk³adam
serdeczne gratulacje i ¿yczenia d³ugich lat twórczej obecno�ci na rynku
kutnowskich mediów.       Krzysztof Wac³aw Dêbski
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

MOCNE WEJŚCIE

400
Zachêcam Pañstwa, w szczególno�ci, do zapoznania siê z nieznanymi
i tragicznymi losami wielkopolsko-dobrzeliñskiego bohatera Franciszka
Witaszka. Tak¿e z informacj¹ o holenderskim �Owsiaku�, czy te¿ np.
�Muzealne skarby�. Obchodzimy skromny jubileusz, a o jego walorach
najlepiej �wiadcz¹ dwa fakty: pierwszy - jeste�my najstarsz¹ gazet¹ bez-
p³atn¹ w Polsce; drugi - ¿e nadal z realnym nak³adem - jeste�my w czo³ówce
wszystkich gazet. W ci¹gu ponad 17 lat wyparli�my z regionalnego rynku
a¿ 17 tytu³ów. Zreszt¹ i nastêpne (gdyby zasilanie finansowe przez samo-
rz¹d miasta Kutna by³o takie jak �P¯K�) zakoñczy³yby swój byt. Wci¹¿
jeste�my gazet¹ polsk¹! Chocia¿ ju¿ nieliczn¹ z wielu... Dowcipnie pointu-
j¹c, ukazujemy siê ju¿ dwa... wieki. Wci¹¿ najpoczytniejsi, najbardziej
niezale¿ni i naprawdê samorz¹dni. Wci¹¿ jeste�my gazet¹ publicystyczno-
promocyjn¹, która zawiera publikacje z merytorycznymi argumentami bez
zacietrzewienia, z³o�liwo�ci i zawi�ci. Od siedemnastu lat z gazet¹ wspó³-
pracuj¹ (alfabetycznie): Artur Andziak, Andrzej Bieñkowski, Kazimierz
Ci¹¿ela, Bogdan Gajewski, Jerzy Ka³u¿ka, Jerzy Papiewski, Bogdan Pod-
lasiak, Marek Szafrañski, Eugeniusz Walczak. DZIÊKUJEMY!
Dziêkujemy reklamo- i og³oszeniodawcom, dziêki którym wci¹¿ nasze
wydawnictwo jest dla PT Czytelników - bezp³atne! Naszym czytelnikom
dziekujemy za to, ¿e wci¹¿ uznaj¹ �¯ycie� za swoje (i z okazywan¹ nie-
cierpliwo�ci¹ nie mog¹ doczekaæ siê nastêpnego numeru pisma). Z Wasz¹
pomoc¹ i sympati¹ dzia³amy dalej! Wybaczamy wrogom i przeciwnikom
ich zazdro�æ, ¿e nam naprawdê siê... uda³o!

Krzysztof i Andrzej Stelmaszewscy

10 luty to radosna data, nie smutna.
Wreszcie po wielu latach mog³o siê zdarzyæ,
¿e w tym dniu �Powiatowe ¯ycie Kutna�
obchodzi jubileusz wydania 400 egzemplarzy.

Gazeta od lat ¿ycie powiatu i miasta opisuje,
bez epatowania przemoc¹ i nêdz¹.
To co ludzi dotyczy rejestruje
i nie bierze za to pieniêdzy.

Niewielki sk³ad osobowy redakcji
wyczulony na ludzkie k³opoty,
zdolny do szybkiej reakcji,
nie boi siê trudnej, dziennikarskiej roboty.

¯yczymy redakcji dwutygodnika,
by po kolejnych latach i miesi¹cach,
w nielekkiej pracy wyniku,
doczeka³a wydania numerów tysi¹ca.

A w zorganizowanej z tej okazji paradzie,
na czele której Stelmaszewski z Papiewskim bêd¹ maszerowaæ,
odlicz¹ siê w tym samym sk³adzie
i czytelnicy bêd¹ wiwatowaæ.

Kazimierz Ci¹¿ela

I wcale nie jest smutno

Jak d³ugo?
Czy d³ugo bêdziemy patrzyli,
jak Polskê grabi¹ i niszcz¹
starzy g³upcy i nowe �wiry?

Polityczny orator
Du¿o mówi,
ale ma trudno�ci,
aby co� powiedzieæ.

Otch³añ
nieprzyzwoito�ci
Trudno ¿yæ w kraju, gdzie
k³amstwo prawdê wypiera,
a k³amców czeka kariera.

Po¿¹dany przypis
W pracach niektórych historyków
powinny znale�æ siê s³owa:
Zbie¿no�æ wydarzeñ i faktów
z histori¹ jest przypadkowa.

Lojalny polityk
My�leniem siê nie wyró¿nia
i rzadko ma w³asne zdanie.
Postêpuje wg ¿yczeñ kliki
i spe³ni ka¿de jej ¿¹danie.

Czar w³adzy
W³adz¹ siê zadurzyli:
rozs¹dek, uczucia i w³asne ego
- utracili.

Eugeniusz Walczak

Z TEKI SATYRY
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¯YCIE REKLAMOWE
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

W³a�ciciel Przedsiêbiorstwa
Inwestycyjno-Budowlanego
�Mawex� W³odzimierz
Paw³owski: �Rok ubieg³y
zaliczamy do dobrych dla
naszej firmy. Kontynuowali-
�my prace przy budowie
Galerii Handlowej Marcredo
Center, przy ul. Ko�ciuszki
w Kutnie. Z naszymi podwy-
konawcami wykonali�my dla
tej tej inwestycji 869 metrów
kanalizacji deszczowej, jak
te¿ m.in. zbiorniki retencyjne
(93 m3 ka¿dy) oraz separa-
tory. Równie¿ 306 metrów
kanalizacji sanitarnej ze
studniami rewizyjnymi i se-
paratorem t³uszczów. Ale to
nie wszystko!

KUTNOWSKA INFRASTRUKTURA

Zrealizowali�my te¿ roboty ziemne pod zaplecze budowy, drogi dojazdowe o powierzchni 1069 m2 i podbudowê
pod posadzki hal �A� i �B� na powierzchni 12.500 m2. PIB �Mawex� wykona³o tutaj 19.200 m2 dróg dojazdo-
wych, parkingów i chodników. Ogólna warto�æ robót na �Marcredo�, rozpoczêtych od lipca 2013 r., wynios³a
ponad 6 milionów 700 tysiêcy z³otych. Prace zakoñczono 22 maja 2014 r.
Po tej naszej najwiêkszej budowie, w 2014 roku, zaczêli�my prace przy rondzie na skrzy¿owaniu ulic Oporow-
skiej, Szymanowskiego, ¯wirki i Wigury w Kutnie. Wykonali�my tam 158 metrów kanalizacji deszczowej (wraz
ze studniami i wpustami). Tak¿e 1.801 m2 podbudowy z betonu asfaltowego oraz 869 m2 nawierzchni z kostki
granitowej i betonowej. Warto�æ robót wynios³a ponad 950 tysiêcy z³otych, a prace wykonano w okresie kwie-
cieñ - sierpieñ 2014.
I wreszcie trzecia inwestycja: nowa ulica Poprzeczna w Kutnie. Nasze przedsiêbiorstwo (z podwykonawcami)
wykona³o prawie 1.300 metrów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oko³o 100 metrów wodoci¹gów i ponad
2.300 kanalizacji sanitarnej t³ocznej. Zrealizowali�my te¿ m.in. roboty drogowe takie jak: korytowanie, nasypy
i podbudowy (ponad 10 tysiêcy m2). Prace na ulicy Poprzecznej zaczêli�my 21 maja, a zakoñczyli�my
20 listopada. Warto�æ wykonanych robót brutto wynios³a prawie 4,7 miliona z³otych.
Najbardziej zadowolony jestem z ronda, które moim zdaniem jest naj³adniejszym tego typu obiektem w Kutnie�.

W pi¹tek, 30 stycznia 2015 roku, grupa ponad dwudziestu absolwentów
II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie spotka³a siê w budynku szko³y, aby
w kole¿eñskiej atmosferze  dokonaæ podsumowania obchodów Roku
Jubileuszowego i promocji Biuletynu Pozjazdowego. Spotkaniu, którego
inicjatorem by³ Zbigniew Leitgeber, prezes Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjació³ II LO, nadano tytu³ �£¹cz¹ nas wspomnienia�. V Zjazd
Absolwentów przeszed³ ju¿ do historii, a wiêc Jubileusz 60-lecia szko³y
pozostanie tylko wspomnieniem tego, co dzia³o siê w ¿yciu szko³y minio-
nego roku. Na pi¹tkowym spotkaniu, w którym udzia³ wziê³y równie¿
Barbara Rostek-Nowacka, dyrektor szko³y oraz Dorota Dobiecka-Stañska,
wicedyrektor postanowiono, aby te wspomnienia rozszerzaæ i dokumen-
towaæ. Z pomoc¹ mog¹ przyj�æ uczestnicy zesz³orocznych uroczysto�ci
przynosz¹c do szko³y napisane wspomnienia i wypo¿yczaj¹c zdjêcia.
Zarz¹d Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ II LO stanowi¹:
Zbigniew Leitgeber - przewodnicz¹cy, Maciej Kierzkowski i Liliana
Urbañczyk-Wójcik - wiceprezesi, Ewa Latecka - skarbnik i Anna Marci-
niak-Latko - sekretarz.           /A.B./

ŁĄCZĄ NAS WSPOMNIENIA

EXPOM Kro�niewice to europejski potentat w produkcji wa³ów uprawo-
wych i ca³ego szeregu maszyn uprawowych. Maszyny z Kro�niewic sprze-
dawane s¹ do 25 krajów �wiata i z powodzeniem konkuruj¹ z najbardziej
znanymi europejskimi producentami maszyn rolniczych.
Wa³y uprawowe EXPOM produkowane s¹ ju¿ od 20 lat i zdoby³y sobie
uznanie olbrzymiej rzeszy rolników polskich i zagranicznych. W Kro-
�niewicach produkowane s¹ wa³y uprawowe o szeroko�ciach roboczych
od 3�12 m i wyposa¿one s¹ pier�cienie robocze typu cambridge (450;
500; 530 i jako jedyne w tej czê�ci Europy 600 mm), crosskill 510 mm
i campbell 560; 700; 800 i 900 mm. Przystosowane s¹ do pracy na wszyst-
kich rodzajach gleby. Znane s¹ wszystkim typoszeregi wa³ów JACEK,
TYTAN, UNIWERSAL, PARTNER, MAXIMUS czy TERRA i w³a�nie
te maszyny stanowi¹ 65% wielko�ci sprzeda¿y krajowej. Maszyny EXPOM
niczym nie ustêpuj¹ wa³om szwedzkich czy duñskich producentów, którzy
s¹ wa¿nymi graczami na rynku sprzêtu rolniczego i bêd¹cymi jedyn¹ kon-
kurencj¹ kro�niewickich produktów. Nad unowocze�nianiem maszyn czuwa
znakomite, z olbrzymim do�wiadczeniem i wiedz¹ specjalistyczn¹ biuro
konstrukcyjne � daj¹ce ca³y czas dowody, ¿e POLAK POTRAFI.
Wszystkie maszyny sprzedawane s¹ poprzez profesjonaln¹ sieæ dealer-
sk¹, na któr¹ sk³ada siê 60 punktów w Polsce i 20 zagranicznych. EXPOM
wystawia siê na szeregu najwiêkszych wystawach �wiatowych jak: AGRI-
TECHNICA Hanower, SIMA Pary¿, EIMA Bolonia oraz krajowych
AGRO SHOW Bednary, POLAGRA PREMIERY Poznañ oraz AGRO-
TECH Kielce.

Maszyny ze znakiem fabrycznym EXPOM objête s¹ 24 miesiêczn¹
gwarancj¹.
Firma ca³y czas stawia na nowoczesno�æ, modernizacjê, bezpieczeñstwo
pracy i dba³o�æ o klienta. W ostatnich latach zosta³y zakupione nowoczesne
lasery, obrabiarki cyfrowe, nowoczesny sprzêt transportowy oraz wyko-
nana nowoczesna malarnia proszkowa.
Du¿e znaczenie ma równie¿ rozwój sportu w firmie i dlatego dru¿yny
futsalu EXPOM odnosz¹ du¿e sukcesy na licznych zawodach. W najbli¿-
szym czasie, w marcu, w p³ockiej hali odbêda siê Mistrzostwa Polski
Bran¿y Rolniczej w futsalu i tam równie¿ pi³karze halowi z Kro�niewic.
Bêd¹ walczyæ o Puchar Przechodni.

Leszek Weremczuk, dyrektor ds. marketingu i handlu

(ciag dalszy ze strony 1)
Wiceprezydent miasta Jacek Boczkaja udekorowa³ jubilatów medalami
�Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie� przyznanymi przez Prezydenta
RP Bronis³awa Komorowskiego. Tradycyjnie by³a te¿ lampka szam-
pana i g³o�ne �Sto lat�, gratulacje, kwiaty i okoliczno�ciowy dyplom.
Zwracaj¹c siê do jubilatów Jacek Boczkaja powiedzia³: �Te 55 wspólnie
prze¿ytych lat to wspania³y przyk³ad do na�ladowania was przez
wasze dzieci i wnuki, ale tak¿e przez wszystkich m³odych ludzi.
Z okazji obchodzonego jubileuszu po¿ycia ma³¿eñskiego ¿yczê wam,
aby�cie mogli dzieliæ siê swoim do�wiadczeniem, m¹dro�ci¹ ¿yciow¹
z najbli¿szymi przez wiele, wiele jeszcze d³ugich lat�. Pañstwo
Wasiakowie dochowali siê dwojga dzieci � Anny i Marka, maj¹ dwoje
wnucz¹t � Agnieszkê i Kamila. O sobie mówi¹: �Tak w mi³o�ci ¿yjemy
stare dziadki � z u�miechem i w zgodzie�.          /A.B./

MAŁŻEŃSKI JUBILEUSZPOLAK POTRAFI!

W sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w ¯ychlinie, 28 stycznia
br., burmistrz Gminy Grzegorz Ambroziak oraz przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej El¿bieta Tarnowska uhonorowali medalami �Za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie� 17 par ma³¿eñskich z terenu
miasta i gminy obchodz¹cych Z³ote i Diamentowe Gody. Otrzy-
mali je: Lucyna i Roman Ambroziakowie, Maria i Stanis³aw
Ciesielscy, Maria i Stefan D¹browscy, Wanda i B³ogos³aw
Fuda³owie, Marianna i Leszek Garstkowie, Danuta i Stanis³aw
Jagni¹tkowscy, Halina i Bogus³aw Kamiñscy, Wanda i Stani-
s³aw Karpiakowie, Henryka i Marcin Kowalczykowie, Helena
i Piotr Olczakowie, Zofia i Wies³aw Przybyszowie, Janina
i Tadeusz Szczerbiakowie, Urszula i Andrzej Szymañscy,
Bo¿ena i Franciszek �wieccy, Teresa i Stefan Trojanowscy,
Bo¿enna i Julian Workowscy. Listem gratulacyjnym uhonoro-
wana zosta³a para obchodz¹ca 60-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego:
Helena i Bogus³aw Kurowscy. Muzyczny upominek wykona³a
m³odzie¿ Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w ¯ychlinie
pod kierownictwem Agnieszki Wawrzyniak. Po czê�ci oficjalnej
rodziny jubilatów oraz przedstawiciele w³adz gminy wznie�li
toast jubileuszowy. Szanownym jubilatom jeszcze raz ¿yczymy
kolejnych lat ¿ycia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej mi³o�ci i po-
szanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków.

DIAMENTOWE GODY
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WILCZA ESKA

Ich wykonawc¹ jest  �Konsorcjum Wilcza Eska� sk³adaj¹ce
siê z firm �Budoterm� i �Budimus� z Kutna. Przy ³agodnej
zimie, do koñca stycznia, praktycznie wykonano stan surowy
otwarty. Na ukoñczeniu s¹ �cianki dzia³owe.

Przy ulicy Wilczej i Królowej Jadwigi powstaje zespó³ czterech
budynków, których inwestorem jest Robotnicza Spó³dzielnia
Mieszkaniowa �Pionier� w Kutnie. Przewiduje siê w nich 134
mieszkania o powierzchni 7.500 m2. S¹ to domy od pieciu do sied-
miu kondygnacji.

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi (WT 2014)
okna, ich wielko�æ, kszta³t, typ oraz umiejscowienie w pro-
jekcie budynku maj¹ zasadnicze znaczenie dla charaktery-
styki energetycznej obiektu. Montowana stolarka okienna
bêdzie realizowana w pakiecie trzyszybowym z �ciep³¹
ramk¹� oraz z ciep³ym profilem okiennym �ENCORE�.
Okna w systemie �ENCORE� wykorzystywane s¹ w szcze-
gólno�ci do budownictwa energooszczêdnego i pasywnego.
Deklarowany przez producenta wspó³czynnik przenikania
ciep³a  U jest równy 0,77 W/m2K  (dla okna referencyjnego
o wymiarze 1200 x 1500 mm z szyb¹ o Ug = 0,5 W/m2K
z ciep³¹ ramk¹ tworzywow¹). W budynku pogrubiono izo-
lacjê termiczn¹ stropów miêdzy mieszkaniami. Pozwoli to
na uzyskanie lepszej izolacyjno�ci akustycznej i cieplnej,
co poprawi komfort zamieszkania.
Wilcz¹ Eskê zaprojektowa³ A.P.A. Styl mgr in¿. arch. Anna
Chmielak wraz z zespo³em, w sk³ad którego wchodz¹ te¿:
mgr in¿. arch. Monika Kujawska-Nowicka, mgr in¿. arch.
Wojciech Przyby³owski oraz mgr in¿. Pawe³ Kimaczyñski
(konstrukcja).

Makieta osiedla (styczeñ 2015).

Plac budowy (styczeñ 2015).

Historyczne

WHO IS WHO?
Gmina Bedlno
£ukasz Aguilinius - (pocz¹tek XVI w. - 1559) - kaznodzieja i pisarz
polityczny. Urodzi³ siê w Or³owie.
Ludwik Czarnowski (1877-1933) aktor, re¿yser i dyrektor teatrów
lwowskich. Urodzony w Miros³awicach.
Antoni Sebastian Dembowski - (1682-1763) - biskup. Urodzony
w Dêbowej Górze.
Jan Dembowski - (ok. 1770-1823) - pisarz polityczny. Urodzony
w Dêbowej Górze.
Artur �liwiñski - (1877-1953) - autor ksi¹¿ek historycznych, premier
II Rzeczpospolitej Polskiej. Urodzony w Ruszkach.
Gmina D¹browice
Wojciech Nierychlewski (1903-1942) b³ogos³awiony  mêczennik.
Jan Pacho - wybitny twórca organów.
Gmina Kro�niewice
W³adys³aw Anders - 1892-1970) genera³, zdobywca m.in. Monte
Cassino. Urodzony w B³oniu. Mateusz Cygañski - (XVI w.) - pionier
ornitologii polskiej. Urodzony w Cyganach.
Mieczys³aw Fija³kowski (1888-1972) - komediopisarz i pose³ II RP.
Mieszka³ w Sk³ótach w latach 1919-1939.
Rajmund Rembieliñski (1975-1841) - twórca przemys³owej £odzi.
Mieszka³ w Kro�niewicach w I po³owie XIX wieku.
Na cmentarzu w Nowem s¹ nagrobki:
- Kazimierz Dunin-Markiewicza (1874-1932) - dramaturga.
- Wojciecha Piechowskiego (1849-1911) malarza.
Cyprian Walewski (1820-1873) - bibliofil. Urodzony w Mi³onicach.
W³adys³aw Walewski (1818-1890) - wspó³twórca �S³ownika geogra-
ficznego Królestwa Polskiego�. Urodzony w Mi³onicach.
Gmina Krzy¿anów
Stanis³aw Czekanowski (1868-1963) rolnik, publicysta urodzony
w Krzy¿anówku.
Henryk Halicki (Hegenmajster) (1861-1921) aktor i dyrektor teatrów.
Urodzony w Krzy¿anówku.
Walenty W³adys³aw Krosnowski, ¿yj¹cy w XIX wieku, powstaniec
i emigrant.
Gabriel Sokolnicki (1877-1975), uczony elektrotechnik, wieloletni
rektor Politechniki Lwowskiej. Urodzony w Kaszewach Ko�cielnych.
Micha³ Sokolnicki (1886-1967) - polityk, historyk, dyplomata, ostatni
ambasador II Rzeczpospolitej Polskiej w Turcji. Brat Gabriela,
równie¿ urodzony w Kaszewach Ko�cielnych.
Zenin Boles³aw �wiêtos³awski (1811-1875) - powstaniec, emigrant,
dzia³acz Gromad Ludu Polskiego (syn genera³a Rafa³a �wiêtos³aw-
skiego). Urodzony w £êkach Ko�cielnych.   (ci¹g dalszy - strona 11)

W poniedzia³ek, 26 stycznia 2015 r., dzieci z Punktu Przedszkol-
nego �Kolorowy �wiat� w Bielawkach odwiedzili przedstawiciele
�Festiwalu Zorzy Polarnej�- pañstwo Emilia i Dariusz Szmidt.
Celem wizyty by³o wzbudzenie zainteresowania dzieci i m³odzie¿y
zjawiskiem zorzy polarnej, a tak¿e zdobycie informacji o geografii
i przyrodzie europejskich obszarów po³o¿onych poza krêgiem
polarnym. Spotkanie pod has³em �Tropem renifera� po�wiêcone
by³o szczególnie ¿yciu wyj¹tkowych i nieznanych dzieciom zwie-
rz¹t, o których mowa w samym tytule.  Maluchy dowiedzia³y siê
gdzie ¿yj¹, jak wygl¹daj¹ i czym siê od¿ywiaj¹ renifery. Lekcja
by³a podzielona na dwie czê�ci: czê�æ merytoryczn¹ i manualn¹.
Ta druga s³u¿y³a rozwojowi aktywno�ci twórczej uczestników,
a efekty pracy twórczej by³y zaskakuj¹ce. Dzieci wykona³y torby
prezentowe w kszta³cie renifera i dekoracyjne zabawki z tym
samym motywem. Zajêciom towarzyszy³a wystawa obrazów
tematycznie odpowiadaj¹ca wydarzeniu. Festiwal jest organizo-
wany przez Polsk¹ Fundacjê Sportu i Kultury, Oddzia³ w P³ocku.
Stanowi kontynuacjê dzia³añ edukacyjno-artystycznych dla dzieci
i m³odzie¿y, po�wiêconych Skandynawii, w tym zw³aszcza szwedzkiej
Laponii. Patronat honorowy nad Projektem sprawuj¹: Ambasada
Szwecji, Ambasada Republiki Finlandii, Ambasada Królestwa
Norwegii, a tak¿e Prezydent Miasta P³ocka, za� naukowy - Wydzia³
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Organizator i koordynator spotkania � Emilia Tarka (pracownik
Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie � Centrum
Kszta³cenia w Kutnie).

TROPEM RENIFERA

Podsumowaniem dyskusji, dodajmy bardzo szczerej i ¿yciowej, która
przenios³a siê na czasy wspó³czesne, by³a patriotyczna pie�ñ Andrzeja
Ko³akowskiego �Epilog� zasugerowana Klubowiczom i Patriotom, nie
tylko Ziemi Kutnowskiej, przez Konrada Podwysockiego ze Stowarzy-
szenia 37 Pu³ku Piechoty Kutno. W trakcie spotkania mia³ miejsce szcze-
gólny wymiar - wrêczono pami¹tkowy album cz³onkowi Klubu Hraczowi
Manukyanowi, rodem z Armenii, który od 14 lat mieszka i dzia³a arty-
stycznie w grodzie nad Ochni¹. Hracz jest absolwentem Akademii Sztuk
Piêknych w Armenii. Studia koñczy³ w Erewaniu. Wystrój ko�cio³a �w.
Jana Chrzciciela w Kutnie to g³ównie Jego dzie³o. Hracz Manukyan od
Klubu Wiedzy Uniwersalnej otrzyma³ cenny album anglo i armeñskojê-
zyczny pt. �Armeñskie miniatury XIII i XIV wieku�. Gratulujemy!
Spotkaniu Klubowiczów w �Dobrodziejówce� towarzyszy³ te¿ album
wydany przez Muzeum Regionalne w Kutnie pt. �Powstaj¹cej Ojczy�nie
Twojej dasz bez ¿alu...�.            /J.P./

HISTORIA
W „DOBRODZIEJÓWCE”

Inauguracyjne w tym roku spotkanie w Klubie Wiedzy Uniwersalnej (pod
patronatem �P¯K�) po�wiêcone by³o Powstaniu Styczniowemu 1863 roku
na Ziemi Kutnowskiej, jednemu z najwa¿niejszych wydarzeñ w dziewiêt-
nastowiecznej historii narodu polskiego. Wyk³ad na temat wyg³osi³ - i to
w sposób niezwykle komunikatywny - Grzegorz Skrzynecki, dyrektor
kutnowskiego Muzeum Regionalnego. Omówi³ akcje powstañców naszego
rejonu ze szczególnym podkre�leniem dzia³alno�ci liczebnej powstañców
z ¯ychlina. O pozytywach i negatywach tego wielkiego spo³ecznego
ruchu dyskutowali bardzo aktywnie: historyk i nauczyciel Piotr Bielicki,
pasjonaci historii naszej Ma³ej Ojczyzny: Ryszard Zab³ocki oraz Jerzy
Bry³a.
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Po raz czwarty kro�niewicki radny, Tomasz Walczewski, zbiera³
zabawki, które trafi³y do najbardziej potrzebuj¹cych rodzin z gminy
Kro�niewice. Samorz¹dowca wspierali nie tylko wolontariusze,
ale i kutnowska Stra¿ Po¿arna. W organizacji akcji udzia³ bra³y
równie¿: Magdalena Kucharska, Gra¿yna Król, El¿bieta Szadkowska,
a tak¿e wolontariuszki Aleksandra Kartowska i Weronika Bednarek.
Warto dodaæ, i¿ po raz pierwszy datki trafi³y do ma³ych pacjentów
kutnowskiego szpitala. W ubieg³ych latach, w ramach tej akcji,
pomoc otrzyma³y: placówka POW Têcza Kutno oraz ³êczycki
szpital.

DLA DZIECI
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Kiedy w 1987 roku przy placu Wolno�ci sp³onê³y dwie, datowane na
po³owê XIX wieku, kamienice nikt nie wiedzia³ co kryje siê pod pod³og¹
jednej z nich. Wprawdzie dawno minê³a ich �wietno�æ, ale dziêki zabie-
gom lokatorów kwalifikowa³y siê do zamieszkania. Przyczyny po¿aru do
dzi� nie wyja�niono. W 1990 roku rozpoczê³y siê na pogorzelisku wyko-
paliska archeologicznê. Grupa archeologów odkry³a relikty �redniowiecznej
przetrzeni miejskiej, a wiêc zasiêg zabudowy, przebieg podwórek, rynsz-
toków oraz ceramikê �redniowieczn¹ i nowo¿ytn¹. Naciekawszym i naj-
bardziej cennym znaleziskiem tych wykopalisk by³ skarb monet. Najstarsze
z nich datowane by³y na wiek XVII, by³o kilka XVIII-wiecznych, nie
zabrak³o równie¿ rosyjskich XIX-wiecznych dienie¿ek i kopiejek. Emi-
tentami siedemnastowiecznych monet byli - Jan Kazimierz i Jan III Sobieski.
S¹ to wykonane ze srebra z³otówki, orty i szóstaki koronne oraz szel¹gi
pruskie i litewskie. Skarb ten zawiera³ równie¿ monety niderlandzkie. Po
wstêpnym opracowaniu i konserwacji, podczas której okaza³o siê, ¿e
monety z³o¿one by³y w lnianej sakiewce, o czym �wiadczy odcisk tkaniny
na jednej z nich, skarb w 1992 roku trafi³ do Muzeum Regionalnego
w Kutnie. Na szczególn¹ uwagê w tym zbiorze zas³uguje grosz miedziany
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego datowany na 1767 rok, kiedy kanclerz
Andrzej Zamoyski wyjedna³ u króla nowy przywilej lokacyjny.

Muzealne skarby

CENNE ZNALEZISKO

Muzealne skarby

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach czê�æ
ekspozycji sta³ej po�wiêcona jest sztuce sakralnej, dewocjonaliom i przed-
miotom liturgicznym. W�ród tych eksponatów wzrok przyci¹ga XIX-
wieczna ikona ukazuj¹ca Matkê Bosk¹ z Dzieci¹tkiem Jezus na rêkach.
Ikona wykonana jest w typie Hodegetrii (z gr. odigitria � Przewodniczka,
Wskazuj¹ca drogê) - to najstarszy i najbardziej rozpowszechniony typ
ikonograficzny ukazuj¹cy Maryjê, która gestem rêki wskazuje na Jezusa
Chrystusa jako na drogê do Ojca.
Ikona z kro�niewickiego Muzeum przedstawia Maryjê w ujêciu pó³posta-
ciowym, która smuk³ymi i d³ugimi palcami wskazuje na spoczywaj¹cego
na jej lewej rêce Jezusa-Emanuela. G³owê i ramiona Maryi okrywa mafo-
rion � kobiecy szal w g³êboko brunatnym odcieniu. Maforion ozdobiony
jest z³ot¹ krajk¹ � brzegowym pasem tkaniny oraz trzema gwiazdami sym-
bolizuj¹cymi nieustaj¹ce dziewictwo Maryi. Na kro�niewickiej ikonie
gwiazda z lewego ramienia przys³oniêta jest postaci¹ ma³ego Jezusa,
w kanonie ikonograficznym trzy gwiazdy (dwie na ramionach i jedna nad
czo³em Maryi) s¹ symbolem, obecnego ju¿ w pierwszych wiekach chrze-
�cijañstwa, przekonania o trójstopniowym, nieustaj¹cym dziewictwie
Maryi (ante partum - przed narodzeniem, in partum - w czasie narodzenia
i post partum - po narodzeniu). Chrystus przedstawiony jest jako Emanuel
� typ  ikonograficzny Jezusa ukazanego w postaci ma³ego dziecka, lecz
o bardzo doros³ej twarzy symbolizuj¹cej duchow¹ dojrza³o�æ. Dzieci¹tko
Jezus ubrane jest w bia³¹ tunikê (chiton) i czerwony himation (pelerynê).
Kolor szat równie¿ ma znaczenie symboliczne i w tym przypadku wskazuje
na Bosko�æ i cz³owieczeñstwo Chrystusa. G³owa Jezusa otoczona jest
nimbem krzy¿owym � atrybutem zarezerwowanym jedynie dla Zbawi-
ciela, w który ikonopista wpisa³ trigram WOH w uproszczony sposób sym-
bolizuj¹cy imiê Boga objawione Moj¿eszowi � �Jestem, który Jestem�.
Dzieci¹tko praw¹ rêkê wznosi do b³ogos³awieñstwa. Uk³ad palców Chry-

IKONA MARYI W TYPIE HODEGETRII

stusa niesie ze sob¹ tak¿e symboliczne znaczenie. Charakterystycznie
wysuniêty ma³y palec tworzy kszta³t litery I, po³¹czone palce wskazuj¹cy
i �rodkowy uk³adaj¹ siê na kszta³t litery X. Razem tworz¹ IX � skrót pierw-
szych liter tytu³u mesjañskiego �Iesus Xristos� � Jezus Chrystus.
Ca³o�æ kompozycji obrazu dope³niaj¹ wizerunki anio³ów umieszczone
w górnych rogach ikony oraz napisy okre�laj¹ce przedstawione na ikonie
osoby. W lewym górnym rogu widniej¹ greckie litery MP OV skrót od
????? ???? (Meter Theu � Matka Boga), w prawym IC XC stanowi¹ce
pierwsz¹ i ostatni¹ literê tytu³u mesjañskiego �??C??C ???C??C� � Jezus
Chrystus.
Ikona z kro�niewickiego Muzeum wykonana jest technik¹ temperow¹ na
grubej, czterocentymetrowej desce. Mierzy 22,2 cm x 19,7 cm. Ikona
trafi³a do zbiorów Muzeum w roku 1970 dziêki zakupowi za³o¿yciela
Jerzego Dunin-Borkowskiego. Na sta³e eksponowana jest w Sali �Kolek-
cjonerskie Pasje� tu¿ obok XIX-wiecznej, rosyjskiej ikony Jezusa w typie
Mandylion.

Muzealne skarby

W 1982 r. w poznañskiej Desie nabyto do zbiorów oporowskich
Portret Dziewczynki malowany olejno na trzech dêbowych deskach
pêdzla nieokre�lonego malarza holenderskiego. Datowany na lata
20-te XVII wieku. Obraz ze wzglêdu na pewne ubytki warstwy
malarskiej oraz ogólne zabrudzenia konserwowa³a Marta Orth-
wein artystka konserwatorka pracuj¹ca w ówczesnej Spó³dzielni
�Plastyka� w Warszawie. Przez wiele lat utar³o siê okre�laæ dziecko
przedstawione na portrecie jako karlicê albo dziewczynkê dotkniêt¹
progeri¹, rzadk¹ chorob¹ przy�pieszaj¹c¹ dziesiêciokrotnie procesy
starzenia organizmu. Przewa¿nie zwiedzaj¹cy w portretowanym
dziecku widzieli paskudne, aczkolwiek werystycznie namalowane,
dziecko z zamo¿nej mieszczañskiej rodziny. Dok³adniejsze badania
obrazu, szczególnie porównania kostiumologiczne oraz sposób
malowania karnacji, w³osów, oczu zaprowadzi³y do Haarlemu
i wczesnych portretów dzieciêcych malowanych przez Fransa Halsa.
Szczególnie najs³ynniejszy Portret Katarzyny Hooft z Niañk¹
z Muzeów Berliñskich wydawa³ siê najstosowniejszy do porównañ
atrybucyjnych. Jednak opinia emerytowanego kustosza haarlem-
skiego Muzeum Fransa Halsa Pietera Biesboera przes¹dzi³a na
korzy�æ haskiego malarza rodziny orañskiej Jana Antonisza van
Raveseyna, poniewa¿ sposób malowania oczu przez tego wziêtego
dworskiego portrecistê nie pozostawia w¹tpliwo�ci, ¿e i Portret
Dziewczynki z papu¿k¹ wyszed³ spod jego rêki. Mo¿na to porów-
naæ, poniewa¿ Rijksmuseum w Amsterdamie publikuje na swojej
stronie internetowej dwadzie�cia kilka portretów malowanych
przez Ravesteyna w wysokiej rozdzielczo�ci. Sama postaæ portre-
towanej dziewczynki ubrana w bardzo drog¹ sukniê ze strzy¿onego
adamaszku z dowi¹zan¹ baskink¹, z wierzchnim fartuszkiem
oblamowanym boloñsk¹ koronk¹ typu reticella podtrzymuje palcem
wskazuj¹cym prawej rêki papu¿kê. Holenderski badacz zwraca
uwagê, ¿e by³ to ptaszek zapewne kupiony na gie³dzie amster-
damskiej za horrendalne pieni¹dze i podobnie jak ubiór wskazuje
na bardzo wysok¹ pozycjê spo³eczn¹ rodziny portretowanego
dziecka. Warto nadmieniæ, ¿e w latach 20-30-tych XVII wieku
w Holandii portrety dziewczynek z papugami nie nale¿a³y do rzad-
ko�ci i by³y pouczeniem oraz przestrog¹ dla nich przed nadmiern¹
gadatliwo�ci¹, czêsto piêtnowan¹ przez protestanckich pastorów,
bowiem �czym dla nóg starca wspinanie siê po zboczu piaszczy-
stym, tym ¿ona gadatliwa dla spokojnego mê¿a� (Stary Testament,
M¹dro�æ Syracha, 25, 20).

Ryszard Rau, starszy kustosz Muzeum � Zamku w Oporowie

DZIEWCZYNKA Z PAPUŻKĄ

Gmina Kutno
Stanis³aw Paliñski (1881-1963) pedagog. Urodzony w Strzegocinie.
Maciej Wodziñski (1782-1848) pisarz - bibliofil. Urodzony w Go³ê-
biewku.
Józef Bohdan Zaleski (1802-1886) - poeta romantyczny. W latach
1822-1824 nauczyciel dzieci pu³kownika Górskiego.

Miasto Kutno
Szalom Asz (1980-1957) - pisarz niedosz³y noblista, autor m.in.
trylogii: M¹¿ z Nazaretu, Aposto³, Maria; Bóg zemsty, Przed poto-
pem (za który otrzyma³ Order Polonia Restituta), czy dramatu �Naro-
dziny Hitlera�.
Stanis³aw Aleksander Pokrzywnicki (1900-1993) - profesor aneste-
zjolog, doktor honoris causa AM w Poznaniu i Katowicach oraz WAM
w £odzi, honorowy obywatel Poznania i Wyszkowa. W 1947 r.
w szpitalu w Kutnie, jako pierwszy w Europie, zastosowa³ kurarê
w anestezjologii.
Boles³aw Wituszyñski (1912-1991) - kutnowski hodowca, który
stworzy³ cztery w³asne odmiany ró¿ (Kutno, Margo Coster, Marylka,
Miko³aj Kopernik).
Antoni Troczewski (1861-1928) - lekarz i dzia³acz spo³eczny, wspó³-
twórca m.in. budowy Stra¿ackiego Domu Dochodowego i Szko³y
Realnej Polskiej Macierzy Szkolnej, za³o¿yciel �Tygodnika Kutnow-
skiego�. Od 1919 r. Honorowy Obywatel Miasta Kutna.
Alfred Vaedtke (1866-1921) - za³o¿yciel i w³a�ciciel najwiêkszej przed-
wojennej fabryki w mie�cie, �Kraj� w Kutnie.

Gmina £aniêta
Tomasz Dzie¿bicki (1881-1905)- rewolucjonista, dzia³acz PPS.
Urodzony w �wiêcinkach.
Micha³ Gliszczyñski (1766-1835) w³a�ciciel Kutna, dzia³acz polityczny
i gospodarczy Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.
Pochowany w £aniêtach.
Marian Kiniorski (1868-1943) w³a�ciciel Suchodêbia, dzia³acz poli-
tyczny i publicysta (go�ci³ u siebie m.in. W³adys³awa Reymonta,
Zenona Przesmyckiego czy Romana Dmowskiego).
Stanis³aw Ostrowski (1846-1908) prawnik i wydawca. Urodzony
w Chro�nie.
Franciszek Urbañski (1891-1949) - dzia³acz zwi¹zkowy, jeden ze ska-
zanych w �Procesie szesnastu�. Urodzony w Suchodêbiu.
Wojciech Wyganowski (1905-1990) - pisarz. Urodzony w Chro�nie.

Gmina Nowe Ostrowy
Jerzy Grochowski (1899-1980) - profesor dendrolog.
Tadeusz £opalewski (1900-1979) autor utworów historycznych (w tym
�Kronik polskich�).
Janina Siwkowska (1906-1981) wybitna warszawianistka.
Ksi¹dz Antoni Szandlerowski (1878-1911) - poeta m³odopolski,
urodzony w Grochowie.

Gmina Oporów
Maria Napieralska (1869-1896) - literatka (zaprzyja�niona z Eliz¹
Orzeszkow¹). Urodzona w Oporowie.
Ludwik P³oskajkiewicz (1859-1926) - kompozytor i dyrygent.
Urodzony w Mnichu.
Roman Tadeusz Wilkanowicz (1886-1933) poeta i dziennikarz.
Urodzony w Oporowie.
Leon Stêpowski (1852-1914) - aktor, poeta, pamiêtnikarz. Urodzony
w Golêdzkiem.
Wie� Oporów nale¿a³a do rodu Oporowskich, z których wywodzi³ siê
W³adys³aw, fundator ko�cio³a i budowniczy zamku (XV wieku).
Z klasztorem oporowskim zwi¹zany by³ ksi¹dz przeor Augustyn
Kordecki, pó�niejszy przeor Jasnej Góry.

Gmina Strzelce
Rajmund Ciesielski (1849-1909) - rolnik i malarz. Urodzony w Koziej
Górze.
Jan Moszczyñski hrabia (1847-1924) od 1910 w³a�ciciel maj¹tku Sójki,
kolekcjoner i bibliofil, wójt gminy.
Stanis³aw Moszyñski (1875-1907) ksi¹dz, malarz i pisarz. Urodzony
w Sójkach.
Marek Wawrzkiewicz (ur. 1937) poeta, autor tekstu s³ynnej pie�ni
�Bia³o-czerwona�.
Maj¹tek Strzelce, do 1919 r., nale¿a³ do pruskiej rodziny von Tresc-
kow. Z tej rodziny wywodzi³ siê generalmajor Henring von Trseckow
(1901-1944), inspirator spisku i zamachu na Adolfa Hitlera.

Gmina ¯ychlin
Adam Stefan Bagniewski (1803-1873) ekonomista-bankowiec. Uro-
dzony w Zarêbowie.
Ludwik Garbowski (1872-1954) uznany fitopatolog. Urodzony
w Drzewoszkach.
Stefan Kwiatkowski (1878-1940) - romanista. Urodzony w ¯ychlinie.
Halina Mrozowska (1984-1951) historyk i dydaktyk. Urodzona w Drze-
woszkach.
Anastazy Landau (1876-1957) - jeden z najwybitniejszych lekarzy
polskich. Urodzony w ¯ychlinie.
Bronis³aw Wieczorkiewicz (1904-1974) - jêzykoznawca. Urodzony
w ¯ychlinie.
Na cmentarzu w ¯ychlinie jest mogi³a twórcy i dyrektora miejsco-
wych Zak³adów Elektrotechnicznych, firmy Rohn Zieliñski, in¿yniera
Zygmunta Okuniewskiego.

Historyczne

WHO IS WHO?
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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
Zamieniê mieszkanie ZNM
(kawalerka) w centrum Kutna
na wiêksze min. 2 pokoje. Tel.
512-582-468
Zamieniê mieszkanie w blokach
63,8 m2, na domek w Kutnie.
Tel. 254-93-47
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki do 40 m2,
z dop³at¹. Tel. 601-390-784
Sprzedam opony zimowe 13"
w dobrym stanie. Tanio! Tel.
723-871-572
Sprzedam dywan w kolorze
be¿owym 150 cm x 300 cm. Tel.
694-209-724
Sprzedam now¹ �amerykankê�
(fotel 1-osob. rozk³adany). Tel.
604-254-132
Sprzedam tanio szafê tekstyln¹
i ³ó¿ko sk³adane metalowe
z materacem. Tel. 604-254-132
Sprzedam wersalkê o wymiarach

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

w prê¿nie rozwijaj¹cej siê firmie.
Wymagania: wykszta³cenie
�rednie lub zawodowe z do-
�wiadczeniem.

Kontakt:
695-290-116, 661-385-154

email-sekretariat@zorina.pl

ZATRUDNIMY
mechanika

- konserwatoraw prê¿nie rozwijaj¹cej siê firmie.
Wymagania: wykszta³cenie
wy¿sze lub �rednie, mo¿e byæ
absolwent, mile widziane upraw-
nienia energetyczne �E�.

Kontakt:
695-290-116, 661-385-154

email-sekretariat@zorina.pl

ZATRUDNIMY
automatyka

Od 2011 roku pierwszym trenerem
dru¿yny jest Jaros³aw Krysie-
wicz. To by³y reprezentant Polski,
piêciokrotny mistrz kraju z dru-
¿yn¹ WKS �l¹sk Wroc³aw; srebr-
ny medalista mistrzostw Polski
i trzykrotny br¹zowy medalista
mistrzostw Polski. Do roku 2011
by³ trenerem wystêpuj¹cego
w najwy¿szej klasie rozgrywkowej
¿eñskiego zespo³u Super-Pol Têcza
Leszno Wlkp. W sezonie 2007/
2008 zosta³ wybrany przez Zarz¹d
Polskiej Ligi Koszykówki Kobiecej
najlepszym trenerem ekstraklasy
¿eñskiej. W 2008 r. by³ asystentem
trenera kadry narodowej seniorek.
W roku 2009 ukoñczy³ z wyró¿nie-
niem kurs Szko³y Trenerów Pol-
skiego Zwi¹zku Koszykówki.
Asystentem trenera Jaros³awa
Krysiewicza jest Wojciech Walich.
Absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu oraz Szko³y
Trenerów Polskiego Zwi¹zku
Koszykówki. W latach 2006-2009
asystent trenera w INEA AZS
Poznañ, a od roku 2001 do 2011
asystent trenera w Têczy Leszno
Wlkp. Od 2011 zatrudniony jako
asystent trenera zespo³u �Polfar-
mex� Kutno.
Dyrektorem Generalnym Koszy-
karskiego Klubu Sportowego
�Pro-Basket� Kutno jest Krzysztof
Szablowski. W roku 2009 ukoñ-
czy³ z wyró¿nieniem kurs Szko³y
Trenerów PZKOSZ. Absolwent
AWF Poznañ w roku 2000, kieru-
nek specjalno�æ trenerska koszy-
kówka. W latach 1999-2005 trener
grup m³odzie¿owych MKK �Pyra�
Poznañ. W sezonie 2005/2006 oraz
2011/2012 asystent trenera Anwil
W³oc³awek. W latach 2005-2011
trener grup m³odzie¿owych
w WTK Anwil. Od 17 lutego 2012
roku do koñca sezonu 2012/2013
asystent trenera Trefla Sopot.
W sezonie 2013/2014  I trener Stali
Ostrów Wlkp. Asystent trenera:
w kadrze narodowej U-18 w latach
2006, 2007; w kadrze narodowej
U-20 w latach 2008 i 2013; w ka-
drze narodowej seniorów w latach
2010, 2012, 2013, 2014.
Fizjoterapeut¹ w zespole, trenerem
odnowy biologicznej, jest Paulina
Gawron. Absolwentka Akademii
Wychowania Fizycznego w Pozna-
niu - kierunek fizjoterapia. By³a
fizjoterapeutk¹ w Akademii Pi³kar-
skiej Lech Poznañ. W �Polfarmexie�
Kutno od sezonu 2013/2014.
Arkadiusz Suchiñski jest kierow-
nikiem dru¿yny �Polfarmex�
Kutno. Wychowanek kutnowskich
klubów koszykówki. By³ zawodni-
kiem Polonii i Legii Warszawa.

Jerzy Papiewski

KADRA SZKOLENIOWA „POLFARMEXU”

1,95 x 1,10 m, drewniane boki.
Stan dobry. Tel. 721-505-469
Sprzedam umywalkê z bateri¹.
Tel. 908-615-325
Sprzedam porcelanê �Cho-
dzie¿�; miseczki - 12 szt; wazon
i inne. Tel. 608-615-325
Sprzedam kryszta³y. Tel. 608-
615-325
Sprzedam po�ciel we³nian¹
�Merynos Canel�. 606-311-427
Sprzedam sukniê �lubn¹, ame-
rykañsk¹ z trenem, bia³a. Roz-
miar �redni. Tel. 606-311-427

Poszukiwani
Komenda Powiatowa Policji
w Kutnie poszukuje Dariusza
Gos³awskiego lat 52, który
w dniu 22.01.2015 roku oko³o
godziny 8:00 wyszed³ z domu
w miejscowo�ci Balików 24 i do
chwili obecnej nie powróci³.
Mê¿czyzna oko³o 180 cm wzro-
stu, szczup³a sylwetka cia³a
w chwili zaginiêcia ubrany by³
w ciemn¹ kurtkê materia³ow¹
do pasa, spodnie ciemne, czapkê
we³nian¹ koloru siwego b¹d�
niebieskiego, ciemny we³niany
sweter, ciemn¹ koszulê.
Policja poszukuje równie¿ Wie-
s³awa Rogackiego lat 57, który
w dniu 27.01.2015 roku wyszed³
z domu oko³o godz. 6:00 w miej-
scowo�ci G³ogowiec. W chwili
zaginiêcia ubrany by³ w grana-
tow¹ kurtkê, spodnie jeansowe

niebieskie, czarne pó³buty,
koszulê w kratê i czarn¹ czapkê.
Osoby, które mog¹ posiadaæ in-
formacjê na temat n/w osób
proszone s¹ o kontakt z Wy-
dzia³em Kryminalnym KPP
w Kutnie tel. 024 253-22-74 lub
oficerem dy¿urnym KPP
w Kutnie tel. 997.
Narkotykowy boss
Kutnowscy policjanci zatrzy-
mali mê¿czyznê, który w swoim
domu prowadzi³ uprawê konopi
indyjskich. Kryminalni zabez-
pieczyli blisko 1700 gramów
marihuany, a tak¿e no�niki
danych z pornografi¹ dzieciêc¹.
4 lutego 2015 roku policjanci
pojawili siê przed jednym z do-
mów  w rejonie ulicy £¹koszyñ-
skiej w Kutnie. Z ich ustaleñ
wynika³o, ¿e na posesji mo¿e
znajdowaæ siê plantacja konopi
indyjskich. Na miejscu funkcjo-

nariusze zatrzymali 51-letniego
w³a�ciciela domu, który przy-
zna³, ¿e od pewnego d³u¿szego
czasu uprawia³ konopie, ale
w chwili obecnej nie posiada ju¿
ro�lin.
Kraksa
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulicy
Józefów i drogi krajowej 92, zde-
rzy³y siê dwa samochody osobowe.
Z ustaleñ policji wynika, ¿e kieru-
j¹cy Audi a4, 29 latek nie ust¹pi³
pierwszeñstwa kieruj¹cemu Oplem
Cors¹ w wyniku czego dosz³o do
zderzenia obu pojazdów.  Obaj
kierowcy byli trze�wi.
W Kutnie, na ulicy Boles³awa
Chrobrego, dosz³o do zderzenia
autobusu MZK z osobowym Fordem
Mondeo. Sprawc¹ by³ 81-latek
kieruj¹cy Fordem. Nie  ust¹pi³ on
pierwszeñstwa przejazdu autobu-
sowi, w wyniku czego dosz³o do
wypadku. Kierowcê Forda oraz

trójkê pasa¿erów przewieziono do
szpitala. Kierowcy byli trze�wi.
W okolicy Wojszyc, gmina Bedlno,
na drodze krajowej nr 92, dosz³o do
kolizji dwóch samochodów osobo-
wych - BMW i VW. W wyniku
zdarzenia VW Passat znalaz³ siê
w przydro¿nym rowie. Nikt nie
odniós³ powa¿niejszych obra¿eñ.

Czerwony kur
W Kutnie, przy ulicy Sklêczkow-
skiej, dosz³o do po¿aru samochodu
ciê¿arowego. Dwa zastêpy Jednostki
Ratowniczo Ga�niczej walczy³y
z po¿arem. Na szczê�cie nikt nie
zosta³ poszkodowany.

Akcja
W dniu 5 lutego na terenie powiatu
kutnowskiego policja razem
z przedstawicielami Polskich
Kolei Pañstwowych przeprowadzi³a
akcjê �Bezpieczny Przejazd�. Ce-
lem by³o uczulenie kierowców na
bezpieczne pokonywanie przejaz-
dów kolejowo - drogowych.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

Pi³ka no¿na

Tenis sto³owy

W hali SP nr 6 ju¿ po raz jedenasty amatorzy grodu nad Ochni¹ ping-
ponga walczyli w sze�ciu kategoriach o tytu³y najlepszych. W�ród szkó³
podstawowych zwyciê¿yli: Kinga Stasinowska, Katarzyna Kotliñska,
Wiktoria Char¹¿ka; Daniel Staszewski, Mateusz Baranowski, Jakub Paw-
³owski. W gimnazjach: Maria Domaniewska, Dominika Dymna, Patrycja
Szymañska; Kacper Czarniak, Jakub Kotliñski, Kacper Janowicz. W szko³ach
ponadgimnazjalnych: Patrycja Maciejczyk, Edyta Przybysz, Patrycja Kruczak;
Kamil Kruczkowski; Adam Pijewski, Maciej Albiñski. W�ród kobiet
triumfowa³y: Anna Wojciechowska, Lidia Grabska, Joanna Pomorska,
Julita Szczepankiewicz, a w�ród mê¿czyzn do 35 lat: Marcin Jab³oñski,
Adam Ja¿dzewski, Pawe³ Maniak. Powy¿ej tej kategorii najlepszymi oka-
zali siê: Piotr Milczarski, Mariusz Staszewski, £ukasz Budner. Najm³odszy
uczestnik mistrzostw, zorganizowanych przez Miejski O�rodek Sportu
i Rekreacji w Kutnie (�g³ównodowodz¹cy� Marek Witkowski), mia³ lat
osiem - Oskar Filipczak, a najstarszym zawodnikiem by³ Janusz Wojnarski
- 66 lat. Zwyciêzcy otrzymali okoliczno�ciowe puchary.

MISTRZOSTWA KUTNA BASEBALL NA CENZUROWANYM

Wiosn¹ zespó³ S³awomira Ryszkiewicza i kierownika dru¿yny Andrzeja
Królaka bêdzie walczy³ o wygranie grupy III A klasy ³ódzkiej i awans do
wy¿szej klasy rozgrywkowej (V ligi). W przygotowaniach dobrej formy
maj¹ pomóc mecze sparingowe. Zaplanowano ich dziesiêæ. Rozegrane
zostan¹ w wiêkszo�ci na wyjazdach, gdy¿ w Kutnie nie ma boiska ze
sztuczn¹ nawierzchni¹. Szkoda!!! Tyle lat ju¿ o tym siê mówi i pisze!
A pieni¹dze, których nie ma przecie¿ za du¿o KS, trzeba wydawaæ za
wypo¿yczanie boiska! Pierwszy sparing rozegrano na boisku O�rodka
Sportu i Rekreacji we W³oc³awku z zespo³em czo³owym �okrêgówki�
kujawsko-pomorskiej.

Kujawiak Kowal - KS Kutno 1:2 (0:1)
Bramki dla Kutna zdobyli: Mariusz Jakubowski (80 minuta - wyrównanie)
i Piotr Pierzcha³a (86).
KS: Karol Czekalski, Emil Seklecki, Bartosz Kaczor, Micha³ £awniczak,
Jacek Walczak, Igor Wójcik, Mariusz Jakubowski, Gracjan Sobczak,
Micha³ Wietrzyk, Hubert Pokorski, Andrzej Grzegorek. Na zmiany wcho-
dzili: Adam Pokorski, Mateusz Sobczyk, Piotr Pierzcha³a, Arkadiusz
B³aszczyk, Adrian Barczak, Kamil £ukasik. Kierownik Andrzej Królak
skomentowa³ krótko spotkanie kontrolne: �Jak na pierwszy nasz sparing,
to by³ on zupe³nie dobry. Zespó³ Ka-Esu wypad³ przyzwoicie. Mieli�my
ca³y czas przewagê. Mogli�my wygraæ wiêcej, ale skuteczno�æ by³a jeszcze
nie taka jak byæ powinna�.

PRZED SEZONEM

Sport szkolny

Ubieg³oroczny sezon by³ bardzo udany dla dru¿yn i trenerów
Miejskiego Klubu Sportowego �Stal� Baseball i Softball �Kutno�.
Zespo³y tego prê¿nego Stowarzyszenia, którego energicznym
Zarz¹dem kieruje prezes Jaros³aw Koszañski mocno zaistnia³y w roz-
grywkach mistrzowskich w naszym kraju i w turniejach zagranicz-
nych.

Na obiektach Ma³ej Ligi w Kutnie w miêdzywojewódzkich mistrzo-
stwach m³odzików (region B) startowa³y najlepsze dru¿yny z woje-
wództw: ³ódzkiego (Kutno je reprezentowa³o), mazowieckiego,
warmiñsko-mazurskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.
Zespó³ MKS �Stal� BiS (trener Andrzej Pietrzak, asystent S³awomir
Kryska) pokona³ w turnieju wszystkie dru¿yny i obroni³ tytu³
mistrzowski!
Zwyciê¿y³: �Comets� Mazowsze 17:2, �Bazê� Bydgoszcz 28:0,
�Centaury� Warszawa 11:1, �Dêby� Osielsko 16:5.
P.S. Zarz¹d MKS �Stal� BiS zarekomendowa³ do plebiscytu �P¯K�
na zespó³, zawodnika i trenera 2014 roku kandydatury: dru¿yny -
seniorów i kadetów, trenerów - Przemys³awa Kubickiego i Andrzeja
Pietrzaka oraz zawodników - Jakuba Wojtczaka i Kacpra Cichow-
skiego.

Seniorzy MKS Stal BiS zajêli pierwsze miejsce w ekstraklasie i po
czterech latach tytu³ mistrza Polski powróci³ do Kutna. W pierwszej
fazie play-off rozegrali piêæ spotkañ z Dêbami Osielsko. Wygrali tê
rywalizacjê po zaciêtych meczach (gra siê do trzech wygranych spo-
tkañ) 3:2. Nastêpnym rywalem w fina³owej rozgrywce by³a ekipa KS
�Baseball� Wroc³aw. Kutnianie pokonali 3:0 reprezentantów stolicy
Dolnego �l¹ska (w meczach 8:6, 8:7, 5:3). Trenerem mistrza Polski
jest Przemys³aw Kubicki, a kierownikiem zespo³u - Stanis³aw Wasie-
lewski, tak¿e cz³onek Zarz¹du MKS �Stal� BiS. Sk³ad dru¿yny:
Mariusz Grzanowski - kapitan, Pawe³ Agacki, Gracjan Bielecki,
Artur Wojtczak, Jakub Wojtczak, Mateusz Serafin, Kacper Kamiñski,
Przemys³aw Paluch, Petr Czech, Jakub Kolasiñski, Mateusz Nowicki,
Jakub Nadolski, Maciej Wróblewski, Adam Konopek, Mateusz
Wasielewski, Miko³aj Kaczor, Tomasz Ondra, Marko Vykonkal.
Dru¿yna kadetów Miejskiego Klubu Sportowego �Stal� BiS �Kutno�
bra³a udzia³ w turnieju fina³owym mistrzostw Polski. W Miejskiej
Górce bra³o udzia³ piêæ zespo³ów. Podopieczni trenera Andrzeja Pie-
trzaka i jego asystenta S³awomira Kryski, kierownika ekipy Rafa³a
Gajdziñskiego, mened¿era Andrzeja Cichowskiego pokonali wszystkie
dru¿yny: WUKB �Centaury� Warszawa 19:3, KSB Wroc³aw 42:0,
TSB Demony Miejska Górka 15:2 i Silesiê Rybnik 11:10. Mistrzowski
zespó³ gra³ w sk³adzie: Kacper Cichowski, Dominik Gajdziñski,
Kacper Gajewicz, Daniel Gajewski, Rados³aw Jó�wiak, Bartosz
Kopczyñski, Jakub Kopeæ, Adrian Krawczyk, Bartosz Maciejewski,
Przemys³aw Rynio, £ukasz Siejka, Marcin Stasiak. Po zdobyciu
mistrzostwa Polski w kategorii kadet U-15 o�miu zawodników z MKS
�Stal� BiS �Kutno� (siedmiu z Gimnazjum nr 2 w Kutnie!) gra³o
w reprezentacji Polski w stolicy S³owacji Bratys³awie. By³ to turniej
kwalifikacyjny europejskich mistrzostw. Gra³y dru¿yny: S³owacji,
Szwajcarii, Wêgier, Austrii, Francji, Serbii, S³owenii, Polski. Pod-
opieczni trenera kadry narodowej Andrzeja Pietrzaka (na co dzieñ
nauczyciel wychowania fizycznego Sp nr 1 w Kutnie) w rozgrywkach
grupowych pokonali Wêgrów i przegrali ze Szwajcari¹, ale mieli lepszy
wspó³czynnik punktowy i awansowali do pó³fina³u, gdzie zwyciê¿yli
faworytów turnieju Francjê 9:5. W finale nasi nie dali szans Austrii
pokonuj¹c j¹ 9:6. W ten sposób awansowali do grona o�miu najlep-
szych dru¿yn w Europie w tej kategorii wiekowej. Mistrzostwa Europy
kadetów odbêd¹ siê w po³owie 2015 roku w Neapolu.

Szachy

28 stycznia w Szkole Podstawowej Nr  6  im. M. Sk³odowskiej-Curie
w Kutnie rozegrano mistrzostwa powiatu kutnowskiego w szachach
dru¿ynowych w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej i Gimnazjady.
W zawodach uczestniczy³o 7 dru¿yn. Zastosowano system ko³owy
(ka¿dy z ka¿dym) z u¿yciem tabeli Bergera. Przyjêto tempo gry � 15
minut na ca³kowite zakoñczenie partii przez zawodnika. Rozgrywki
poprzedzi³o przypomnienie regulaminowych zasad  dru¿ynowej gry
turniejowej. Zdobywcami pucharów i tytu³u mistrzów powiatu zosta³y
reprezentacje Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Kutnie (Zuzanna
Staniszewska, Micha³ Sêczkowski, Oskar Gontarek i Witold Szerszeñ
pod opiek¹ pani Renaty Staniszewskiej) oraz Szko³y Podstawowej
nr 6 im. M. Sk³odowskiej-Curie w Kutnie (Katarzyna Wiklak, Pawe³
Kwiatkowski, Micha³ Kwiatkowski i  Kacper Da³ek). Awans do
zawodów rejonowych w Skierniewicach wywalczy³y ponadto � Gim-
nazjum im. Rodziny Rembieliñskich w Kro�niewicach (Ma³gorzata
Janiszewska, Kacper Banasiak, Aleksander Kruszyñski i Miko³aj
Kaczuba z Julit¹ Szczepankiewicz), a tak¿e Publiczna Katolicka Szko³a
Podstawowa im. �w. St. Kostki w Kutnie (Mira Jab³oñska, Damian
Pó³torak, Kacper Stoliñski i Krzysztof Wielgosz z opiekunami - sio-
str¹ Agnieszk¹ Ozimek i trenerem Micha³em Jab³oñskim. Miejsca
trzecie zajê³y � Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie
(Iza Durka, Micha³ Miko³ajczyk, Jakub Brzêcki, Marcin Wojdecki
i Micha³ Ma³achowski z nauczycielem Przemys³awem Kubickim) wraz
z drug¹ dru¿yn¹ SP  nr 6 (Barbara Zawierucha, Kacper Szerszeñ,
Miko³aj Nowicki, Szymon Kolczyñski), która pokona³a w dwumeczu
drug¹ dru¿ynê Publicznej Szko³y Podstawowej (Weronika Zalewska,
Piotr Wielgosz, Szymon Jaros, Jakub Kubiak). Organizatorem imprezy
by³ Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji, który przygotowa³ puchary
i dyplomy dla dru¿yn, wraz ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 6, która zapew-
ni³a dla wszystkich indywidualne dyplomy, d³ugopisy z okoliczno-
�ciowym grawerem, sprzêt, sêdziowanie, poczêstunek, napój i mi³¹
atmosferê. Organizatorzy gratuluj¹ zwyciêzcom i ciesz¹ siê, ¿e absol-
wenci SP nr 6 w Gimnazjum nr 3 dalej rozwijaj¹ swoje pasje szachowe.

 POWIATOWE ROZGRYWKI

Znakomita atmosfera panowa³a podczas spotkania 18 kolejki mistrzostw
Tauron Basket Ligi w hali SP nr 9. Przeciwnikiem kutnowskiego Polfar-
mexu by³a niezmiernie utytu³owana dru¿yna ze Zgorzelca - mistrz Polski
i reprezentant naszego kraju w Eurocup (gra z powodzeniem w grupie
z Telenetem Ostenda, Sevill¹ i Lietuvosem Rygas). Dru¿ynie kutnowskiej
nie dawano wiêkszych szans, ale liczono na determinacjê i walkê do koñca
teamu Jaros³awa Krysiewicza. I tak te¿ by³o! Przypomnijmy, ¿e w pierw-
szej rundzie zasadniczej kutnianie byli w Zgorzelcu o krok od sprawienia
sensacji - o ma³o co nie wygrali w �jaskini lwa�. Przegrali po horrorze
w koñcówce 89:91! Mecz w Kutnie po raz pierwszy w historii grodu nad
Ochni¹ transmitowa³a on live telewizja Polsat Sport (�wietni komentatorzy
- Adam Romañski i Grzegorz Chodkiewicz).

DWA DOBRE MECZE

G³o�ny, kulturalny doping dodawa³ animuszu kutnowskiej dru¿ynie, która
rozpoczê³a spotkanie od prowadzenia 4:0 (punkty Audy i z wolnych Flet-
chera). Pó�niej jeszcze nasi �farmaceuci� prowadzili 8:7 i 10:9. To by³oby
wszystko je�li chodzi o nasze prowadzenie (ogó³em 2.13 min.). Do g³osu
doszli rutyniarze z Dolnego �l¹ska, którzy najwiêksze prowadzenie mieli
w 18,5 minucie (45:29), a prowadzili przez 37.32 sekundy. Najlepsza
kwarta w wykonaniu zespo³u Polfarmexu by³a trzecia. Nasi dochodzili
renomowanego przeciwnika na kilka ju¿ punktów (w 26.5 minucie prze-
grywali�my tylko 49:53, a w 28 minucie 51:54). Kosz za kosz. Ostatnie
punkty tego zaciêtego spotkania zdobyli: dla Polfarmexu, Wo³oszyn,
a dla Turowa Chyliñski. W naszym zespole najd³u¿ej gra³ Kamil £¹czyñski
(ponad 36 minut). Wyró¿ni³ siê rzutami za 3 punkty. Mia³ ich celnych piêæ.

Polfarmex Kutno-PGE Turów Zgorzelec 70:83
(w kwartach: 19:27, 15:18, 21:21, 15:17)

�Kutno�: Jakóbczyk 0, Grochowski 0, Malczyk 0, Auda 15, Wo³oszyn
10, Mitchell 9, £¹czyñski 19, Bartosz 0, Johnson 4, Fletcher 10.
�Zgorzelec�: Mardy Collins 6, Damian Kulig 8, Micha³ Chyliñski 17,
Michael Gospodarek 0, Filip Dylewicz 7, Vlad Sorin Moldoveanu 10,
Aleksander Czy¿ 4, Tony Taylor 13, Chris Wright 6, Ivan Zigeranovic 9;
trener Miodrag Rajkoviè.

Wikana Start Lublin - Polfarmex Kutno 80:91
(w kwartach: 13:24, 25:26, 15:20, 27:21)

Polfarmex: Mitchell 21, Auda 18, Johnson 17, £¹czyñski 13, Wo³oszyn 6,
Grochowski 5, Malczyk 5, Fletcher 4, Bartosz 2. Zas³u¿ona i cenna
wygrana (trzecia na wyje�dzie).
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 400

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: I11-A8-G2-K3-B1  B11-I8-A7-M7-J3-D12
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.

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

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

24 lutego 2015 r.

- Jak scharakteryzowaliby�cie krótko Wasz ansambl?
- Od wielu ju¿ lat, praktycznie od pocz¹tku, jeste�my polskim
zespo³em bluesowym. Ten rodzaj muzyki najbardziej nam odpo-
wiada.
- Kiedy zosta³ on za³o¿ony?
- Grupa nasza - wokalno-instrumentalna - istnieje od 1982 roku,
a wiêc mówi¹c kolokwialnie ju¿ spory czas. Nale¿ymy do najstar-
szych zespo³ów w naszym kraju
- Z jakim miastem jeste�cie zwi¹zani?
- Pochodzimy z Torunia i z tym grodem Kopernika uto¿samiamy siê.
- Kto jest waszym liderem muzycznym?
- Niekwestionowanym naszym �guru�, i to pod ka¿dym wzglê-
dem, jest S³awomir Wierzcholski. I muzycznie, i estradowo,
i organizacyjnie.
- Jak wygl¹da wasza, niew¹tpliwie bogata, dyskografia?
- W swoim dorobku posiadamy 22 p³yty. Zadebiutowali�my long
playami: �Nocny koncert� (1986 r.) i �The blues nightshift� (1987 r.).
Potem by³y kolejne kr¹¿ki: �Zróbmy to razem� (1990 r.), �The
best of the blues nightshift� (1990 r.), �Unforgettable bluesman
(1992 r.), �Last mohican of the blues� (1922r.), �Chory na
bluesa� (1993 r.), �Same old blues� (1994 r.), �Blues mieszka
w Polsce� (1994 r.), �Co tylko chcesz� (1966 r.), �Polski blues�
(1998 r.), �Zawsze wygra blues� (2000 r.), �Live official bootleg�
(2000 r.), �Przej�ciowy stan� (2001 r.), �Satyr blues night� (2001
r.), �Polski blues/ Chory na bluesa� (2004 r.), �Pi¹tek wieczorem�
(2004 r.), �Blues w sile wieku� (2005 r.), �Harmonijkowy as� (2006 r.),
�Historia choroby� (2006 r.), �Blues w Filharmonii� (2009 r.).
W ubieg³ym roku nagrali�my p³ytê, której dali�my tytu³ �Mate-
matyka serc�.
- Co zaliczyliby�cie do waszych najwiêkszych sukcesów?
- Niew¹tpliwie fakt, ¿e tak d³ugo jeste�my na estradach krajowych
i zagranicznych oraz to, ¿e ci¹gle tworzymy i mamy swoich licz-
nych fanów; jak choæby w Kutnie, gdzie czêsto do�æ go�cimy.
Macie wspania³¹ publiczno�æ w Waszym mie�cie i nietuzinkowe
imprezy - ��wiêto Ró¿y�, �Jesienne Spotkania Teatralne�. Nie
zapomnimy o tym, ¿e swoimi wystêpami otwierali�my liczne
koncerty gwiazd, miêdzy innymi B.B. Kinga i zespo³u �Blues
Brothers�. Na d³ugo w naszej pamiêci pozostanie te¿ koncert na
scenie letniej w  �Lapidarium� Muzeum Warszawy, gdzie �wiêto-
wali�my 25-lecie istnienia. By³o piêknie i artystycznie. Czujemy
siê potrzebni ludziom, �chorym nie tylko na bluesa�.
- Czy tylko w waszym repertuarze i w krêgu zainteresowañ jest
blues?
- On dominuje zdecydowanie, ale lubimy wszystkie praktycznie
ga³êzie muzyki.
- W jakim sk³adzie gracie?
- Jest nas pi¹tka - muzyczna, doskonale rozumiej¹ca siê grupa.
Tworz¹ j¹: S³awomir Wierzcholski - harmonijka, �piew; Witold
J¹kalski - gitara akustyczna; Marek D¹browski - gitara akustyczna;
Grzegorz Minicz - perkusja, tara; Piotr D¹browski - bas akustyczny.
- Co robicie jak macie wolny czas?
- Spêdzamy go w gronie rodzinnym. Chodzimy do teatru, kin.
Czytamy ksi¹¿ki. Uprawiamy turystykê. Interesujemy siê sportem.

Jerzy Papiewski

Nocna Zmiana Bluesa w Kutnie

ŚWIETNA GRUPA MUZYCZNA

W pi¹tek, 23 stycznia 2015 r., dzieci z Punktu Przedszkolnego �Kolorowy
�wiat� zaprosi³y na szczególn¹ uroczysto�æ swe babcie i dziadków. To
dla nich wcieli³y siê w rolê ma³ych artystów i pokaza³y swe talenty.
W oczach go�ci pojawi³y siê ³zy rado�ci i wzruszenia, a na buziach dzieci
u�miech i zadowolenie. Mali organizatorzy wydarzenia nie zapomnieli
równie¿ o upominkach. Wcze�niej przygotowa³y piêkne, w³asnorêcznie
zrobione prezenty i wrêczy³y je swoim kochanym babciom i dziadkom.
Dzieci przygotowywa³y wychowawczynie: Anna Budzyñska i Aleksandra
Grabska.

W �Kolorowym �wiecie�

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Poziomo: A-1. Okr¹g³y obraz lub p³askorze�ba A-7. Imiê
gwiazdy amerykañskiego filmu Ryan B-9. �mia³o�æ C-1. Wynik
rozumowania (wniosek) D-9. Zielonooki Ogr z bajki, który
za�lubi³ Fionê. E-1. Model dawnego Poloneza E-5. Drugi wa³
trawy lub zbo¿a G-1. Wino z sokiem i lodem I-1. Szpilki lub
Adidasy I-6. Król Sparty J-9. B³yskawiczny zamek jak ciasteczko
K-1. Cicha �woda�, ale potrafi zaskoczyæ L-9. Mocarny metal
M-1. G³os kobiecy M-5. �... przez mêkê� u A. To³stoja.

Pionowo: 1-A. Imiê ¿eñskie 1-I. Piosenka Wilków, któr¹
�piewa R. Gawliñski 2-E. Estoñskie miasto (dawny Dorpat)
3-A. Stru� amerykañski 3-I. Taniec jak wieczko od s³oika 4-F.
Ro�liny zielne 5-A. Jazda na koniu bez siod³a 5-J. Sposób cho-
dzenia 6-E. Jednostka ludzka 7-A. Flamaster 7-I. Jezioro na
Kujawach 9-A. Napisa³ �Blaszany bêbenek� 9-I. Od³am
wyznaniowy 11-A. �Psy� na mapie 11-I. Ogó³ jednostek p³y-
waj¹cych 13-A. Za³¹cznik 13-I. Przód budowli.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka
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¯YCIE DIECEZJALNE

W Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie odby³a siê pogadanka pracownika
Powiatowej Stacji Sanitarno�Epidemiologicznej w Kutnie z O�wiaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia z uczniami kl. II c, �O�b i �O�c. Tematyka
spotkania dotyczy³a zdrowego, bezpiecznego stylu ¿ycia, unikania zagro-
¿eñ zwi¹zanych z dymem tytoniowym oraz wp³ywie czystego powietrza
na stan zdrowia cz³owieka i �rodowisko .Dzieci rozwi¹zywa³y krzy¿ówkê
z has³em i uk³ada³y puzzle. Szko³a realizuje program edukacji antytyto-
niowej �Nie pal przy mnie proszê!�.

NIE PAL

Rok 2014 w Gimnazjum nr 2 im. Marsz. Józefa Pi³sudskiego w Kutnie
obfitowa³ w wiele wydarzeñ upamiêtniaj¹cych historiê Polski. Za
spraw¹ projektu �Od Legionów Polskich do Niepodleg³o�ci i Obrony
Drugiej RP�, organizowanego przez Wojewódzki O�rodek Doskona-
lenia Nauczycieli w £odzi, pod patronatem Marsza³ka Województwa
£ódzkiego i £ódzkiego Kuratora O�wiaty, uczniowie mieli okazjê
poszerzyæ swoj¹ wiedzê w zakresie wojskowo�ci polskiej regionu
³ódzkiego w latach 1914-1931, a tak¿e poznaæ tradycjê walk o nie-
podleg³o�æ Polski podczas I wojny �wiatowej i w 1939 r. Jednym
z g³ównych celów przedsiêwziêcia by³o równie¿ zapewnienie udzia³u
spo³eczno�ci szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w obchodach
�Stulecia Tradycji Legionowych w województwie ³ódzkim�, Tygo-
dniu Patriotycznym �Listopad 2014� oraz obchodach 75 rocznicy utwo-
rzenia i walk Armii £ód�. W ramach akcji uczniowie naszej szko³y
20 marca 2014 r. brali udzia³ w konferencji narodowej, pt: �Pamiêtamy
o ¿o³nierzach Armii £ód��. Kolejnym krokiem okaza³ siê byæ udzia³
w Ogólnopolskim Konkursie �Chlubne Lata Legionowe � wizerunek
Legionów Józefa Pi³sudskiego w polskim krajobrazie�. Uczennice
Paulina Jakubowska i Martyna Zieliñska wykona³y, pod okiem
Roberta Ma³achowskiego, prezentacjê multimedialn¹ na wcze�niej
wspomniany temat. Sukcesem zakoñczy³ siê równie¿ konkurs poetycki,
w którym Katarzyna Matuszak znalaz³a siê na 3 miejscu, a Martyna
Zieliñska otrzyma³a wyró¿nienie (opiekun Teresa Romanowska).
Ponadto wraz z rozpoczêciem roku szkolnego 2014/2015, uczniowie
Gimnazjum nr 2: Marcelina Miko³ajczyk, Wiktoria Kapica, Krystian
Hiszpañski, Mateusz Jó�wiak, Rafa³ Saganiak - pod opiek¹ Andrzeja
Karbowskiego, 16 wrze�nia 2014 r. brali udzia³ w zintegrowanych
zawodach strzeleckich w £odzi. Natomiast 30 wrze�nia grupa gimna-
zjalistów wybra³a siê na kolejn¹ konferencjê naukow¹ na temat �Tra-
dycje legionowe w regionie ³ódzkim�. W listopadzie Paulina Bednarek,
Katarzyna Matuszak, Natalia Stêpniewska, Martyna Zieliñska i Kry-
stian Walicki, przygotowali pod opiek¹ Jacka Saramonowicza prace
w ramach Wojewódzkiego Konkursu Prezentacji Multimedialnych
Projektu Edukacji Patriotycznej�. Na pocz¹tku 2015 roku, 14 stycznia,
przedstawiciele gimnazjum wziêli udzia³ w wyk³adzie �Pielêgnowanie
Regionalnych Tradycji Walk o Niepodleg³o�æ Polski w XX wieku przez
Spo³eczno�ci Szkolne w województwie ³ódzkim�, na którym nast¹pi³o
podsumowanie projektu. Gimnazjum nr 2 im. Marsz. Józefa Pi³sud-
skiego w Kutnie otrzyma³o Certyfikat Uczestnictwa w projekcie
edukacji patriotycznej �Od Legionów Polskich do Niepodleg³o�ci
i Obrony Drugiej RP�.

PATRIOTYCZNE GIMNAZJUM

Huczn¹ zabawê przygotowali uczniowie klas zerowych i klas I�III w Szkole
Podstawowej nr 6. W rytmach muzyki dyskotekowej kolejno grupami
wchodzi³y na �parkiet� sali sportowej, aby po chwili pochwaliæ siê swo-
imi tanecznymi zdolno�ciami. Poprzebierane za motyle, ksiê¿niczki,
Indianki, oficerów ¿eglugi morskiej czy personel lekarski wzbudza³y
zachwyt u swoich wychowawczyñ. Podczas trzygodzinnej zabawy by³y
przeprowadzane ró¿ne konkursy i zabawy. By³a te¿ przerwa na s³odki
posi³ek przygotowany przez rodziców.           /A.B./

Pod takim has³em odby³ siê bal karnawa³owy dla dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 17 �NIEZAPOMINAJKA� w Kutnie. Dziêki uprzejmo�ci
dyrekcji Szko³y Podstawowej Nr 1 to w³a�nie jego miejscem by³a ³adnie
udekorowana hala sportowa tej placówki. Udzia³ w zabawie wziê³o oko³o
180 dzieci w wieku 3 � 5 lat. W�ród przygotowanych strojów dominowa³y
smerfy, ale i byli policjanci, stra¿acy, marynarze i piêkne czarodziejki.
Wszystkich balowiczów powita³a dyrektor przedszkola Jolanta Siuda
¿ycz¹c udanej zabawy i w³¹czaj¹c siê pó�niej do tañców. By³y równie¿
konkursy tañca parami i z balonami. Z dzieæmi bawi³y siê wszystkie ich
wychowawczynie.           /A.B./

W KRAINIE  SMERFÓW

KARNAWAŁOWY BAL

Żychliński Dom Kultury 13 marca godz. 19.00
bilety: 30 zł w dniu koncertu 35 zł

Bilety w sprzedaży od 02.02.2015 r. w sekretariacie ŻDK

... Proboszcza G³ogowca ksiêdza Józefa Siekierzyñskiego, za
wspieranie Powstania Styczniowego, skazano na 37 lat zsy³ki na
Syberiê. Po odbyciu kary wykonywa³ pos³ugê w Tworkach ko³o
Pruszkowa. Nastêpnie powróci³ do G³ogowca przywo¿¹c ze sob¹
z³oty kielich jako wotum od Sybiraków. Zmar³ w G³ogowcu
31 grudnia 1912 roku...
... W 1926 r. do G³ogowca przyby³ prezydent Ignacy Mo�cicki...
... W latach 1934-1940 odbywa³y siê w G³ogowcu m³odzie¿owe
zloty Akcji Katolickiej, organizowane przez ksiêdza Czes³awa
Korzeniowskiego. W 1940 roku ksi¹dz Korzeniowski zosta³ aresz-
towany przez w³adze okupacyjne i zgin¹³ w Dachau...
... W 1939 roku genera³ Tadeusz Kutrzeba przebywa³ ze swoim
sztabem wojskowym w G³ogowcu na plebanii i pa³acu dworskim,
sk¹d dowodzi³ Bitw¹ nad Bzur¹...
... Prymas Polski kardyna³ Stefan Wyszyñski, 14 wrze�nia 1957 r.
koronowa³ obraz Matki Boskiej G³ogowieckiej, który ofiarowa³
papie¿ Pawe³ VI...
... W kwietniu 1983 r. w g³ogowieckim Sanktuarium mszê �wiêt¹
odprawi³ ksi¹dz Jerzy Popie³uszko...
... W G³ogowcu, 4 wrze�nia 1997 r., przebywa³ Prezydent RP na
uchod�stwie Ryszard Kaczorowski...
... Wizytê w Sanktuarium z³o¿y³ 7 wrze�nia prezydent Lech Wa³êsa...
... 14 wrze�nia 2005 roku odby³y siê uroczyste obchody XXX rocz-
nicy koronacji Cudownego Obrazu z udzia³em ksiêdza kardyna³a
Józefa Glempa - prymasa Polski...        Kinga £uczak

GŁOGOWIECKIE WIZYTY

Centrum Teatru, Muzyki i Tañca zaprasza
22 lutego o godz. 11.00 na Poranek Teatralny dla Dzieci.

Spektakl w wykonaniu Teatru ITAKZAGRAMY to niezwyk³a
muzyczna bajka interaktywna, która opowiada o tym jak wielk¹
moc maj¹ dzieciêce serduszka, jak wa¿na jest dobroæ i odwaga,
dlaczego niektóre serca zamarzaj¹, ile szkód mog¹ wtedy wyrz¹dziæ
oraz jak mo¿na temu zaradziæ. Wartka akcja nie pozwoli nikomu
nudziæ siê ani przez chwilê, tym bardziej, ¿e publiczno�æ bêdzie
mia³a wiele wa¿nych zadañ do wykonania, a piêkne, wpadaj¹ce
w ucho piosenki pójd¹ z Wami do domów i d³ugo nie pozwol¹
o sobie zapomnieæ! Zapraszamy dzieci od 4 do 10 lat, bilety w
cenie 12 z³ dostêpne w kasie KDK, CTMiT oraz w sprzeda¿y online.

KRYSTALIA, CZYLI ZAMARZNIĘTE SERCE

Sz.P. dr Andrzej Stelmaszewski
Redaktor Naczelny
�Powiatowego ¯ycia Kutna�

Jako jeden z nielicznych, którzy pamiêtaj¹ pocz¹tki powstawania
Waszej poczytnej Gazety; w tym doborze kadry dziennikarskiej
i tworzenia zaplecza materialnego, o�mielam siê z³o¿yæ Panu i Ca³ej
Redakcji serdeczne gratulacje z okazji 400 wydania �P¯K�. Dziêki
Pañstwa wiedzy i uporowi oraz obiektywnemu przekazywania
wydarzeñ z ¿ycia lokalnego i Ziemi Kutnowskiej �Powiatowe
¯ycie Kutna� sta³o siê Gazet¹ nie tylko chêtnie czytan¹, ale
i z ¿yczliwo�ci¹, i ciekawo�ci¹ oczekiwan¹ w naszych domach.
Niech w³o¿ony przez Redakcjê trud w powstanie i prowadzenie
z powodzeniem �Naszej Gazety� bêdzie inspiracj¹ do dalszego
tworzenia ciekawych, jubileuszowych wydañ. W imieniu Stowa-
rzyszenia �Pokolenia� oraz w³asnym kierujê serdeczne i przyja-
cielskie pozdrowienia na rêce Pana i Ca³ej Redakcji �P¯K�

Z du¿ym szacunkiem - Zdzis³aw Sapiejka

ŻYCZENIA




