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KUTNOWSKIE HITY 2014
KUTNOWSKI HIT 2014

dla koszykarzy
„Polfarmexu”

za

osiągnięcia w sportowej walce
i historyczny awans

do ekstraligi

KUTNOWSKI HIT 2014
wspólnie dla

Ruchu Społecznego
Radość Macierzyństwa

i Holenderskiej Fundacji (SMHO)
− Fundacja Pomocy Socjalno−Medycznej
na rzecz Europy Wschodniej w Merssen

szczególnie za dziesięcioletnią pomoc dla
Oddziałów Ginekologiczno−Położniczego

i Neonatologicznego kutnowskiego szpitala

Szczegó³owe informacje zamieszczamy na stronie 8

LAUREAT ZŁOTEGO GODŁA

Szczegó³y - czytaj na stronie 2.

MŁODY NAUKOWIEC

Bartosz Bieganowski po odebraniu nagrody na zawodach �Interna-
tional Mathematics Competition for University Students� w Bu³garii.

M³ody naukowiec, bo tak siê teraz
mówi i pisze o Bartoszu Bieganow-
skim (24 lata), absolwencie Zespo³u
Szkó³ w Byszewie, czêsto powraca
do swojej pierwszej placówki.
W Gimnazjum w Byszewie Bartosz
prowadzi cykl warsztatów informa-
tycznych dla uczniów. Zajêcia s¹
jednym z punktów realizacji
wewn¹trzszkolnego projektu edu-
kacyjnego �ladami Alana Turinga
i Claude�a Shannona maj¹cego na
celu pog³êbienie wiedzy na temat
historii i rozwoju informatyki oraz
urz¹dzeñ licz¹cych, równie¿ posze-
rzenie wiadomo�ci nt. historycz-
nych i wspó³czesnych zastosowañ
informatyki. (c.d. - strona 11)
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12 lutego b.r. Bank Spó³dzielczy w Kro�niewicach
otrzyma³ z³oty Certyfikat God³a Bank Spó³dzielczy
Roku 2014. Nagrodê odebra³ pan Stanis³aw
£opatowski - prezes Zarz¹du Banku podczas
uroczystej gali fina³owej, która odby³a siê w Hotelu
Sheraton w Warszawie.
Bank Spó³dzielczy w Kro�niewicach by³ jednym
z nielicznych Banków Spó³dzielczych w Polsce,
któremu wrêczono z³ot¹ nagrodê. Ide¹ konkursu
organizowanego przez Centralne Biuro Certyfika-
cji Krajowej by³o wy³onienie instytucji oferuj¹cych
us³ugi finansowe na najwy¿szym poziomie, ban-

ZŁOTE GODŁO DLA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KROŚNIEWICACH

ków bezpiecznych, godnych zaufania i polecenia.
Bank Spó³dzielczy w Kro�niewicach  ju¿ po raz
trzeci zosta³ laureatem konkursu- pierwszy raz
w roku 2012; drugi raz w roku 2013.
Uzyskiwanie przez Bank tak presti¿owych nagród
jest odzwierciedleniem wysokiej jako�ci �wiadczonych
us³ug, ale jest jednocze�nie du¿ym wyzwaniem do
dalszej aktywnej pracy i szukania lepszych rozwi¹-
zañ w tworzeniu nowoczesnego i przyjaznego banku.

Bank Spó³dzielczy w Kro�niewicach prowadzi
obs³ugê rozliczeniow¹, oszczêdno�ciow¹ i kredytow¹
klientów indywidualnych, klientów instytucjonal-
nych oraz gmin. W zakresie udzielania kredytów
wspó³pracuje tak¿e z Agencj¹ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i jako jedyny bank w po-
wiecie kutnowskim udziela osobom prywatnym
kredytów na przedsiêwziêcia ekologiczne z dofinan-
sowaniem ze �rodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi.
Bank Spó³dzielczy w Kro�niewicach posiada sieæ
bankomatów, wydaje karty p³atnicze, oferuje us³ugê
Home Banking, bankofonu, SMS Banking i obs³ugê
rachunków przez Internet.

BANK ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z USŁUG

Przedstawiciele Media Markt: Andrzej Sobocik - dyrektor operacyjny
sieci Media Markt, Zbigniew Stolarek - kierownik sklepu w Kutnie
i Wojciech Miszkin - dyrektor marketu przekazuj¹ sprzêt kompute-
rowy uczniom I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie.

W ramach akcji �Wszystkie Kolory �wiata� uczniowie Zespo³u Szkó³
w Byszewie przygotowywali charytatywne szmaciane laleczki UNICEF.
Laleczki te s¹ niezwyk³e, bo symbolizuj¹ pomoc uczniów dla najbardziej
potrzebuj¹cych dzieci na �wiecie.  Ka¿da z nich ma swoj¹ to¿samo�æ.
Dzieci same wybra³y dla zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia,
kolor skóry, strój, a tak¿e imiê i wiek, dane umie�ci³y w specjalnym �akcie
urodzenia�. Laleczki zosta³y wystawione podczas zorganizowanego
w naszej szkole kiermaszu w dniach 26-27 lutego 2015 roku. W szkole
uszyto 86 laleczek. Laleczka Cypriana Witulskiego, przedstawiaj¹ca Kut-
niankê, zosta³a reprezentantem Zespo³u Szkó³ w Byszewie w konkursie
UNICEF, gdzie na stronie internetowej do 16 marca bêdzie trwa³o g³oso-
wanie na najbardziej oryginaln¹ laleczkê. W szkole, której laleczka otrzyma
najwiêcej g³osów, odbêdzie siê koncert Majki Je¿owskiej � ambasadora
dobrej woli UNICEF. Liczymy na Pañstwa wparcie i g³osy.
Ogromna s³owa podziêkowania nale¿y skierowaæ do uczniów i ich rodziców,
którzy nie zawiedli. Gdyby nie oni, nie by³oby tych piêknych i jedynych
w swoim rodzaju laleczek. To dziêki uczniom i rodzicom mo¿emy reali-
zowaæ tê piêkn¹ misjê w naszej szkole. Szczególnie dziêkujemy harce-
rzom z VI Grunwaldzkiej Dru¿yny Harcerskiej �Traperzy�, którzy sami
na zbiórkach szyli laleczki i przygotowali ich a¿ 64. Kwota, któr¹ uzbie-
rali�my to 870 z³. Pieni¹dze zosta³y przekazane wraz ze sprawozdaniem
z przebiegu akcji na konto UNICEF Polska. Akcja pomocy dzieciom
z Sudanu Po³udniowego by³a czym� wyj¹tkowym i pozostanie w pamiêci.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wsparli nasz projekt. Koordy-
natorzy projektu - Iwona Zawadzka, Edyta Ro¿nowska

SPRAWOZDANIE Z AKCJI

CENTRUM TECHNOLOGICZNE KUTNA JUŻ OTWARTE
Od czwartku, 5 marca, Kutno wzbogaci³o siê o nowocze-
sny market popularnej sieci Media Markt. Zlokalizowany
przy ul. Oporowskiej 8 sklep oferuje mieszkañcom miasta
i okolic najwiêkszy wybór sprzêtu elektronicznego oraz us³ug.
Media Markt w Kutnie to wprawdzie pierwszy w mie�cie,
ale ju¿ czwarty w województwie ³ódzkim sklep polskiego
lidera rynku elektroniki u¿ytkowej. Klienci znajd¹ wszystko
co niezbêdne, aby wyposa¿yæ dom, biuro w sprzêt multi-
medialny, teleinformatyczny, fotograficzny, telewizory, urz¹-
dzenia audio-wideo, biurowe, AGD i pe³n¹ gamê akceso-
riów, a tak¿e ksi¹¿ki, programy u¿ytkowe, gry komputerowe
oraz filmy i muzykê. Sklep oferuje równie¿ pe³en wybór
najnowszych urz¹dzeñ mobilnych, umo¿liwiaj¹cych sta³y
kontakt ze �wiatem, w pracy i zabawie. Asortyment uzupe³nia
szeroki wybór funkcjonalnych i modnych akcesoriów, które
pomog¹ w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwo�ci zakupionych urz¹-
dzeñ. Nowatorska i przejrzysta forma prezentacji u³atwia
porównanie dostêpnych produktów i  dokonanie przemy-
�lanych zakupów.
Jestem przekonany, ¿e nasz sklep stanie siê centrum tech-
nologicznym miasta. Proponujemy naszym klientom najszerszy
w Kutnie asortyment produktów i us³ug, oferuj¹c przy tym
profesjonaln¹ obs³ugê.  � powiedzia³ Zbigniew Stolarek,
kierownik sklepu Media Markt w Kutnie � Zachêcamy do
korzystania ze wsparcia naszych fachowych doradców, którzy
pomog¹ wybraæ w³a�ciwe urz¹dzenia czy akcesoria zgodnie
z potrzebami kupuj¹cych.
Przy zakupie w Media Markt mo¿na skorzystaæ z oferty

ratalnej, wykupiæ opcjê rozszerzonej ochrony na wiêkszo�æ
produktów, skorzystaæ z pomocy informatycznej Power
Service, a nawet zawrzeæ umowê na us³ugi sieci Orange lub
Telewizji NC+, czy podpisaæ umowê na zakup energii.  Szeroki
zakres us³ug obejmuje równie¿ dostawê i instalacjê urz¹-
dzeñ w domu klienta, wywo³ywanie zdjêæ, zwrot zu¿ytych
urz¹dzeñ oraz sprawn¹ obs³ugê serwisow¹. W sklepie mo¿na
równie¿ kupiæ bilety na liczne wydarzenia kulturalne.
Media Markt w Kutnie czynny jest od poniedzia³ku do
soboty w godzinach 900-2100, a w niedzielê od 1000 do 2000.
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Tematami g³ównymi spotkania (pierwszego w tym roku) prezydentów
m. Kutna z dziennikarzami radia, telewizji i prasy lokalnej by³y: informacja
z wykonania bud¿etu miasta za 2014 rok, bud¿et 2015 roku, aktualno�ci
gospodarcze, inwestycje miejskie i planowane dzia³ania na rzecz kom-
pleksu muzealnego; Muzeum-Pa³ac Saski (t¹ interesuj¹c¹ kwestiê referowa³
Piotr Stasiak, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie). Konferen-
cja rozpoczê³a siê od mi³ego akcentu. Kutno otrzyma³o w Warszawie
presti¿owe wyró¿nienie, w gronie piêciu najlepszych w Polsce miast do
100 tysiêcy mieszkañców, jako miasto przyjazne biznesowi. Sprawy
bud¿etu omówi³ prezydent Zbigniew Burzyñski. W 2014 roku na plan
157.893.552 z³ wykonanie wynios³o 152.919.658 z³, tj. 97%. Dochody
wy¿sze osi¹gniêto: w udzia³ach w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych - 33.486.848 z³; w wp³ywach z Aquaparku �Kutno� - 3.156.294 z³;
w wp³ywach z dochodów za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu - 925.473 z³.
W 2014 roku wypracowano nadwy¿kê w kwocie 9.429.753 z³. Zrealizo-
wano m.in.: budowê ulic - Kiliñskiego, Koniecpolskiego Siemiradzkiego;
rondo na skrzy¿owaniu Oporowskiej i Szymanowskiego; sygnalizacjê
�wietln¹ na skrzy¿owaniu ul. Wygoda- 29 Listopada - Toruñska. Przepro-
wadzono termomodernizacjê i remont elewacji miejskiej kaplicy przy
Cmentarzu Komunalnym wraz z remontem wnêtrza. Wykonano prace
rewaloryzacyjne w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów. Na zadania
o�wiatowe i wychowawcze wydatkowano kwotê 43.841.942 z³, na �wiad-
czenia spo³eczne 24.143.271 z³, na kulturê 7.005.618 z³ i na przedsiê-
wziêcia sportowe (w tym Aquapark) 4.216.445 z³. W 2015 roku dochody
Miasta Kutna z przychodami wynios¹ 162.3 mln z³. Najwa¿niejsze inwe-
stycje w tym roku to: rozbudowa systemu zbierania i oczyszczania �cie-
ków komunalnych aglomeracji Kutno, rozbudowa ulicy Intermodalnej
z parkingiem, budowa i modernizacja dróg w ulicach: £êczyckiej, ¯wirki
i Wigury, Krasiñskiego, Klepy, Staffa (siêgacze), Sobieskiego, Zielnej,
Królowej Jadwigi I etap, budowa budynku komunalnego przy ulicy
Kochanowskiego, modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1, moder-
nizacja fontanny na placu Marsza³ka Pi³sudskiego. Zastêpcy prezydenta
- Zbigniew Wdowiak i Jacek Boczkaja, poruszyli tak¿e sprawê bud¿etu
obywatelskiego, z którego zrealizowane zostan¹ m.in. takie zadania jak:
cyfryzacja SP nr 6, wykonanie przy³¹cza energetycznego do ogródków
dzia³kowych, monta¿ zestawów informacji g³osowej w autobusach
komunikacji miejskiej, zakup wyposa¿enia multimedialnego i kompute-
rowego dla biblioteki miejskiej, budowa placu zabaw na Osiedlu Dybów.
Poruszono temat budowy nowoczesnej hali sportowo-widowiskowo-
wystawowej na trzy tysi¹ce miejsc. Jej cykl - od dokumentacji po pe³n¹
realizacjê - potrwa oko³o 3 lat. Koszt 25-30 milionów z³otych. W tej chwili
trwa rekonesans w Polsce podobnych obiektów i szukanie �rodków z ze-
wn¹trz. Bêdzie w hali SP nr 9 nowoczesna klimatyzacja. Akcja �Zima�
kosztowa³a do tej pory miasto ok. 450 tysiêcy (mieszanka solno-piaskowa
na drogi i chodniki, gdy¿ s¹ mrozy i przymrozki).            /J.P./

KONFERENCJA PRASOWA

Na spotkanie, oprócz m³odych stypendystów, zaproszeni zostali ich
rodzice, wychowawcy i inni nauczyciele oraz przedstawiciele wszystkich
klas.               /Info Gm 3/

NAJLEPSI UCZNIOWIE
W Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie odby³a siê uro-
czysto�æ wrêczenia stypendiów naukowych za I pó³rocze roku szkolnego
2014/2015. Kryteria uzyskania tej nagrody to �rednia ocen 5,00 i powy-
¿ej oraz  co najmniej dobre zachowanie. Stypendium naukowe,
z r¹k wiceprezydenta Zbigniewa Wdowiaka oraz dyrektor Lidii Nowocin,
otrzyma³o sze�æ uczennic: Zuzanna Szubert (klasa Ib), Joanna Rosiak
(klasa Ic), Oliwia Jancerowicz (klasa IIa), Zuzanna Staniszewska (klasa IIa),
Oliwia Gêsiarz (klasa IIIb) i Emilia Mazur (klasa IIIb).

Co roku, zawsze pod koniec lutego, Szko³ê Podstawow¹ nr 6 odwiedzaj¹
przedszkolaki i ich rodzice. Tym razem by³y to dzieci z Przedszkoli Miejskich
nr 5, nr 8 i nr 16. Przygotowano dla nich program sceniczny �Pasa¿erowie
lokomotywy�, w którym wyst¹pili uczniowie klas drugich pod kierun-
kiem nauczycielek: Anny �widerek i Danuty Zieñkowicz. Wykorzystano
w nim teksty poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. By³ te¿ pokaz uk³adów
tanecznych wykonanych przez uczniów klas starszych i wystêp chóru
szkolnego. Wielkie brawa! Nawet by³o wspólne �piewanie piosenek przez
przedszkolaków z uczniami. By³y te¿ spotkania rodziców z dzieæmi i nauczy-
cielami. Zwiedzano sale komputerowe, sale przedmiotowe. Wychodz¹cy
z budynku szko³y dzieci i rodzice czêstowani byli  cukierkami wraz
z naklejk¹ logo szko³y. Jej dyrektor Anita Lemañska zapewnia³a, i¿ szko-
³a przygotowana bêdzie na przyjêcie uczniów do czterech klas pierwszych.

/A.B./

DZIEŃ OTWARTY

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca (kierownik Krzysztof Ryzlak) wyst¹pi³a
ze swoim autorskim projektem �Przyjdê do siebie� Joanna Kaczmarek
z zespo³em. Artystka, która jest i wokalistk¹, i skrzypaczk¹, i kompozy-
tork¹, i aktork¹ - zaprezentowa³a publiczno�ci dobry program, o czym
�wiadczy³y rzêsiste brawa. Równie¿ �wietnie zosta³ przyjêty przez
widowniê spektakl warszawskiego Teatru �Itakzagramy� pod tytu³em
�Krystalia, czyli zamarzniête serce�. Przedstawienie, z udzia³em publicz-
no�ci, opowiada o wielkiej mocy jaka jest w dzieciêcych serduszkach,
o wa¿no�ci odwagi i dobroci. Ten interaktywny spektakl przeznaczony
jest dla ca³ych rodzin; dla dzieci, ich rodziców i dziadków. Du¿o wra¿eñ
dostarczy³o tak¿e widowisko teatralne �I nie tylko �pi¹ca królewna�
wystawione przez Teatrzyk Dzieciêcy �Puszek� z Kutnowskiego Domu
Kultury (re¿yser i za³o¿yciel �Puszka� Jadwiga Rzetelska). To premierowe
przedstawienie powsta³o na podstawie bajki ��pi¹ca królewna� Alojzego
Suchara i �Bajki na dobranoc� Dominiki Staniszewskiej.            /J.P./

Mia³o ono charakter sprawozdawczo-wyborczy i odby³o siê w siedzibie Klubu przy
ulicy £êczyckiej (Hotel �Awis�). Wybrano nowe w³adze. Prezesem zosta³ Marek
Rutowicz, sekretarzem Mieczys³aw Banek, a skarbnikiem Mieczys³aw Orliñski.
Cz³onkami s¹: Cezary Humañski i Andrzej Cichowski. Dotychczasowym prezesem
by³ Janusz Zachorski. Urzêdowa³ spo³ecznie przez trzy - dwuletnie kadencje. W sk³ad
Komisji Rewizyjnej weszli: Kazimierz Olczak - przewodnicz¹cy oraz Andrzej Florczak
i Pawe³ Z³otowski. Kutnowski Klub Biznesu liczy 34 cz³onków.              /J.P./
P.S. Fakt faktem, ¿e do za³o¿enia ówczesnego Klubu Biznesmena i Mened¿era dosz³o
po trzech - w sumie nieudanych - spotkaniach w �wietlicy Domu Nauczyciela ZNP
w Kutnie przy ulicy D³ugosza.              /a.s./

WAŻNE ZEBRANIE KLUBU BIZNESU

AKTYWNA FILIA KDK

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie naszych szkó³ serdecznie
zapraszaja wszystkich zainteresowanych na

�DRZWI OTWARTE�
Publicznego Gimnazjum SPSK,

Katolickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego SPSK
im. �wiêtego Stanis³awa Kostki,

Technikum SPSK w Kutnie przy ul. W³. Jagie³³y 6
które odbêd¹ siê 14 i 28 marca w godz. 10.00-14.00
�KSZTA£CIMY, ABY WYCHOWYWAÆ!�

Je�li chcia³by� uczyæ siê w szkole, w której Twoje dobro bêdzie na
pierwszym miejscu, gdzie poczujesz siê bezpiecznie i bêdziesz móg³
rozwjaæ swoje pasje i zainteresowania - Koniecznie musisz nas
odwiedziæ! ZAPRASZAMY!
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o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Krzy¿anów,
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz
art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udostêp-
nianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwa³y Nr XXI/177/2013
Rady Gminy Krzy¿anów z dnia 27 wrze�nia 2013 roku w sprawie przy-
st¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzy¿anów - zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Krzy¿anów (dla terenów obejmuj¹cych nastêpuj¹ce wsie
lub ich czê�ci: Konary, Rustów, Paw³owice, Malewo, Marcinów, Rybie,
Siemienice, Siemieniczki, Wyrêby Siemienickie) wraz z prognoz¹ oddzia-
³ywania na �rodowisko w dniach od 18 marca 2015 r. do 16 kwietnia 2015 r.
w siedzibie Urzêdu Gminy Krzy¿anów w godzinach od 8.00 do 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywo³anej ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w pro-
jekcie planu miejscowego, mo¿e wnie�æ uwagi.
Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy nale¿y
sk³adaæ na pi�mie w sekretariacie Urzêdu Gminy w Krzy¿anów Urz¹d
Gminy w Krzy¿anowie, Krzy¿anów 10, 99-314 Krzy¿anowie lub na adres
Urz¹d Gminy w Krzy¿anowie, Krzy¿anów 10, 99-314 Krzy¿anów z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomo�ci której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 4 maja 2015  r.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu  rozwi¹zaniami
odbêdzie siê w dniu 9 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzêdu Gminy w Krzy-
¿anowie o godz. 11.00.
Jednocze�nie informujê, ¿e zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 pa�dziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
�rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) zwanej dalej
�ustaw¹� � w publicznie dostêpnym wykazie danych o dokumentach
zawieraj¹cych informacje o �rodowisku i jego ochronie, zamieszczono
informacje: o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzy¿anów (dla terenów obejmuj¹cych nastêpuj¹ce
wsie lub ich czê�ci: Konary, Rustów, Paw³owice, Malewo, Marcinów,
Rybie, Siemienice, Siemieniczki, Wyrêby Siemienickie), o prognozie
oddzia³ywania na �rodowisko do ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wy¿ej podlega stra-
tegicznej ocenie oddzia³ywania na �rodowisko, w tym � z zapewnieniem
mo¿liwo�ci udzia³u spo³eczeñstwa � w okresie wy³o¿enia do publicznego
wgl¹du, o którym mowa wy¿ej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 pa�dziernika 2008 r., uwagi i wnioski
w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko, mog¹ byæ
wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urz¹d Gminy w Krzy¿anowie, Krzy¿a-
nów 10, 99-314 Krzy¿anów,
2) ustnie do protoko³u, w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony
�rodowiska UG Krzy¿anów pok. nr 8,
3) za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres
e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl

w terminie do dnia 4 maja 2015 r.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Krzy¿anów.

Tomasz Jakubowski - wójt gminy Krzy¿anów

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krzyżanów

Podczas konferencji omówiono: dzia³ania Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kutnie w zakresie profilaktyki agresji� (prezentacja mul-
timedialna � Ma³gorzata Andrzejczak), praktykê socjoterapeutyczn¹
w pracy z m³odzie¿¹ zagro¿on¹ niedostosowaniem spo³ecznym na przy-
k³adzie M³odzie¿owego O�rodka Socjoterapii w Nowej Wsi (mówi³a Ewa
Rutkowska, dyrektor MOS  w Nowej Wsi) i na temat agresji rówie�niczej
w szkole � jakie dzia³ania maj¹ sens a jakie nie? wyk³ad wyg³osi³ dr hab.
Jacek Py¿alski, prof. UAM, Zak³ad Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Wydzia³ Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Dialog motywuj¹cy w relacji rodzic - dziecko - tak¹ prelekcjê przedsta-
wi³a Gra¿yna Kujawiak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w G³ownie. Natomiast o roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych w pro-
filaktyce zachowañ agresywnych dzieci i m³odzie¿y mówi³a Agnieszka
Miko³ajczyk, kierownik filii w Kutnie Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej w £odzi. Elementem konferencji by³a wystawa materia³ów
wykorzystywanych w trakcie zajêæ terapeutycznych realizowanych w Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie oraz przyk³ady æwiczeñ
rozwijaj¹cych ró¿ne umiejêtno�ci spo³eczne, komunikacyjne, emocjonalne,
sposoby reagowania na stres i trudne sytuacje.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie
Anna Stelmaszewska

NAUCZYCIELSKA KONFERENCJA
W czwartek, 26 lutego, w siedzibie Starostwa Powiatowego Kutnie odby³a
siê, pod patronatem Starosty Kutnowskiego, konferencja dla grona peda-
gogicznego szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego �Przeciw-
dzia³anie agresji w�ród dzieci i m³odzie¿y - mobbing, bulling, cyberprzemoc�.
Organizatorem konferencji by³a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kutnie oraz Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie.
Partnerem organizacyjnym konferencji by³a Powiatowa Stacja Sanitarno�
Epidemiologiczna Kutnie.

Dyrektor Szko³y Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ we
Wroczynach serdecznie zaprasza rodziców do zapisywania dzieci
do oddzia³u przedszkolnego oraz klasy pierwszej. Zapisy mo¿na
dokonywaæ osobi�cie, telefonicznie pod numerem (24) 356-01-30,
kom. 504-010-775 lub e-mailowo: sp-wroczyny@o2.pl.

Zapraszamy równie¿ na nasz¹ szkoln¹ stronê
http://spwroczyny.superszkolna.pl.

ZAPROSZENIE

Sprawozdanie z dzia³alno�ci Zarz¹du przedstawi³ jego prezes
Wies³aw Kowalski. Wspomnia³ on o ubieg³orocznym, wa¿nym dla
stra¿aków wydarzeniu jakim by³y obchody jubileuszu 60-lecia
Zawodowej Stra¿y Po¿arnej i 135-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Mimo i¿ obecnie ta jednostka nie prowadzi dzia³alno�ci operacyjnej
to jednak jako jedyna orkiestra dêta OSP w powiecie kutnowskim
odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu kulturalnym miasta, a tak¿e gmin
powiatu. Prezes Kowalski, pe³ni¹c jednocze�nie funkcjê dyrygenta
orkiestry wspomina³ o efektach wspó³pracy z orkiestr¹ dêt¹ OSP
z Góry �wiêtej Ma³gorzaty. Po³¹czone orkiestry wspaniale zaprezen-
towa³y siê w V Zlocie Orkiestr Dêtych w Licheniu (uczestniczy³o
110 orkiestr). Prezes nadmieni³, i¿ g³ównym celem Zarz¹du jest
utrzymanie i rozwijanie orkiestry, dziêki której okoliczno�ciowe
uroczysto�ci staj¹ siê wa¿niejsze i ciekawsze. W wyniku dyskusji nad
aktualnymi problemami dalszego istnienia orkiestry dokooptowano
do sk³adu Zarz¹du dwie osoby: Karolinê Zab³ock¹ i Jakuba
Nijakowskiego. W dyskusji brali udzia³ tak¿e zaproszeni go�cie: Jerzy
Bry³a, wójt gminy Kutno, brygadier Marek Myszkowski, komendant
powiatowy PSP oraz Jacek Sikora, prezes MZK.         /A.B./

CZEKAMY NA MŁODZIEŻ

WIEŚCI GMINNE
Najpiêkniejszy!
Zamek w Oporowie zdoby³ 1.562
g³osów internautów i tym samym
zosta³ wybrany najpiêkniejszym
zamkiem w kraju nad Wis³¹! Sondê
�Wybierz najpiêkniejszy zamek
w Polsce� na swoim portalu po�wiê-
conym turystyce przeprowadzi³a
Wirtualna Polska.

Edukacja przedszkolna
Drugi raz oddzia³ przedszkolny
przy Zespole Szkó³ w Go³êbiewku
przyst¹pi³ do projektu wspó³finan-
sowanego przez Uniê Europejsk¹
ze �rodków EFS �Zapewnienie
dostêpu do wysokiej jako�ci edukacji
przedszkolnej na terenie Gminy
Kutno�. W tym roku, po spe³nieniu
wszystkich wymagañ, szko³a ma
szansê na otrzymanie nowoczesnego
wyposa¿enia, pomocy dydaktycz-
nych, zabawek, sprzêtu audiowizu-
alnego i komputerowego, w tym
tablicy multimedialnej w ramach
Poddzia³ania 9.1.1 �Zmniejszenie
nierówno�ci w stopniu upowszech-
nienia edukacji przedszkolnej�.

Misja przyroda
W ramach projektu Misja Przyroda

- Zielone Szko³y w Parkach Naro-
dowych� dofinansowanego ze �rod-
ków funduszy EOG pochodz¹cych
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
36 uczniów klas pi¹tych Szko³y
Podstawowej w Go³êbiewku we�mie
udzia³ w cyklu zajêæ na terenie
szko³y oraz bezp³atnych, piêcio-
dniowych zajêciach w Kampinoskim
Parku Narodowym. Wyjazd na zie-
lon¹ szko³ê przewidziany jest
w okresie kwiecieñ-czerwiec 2015
roku.

Konkurs jêzyków obcych
W II etapie Miêdzygimnazjalnego
Konkursu Jêzyków Obcych w I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym im. gen.
J.H. D¹browskiego w Kutnie wziê³o
udzia³ 7 uczniów Gimnazjum
w Go³êbiewku. Dotyczy to uczniów,
którzy chc¹ sprawdziæ swoje umie-
jêtno�ci jêzykowe na poziomie A2
wg europejskich standardów kom-
petencji jêzykowych. Dwie uczen-
nice: Ma³gorzata Lewandowska
i Kinga Okoñ zakwalifikowa³y siê
do ustnego fina³u Konkursu Jêzyka
Niemieckiego. Fina³ odby³ siê
6 marca w budynku I LO w Kutnie.

Podczas zebrania sprawozdawczego z dzia³alno�ci Zarz¹du OSP
w Kutnie, jakie odby³o siê w budynku stra¿nicy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w naszym mie�cie, druhowie-stra¿acy OSP omówili wyniki
realizowanego planu zadañ za okres minionego roku. Dyskutowali
te¿ o sposobach pozyskania w swoje szeregi m³odzie¿y.

Rada Nadzorcza Banku Spó³dzielczego �Wspólna Praca� w Kutnie odby³a
kolejne spotkanie. Po¿egnano na nim przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
Zdzis³awa Trawczyñskiego, który nie mo¿e pe³niæ tej funkcji wobec objêcia
stanowiska etatowego wicestarosty kutnowskiego. Zdzis³aw Trawczyñski
to m³odzie¿owy dzia³acz bankowy od 1968 r., a nastêpnie wieloletni cz³onek,
sekretarz i przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej (od czerwca 2014 roku).

POŻEGNALNA RADA

Rada Nadzorcza Banku Spó³dzielczego �Wspólna Praca� w Kutnie
(od lewej): Zbigniew Janczak - zastêpca przewodnicz¹cego Rady
Nadzorczej; Grzegorz Guz - cz³onek Rady Nadzorczej, przewodni-
cz¹cy Komisji Rewizyjnej Rady; Zdzis³aw Trawczyñski - przewod-
nicz¹cy Rady Nadzorczej; Tadeusz W³odarczyk - cz³onek Rady
Nadzorczej; Tomasz Starba³a - cz³onek Rady Nadzorczej, sekre-
tarz Komisji Rewizyjnej Rady.

Zarz¹d Banku Spó³dzielczego �Wspólna Praca� w Kutnie (od lewej):
Ewa Sobczyk - cz³onek Zarz¹du, Teresa Augustynowicz - prezes
Zarz¹du, Halina Kubica - cz³onek Zarz¹du, g³ówny ksiêgowy.

Przy sklêczkowskiej ulicy Lotniczej 1 (obok GO�) powstaje najnowo-
cze�niejsza w Polsce i Europie biogazownia. Niezbêdna dla zlokalizowa-
nych w pobli¿u zak³adu firm, dla którego dokumentacjê opracowali
naukowcy z Politechniki £ódzkiej i Wroc³awskiej, Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Uniwersytetu Warmiñsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Prezesem Zarz¹du spó³ki Ekospot jest Leszek
Komarowski.

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

11 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.
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.

Projekcji towarzyszy³y warsztaty plastyczne, podczas których ka¿dy
z uczestników mia³ mo¿liwo�æ wykonania w³asnej zak³adki do ksi¹¿ki.
W ruch posz³y kolorowe papiery i brokaty, naklejki i bibu³a. Spotkanie
mia³o charakter otwarty, a dzieciom chêtnie towarzyszyli rodzice i opie-
kunowie. W pierwszym Bajkowym poranku udzia³ wziê³o 30 osób. Mamy
nadziejê, ¿e to niedzielne, rodzinne spotkanie w Muzeum sta³o siê dla
dzieci okazj¹ do poznania innej formu³y bajki, doros³ym za� umo¿liwi³o
sentymentaln¹ podró¿ w lata w³asnego dzieciñstwa. Dziêkujemy wszystkim
uczestnikom za wspóln¹ zabawê i ju¿ dzi� zapraszamy na drugie spotkanie
z cyklu, które odbêdzie siê 22 marca o godz. 10.30.

Anna Rajska - Muzeum w Kro�niewicach

BAJKOWY PORANEK
W niedzielê, 22 lutego, w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach odby³o siê pierwsze spotkanie z cyklu �Bajkowe poranki
w Muzeum�. Na godzinê sala ekspozycyjna zamieni³a siê w ma³e domowe
kino i uczestnicy mogli ogl¹daæ bajki wy�wietlane przy pomocy projek-
tora slajdów. Seansowi uroku dodawa³ pó³mrok pomieszczeñ i d�wiêk
przeskakuj¹cych klatek adaptera. Spotkanie powi¹zane by³o tematycznie
z now¹ wystaw¹ czasow¹ o edukacji dlatego zaprezentowano bajki dotycz¹ce
tematyki szkolnej: �Szkolne przygody Pimpusia Sade³ko� i �Plastusiowy
Pamiêtnik�.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZDziêki realizacji projektu �£ódzkie bardziej francuskie�, wprowadzonego
pod patronatem Ambasady Francuskiej w Warszawie, coraz wiêksz¹ popu-
larno�ci¹ cieszy siê w�ród uczniów szkó³ naszego miasta nauka jêzyka
francuskiego. Kilka dni temu odby³a siê kolejna wizyta Denisa Gerarda �
eksperta do spraw pedagogicznych w Ambasadzie Francuskiej. Spotka³
siê on m.in. z nauczycielkami: Ann¹ Wdowiak z I LO, Ann¹ Adamowsk¹
z II LO, Joann¹  Wiliñsk¹ z ZS nr 1, Gra¿yn¹ Mojsiej z Gimnazjum nr 1
oraz Iwon¹ Jancerowicz z Gimnazjum nr 3. Rozmawiano o realizacji pro-
jektu, prowadzeniu zajêæ z uczniami, pog³êbianiu wiedzy na temat kultury
Francji, a tak¿e  wzmacnianiu pozycji tego jêzyka w szko³ach. Spotkanie
przygotowali nauczyciele jêzyka francuskiego z okazji Dni Frankofonii,
które odbêd¹ siê po raz drugi w Kutnie. To wydarzenie ma na celu promocjê
jêzyka francuskiego i obejmuje swym zakresem uczniów szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i osoby doros³e. Bêd¹
organizowane  warsztaty jêzykowe w KDK, dostosowane do poziomu
uczniów, bêd¹ wy�wietlane filmy. Zaplanowano konkurs piosenki francu-
skiej i konkurs plastyczny. Dni 25�27 marca bêd¹ dniami fina³u tych kon-
kursów. Przewidziane s¹ te¿ nagrody rzeczowe, których fundatorem ma
byæ miasto. Patronat honorowy nad realizacj¹ projektu � £ódzkie bardziej
francuskie� objê³a wojewoda ³ódzki i kuratorium ³ódzkie.           /A.B./

CZY POLUBIĄ JĘZYK FRANCUSKI?

Muzeum Jerzego Dunin-Borkowskiego

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach odby³
siê wernisa¿ najnowszej wystawy czasowej pt. �Pocz¹tki edukacji w Kro-
�niewicach, Kutnie i okolicy w koñcu XIX i pocz¹tku XX w.� Uroczystego
otwarcia dokona³ dyrektor Muzeum Grzegorz Dêbski, który przywita³
zebranych go�ci i opowiedzia³ o inspiracjach do powstania najnowszej
wystawy. Zaznajomi³ tak¿e zwiedzaj¹cych z histori¹ kro�niewickiej szko³y.
Do dyspozycji zwiedzaj¹cych oddane zosta³y dwie sale. Pierwsza jest prób¹
rekonstrukcji ówczesnej klasy szkolnej, druga ma charakter sentymentalny
- zgromadzono tu pami¹tki i dokumenty zwi¹zane ze szkolnictwem Ziemi
Kro�niewickiej i Kutnowskiej: �wiadectwa, dzienniczki uczniowskie, legi-
tymacje i przybory szkolne. Uzupe³nieniem ekspozycji s¹ plansze przy-
bli¿aj¹ce historiê kro�niewickiej edukacji i przebieg strajków szkolnych
na Ziemi Kutnowskiej w 1905 r. Na wystawie nie zabrak³o tak¿e przed-
wojennych zdjêæ klasowych i pomocy naukowych z pocz¹tku XX wieku.
Mamy nadziejê, ¿e wystawa stanie siê sentymentalna podró¿¹ w czasie
do w³asnych lat dzieciêcych i zachêcamy wszystkich do rozpoznawania
na prezentowanych fotografiach siebie, swoich rodziców i dziadków.
Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 12 kwietnia w godzinach pracy Muzeum:
Wt-Pt 9.00-16.00, Sb-Ndz 10.00-15.00. Koszt biletu wstêpu na wystawê
czasow¹: 2 z³. Muzeum zaprasza tak¿e grupy zorganizowane m³odzie¿y
szkolnej na warsztaty kaligrafii, w ramach których zapoznamy siê z histori¹
pisma i nauczymy siê pisaæ gêsim piórem (koszt warsztatów - 30 z³ od
grupy do 20 osób). Warsztaty prosimy rezerwowaæ z min. trzydniowym
wyprzedzeniem. Rezerwacji mo¿na dokonaæ osobi�cie w kasie Muzeum
(pl. Wolno�ci 1, Kro�niewice), mailowo: muzeumkrosniewice@wp.pl lub
telefonicznie pod numerem (24) 252-33-47.

POCZĄTKI EDUKACJI

Z piêknej kolekcji falerystycznej prezentowane s¹ przede wszystkim or-
dery i odznaczenia polskie - g³ównie z dziewiêtnastego i dwudziestego
wieku. W�ród nich pierwsze odznaczenia honorowe - Gwiazda Orderu
Or³a Bia³ego (po roku 1705), komplet insygniów Orderu �wiêtego Stani-
s³awa (po roku 1765) - krzy¿ i gwiazda. Polska - druga po³owa XVIII
wieku oraz zestaw kilkunastu odmian Orderu Wojennego Virtuti Militari
(XVIII-XX wiek); w tym Medal Stanis³awowski (1792 rok).

ORDERY I ODZNACZENIA

Kolejn¹ czê�æ zbioru stanowi¹ polskie ordery i odznaczenia z okresu
miêdzywojennego, w�ród nich rzadki - Krzy¿ Weteranów Powstania Stycz-
niowego z 1933 roku. Okres drugiej wojny �wiatowej i pó�niejsz¹
dzia³alno�æ Rz¹du Polskiego w Londynie reprezentuje szereg odznaczeñ
wojskowych przyznawanych ¿o³nierzom Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie i Armii Krajowej. Ten fragment ekspozycji zamyka prawie kom-
pletny zbiór orderów i odznaczeñ okresu Polski Ludowej. W czê�ci
kolejnej, prócz znaków zaszczytnych i honorowych, prezentowana jest
grupa odznaczeñ i odznak pami¹tkowych oddzia³ów i formacji polskich
z lat 1914-1939. Uzupe³nia go zespó³ odznak uzupe³niaj¹cych ró¿ne wy-
darzenia z okresu walk o niepodleg³o�æ i granice Drugiej Rzeczpospolitej
w latach 1918-1921.

(na podstawie materia³ów kro�niewickiego Muzeum) Jerzy Papiewski

Nowy semestr roku akademickiego 2014/2015 s³uchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Kutnie zaplanowali rozpocz¹æ spotkaniem na temat
kultury. Tym razem m³odzie¿ z I LO im. gen. J.H. D¹browskiego przygo-
towa³a spektakl pod has³em �Piosenka jest dobra na wszystko�. Trzyczê-
�ciowy program przyjêto gromkimi brawami. Ju¿ na pocz¹tku koncertu,
znany dziêki swoim zdolno�ciom wokalnym Hubert Smoliñski zaskoczy³
wszystkich piêknie wykonanym na fortepianie �Polonezem As-dur�
Fryderyka Chopina.

PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO

Wyst¹pi³y kolejno: Agata Kaczmarska, Anna Komorowska, Natalia Gac-
kowska �piewaj¹c ciekawe i trudne piosenki. Du¿ym talentem okaza³a
siê Martyna Baranowska graj¹ca na skrzypcach utwór z koncertu �Cztery
pory roku�.  W grupie wystêpuj¹cych na scenie Domu Kultury zaprezen-
towali siê tak¿e: Anna Winkler, Micha³ Dudkowski, Marta Jurkiewicz,
Kamil Pasikowski, Tomasz Michalak i Karolina Zaborowska.        /A.B./

W centralnym punkcie placu Marsza³ka Pi³sudskiego w Kutnie zlokali-
zowany jest Pa³ac Saski z II po³owy XVIII wieku. Po jego czê�ciowym
po¿arze w 2003 roku tym historycznym obiektem (unikat w Polsce) zajê³a
siê Fundacja Odbudowy Pa³acu Saskiego (prezes Mariusz Andrzej Wie-
czorkowski). Dziêki niej wyremontowano kilka pomieszczeñ i utworzono
w nich sale wystawowe, spotkaniowe i koncertowe. Nowy zastêpca
dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie dr Piotr Stasiak, historyk
i regionalista (aktywny cz³onek Kutnowskiego Towarzystwa Historycz-
nego), bêdzie odpowiedzialny za nadzorowanie prac badawczych. Prowa-
dzone bêd¹ prace archeologiczne przez specjalistów z Uniwersytetu £ódz-
kiego. Pozwol¹ one wytyczyæ plan architektoniczny pa³acu i dziedziñca.
Jesieni¹ br. prace koncepcyjne i architektoniczne powinny siê zakoñczyæ.
Muzeum Pa³ac Saski razem z Muzeum Regionalnym stworz¹ kompleks
muzealny, który mo¿e byæ jeszcze jedn¹ atrakcj¹ historyczn¹ grodu nad
Ochni¹. Przypomnijmy, ¿e Pa³ac Saski pe³ni³ funkcjê obiektu pocztowego
i by³ zarazem pa³acem podró¿nym króla Augusta III i jego wybitnych
go�ci oraz dworu na trasie z Drezna do Warszawy.            /J.P./

POWSTANIE KOMPLEKS MUZEALNY

W sobotê, 28 lutego, w M³odzie¿owym Domu Kultury w Aleksandrowie
£ódzkim odby³a siê VII edycja Wojewódzkiego Przegl¹du M³odych
Instrumentalistów pod patronatem ³ódzkiego kuratora o�wiaty i burmistrza
Aleksandrowa £ódzkiego. W�ród du¿ej konkurencji w postaci szeregu
wykonawców z ca³ego województwa do udzia³u zakwalifikowany zosta³
tak¿e zespó³ wokalno-instrumentalny �Voice is Poison� (MDK Kutno)
pod kierunkiem Tomasza Brzeziñskiego. W kategorii zespo³ów instru-
mentalnych szkó³ ponadgimnazjalnych prezentacja sceniczna naszych
muzyków zakwalifikowana zosta³a bardzo wysoko, a zespó³ zaj¹³ II miejsce!
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!

WICEMISS
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton Bywalca

KTO w Kutnie nie by³ ten nie wie, ¿e na centralnym placu Pi³sudskiego,
tu¿ obok w³adzy samorz¹dowej, od kilku lat strasz¹ ruiny spalonego Zajazdu
Królewskiego (potocznie nazywanego Pa³acem Saskim). Teraz podjêto
decyzjê: �Bêdzie odbudowa!�, Póki co, o te lokale zwiêkszy swój �metra¿�,
tak¿e s¹siedzkie Muzeum Regionalne w Kutnie. Jeszcze wiele jest takich
i podobnie zniszczonych miejsc w Kutnie. Ale chcia³bym, aby przy�pieszyæ
remont i modernizacjê vis-a-vis budynku by³ego Zajazdu Staropolskiego
przy ulicy Narutowicza. Podobnie - naro¿nego obiektu w okolicy ko�cio³a
�wiêtego Wawrzyñca przy ulicy Ko�ciuszki - plac Wolno�ci. Zapewne przy-
da³oby siê bardziej zdecydowanie zaj¹æ sprzeda¿¹ biurowców - wie¿owców:
po by³ej �Polfie� (Sienkiewicza), Zak³adach Metalurgicznych (Sklêcz-
kowska), czy Hodowli Buraka Cukrowego (Przemys³owa). Z mniejszych
- gmach po PZU (29 Listopada), Banku PKO (Barlickiego). I jeszcze jedna
uwaga o Starostwie. Ekipa z dawnego �szpitala� przy ul. Stefana Wyszyñ-
skiego lokuje siê coraz bardziej przy ulicy Ko�ciuszki. Z dzia³aniami ju¿
gorzej, czego skutek widaæ chocia¿by w przytoczonej informacji prasowej:
Wyniki s¹dowo-lekarskiej sekcji zw³ok 18-miesiêcznego ch³opca, który
w ubieg³ym tygodniu zmar³ w Kutnie
Do Prokuratury Rejonowej w Kutnie wp³yn¹³ protokó³ s¹dowo-lekarskiej
sekcji zw³ok ch³opca, który zmar³ w Kutnie 10 lutego bie¿¹cego roku. Nieza-
le¿nie od tego, tamtejsza prokuratura oczekuje na wyniki szczegó³owych
badañ histopatologicznych. Z protoko³u opracowanego przez bieg³ego
z zakresu medycyny s¹dowej wynika, ¿e dziecko zmar³o �mierci¹ gwa³town¹,
na skutek uduszenia cia³em obcym. Oglêdziny i sekcja zw³ok wykaza³y, ¿e
cia³o obce w postaci plastikowego fragmentu d³ugopisu tkwi³o w prawym
oskrzelu g³ównym i ca³kowicie zatyka³o jego �wiat³o. W ocenie bieg³ego
do �mierci ch³opca dosz³o w krótkim czasie (minuty) po dostaniu siê
plastikowego fragmentu d³ugopisu do jego dróg oddechowych.
Prokuratura kutnowska w dalszym ci¹gu oczekuje na wyniki szczegó³owych
badañ histopatologicznych, które prowadzone s¹ w Zak³adzie Medycyny
S¹dowej w £odzi. Po ich uzyskaniu podjête zostan¹ ostateczne decyzje,
co do powo³ania kolejnych bieg³ych, których opinia bêdzie pomocna przy
dokonaniu oceny stanu zdrowia dziecka przed �mierci¹, zasadno�ci od-
mowy hospitalizacji, a tak¿e jednoznacznej oceny, czy cia³o obce mog³o
dostaæ siê do dróg oddechowych ch³opca jeszcze przed badaniem lekar-
skim. W dalszym ci¹gu gromadzony jest materia³ dowodowy, zw³aszcza
trwaj¹ ustalenia maj¹ce na celu odtworzenie okoliczno�ci i czasu, w którym
mog³o doj�æ do zainspirowania do dróg oddechowych fragmentu d³ugopisu.
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okrêgowej w £odzi - Krzysztof Kopania
Do�æ stwierdziæ, ¿e tragiczna �mieræ dziecka nast¹pi³a w oko³o dobê, po
wizycie w... szpitalu. Wiêc dlaczego ju¿ �ukrzy¿owano� - jak to stwierdzi³
nowy prezes KSS Sp. z o.o. Robert Wilamowski - nawet na �ca³¹ Polskê�,
chyba w sumie - niewinn¹ PANI¥ DOKTOR?! Kto j¹ oficjalnie przeprosi!?
Inaczej grozi Starostwu proces o naruszenie dóbr osobistych i ewentualnie
- du¿e odszkodowanie... Dla tych co maj¹ dostêp do internetu odsy³amy
do komentarza portalu www.mojekutno.com. Informujemy, ¿e nie chcemy
taniej sensacji, ale zwracamy uwagê, ¿e zosta³ on napisany zgodnie ze
sztuk¹ dziennikarsk¹,, gdy¿ �pismak� daje ocenê w oparciu o cytowane
gdzie indziej wypowiedzi i teksty (�nota bene� Starosta zaprzeczy³, ¿e
udzieli³ wypowiedzi �Gazecie Prawnej�). Zamie�ciliby�my ten tekst
w gazecie, ale zasadniczo anonimów nie prezentujemy... Co na to wszystko
�kutnowska ulica�...!? Mamy wie�ci z samego centrum, czyli ulicy - nomen
omen - Królewskiej. �Suchej nitki� nie zostawiono na organizatorach szpi-
talnej �hucpy�! �Szuja� - to nie najgorsze okre�lenie na kieruj¹c¹ t¹ akcj¹
osobê. O dziwo, najbardziej zdenerwowa³ starych kutnowian baner
�Zlikwidowaæ szpital� ... I dodaj¹, ¿e powinno siê sprawdziæ, kto na tych
zdjêciach - nawet w gazetach czy w telewizji - wystêpuje (poza oczywi�cie
zrozpaczonymi rodzicami zmar³ych dzieci)!? Gdzie wykonano te skanda-
liczne banery?! Kto za nie zap³aci³?! Kto odpowie na te pytania!? Prze-
kornie stwierdzaj¹c, wystarczy³ g³os czytelnika, pana Miros³awa Borowicza,
¿eby nie dosz³o do ponownej manifestacji!?... A gdyby nie zorganizowa-
na nagonka na szpital, to w ogóle by³aby niepotrzebna konferencja prasowa
4 marca  w temacie �Przywróæmy zaufanie do kutnowskiego szpitala�.
Teraz Kutno ¿yje jeszcze afer¹ pods³uchow¹ by³ego starosty. Zreszt¹ nie
tylko!!! Do�æ przypomnieæ, ¿e to w Kutnie po raz pierwszy us³yszano
o tajnych nagraniach pewnego doktoranta. Panowie i Panie, którzy to czynicie
- zachowajcie odrobinê zdrowego rozs¹dku i jak mawia ulica Królewska:
NIE SZMAÆCIE SIÊ BARDZIEJ!            Andrzej Stelmaszewski

Pod wp³ywem - te¿ - protestów rolniczych podjêto w grudniu 2014 r.
decyzjê o skróceniu okresu polowañ na lochy dzików. Bêdzie obowi¹zywa³
w latach 2015-2016, miêdzy po³ow¹ lutego a po³ow¹ maja, a ca³kowicie
w województwie podlaskim. Teraz protestuj¹ my�liwi i ekolodzy... Masz
babo placek! Kilka lat temu polscy rolnicy hodowali 18 milionów �wiñ
- teraz - 11. Z Brukseli pop³yn¹³ sygna³: Unia wprowadzi dop³aty za prze-
chowywanie miêsa wieprzowego. Czy to pomo¿e; jak umar³emu kadzi-
d³o... Masz babo placek!
Kolejny nieprzyjazny krok od Rosji i zakaz importu serów topionych
i wyrobów z Polski... Dla nas ju¿ bez znaczenia jest, ¿e zakaz ten wpro-
wadzono po Tygodnia Sera (Maslenifs) w prawos³awnej Rosji. Masz babo
placek! Czy wiecie, ¿e statystyczny Polak w ci¹gu roku zjada 12 kg ryb,
27 kg drobiu i 39 kg wieprzowiny. Nie by³o �le w 2013 roku w porównaniu
z Amerykanami, którzy zjadaj¹ zaledwie 7 kg ryb (!), ale ju¿ gorzej
z Azjatami - 16 kg ryb i ca³kiem �le z Norwegami - 46 kg ryb. Masz babo
placek!
Jaki jest portret polskiego rolnika. Ma �rednio 10 hektarów ziemi; dostaje
oko³o tysi¹ca z³otych dop³at do ha; osi¹ga roczny zysk - 30 tys. z³ (a 50%
dochodów pochodzi z dop³at). £¹czna liczba zarejestrowanych w Polsce
rolników - to 2,1 miliona osób. Z czego tylko 1,4 miliona korzysta z do-
p³at. A¿ 700 tysiêcy osób (1/3 korzystaj¹cych z ubezpieczenia w KRUS),
nie uprawia ziemi (?). Tylko 300 tysiêcy osób to farmerzy, du¿e i dobrze
prosperuj¹ce przedsiêbiorstwa rolne. Zaledwie 200 tysiêcy daje gwarancje
rozwoju gospodarstwa... Masz babo placek! W 2.174 gminach jest 40.583
so³tysów (co ciekawe nie ma ich w 305 gminach). Masz babo placek!

W imieniu Stowarzyszenia Serce dla Kutna, jego sympatyków proszê
o wsparcie i apelujê do Premier Ewy Kopacz, Ministra Zdrowia Bartosza
Ar³ukowicza oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza
Jêdrzejczyka, Rzecznika Praw Pacjenta, Krystyny, Barbary Koz³owskiej
o zwrócenie uwagi na zabezpieczenie potrzeb kardiologicznych miesz-
kañców Kutna i okolic.
Narodowy Fundusz Zdrowia do 2012 widzia³ i finansowa³ potrzebê dzia-
³ania w pó³nocnej czê�ci województwa ³ódzkiego Oddzia³u Kardiologii
Inwazyjnej. W sumie od 2010 do 2014 roku z zabiegów ratuj¹cych ¿ycie
i zdrowie w Oddziale Kardiologii Inwazyjnej w Kutnie skorzysta³o
ponad 3.000 osób.
W tej chwili w wyniku decyzji NFZ, Oddzia³ Kardiologii Inwazyjnej
w Kutnie stoi pusty, a pacjenci skazani s¹ na d³ugotrwa³y i co za tym
idzie, gro�ny dla ich ¿ycia transport do innych jednostek. Zasada �Z³otej
Godziny� nie jest respektowana z powodu zbyt du¿ych odleg³o�ci od
innych o�rodków. W�ród osób popieraj¹cych nasz¹ inicjatywê jest wiele
takich, które osobi�cie zmuszone by³y czekaæ na transport i zabieg ratuj¹cy
¿ycie wiele godzin.
Nie chcemy, aby mieszkañcy powiatów kutnowskiego, ³owickiego,
gostyniñskiego byli dotkniêci tak¹ nierówno�ci¹ w dostêpie do wa¿nych
�wiadczeñ medycznych.
W bardzo krótkim czasie pod nasz¹ petycj¹ w internecie uda³o siê zebraæ
ponad 1000 podpisów. Wci¹¿ zbieramy wyrazy poparcia dla naszej
inicjatywy. Zale¿y nam bardzo, aby nasz g³os nie pozosta³ �nies³yszalny�
dla Podmiotów i Instytucji organizuj¹cych i nadzoruj¹cych prawid³owe
funkcjonowanie systemu opieki medycznej.
Nie chcemy, aby powiaty w Polsce sta³y siê miejscem, w którym pacjenci
z zawa³em maj¹ mniejsze szanse na zdrowie. Nam równie¿ nale¿y siê
szybka i sprawna pomoc medyczna, nie jest nasz¹ win¹ to, ¿e znajdujemy
siê nie kilka lecz kilkadziesi¹t kilometrów od centrum £odzi.
Gor¹co prosimy o wsparcie i pomoc, aby zwrócili Pañstwo uwagê, ¿e
oprócz du¿ych o�rodków miejskich s¹ jeszcze w Polsce miasta powiatowe
jak Kutno, £owicz czy Gostynin, których mieszkañcy chc¹ korzystaæ
z równego dostêpu do opieki medycznej na wysokim poziomie.

Adam Stêpka - Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Serce dla Kutna
Je¿eli maj¹ pañstwo dodatkowe pytania - prosimy o kontakt:
Adam Stêpka, przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
e-mail: sercedlakutna@gmail.com, tel. 513-991-286

OŚWIADCZENIE
Stowarzyszenia Serce dla Kutna

W �rodê, 4 marca 2015 r., mia³a miejsce konferencja prasowa nowego
Zarz¹du szpitala w naszym mie�cie. Od kilku dni kutnowsk¹ placówk¹
lecznicz¹ kieruj¹: Robert Wilanowski prezes, Joanna Trawiñska-Zab³ocka,
wiceprezes, Ma³gorzata Marek, specjalista od finansów, dr n. med. Krzysztof
Gajewski, jako dyrektor ds. lecznictwa. Konferencji nadano tytu³ �Przy-
wróæmy zaufanie do Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego�. Spotkanie
podzielono na trzy czê�ci: prezentacja nowego Zarz¹du szpitala; kierunki
dzia³añ naprawczych w szpitalu; wyja�nienia dotycz¹ce dzia³añ powiatu
w zwi¹zku ze �mierci¹ 18-miesiêcznego Maciusia. Prezes Wilanowski
mówi³ m.in. wdro¿eniu programu naprawczego, w którym planowana jest
zmiana struktury organizacyjnej szpitala, lepszy przep³yw informacji na
linii Zarz¹d szpitala � pracownicy, skuteczne rozliczanie kierowników
komórek organizacyjnych placówki, a nawet wspó³praca z gminami
powiatu kutnowskiego w kreowaniu pozytywnego wizerunku szpitala.
Celem Zarz¹du jest utrzymanie dzia³alno�ci szpitala i doprowadzenie
w jak najbli¿szym czasie do zbilansowania dzia³alno�ci placówki. Na tê
chwilê wiadomo, ¿e strata za ubieg³y rok to ponad 3 miliony z³otych.
Dok³adne dane pojawi¹ siê po bilansie bieg³ych. Nowy prezes mówi³ tak¿e
o zawartych kontraktach lekarskich na czas okre�lony bez mo¿liwo�ci
wypowiedzenia. Obecny na konferencji Adam Handzelewicz, przewod-
nicz¹cy Rady Nadzorczej szpitala zaznaczy³, i¿ koszty zwi¹zane z wyna-
grodzeniami stanowi¹ 70-80 % przychodów, a na jednym z oddzia³ów
nawet 112%. Oznacza to, ¿e na leczenie pozostaje zaledwie 20%. By
zmniejszyæ koszty spó³ki wypowiedziano umowê firmie, która �wiadczy³a
us³ugi w zakresie anestezjologii na rzecz szpitala. Praca lekarzy zatrud-
nionych przez zewnêtrzny podmiot kosztowa³a szpital 150 tysiêcy z³otych
miesiêcznie. W konferencji uczestniczyli równie¿: Krzysztof Debich,
starosta powiatu i Zdzis³aw Trawczyñski, wicestarosta. Po raz pierwszy
konferencji prasowej przewodniczy³ rzecznik prasowy Starostwa Jacek
Saramonowicz.           /A.B./

KONFERENCJA PRASOWA

Mia³a ona charakter nadzwyczajnej. Radni Rady Miasta podjêli na niej
dwie uchwa³y. Bêd¹ utworzone cztery odrêbne obwody g³osowania
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ
10 maja br. Mie�ciæ siê one bêd¹: w Domu Pomocy Spo³ecznej w Kutnie
- ul. Oporowska 27; DPS - ul. Boles³awa Krzywoustego 11; DPS - ul. Jana III
Sobieskiego 49, Kutnowskim Szpitalu Samorz¹dowym - ul. Ko�ciuszki 52.
Druga uchwa³a dotyczy zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zwolnienie przys³ugiwaæ bêdzie: na
wspieranie inwestycji pocz¹tkowej przy zachowaniu odpowiednich pro-
gów intensywno�ci na okres od 1 roku do 3 lat w zale¿no�ci od warto�ci
inwestycji lub utworzenie miejsc pracy przy zachowaniu odpowiednich
progów intensywno�ci na okres od 1 roku do 5 lat w zale¿no�ci od ilo�ci
nowo utworzonych miejsc pracy w nastêpstwie inwestycji pocz¹tkowej.
Pomoc bêdzie udzielana na podstawie aktu normatywnego.            /J.P./

Aktualny prezes Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Sp. z o.o.
Robert Wilanowski posiada do�wiadczenie zawodowe w zakresie zarz¹-
dzania placówkami s³u¿by zdrowia. Ostatnio pe³ni³ obowi¹zki naczelnika
Wydzia³u �wiadczeñ Opieki Zdrowotnej w £ódzkim Oddziale Wojewódz-
kim Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zarz¹dza³ pionem medycznym
w zakresie: analiz medycznych, kontraktowania, rozliczania i kontroli
�wiadczeñ opieki zdrowotnej. W latach 2005-2008 by³ kierownikiem
Dzia³u Analiz i Kontraktowania w £OW NFZ. Posiada równie¿ bezpo-
�rednie do�wiadczenie w zarz¹dzaniu spó³k¹. W latach 2008-2014 by³
prezesem Zarz¹du Spó³ki i jednocze�nie dyrektorem Szpitala Zakonu
Bonifratrów �w. Jana Bo¿ego w £odzi.

NOWY PREZES

CZWARTA SESJA

Z innych szpalt
38,484 mln osób liczy³a ludno�æ Polski w 2014 r. O 12 tys. mniej ni¿ rok
wcze�niej. Na sta³e wyjecha³o o 15 tys. osób wiêcej ni¿ przyby³o.
Ponad 150 mld z³, wed³ug raportu Global Financial Integrity, wytranswe-
rowano nielegalnie z Polski w latach 2002-2011. Jeste�my w niechlubnej
dwudziestce pañstw �wiata, które maj¹ z tym najwiêkszy problem. Tylko
kolejne rz¹dy problemu nie widz¹.
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mo¿e byæ mowy o ¿adnych skrótach i obej�ciach. Prawie dwutygodniowy
pobyt w klinice i oderwanie siê od spraw bie¿¹cych daje mo¿liwo�æ do
nabrania potrzebnego dystansu do tak zwanej bie¿¹czki. Tak wiêc ominê³y
mnie dziwactwa zwi¹zane z prowadzon¹ kampani¹ wyborcz¹ na urz¹d
prezydenta RP. Ponadto nie �ledzi³em nerwowych ruchów i decyzji zwi¹-
zanych z tragiczn¹ �mierci¹ ma³ego Maciusia. Dopiero teraz zapozna³em
siê z tematem. Czê�æ opinii publicznej i niektóre ¿¹dne sensacji media
wyda³y wyrok na lekarkê, ordynatora oddzia³u pediatrii kutnowskiego
szpitala. Niestety, równie¿ nie wytrzyma³y ci�nienia organy spó³ki, które
podejmowa³y decyzje od zawieszenia a¿ do odwo³ania ordynatora. Te
krzywdz¹ce decyzje podjêto zanim w sposób obiektywny zosta³y spraw-
dzone przyczyny �mierci dziecka. Prokuratura okrêgowa w £odzi po
ustaleniach bieg³ych poda³a do publicznej wiadomo�ci bezpo�redni¹
przyczynê �mierci, a by³ ni¹ fragment po³kniêtego d³ugopisu. Podana
informacja zburzy³a zasadno�æ swoistego linczu dokonanego na lekarce
ordynatorze. Ten tragiczny przyk³ad nie jest odosobniony i pokazuje jak
mocno trzeba uwa¿aæ przy ferowaniu ostatecznych wyroków. Pogoñ za
sensacj¹ i szybkie znalezienie ofiary, któr¹ mo¿na �wdeptaæ w ziemiê�,
nie jest dobr¹ metod¹ na poznanie prawdy obiektywnej. Po�piech czy
spokój? To jest fundamentalne pytanie.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

SPOKÓJ
Stare powiedzenie g³osi, ¿e nerwowy po-
�piech jest dobry co najwy¿ej do ³apania
pche³. Natomiast przemy�lane i potrzebne
dzia³ania wymagaj¹ spokoju, przygotowania
i konsekwencji w realizacji. Potrzebna jest
równie¿ wiara w to co siê robi. Ostatnio sam
do bólu do�wiadczy³em tego stanu. Kilka dni
temu wróci³em z kliniki, gdzie zmuszony
by³em poddaæ siê do�æ skomplikowanej
operacji. By siê do niej dobrze przygotowaæ
musia³em w spokoju z ¿elazn¹ konsekwencj¹
realizowaæ zalecone procedury. To samo
realizujê teraz jak jestem ju¿ po zabiegu. Nie

Nowi radni
W uzupe³niaj¹cych wybo-
rach do Rady Miasta Kutna
radnymi zostali: Rafa³
Jó�wiak i £ukasz Walczak.
Modernizacja dróg
Przebudowê ulicy £êczyckiej
w Kutnie wykonywaæ bêdzie
Przedsiêbiorstwo Budowlano-
Produkcyjne �TRAKT� Bobrzak,
Tec³aw Spó³ka Jawna w Kutnie.
Inwestycja realizowana jest w ra-
mach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
2012-2015. W ci¹gu sze�ciu
miesiêcy firma ta wykona prace
warto�ci 4.907.700 z³otych brutto.
Przebudowê ulicy ¯wirki-Wigury
wykonuje Przedsiêbiorstwo
�Hydrobud� Paw³a Z³otowskiego.

Za kwotê 2 mln z³ wykonana
zostanie kanalizacja deszczowa,
o�wietlenie i nowa nawierzchnia.

Bez �rodków
W 2015 roku nie bêdzie dofinan-
sowania do kosztów informatyzacji
szpitala (kwota 1,6 mln z³otych,
wk³ad w³asny 300 tys. z³otych).
Tak¿e - do �rodków z tzw. funduszu
norweskiego (blisko 3,5 mln z³o-
tych). Powodem rezygnacji z tych
funduszy jest niemo¿no�æ spe³nienia
warunków umowy w tym roku
- stwierdzi³ starosta kutnowski
Krzysztof Mateusz Debich.

Kiedy?
Kiedy pan dyrektor kutnowskiego
MOSiR ustali terminarz korzystania
z boisk pi³karskich przez m³odzie¿
rocznika 2001-2002? - pyta Bogdan
Sobota.
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¯YCIE HITOWE

Pod tytu³em �Nasi w ekstraklasie! WKK Wroc³aw-Polfarmex
Kutno 69:70� Jerzy Papiewski z ekstaz¹ pisa³: �Cenny i ostatni
punkt dla kutnian, daj¹cy im Wielkie Zwyciêstwo, zdoby³
z rzutu wolnego Mateusz Bartosz (1). Nasi wspaniali Mistrzo-
wie (czytaj te¿ Bohaterowie) uzyskali historyczny awans do
najwy¿szej w naszym kraju - i presti¿owej - klasy rozgrywko-
wej - Tauron Basket Ligi, prowadzonej przez Polsk¹ Ligê
Koszykówki�.
To nie by³ tylko wyczyn sportowy, ale zdaniem �Kapitu³y
Nagrody Kutnowski Hit� tak¿e wielki sukces sportowy i pro-
pagandowy. Do�æ stwierdziæ, ¿e chocia¿ w kutnowskiej dru¿ynie
nie ma... kutnowian, to faktem jest, ¿e w KKS Pro-Basket jest
7 grup mêskich i cztery kobiece od U-11 do U-18; ³¹cznie
ponad 200 osób! Dzieci i m³odzie¿ zafascynowa³y siê t¹ dzie-
dzin¹ sportu. To jest pierwsza w ca³ej historii Kutna dru¿yna,
która osi¹gnê³a najwy¿szy poziom ligowy - ekstraklasê. Bój
o bilety, wype³nione trybuny i niez³a postawa koszykarzy �Po-
lfarmexu� i darmowa reklama Kutna - to dodatkowe aspekty
tego - naprawdê wielkiego - sukcesu.

Po raz pierwszy Kapitu³a Nagrody Kutnowski Hit 2014 posta-
nowi³a wyró¿niæ Stowarzyszenie spoza granic Polski, wspólnie
z 15-letnim Ruchem Spo³ecznym Rado�æ Macierzyñstwa.
W uznaniu zas³ug holenderskiego, spo³ecznego Stowarzyszenia
- 19 maja 2014 r. - Oddzia³owi Ginekologiczno-Po³o¿niczemu
nadano nazwê Przyja�ni Polsko-Holenderskiej. To uznanie
równie¿ dla Holendra Pierre Bours, który przez siedem lat by³
prezesem SMHO, a obecnie jest jego honorowym prezesem. To
tak¿e pochwa³a dla ¿mudnej i trudnej pracy spo³ecznej (!) pre-
zesa Ruchu Spo³ecznego Rado�æ Macierzyñstwa, od pocz¹tku
jego dzia³alno�ci, Martyny Pajmel. Nasze gratulacje!
Wrêczenie �Kutnowskiego Hitu 2014� obu Stowarzyszeniom
nast¹pi 9 czerwca 2015 r. w trakcie obchodów 15-lecia Ruchu
Spo³ecznego Rado�æ Macierzyñstwa.

KAPITUŁA NAGRODY
KUTNOWSKI HIT 2014

Od lewej: Jerzy Papiewski (P¯K), Zdzis³aw Sapiejka (od pocz¹tku
Starostwa Powiatowego w Kutnie trzykrotny przewodnicz¹cy, a w ostat-
niej kadencji wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu w Kutnie), Grzegorz
Chojnacki (przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna), Marek Jankowski
(aktualny przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Kutnie) i Andrzej Stelma-
szewski (P¯K).

KUTNOWSKIE HITY 2014

Klub powsta³ 10 lipca ubieg³ego roku. Jego za³o¿ycielem by³
emerytowany ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej. Pierwsze spotkanie
po�wiêcone by³o kanonizacji papie¿y Jana Paw³a II i Jana XXIII.
S³owo wstêpne i i prelekcjê wyg³osi³ wtedy Marek Kamiñski.
Kolejne spotkania Klubowiczów dotyczy³y m.in.: poezji ksiêdza
Jana Twardowskiego, historii i dzia³alno�ci Stowarzyszenia
37 Pu³k Piechoty Kutno, rocznicy bitwy pod Arnhem, rocznicy
Bitwy nad Bzur¹ 1939 r., Powstaniu Warszawskiemu 1944 r.,
Powstaniu Listopadowemu 1830 r. na Ziemi Kutnowskiej,
Powstaniu Styczniowemu 1864 r. na Ziemi Kutnowskiej, kolê-
dom i pastora³kom. 26 marca odbêdzie siê kolejne spotkanie
w �Dobrodziejówce� z udzia³em kierownictwa Towarzystwa
Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej- Bo¿eny Gajewskiej i Karola
Koszady. �Dobrodziejówka� jest w³asno�ci¹ ksiêdza Jana
Dobrodzieja. Oprócz spo³ecznej dzia³alno�ci Klubu Wiedzy Uni-
wersalnej mo¿e poszczyciæ siê prywatnym Muzeum, w którym
znajduj¹ siê eksponaty (oko³o 300) o ró¿norodnej tematyce.
Najstarszy ma ponad 200 lat.
Podczas aktywnych spotkañ (wzorem Obiadów Czwartkowych
u króla Stanis³awa Poniatowskiego) prelekcje wyg³osili m.in.:
Wies³aw Paluchowski i Konrad Podwysocki ze Stowarzyszenia
37 Pu³k Piechoty Kutno, historyk teologii Marek Kamiñski,
Grzegorz Skrzynecki - dyrektor kutnowskiego Muzeum Regio-
nalnego, red. Jerzy Papiewski, ksi¹dz proboszcz Mieczys³aw
Podsêdek, Piotr Bielicki - historyk i  nauczyciel, ksi¹dz Jan
Dobrodziej. W spotkaniach KWU uczestnicz¹ osoby ró¿nych
profesji i w ró¿nym wieku, a dyskusje s¹ zawsze na wysokim
poziomie.

KUTNOWSKI HIT 2014 KUTNOWSKI HIT 2014
dla koszykarzy „Polfarmexu”

za osiągnięcia w sportowej walce
i historyczny awans do ekstraligi

wspólnie dla
Ruchu Społecznego Radość Macierzyństwa

i Holenderskiej Fundacji (SMHO)
− Fundacja Pomocy Socjalno−Medycznej
na rzecz Europy Wschodniej w Merssen

szczególnie za dziesięcioletnią pomoc dla
Oddziałów Ginekologiczno−Położniczego

i Neonatologicznego kutnowskiego szpitala

WYRÓŻNIENIE
SPECJALNE

KAPITUŁY KUTNOWSKI HIT 2014
dla

Klubu Wiedzy Uniwersalnej
przy „Dobrodziejówce”
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W Szkole Podstawowej nr 1 w ¯ychlinie, w ramach realizacji
w br. szkolnym 2014/2015 programu edukacji antytytoniowej
�Czyste powietrze wokó³ nas�, dzieci z grupy 5-6 latków uczest-
niczy³y w zajêciach ph. �Bomba witaminowa�. Jedn¹ z ciekawych
form wzbogacaj¹cych realizowany program by³o poznawanie
walorów zdrowotnych owoców i warzyw oraz zdrowego sposobu
od¿ywiania siê poprzez sporz¹dzanie zdrowych sa³atek. Wprowa-
dzeniem do zajêæ by³o omówienie sposobu wykonania sa³atki ze
szczególnym zwrócenie uwagi na higienê pracy z  zachowaniem
bezpieczeñstwa. Dzieci uczy³y siê piosenki �Witaminki� oraz roz-
wi¹zywa³y zagadki o owocach. Koordynatorem dzia³añ w szkole
jest Krystyna Cie�lak.

CZYSTE POWIETRZE
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Muzealne skarby Muzealne skarby

Muzealne skarby

W dzisiejszych czasach podstawowym elementem ubioru s³u¿¹cym do
zapinania odzie¿y jest guzik. Dawniej tak¹ funkcjê pe³ni³y fibule - ozdobne,
metalowe zapinki do spinania szat, funkcj¹ i kszta³tem zbli¿one do wspó³-
czesnej agrafki. W Europie, w tym na ziemiach polskich, pojawi³y siê
w pó�nej epoce br¹zu (oko³o 1500 r. p.n.e.) i u¿ywano ich a¿ do �rednio-
wiecza. Spinano nimi szaty, przewa¿nie na ramionach niekiedy na pier-
siach lub pod brod¹. Pe³ni³y zarówno funkcjê u¿ytkow¹ jak i ozdobn¹.
Chêtnie wrêczano je w podarunku, o czym �wiadcz¹ znajdowane na nich
napisy. Wykonywano je najczê�ciej z br¹zu, z ¿elaza, niekiedy z metali
szlachetnych, czasami wysadzano te¿ drogimi kamieniami lub kolorowymi
szkie³kami. Mia³y d³ugo�æ od 2 do 20 cm. Ozdobn¹ czê�ci¹ fibuli jest
kab³¹k (a zw³aszcza oba jego zakoñczenia: g³ówka i nó¿ka), odpowiednio
wyginany z drutu, wycinany z blachy, p³askorze�biony, ryty lub inkrusto-
wany. Niekiedy nak³adano na kab³¹k ozdobne plakietki, wyginano go lub
nadawano mu fantazyjne kszta³ty. Najstarsze, a wiêc datowane na epokê
br¹zu, najczê�ciej mia³y wszelkiego rodzaju ornamenty spiralne (np. tzw.
fibule okularowe, z dwiema tarczkami spiralnymi na zakoñczeniach).
W okresie halsztackim kab³¹ki mia³y czêsto formê ³uku. Do kab³¹ka pod-
wieszano chêtnie ruchome wisiorki. W VI wieku p.n.e. pojawi³a siê fibula
typu Certosa o prostym, funkcjonalnym kszta³cie. Fibule wczesnolateñ-
skie (ok. II w.p.n.e do tzw. prze³omu er) mia³y one czêsto silnie wygiêt¹
nó¿kê zakoñczon¹ mask¹ lub g³ow¹ zwierzêc¹, czêsto na kab³¹ku reali-
zuj¹c przej�cie z jednej formy do drugiej. Celtyckie fibule stanowi¹ punkt
wyj�cia do konstrukcji �rodkowolateñskiej, w których kab³¹k jest po³¹-
czony z nó¿k¹. Mniej ozdobne i bardziej funkcjonalne by³y ¿elazne fibule
�rodkowego i pó�nego okresu lateñskiego osi¹gaj¹ce czêsto znaczne roz-
miary. Fibule by³y najbardziej rozpowszechni³y siê w okresie rzymskim
(po prze³omie er do II�III w. n.e).�Rzymskie� fibule czêsto znajdowane
s¹ równie¿ na cmentarzyskach z terenu powiatu kutnowskiego. Po raz
pierwszy znaleziono je w 1947 roku na stanowisku archeologicznym zwa-
nym �£ysa Górka�, u zbiegu ulic Orlej i Wilczej, na cmentarzysku z bardzo
ciekawym grobem wojownika. Jednak najwiêkszym do tej pory przeba-
danym jest cmentarzysko w Kutnie � £¹koszynie, gdzie rozpoznano ponad
trzysta grobów, z których na przestrzeni  ponad dwudziestu lat wyeksplo-
rowano oko³o 50 fibul (niestety wiêkszo�æ we fragmentach). Znajdowano
je nie tylko w grobach ¿eñskich, gdy¿ jak zaznaczono wy¿ej s³u¿y³y do
spinania szat kobietom jak i mê¿czyznom.
Wydaje siê jednak, ¿e najbardziej interesuj¹ce i intryguj¹ce jest cmenta-
rzysko w Mnichu, gdy¿ znajduj¹ce siê tam groby maj¹ kszta³t krêgów
kamiennych. Jest ono przypisywane, podobnie jak cmentarzysko w Odrach
na Pomorzu Gdañskim, Gotom i Gepidom peregrynuj¹cym ze Skandynawii
ku Morzu Czarnemu.
Poniewa¿ przez stulecia kszta³t i forma fibul ulega³y licznym przeobra¿e-
niom profesor Oscar Almgren � szwedzki archeolog i profesor Józef
Kostrzewski � odkrywca Biskupina, dokonali systematycznego podzia³u
tych zabytków. Jest to tzw. typologia wg Almgrena i typologia Kostrzew-
skiego. Dziêki tej systematyzacji mo¿na okre�liæ ich chronologiê,
przynale¿no�æ kulturow¹, a tak¿e zasiêg wystêpowania.

(Autor: Sylwia Stasiak, kustosz dzia³u archeologii
Muzeum Regionalnego w Kutnie)

KUTNOWSKIE FIBULE

Fibule ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie prezentowane
na wystawie sta³ej �Miasto w czasie i przestrzeni�. Pierwsza z lewej
znaleziona w Mnichu, pozosta³e dwie na cmentarzysku w £¹koszynie.

Od 64 lat w zbiorach oporowskich
przechowywana jest rze�ba z wypa-
lanej gliny wykonana w latach 1912-
1918 prawdopodobnie w³asnorêcznie
przez Stanis³awa Czapka, dyrektora
artystycznego manufaktury w Pacy-
kowie ko³o Stanis³awowa (obecnie
Ukraina) przedstawiaj¹ca pó³nagiego
Hermesa (Merkurego) przypinaj¹cego
skrzyde³ka do sanda³a. Ta pe³na rze�ba
pokryta ciemnoszar¹ glazur¹ z roz-
bieleniami wiernie powtarza s³ynn¹
rze�bê w marmurze Jeana Baptist
Pigalle (1714-1785) z paryskiego
Luwru. Postaæ Merkurego os³oniêta
na udzie pomiêt¹ draperi¹ (chlamida
- rodzaj peleryny) i lekko pochylona
w lewo z wyci¹gniêtymi rêkami
dotykaj¹cymi stopy nie traci kontaktu
wzrokowego z widzem, przypina
skrzyde³ka do sanda³a machinalnie
bez potrzeby patrzenia na wykonywan¹
czynno�æ. Zawadiacki, m³odzieñczy
u�miech na twarzy patrona przedsiê-

HERMES (MERKURY)

biorców, handlarzy, podró¿nych i pasterzy zdradza usposobienie tego prze-
bieg³ego, zwinnego, pe³nego pomys³ów boga, syna Zeusa i Mai. Kapelusz
Hermesa petazos z szerokim rondem i skrzyde³kami po bokach przykrywa
krótkie faliste w³osy. U nóg boga le¿y kaduceusz (laseczka z rozszczepio-
nymi wê¿ami). Przedstawienia Hermesa w postaci rze�b, witra¿y ceramiki
artystycznej, do której zaliczamy nasz eksponat, zdobi³y przewa¿nie gabinety
w³a�cicieli, dyrektorów czy prezesów Zarz¹dów fabryk, kopalni, cukrow-
ni, b¹d� innych zak³adów do 1945 roku. Ryszard Rau

J.B. Pigalle, Hermes, bia³y mar-
mur, 2 æw. XVIII w., Luwr.

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Bor-
kowskiego w Kro�niewicach swoje
zas³u¿one miejsce na ekspozycji sta³ej
ma Jan Skotnicki � malarz prze³omu
XIX i XX wieku, uczeñ Jacka Mal-
czewskiego, Józefa Mehoffera i Leona
Wyczó³kowskiego. Spo�ród wielu
dzie³ na uwagê zas³uguje portret
mistrza � Jacka Malczewskiego wyko-
nany przez Skotnickiego w 1907 r.
Malarz przedstawiony zosta³ w pozycji
siedz¹cej. W lewej d³oni trzyma
zabarwion¹ paletê i komplet pêdzli,
prawa rêka spoczywa na oparciu krze-
s³a. Artysta ubrany jest w ciemny gar-
nitur, kamizelkê i szar¹ czapkê. Strój
rozja�nia jasnob³êkitna koszula
i muszka w odcieniu soczystej czer-
wieni. Z cieniowanego b³êkitem t³a
wy³ania siê alegoryczna postaæ kobieca
w bia³ej, d³ugiej szacie. Postaæ wy-
daje siê byæ lekka, zwiewna, niemal¿e
eteryczna. Czy¿by to Muza? Personi-
fikacja twórczej inspiracji? Nie-

uchwytne natchnienie, które pojawia siê na moment i za chwilê bezpow-
rotnie znika? Dlaczego jednak d³onie zjawy zniewolone s¹ kajdanami,
a na jej ramieniu spoczywa orze³ z rozpostartymi skrzyd³ami? Biel szat,
czerwono znaczone usta i polityczny kontekst powstania dzie³a (1907 r.)
przywo³uj¹ na my�l tak¿e inn¹ symbolikê, symbolikê Polski - zniewolonej
kajdanami zaborcy, Polski tu³aczej� Mo¿e wiêc dusza artysty jednakowo
czeka na przyp³yw natchnienia, jak i na utracon¹ wolno�æ? Obraz z kro-
�niewickiego Muzeum mierzy 148,5 x 73,5 cm. Wykonany jest na p³ótnie
i kilka lat temu dokonano jego konserwacji. Na sta³e mo¿na go ogl¹daæ
w kro�niewickim Muzeum w �Saloniku� obok innych dzie³ pêdzla Jana
Skotnickiego (�Rybak�, �Ma³y gospodarz�, �Kazimierz nad Wis³¹�).
Oprócz tych obrazów Muzeum posiada tak¿e ca³¹ tekê rysunków i szki-
ców, które wysz³y spod rêki Jana Skotnickiego. Nie brakuje w niej pejza¿y,
portretów czy kobiecych i mêskich aktów.             Anna Rajska

PORTTRET MISTRZA

Fundacja Dzieciom �Zd¹¿yæ z pomoc¹� KRS 00000 37904
W polu informacje uzupe³niaj¹ce: 12068 STOKFISZ JULIA

Julia ma jedno marzenie - byæ w przyszlosci samodzieln¹.
Julia przysz³a na �wiat 30.09.2007 r. W wieku 16 miesiêcy przesz³a
skomplikowan¹, wielogodzinn¹, operacjê krêgos³upa, gdy¿ na skutek
guza okolicy przykrêgos³upowej dosz³o do z³amania krêgów Th 10-Th
12. Cierpi na pora¿enie koñczyn dolnych. Jedynie ciê¿ka, systematycz-
na a przede wszystkim kosztowna rehabilitacja , mo¿e sprawiæ, ¿e Julia
stanie w przysz³o�ci na w³asnych nó¿kach. Niestety, sprzêt, zabiegi oraz
bie¿¹ca terapia przewy¿sza mo¿liwo�ci finansowe nas-rodziców.
Indywidualne wp³aty prosimy kierowaæ na konto:

Fundacja Dzieciom �Zd¹¿yæ z pomoc¹�
ul. £omiañska 5, 01-695 Warszawa

Nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytu³em: 12068 Stokfisz Julia - darowizna na pomoc i ochronê zdrowia.

Dziêkujemy za Pañstwa pomoc!  Renata i Adam Stokfisz

1% PODATKU DLA JULII

W czwartek, 26 lutego 2015 r., w O�rodku Kultury Gminy Kutno w Lesz-
czynku odby³a siê XXXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej �M³odzie¿ zapobiega po¿arom� Szko³ê Podstawow¹ im.
Bohaterów Walk nad Bzur¹ reprezentowali: Bartosz Sobczak (kl.VI),
Natalia Pawlak (kl.V) i Wiktor Paca³owski (kl.VI). Wykazali siê du¿¹
wiedz¹ i zajêli odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Uczniowie
Bartosz Sobczak i Natalia Pawlak zakwalifikowali siê do eliminacji
powiatowych, a konkurs odbêdzie siê w marcu. W grupie gimnazjów zwy-
ciê¿yli: Maria Szubska, Aleksander Mordzak i Kacper Czapliñski. Wszyscy
s¹ uczniami Gimnazjum przy Zespole Szkó³ w Byszewie. Do eliminacji
powiatowych w tej grupie wiekowej zakwalifikowali siê Maria Szubska
i Aleksander Mordzak.

LAUREACI
Sukces uczniów Szko³y  Podstawowej we Wroczynach i Zespo³u Szkó³
w Byszewie w XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej �M³odzie¿ zapobiega po¿arom�.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Prowadz¹cy podkre�la, ¿e robi to z ogromna przyjemno�ci¹. �To szko³a,
do której zawsze bêdê chêtnie wraca³. Panuje tu wspania³a, ciep³a atmos-
fera. To tu pozna³em pierwsze wzory i twierdzenia matematyczne równie¿
odnios³em swój pierwszy powa¿ny sukces � zosta³em mistrzem Polski
w�ród gimnazjalistów w konkursie informatycznym.�
Bartosz Bieganowski ukoñczy³ jednocze�nie studia licencjackie na
kierunku matematyka i informatyka w 2013 roku na Wydziale Matematyki
i Informatyki w Toruniu uzyskuj¹c ocenê bardzo dobr¹ na obu dyplo-
mach. W ramach indywidualnego programu studiów realizowa³ przed-
mioty przeznaczone dla doktorantów.
Obecnie jest studentem pi¹tego roku i zajmuje siê prac¹ badawcz¹. Uda³o
mu siê udowodniæ istnienie rozwi¹zania w stanie podstawowym dla
niejednorodnych nieliniowo�ci typu quintic-cubic równania Schr?dingera,
uogólniaj¹c tym samym wyniki Badiale i Serra z 2011 roku. Bartosz
Bieganowski jest wspó³pracownikiem grupy badawczej realizuj¹cej
zadania Grantu NCN. W roku 2014 wraz z trzema studentami UMK
zosta³ laureatem programu �Generacja Przysz³o�ci� Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego.
Jako student by³ wielokrotnym laureatem konkursów matematycznych
i programistycznych m. in. w 2013/14 roku zdoby³ nagrodê III stopnia
w znanych miêdzynarodowych zawodach �Wiliam Lowell Putnam
Mathematical Competition�, w roku 2014/2015 sukces ten powtórzy³,
w 2014 roku nagrodê III stopnia w presti¿owych zawodach �International
Mathematics Competition for University Students�.
Lista sukcesów absolwenta szko³y w Byszewie jest bardzo d³uga, jednak
najbardziej godne podkre�lenia jest to, ¿e jest on osob¹, która bardzo chêtnie
dzieli siê swoj¹ wiedz¹ z innymi. Ju¿ bêd¹c uczniem Gimnazjum w By-
szewie we wspó³pracy z nauczycielem prowadzi³ warsztaty informatyczne
dla rówie�ników, bêd¹c studentem w 2010 roku  warsztaty dla uczniów
I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie. Obecnie uczestniczy i wyg³asza
referaty podczas licznych  konferencji naukowych. Jest autorem zadañ
i cz³onkiem komitetu organizacyjnego Miêdzynarodowego Konkursu
Informatycznego �Bóbr�.
Osi¹gniêcia Bartosza zosta³y uhonorowane przyznaniem Stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w grudniu 2014 roku.
��ledz¹c swoj¹ drogê edukacji mogê �mia³o stwierdziæ, ¿e niczego bym
w niej nie zmieni³. Moje pierwsze kroki rozpoczê³y siê w Byszewie i nigdy
nie posiada³em kompleksów, ¿e jestem uczniem z prowincji. Patrz¹c
z perspektywy czasu mogê stwierdziæ, ¿e po ukoñczeniu Gimnazjum
w Byszewie bez problemu zda³em egzaminy do Liceum Akademickiego
w Toruniu. Bardzo mi³o wspominam czasy uczniowskie, bêdê siê stara³
jak najczê�ciej powracaæ do swojej pierwszej szko³y i wspieraæ dzieciaki.�

MŁODY NAUKOWIEC

Warsztaty dla uczniów klas II Gimnazjum w Byszewie.
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Sprzedam du¿y dom jednorodzinny
w zabudowie bli�niaczej, dzia³ka
360 m2, wszystkie media, centrum
Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków. 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 stan-
dard 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 han-
dlowy 25 m2 + mieszkanie 73 m2,
centrum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie me-
dia). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235

Wynajmê budynek o pow. 60 m2 na
dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem holen-
derskim o pow. 40 m2 ka¿dy) wraz
z P.T. zabudowy. Istnieje mo¿liwo�æ
wykupu komercyjnego doj�cia do je-
ziora. Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 0-604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel. 519-
762-235
Odst¹piê plac na cmentarzu w Kut-
nie przy 1 bramie. Tel. 667-218-122
Sprzedam dom piêtrowy w Kro-
�niewicach. Bardzo pilne. Tel. 669-
495-985
Zamieniê mieszkanie ZNM (kawa-
lerka) w centrum Kutna na wiêk-
sze min. 2 pokoje. Tel. 512-582-468
Zamieniê 19 m2 kawalerkê na
mieszkanie lokatorskie 2 pok.,  mo¿e
byæ zad³u¿one. Tel. 696-023-530
Sprzedam dzia³kê pod inwestycje
8 tys m2 przy ul. £¹koszyñskiej
(przy EKO). Tel. 508-722-413
Sprzedam dzia³ki budowlane

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

WPISANY W HISTORIĘ
Bardzo popularn¹ postaci¹ na naszym terenie w latach 50-tych i 60-tych
by³ trener bokserskiej sekcji �Stali� Kazimierz Rydlewski. Przez 22 lata
swojej pracy trenerskiej wychowa³ wielu dobrych piê�ciarzy, mistrzów
okrêgu ³ódzkiego oraz cz³onków kadry narodowej juniorów i seniorów.
Kutnowska �Stal� walczy³a w latach 1960-1962 przez dwa sezony
w II lidze. Dziêki piê�ciarstwu w tamtych latach mogli�my zobaczyæ
w Kutnie s³awy takie jak: Zygmunt Chych³a (trener �Gedanii� Gdañsk),
czy zawodników: Leszka Drogosza, Kazimierza Pa�dziora, olimpijczy-
ków i mistrzów Europy.
Kazimierz Rydlewski w roku 1937, maj¹c 15 lat, zacz¹³ uprawiaæ boks
w Klubie Sportowym �Strzelec� (Kutno) pod okiem trenera W³adys³awa
Smolarskiego. Do czasu wybuchu II wojny �wiatowej stoczy³ jako junior
zaledwie 4 walki. Po wyzwoleniu, w 1947 r. wspólnie z Feliksem Bednar-
kiem, Janem Jaworskim i Bronis³awem Owczarkiem za³o¿y³ sekcjê boksu
przy SKS - �Vis�. W sierpniu 1945 r. powsta³a sekcja przy Zak³adowym
Klubie Sportowym Metalowców �Kraj�, w której by³ zawodnikiem i tre-
nerem. Pierwszy mecz towarzyski �Kraj rozegra³ w styczniu 1950 r.
z RTS �Widzew� - £ód� wygrywaj¹c 10:6. Pierwsz¹ �ósemk¹� byli:
Zdzis³aw Osiñski, Ryszard Walichnowski, Henryk Jêdrzejczak, W³ady-
s³aw Sobczak, Jerzy Wardencki, Zygmunt Stasiak, Jerzy Szychulski
i Ryszard Langiewicz. W 1952 r. dru¿yna �Stali�, po zwyciêskim poje-
dynku z �Gwardi¹� - £ód�, wywalczy³a awans do klasy A.
Jako zawodnik Kazimierz Rydlewski zakoñczy³ karierê w 1952 r. i od tej
pory po�wiêci³ siê wy³¹cznie pracy trenerskiej. Ukoñczy³ z wyró¿nieniem
kursy trenerskie w £odzi i w warszawskiej AWF. Zdobyt¹ wiedzê przeka-
zywa³ zawodnikom �Stali�.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e w latach 50-tych w naszym mie�cie istnia³a du¿a
rywalizacja w boksie. W 1952 r. posiadali�my 4 sekcje piê�ciarskie: �Stal�,
�Spójnia�, �Kolejarz� i GWKS. W pionie F.S. �Stal� w okrêgu ³ódzkim
podopieczni Kazimierza Rydlewskiego 6-krotnie zdobywali dru¿ynowo
I miejsce. Zawodnicy �Stali� w 1953 r. walczyli w klasie wojewódzkiej
(III liga). Kutno maj¹c dobrych piê�ciarzy w kilku sekcjach startowa³o
w meczach o puchar miast PZB. W 1953 roku reprezentacja Kutna poko-
na³a kolejno: Ostrów Wlkp. (12:8), K³odzko (13:7), Now¹ Sól (12:9).
Zawodnicy �Stali� i �Kolejarza� walczyli w indywidualnych mistrzo-
stwach by³ego województwa ³ódzkiego i mistrzostwach Polski. W tym
czasie znani ju¿ byli na ringach Polski: Stanis³aw Góralski, Henryk Wrze-
siñski, Zbigniew Ko�ko, Jan Chmielecki oraz Mieczys³aw Kucharski.
W 1956 r. �Stal� walczy³a w III grupie ligi z takimi dru¿ynami jak: �W³ók-
niarz� - Pabianice, �Budowlani� - Olsztyn, �Jagiellonia� - Bia³ystok.
29 wrze�nia 1958 r. odby³ siê w Kutnie miêdzynarodowy mecz Kutno -
Hanower (RFN) zakoñczony wynikiem remisowym 10:10. W reprezentacji
Kutna walczyli piê�ciarze �Stali� i �Czarnych�.W czasie tego meczu
dosz³o do wielkiej sensacji. W wadze lekkiej Henryk Wrzesiñski pokona³
w III rundzie przez tko niemieckiego �króla nokautu� Martiniego. Ekipa
niemiecka nie mog³a uwierzyæ, i¿ w takim ma³ym mie�cie, mo¿e byæ tylu
�wietnych piê�ciarzy. Trener Rydlewski sekundowa³ w 1959 roku repre-
zentacji £odzi w meczu miêdzynarodowym w ZSRR z II reprezentacj¹
Estonii. Z Kutna barw £odzi bronili, wygrywaj¹c swe walki Z. Ko�ko
z �Czarnych� R. Dêbicki ze �Stali�. W 1960 r. po³¹czy³y siê sekcje
�Stali� i �Czarnych�. Nowa dru¿yna w silnym sk³adzie znalaz³a siê
w II lidze. W tym czasie Kazimierz Rydlewski i trenerzy: W³adys³aw
Smolarski oraz Jan Jaworski mieli mocn¹ dru¿ynê. Awans wywalczyli
nastêpuj¹cy zawodnicy: Czes³aw Nodzak, Stanis³aw Góralski, Zbigniew
Ko�ko, Roman Dêbicki, Mieczys³aw Kucharski, Jan Chmielecki, Ryszard
Cajkowski, W³adys³aw Kosiorek, Stefan Piotrowski, Zygmunt Stasiak;
rezerwowi: Krokus, Przybysz, Brudziñski, Czajkowski. Dru¿yna �Stali�
znalaz³a siê w I grupie w�ród silnych zespo³ów: �Zawiszy� - Bydgoszcz�,
�Burzy� - Wroc³aw, �Gedanii� - Gdañsk, �Pogonii� - Szczecin, �Warty� -
Poznañ.
16.X.1960 r. w Kutnie odby³ siê drugi mecz miêdzynarodowy, w którym
�Stal� pokona³a Wiener Box Verin z Austrii 16:4. Niestety bokserzy �Stali�
nie mogli sprostaæ ligowym dru¿ynom, w których sk³adzie znajdowa³o
siê wielu kadrowiczów i mistrzów. Zawsze byli amatorami, trenowali po
pracy, nie posiadali w³asnej sali sportowej (trenowali w sali LO im. J.H.
D¹browskiego), mecze odbywa³y siê b¹d� w hali produkcyjnej Fabryki
�Kraj� lub w ma³ej salce kinowej, pó�niej sto³ówce �Kraju�. Po dwulet-
nim pobycie bokserzy �Stali� opu�cili II ligê. Wielu zawodników wyje-
cha³o z Kutna, zasilaj¹c inne ligowe kluby w Polsce. Trener Rydlewski
pozosta³ na swym stanowisku do koñca, jak przysta³o na �kapitana stat-
ku�. By³y jeszcze zrywy i powroty weteranów. Znów walki w III lidze,
z ró¿nym skutkiem. Jeszcze w 1968 r. na mistrzostwach seniorów okrêgu
³ódzkiego w £odzi Bogdan Sobota ze �Stali� przypomnia³ o Kutnie,
zdobywaj¹c ostatni w historii tytu³ mistrza okrêgu ³ódzkiego w wadze
lekkiej. Definitywny koniec boksu w Kutnie nast¹pi³ w 1972 r. Mo¿e nie
dosz³oby do tego, gdyby nie pozostawiono osamotnionego trenera, który
ju¿ mia³ serdecznie do�æ w ostatnich latach bezsilnych zmagañ z zarz¹-
dem klubu. Gdy by³y wyniki II liga, III liga, by³o grono dzia³aczy, gdy
chodzi³o o ratowanie boksu, czyli mozolne szkolenie juniorów, trener
Rydlewski pozosta³ tylko z kierownikiem sekcji, Feliksem Materk¹.
W 1972 r. zarz¹d �Stali� zaabsorbowany by³ budowaniem silnej dru¿yny
pi³karskiej, ze znanym skutkiem.
Kazimierz Rydlewski przez 22 lata by³ wiernym i dobrym trenerem,
wychowa³ wielu doskona³ych, jak na miejscowe warunki zawodników.
Dumny jest, ¿e z ma³ego Kutna bokserzy byli, b¹d� ocierali siê o kadrê
Polski. Zbigniew Szczepañski , Jan Chmielecki, Mieczys³aw Kucharski,
Stanis³aw Stêpniak, Roman Dêbicki i wielu innych sukcesy sportowe
zawdziêcza swemu trenerowi.
Za swoje zas³ugi dla piê�ciarstwa w Kutnie, K. Rydlewski uhonorowany
zosta³ bardzo skromnie. Posiada wyró¿nienia: Z³ot¹ Odznakê Zwi¹zku
Zawodowego Metalowców, Honorow¹ Odznakê Województwa £ódzkiego,
Honorowe Odznaki 35 i 40-lecia £OZB. Wa¿niejsze od odznak jest to, ¿e
niema³y kawa³ek swojego ¿ycia wpisa³ w historiê kutnowskiego sportu.

W³. Chrzuszcz; �G³os Kutnowski�

Karambol
W pi¹tek, 6 marca, �liska nawierzch-
nia oraz miejscowo wystêpuj¹ca gê-
sta mg³a spowodowa³y, ¿e warunki
na drogach powiatu ³êczyckiego
by³y bardzo trudne. Oko³o godziny
8.05 w miejscowo�ci Krzyszkowice
na terenie gminy Pi¹tek dosz³o do
karambolu, zderzenia piêciu aut. Na
stoj¹cy na poboczu drogi samochód
ciê¿arowy z naczep¹ najecha³ Opel.
Nastêpnie jad¹cy w kierunku Kutno
� Zgierz, kierowca ci¹gnika siod³o-
wego z naczep¹ marki Volvo, widz¹c
te pojazdy, zjecha³ na przeciwny
pas ruchu, gdzie zderzy³ siê czo³owo
z jad¹cym z przeciwka osobow¹
Kia. W wyniku uderzenia osobówka

wjecha³a do rowu. Z kolei w stoj¹ce
na drodze volvo wjecha³ jad¹cy
w kierunku Zgierz � Kutno TIR
marki Daf. Obra¿enia w tym zda-
rzeniu odnios³y osoby podró¿uj¹ce
osobow¹ Kia, którym poruszali siê
cz³onkowie zarz¹du kutnowskiego
szpitala - prezes Robert Wilanow-
ski i Joanna Trawiñska-Zab³ocka
oraz Ma³gorzata Marek. W wyniku
uderzenia osobówka wjecha³a do
rowu. Poszkodowani zostali prze-
wiezieni do szpitali w Kutnie oraz
£êczycy. Prezes szpital wyszed³ ze
zdarzenia prawie bez szwanku, jed-
nak obie panie dozna³y powa¿nych
obra¿eñ. Wszyscy kieruj¹cy byli
trze�wi. Przez oko³o dwie godziny

trwa³y utrudnienia w ruchu. Droga
by³a zablokowana w obu kierun-
kach. Policjanci wyznaczyli w tym
czasie objazdy.

Na dwóch gazach
W Strzegocinie, gmina Kutno,
samochód osobowy potr¹ci³ 2-letni¹
dziewczynkê. 69-letni kierowca
samochodu VW Sheran by³ pod
wp³ywem alkoholu (0,8 promila).
Dziewczynkê przewieziono do
szpitala w £odzi.

Po¿ar w Kongskilde
W pi¹tek, w zak³adzie przemys³o-
wym Kongskilde, przy ulicy Meta-
lowej w Kutnie, wybuch³ po¿ar.
W akcji ratowniczej uczestniczy³y
4 jednostki PSP Kutno oraz jed-

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ
D¹browice

rynek
tel. (24) 252-28-84

Kurki, koguty
odchowane

oraz kaczko-gêsi
zamawiaæ

Sójki - Parcel
tel. (24) 252-11-34

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

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 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

i inwestycyjne w Wierzbiu. Pilnie!
Tel. 789-101-389
Wynajmê lokal naprzeciw Man-
chatanu. ok. 40 m2 z mo¿liwo�ci¹
powiêkszenia. Tel. 501-658-220
Sprzedam tanio szafê tekstyln¹
i ³ó¿ko metalowe sk³adane z mate-
racem sprê¿ynowym. Tel. 604-254-132
Sprzedam umywalkê z bateri¹. Tel.
908-615-325
Sprzedam porcelanê �Chodzie¿�;
miseczki - 12 szt; wazon i inne. Tel.
608-615-325
Sprzedam kryszta³y. Tel. 608-615-325
Sprzedam tanio filmy na DVD (se-
riale i pojedyncze). W tym �Pogo-
da dla bogaczy�. Tel. 604-254-132

nostka OSP z Komadzyna. Przyczyn¹
po¿aru by³a wada urz¹dzeñ mecha-
nicznych, w wyniku którego dosz³o
do zapalenia siê filtru �rutownika.
Jeszcze przed przyjazdem stra¿y,
z zak³adu ewakuowano 89 pracow-
ników. Po¿ar obj¹³ powierzchniê
tylko 6 m2. Akcja ga�niczo-ratow-
nicza trwa³a ponad 2 godziny.

Po¿ar komisariatu
Trwa dochodzenie w sprawie po¿aru
Komisariatu Policji w Kro�niewi-
cach. Sp³onê³y trzy pomieszczenia
na parterze budynku, który zosta³
w zesz³ym roku gruntownie wyre-
montowany. Ogieñ wybuch³
w recepcji i pomieszczeniach na
parterze.
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

¯YCIE SPORTOWE
KoszykówkaPi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Judo

Na boisku by³ej �Kutnowianki� rozegrany zosta³ pi¹ty mecz sparingowy
przez kutnowski zespó³ graj¹cy w A klasie ³ódzkiej - grupa III. Przeciw-
nikiem dru¿yny trenera S³awomira Ryszkiewicza i kierownika Andrzeja
Królaka by³a czo³owa ekipa ³ódzkiej klasy okrêgowej z Parzêczewa. Kut-
nianie prowadzili w tym spotkaniu kontrolnym 1:0, 2:0 i 3:2. Potem, gdy
na boisko weszli zmiennicy, do futbolowego g³osu doszli ju¿ rutynowani
przeciwnicy - co podkre�la³ w rozmowie z �P¯K� kierownik Andrzej
Królak. Sparing jak najbardziej po¿yteczny. Cieszy fakt powrotu do naszego
teamu Piotra Michalskiego, który przebywa³ ostatnio w Holandii. Ten
bramkostrzelny napastnik zdoby³ zreszt¹ trzeciego gola. Pierwsz¹ bramkê
dla barw �Kutna� strzeli³ Piotr Kierus, a drug¹ - Micha³ Wietrzyk.

KS Sand Bus Kutno - Orze³ Parzêczew 3:5 (2:1)
Intensywnie przygotowuj¹ siê do inauguracji rundy wiosennej sezonu
2014/2015 w A klasie ³ódzkiej pi³karze KS Kutno rozgrywaj¹c mecze
sparingowe. W szóstym spotkaniu kontrolnym przeciwnikiem zespo³u
trenera S³awomira Ryszkiewicza i kierownika Andrzeja Królaka by³a dru-
¿yna Olimpii Ko³o graj¹ca w IV lidze wielkopolskiej. Jak powiedzia³
�P¯K� kierownik Andrzej Królak nasi pi³karze reprezentowali lepsz¹ grê
ni¿ w poprzednich meczach, szczególnie w formacjach defensywnych.
Spotkanie rozegrano na boisku by³ej �Kutnowianki�.

KS Sand Bus Kutno - Olimpia Ko³o 2:2 (0:0)
W 48 minucie prowadzenie dla gospodarzy zdoby³ z karnego Bartosz
Kaczor. Go�cie wyrównali w 75 minucie. W 83 minucie drugiego gola
dla kutnian strzeli³ z rzutu wolnego, z 25 metrów, Gracjan Sobczak. Wy-
równanie pad³o w 90 minucie przy wyra�nym gapiostwie naszej obrony.
W zespole kutnowski testowany by³ stoper Rafa³ ¯emiga³a z Górnika
£êczyca. Wypad³ dobrze.

W podwarszawskim Borzêcinie Du¿ym Gminny O�rodek Kultury i Sportu
Stare Babice zorganizowa³ halowy turniej. Drugie miejsce wywalczy³a
w nim dru¿yna Kamila Ga³¹zki z Bedlna. W drodze do fina³u jego pod-
opieczni pokonali: Partyzanta Leszno 1:0 (bramka Adriana Piórkowskiego),
Mewê Krubin 3:0 (gole - 2 Kacper Nowacki i Dominik Kraszkiewicz)
oraz B³onie 2:1 (bramki - Adrian Piórkowski, Dominik Kraszkiewicz).
W finale reprezentanci GKS Bedlno (rocznik 2005), po zaciêtym spotkaniu,
przegrali 0:1 z gospodarzami zawodów. Nale¿y podkre�liæ to, ¿e MVP
tego dobrze zorganizowanego turnieju zosta³ futbolista z Bedlna Szymon
Nowotniak. Sympatyczni pi³karze GKS-u grali w sk³adzie: Gracjan Zna-
jewski, Kacper Nowacki, Mateusz Urbañski, Mateusz Ga³usa, Dominik
Kraszkiewicz, Patryk Kowalski, Piotr Bartczak, Piotr G³uchowski, Kamil
Dutkiewicz, Adrian Piórkowski, Szymon Nowotniak.

SREBRO BEDLNA

Dobiegaj¹ koñca spotkania pierwszej i drugiej ligi w mistrzostwach kut-
nowskich amatorów w hali. Rozgrywki w Szkole Podstawowej nr 1 ciesz¹
siê du¿ym zainteresowaniem, a prowadzone s¹ przez Miejski O�rodek
Sportu i Rekreacji w Kutnie. W I lidze (13 dru¿yn) na prowadzeniu jest
dru¿yna Starter Biuromax Viva, która ju¿ praktycznie zosta³a mistrzem,
gdy¿ niespodziewanie Hurt Pap AZS przegra³ z Protektorem 2:5 na jedn¹
kolejkê przed koñcem rozgrywek. Najlepszymi strzelcami s¹: Micha³
Witkowski (Sami Swoi) z 27 golami i Mariusz Ja�kiewicz (OBA Nijhof
Wassink) - 24 bramki.
Ciekawie te¿ wygl¹da sytuacja w drugiej lidze, gdzie gra te¿ 13 dru¿yn.
Szansê na awans do pierwszej ligi ma a¿ piêæ dru¿yn. Prowadzi �ródmie�cie
(28 pkt.) przed KP Klonowiec (26), Stalexem (23), W³adcami Pó³nocy (23),
Omeg¹ (22). Preferowane s¹ trzy pierwsze lokaty! Najskuteczniejszymi
zawodnikami s¹: £ukasz Waliszewski (�ródmie�cie) - 25 bramek oraz
Micha³ Majtczak (KP Klonowiec) - 17, Damian Motyliñski (Abstraxi) - 17
i Adrian Korycki (Ultras) - 16.

ZACIĘTE MECZE KAHLPN

Po zwyciêstwie dru¿yny trenera
Jaros³awa Krysiewicza w Szczecinie
(92:68) nad Kingiem Wilki Morskie
kutnianie jechali do stolicy Dolnego
�l¹ska, aby walczyæ o wygran¹ z nie
najlepiej ostatnio spisuj¹cym siê
��l¹skiem� - chocia¿ jest on nadal
potentatem Tauron Basket Ligi.
W dodatku, w jaskini lwa, chcia³ te¿
�popisaæ siê� coach teamu Kutna
Jaros³aw Krysiewicz, który z WKS
�l¹sk Wroc³aw zdobywa³ piêcio-
krotnie tytu³ mistrza Polski. Ju¿
przed tym meczem zapowiada³o siê
arcyciekawie, Przypomnijmy jeszcze,
¿e w Kutnie jesieni¹ wroc³awianie
wygrali, bo mieli wielkie, wielkie
szczê�cie i... wyprzedzamy wydarzenia

SZCZĘŚCIE BYŁO BLISKO!

- nasi mieli te¿ fataln¹ czwart¹ ods³onê meczu. �l¹sk wygra³ wtedy 76:71,
w kwartach: 18:27, 16:8, 18:20, 24:16). We Wroc³awiu, po 30 minutach,
kutnianie prowadzili 60:57, a na pocz¹tku czwartej kwarty Kwamain
Mitchell rzuci³ za trzy punkty i �Polfarmex� prowadzi³ 63:57. Co siê potem
sta³o - nikt nie mo¿e zrozumieæ! Nasi przez 7 minut nie zdobyli punktu...
Przegrali mecz, chocia¿ Wielka Niespodzianka In Plus by³a tu¿! tu¿!
Kolokwialnie pisz¹c - na wyci¹gniêcie rêki. Mecz rozpocz¹³ siê od trzech
trójek z rzêdu Kevina Johnsona - foto - (w dwóch ostatnich meczach
Polfarmexu zdoby³ on 46 punktów). Niestety, w czwartej kwarcie nie
dosta³ ¿adnej pi³ki od kolegów bêd¹c na otwartej pozycji. Poza ambicj¹
i wol¹ walki �Polfarmex� pokaza³, ¿e brak mu jeszcze do�wiadczenia
w TBL. Mecz ze �l¹skiem - mimo pora¿ki - udowodni³, ¿e kutnianie mog¹
walczyæ z najlepszymi. Grali przecie¿ jak równy z równym. Zabrak³o jakby
pe³nej koncentracji w koñcówce! Mimo wszystko brawa dla Naszych!

WKS �l¹sk Wroc³aw - Polfarmex Kutno 78:68
(w kwartach: 26:18, 14:23, 17:19; 21:8)

�Polfarmex�: Kevin Johnson 18, Kwamain Mitchell 17, Patrik Auda 9,
Grzegorz Grochowski 8, Kevin Fletcher 5, Bart³omiej Wo³oszyn 4, Mateusz
Bartosz 3, Kamil £¹czyñski 2, Marcin Malczyk 2, Jacek Jarecki 0.

Grupy m³odzie¿owe Koszykarskiego Klubu Sportowego Pro-Basket Kutno
zwyciê¿aj¹ swoich rywali w mistrzostwach regionu ³ódzkiego. Podopieczne
Karoliny Kociurskiej-Tomczak - ¿aczki U-12 - pokona³y po zaciêtych
pojedynkach: Inter-Marche Widzew £ód� 29:28 (7:10, 5:7, 7:2, 6:6;
dogrywka 4:3) i UKS Basket Aleksandrów £ódzki 33:27 (6:7, 6:7, 6:6, 15:7).
Kutnianki, które walcz¹ o miejsca 5-8, prowadz¹ po dwóch turniejach.
Dru¿yna KKS Pro-Basket Kutno AMZ w tych dwóch wygranych meczach
gra³a w sk³adzie (obok zdobyte punkty): Kinga Stasinowska 27, Natalia
Go³ofit 8, Milena Budner 3, Gabriela Nadolska 12, Wiktoria Kacperska 0,
Nikola Tomasik 2, Paulina Poniszewska 0, Ma³gorzata Jab³oñska 1,
Zuzanna Jarosiñska 0, Michalina Wujkowska 1, Edyta Sieczka 0, Julia
Pi³acik 0, Justyna Andziak 4, Wiktoria Wojtczak 4.
�wietnie prezentuj¹ siê m³odziczki (U-14) KKS Pro-Basket Sirmax Kutno,
które w swoim drugim meczu w finale B (o miejsce 5-8) odnios³y drug¹
wygran¹. Podopieczne zas³u¿onego trenera dla Basketu Ziemi Kutnowskiej
Adama Paw³owskiego pokona³y zdecydowanie zespó³ faworyta rozgry-
wek LUKS Trójkê Sieradz 80:27 (15:14, 17:5, 27:2, 21:6). Zwyciê¿czynie
gra³y w sk³adzie: Justyna Kozarska 7, Julia Myszkowska 14, Sara Kubiak 10,
Julita Ambroziak 4, Julia Brewiñska 0, Aleksandra ¯urawik 7, Iga Wo�-
niak 10, Natalia Kacalak 0, Zuzanna Sikorska 6, Dorota Ferensztajn 4,
Natalia Pietrzak 6, Ma³gorzata Siatkowska 12. Kutnianki - to rocznik 2002!
Cenn¹ wygran¹ odnie�li koszykarze U-14 KKS Pro-Basket TBS Kutno
pokonuj¹c GTK G³owno 62:48 (24:10, 13:17, 11:9, 14:12). Punkty dla
naszych barw zdobyli: Szymon Pajor 10, Bartosz Sobczyk 4, Mateusz
Kowalewski 7, Daniel Matuszewski 4, Maksymilian Majda 10, Patryk
Wojtczak 13, Kacper Liwiñski 2, Patryk Czarnecki 10, Albert Gomu³a 2.
Grali te¿: Cezary Staszewski, Kacper G¹szcz, Hubert Kra�kiewicz.
Czwarte zwyciêstwo odniós³ zespó³ ch³opców U-14 i z kompletem punktów
prowadzi w finale B mistrzostw województwa ³ódzkiego.

Esbank Junak Radomsko - KKS Pro-Basket Kutno 62:80
�Kutno�: Maciej Pluta 22, Szymon Pajor 13, Bartosz Sobczyk 3, Mateusz
Kowalewski 2, Maksymilian Majda 11, Patryk Wojtczak 2, Kacper
Liwiñski 7, Patryk Czarnecki 0, Cezary Staszewski 2, Albert Gomu³a 4,
Kacper G¹szcz 2, Albert Jarota 13, Hubert Kara�kiewicz 0.
Kolejn¹ wygran¹ zaliczy³a ekipa �Sirmaxu� pokonuj¹c w Akeksandrowie
£ódzkim UKS Basket 98:40. Najwiêcej punktów zdoby³y: Myszkowska 21,
Pietrzak 20, Ambroziak 18.

KKS PRO−BASKET WYGRYWA

Zawodnicy klubu Ippon MDK Kutno brali udzia³ (i to z powodzeniem)
w Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Juniorów M³odszych w Józefowie
ko³o Otwocka i turnieju w Piasecznie - niedaleko Warszawy. W Józefowie
rywalizowali d¿udocy roczników 1998-2000 z czterech województw
i z 42 klubów (mazowieckie, ³ódzkie, podlaskie i lubelskie). Najlepiej
zaprezentowa³ siê Wiktor Zamorowski, który by³ trzeci w kategorii
wagowej do 60 kg. Dotychczas Wiktor startowa³ w�ród m³odzików. Teraz
zadebiutowa³ (i to udanie) w kategorii junior m³odszy. Stoczy³ cztery walki,
z których trzy rozstrzygn¹³ wyra�nie na swoj¹ korzy�æ. Przegra³ za�
w pó³finale (przez yuko) z zawodnikiem z Miñska Mazowieckiego.
W Piasecznie z³oty metal w kategorii wagowej do 36 kg wywalczy³ Mi³osz
Myszkowski, który zwyciê¿y³ w czterech pojedynkach - trzy z nich
zakoñczy³ przed czasem. Nie�le wypad³ w tych zawodach Piotr Graczyk,
który w kategorii do 50 kg zdoby³ medal br¹zowy. Warto tak¿e podkre�liæ
czwarte miejsce Wojciecha Florczaka w kategorii 55 kg.

Szachy

SUKCESY KUTNIAN

W Skierniewicach odby³y siê zawody rejonowe szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Ich organizatorem by³ Szkolny Zwi¹zek Sportowy przy miej-
scowej SP nr 5. W�ród piêtnastu dru¿yn by³y cztery zespo³y reprezentuj¹ce
powiat kutnowski: Szko³a Podstawowa nr 6 im. Marii Sk³odowskiej-Curie
w Kutnie, Publiczna Katolicka Szko³a Podstawowa im. �wiêtego Stani-
s³awa Kostki w Kutnie oraz Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
w Kutnie i Gimnazjum im. Rodziny Rembieliñskich w Kro�niewicach.
W�ród szkó³ podstawowych najlepsz¹ ekip¹ okazali siê gospodarze - KS
�Pi¹tka� Skierniewice. Drugie miejsce wywalczy³ Klub Szachowy �Pa³ac�
Nieborów, a trzeci¹ lokatê zdoby³a reprezentacja SP nr 6 z Kutna. Gra³a
ona w sk³adzie: Katarzyna Wiklak, Marcelina Czajkowska, Pawe³ Kwiat-
kowski, Micha³ Kwiatkowski, Kacper Szerszeñ, Kacper Da³ek. Na czwartym
miejscu uplasowa³a siê dru¿yna Publicznej Katolickiej Szko³y Podstawowej
z Kutna. W kategorii Gimnazja wygra³ zespó³ z Gimnazjum nr 2 w Skier-
niewicach, a wicemistrzostwo przypad³o Pijarskiemu Gimnazjum Królowej
Pokoju w £owiczu. Kutnowskie Gimnazjum nr 3 zajê³o czwarte miejsce,
a gimnazjali�ci z Kro�niewic zdobyli pi¹t¹ lokatê.

BRĄZ „SZÓSTKI”

W hali RKS £ód� odby³y siê zawody regionu ³ódzkiego. Najwarto�ciowszy
rezultat i pierwsze miejsce osi¹gn¹³ junior m³odszy Adrian Jarosiñski,
który uzyska³ 180 cm w skoku wzwy¿ (rekord ¿yciowy). Sandra Kucharska
(junior m³odszy) oci¹gnê³a wzwy¿ 150 cm. Zajê³a drugie miejsce. Rekordy
¿yciowe poprawili tak¿e: B³a¿ej Wilanowski (m³odzik), który by³ pi¹ty
na 1000 m z czasem 3.01.25 min. i Bartosz Ruszkowski (m³odzik) - w dal
483 cm i na 60 m 8.39 s. Na wyró¿nienie zas³uguje tak¿e Kacper Ko�cielak
(r. 2003). W skoku w dal osi¹gn¹³ 406 cm.

DOBRE WYNIKI „DZIEWIĄTKI”
Lekkoatletyka

Koszykówka

MISTRZ POKONANY!
Po klêsce w Koszalinie w pierwszej rundzie Tauron Basket Ligi zespo³u
kutnowskiego (63:95) tylko niepoprawni optymi�ci liczyli na pozytywny
rezultat w Kutnie. Wielka wola walki oraz ambicja kutnian odnios³a sukces.
Pokonana zosta³a utytu³owana ekipa, co jest wielk¹ niespodziank¹ in plus.
Przed meczem kobiety otrzymywa³y ró¿e ufundowane przez Urz¹d Miasta
w Kutnie, a MVP lutego (zegarek) otrzyma³ od komisarza Wies³awa Zycha
zawodnik AZS-u Koszalin Qyntel Woods. Kutnianie odnie�li za³u¿one
zwyciêstwo prowadz¹c przez blisko 38 minut (najwiêcej 51:34). Go�cie
trenowani przez Serba Igora Milicica tylko cztery razy remisowali.

Polfarmex Kutno - AZS Koszalin 76:70
(w kwartach: 29:24, 22:10, 8:20, 17:16)

Polfarmex: Jakóbczyk 2, Jarecki 0, Malczyk 3, Auda 20, Wo³oszyn 11,
Mitchell 13, £¹czyñski 5, Bartosz 2, Johnson 20.

Po meczu - w atmosferze rado�ci - wrêczano �Kutnowski Hit� oraz puchar
i dyplom dru¿ynie Polfarmex-u za tytu³ �Najlepszego zespo³u Ziemi Kut-
nowskiej 2014 r.�. Inne trofea przypad³y: Krzysztofowi Jakóbczykowi
- najlepszemu zawodnikowi 2014 r., Jaros³awowi Krysiewiczowi - trene-
rowi 2014 r. Wyró¿nienie specjalne otrzyma³ Kwamain Mitchell. Nagrody
wrêczali: wiceprezydent miasta Kutna Zbigniew Wdowiak, przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jankowski, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki, d³ugoletni samorz¹dowiec
powiatu kutnowskiego Zdzis³aw Sapiejka, redaktor naczelny �P¯K�
Andrzej Stelmaszewski oraz prezesi Klubu Kibica Polfarmex-u - Joanna
Podemska i Jerzy Fronczak.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 402

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: A1-C8-G2-M8-A5-D11  M3-K7-H  I3-E2  D9-M7
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

Poziomo: A-1. Sypialny lub restauracyjny w sk³adzie daleko-
bie¿nego poci¹gu A-7. Drzewo stosowane do budowy okrêtów
B-9. Chroniony kuzyn wróbla C-1. Nagrodzony Oscarem (marzec
2012) dramat filmowy produkcji irañskiej (tak¿e roz³¹ka) D-9.
Obie¿y�wiat E-1. Szal damski z puchu strusich piór B-5. S³omka
do picia napojów G-1. �... gody� R. Polañskiego I-1. Po drugiej
stronie startu I-6. Pali siê w �wiecy J-9. Na palcu krowy K-1.
Zwiêkszanie L-9. Tak zwany stru� amerykañski M-1. Ich pierwsz¹
p³yt¹ by³a �Moolisha� M-5. Podziemna rzeka Hadesu.

Pionowo: 1-A. Efekt produkcji towaru 1-I. Dodatek do kakao
2-E. Nad Odr¹ znane z polskiej piosenki 3-A. M¹¿ ga�dziny 3-I.
Kr¹piel 4-F. Komnata 5-A. Spaja arkusze blachy 5-J. Taniec, ale
inaczej 6-E. Lekka ³ód� u¿ywana przez eskimosów 7-A. Strojnik
7-I. �... lot� Saint Exupery 9-A. Grecka wyspa na Morzu �ród-
ziemnym 9-I. Stan podobny do niepe³nego snu 11-A. Brak prze-
sady 11-I. Trybuna dla widzów na polu wy�cigowym 13-A. Heca,
komedia (pospolicie) 13-I Przyrz¹d gimnastyczny.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Urodzi³am siê 16 lutego 1922 r. w £owiczu. To by³y wspania³e lata. Mia³am
3,5 roku, gdy rodzice zapisali mnie do �Ochronki�, obecne przedszkole na ulicy
Podrzecznej obok rynku, na którym stoi piêkny ko�ció³ - fara. Do przedszkola
chodzi³a nas du¿a grupa dzieciaków. Dziewczynki i ch³opców w �Ochronce�
prowadzi³y dwie panie - bardzo mi³e i przystojne. £adnie do nas mówi³y. Mama
moja pracowa³a w jednostce wojskowej w sekretariacie. Jednostka mia³a ³adne
budynki i by³o te¿ �Kino Wojskowe�. Szko³a Powszechna  mie�ci³a siê na ulicy
Podrzecznej. W 1929 roku rodzice mnie zapisali do szko³y. Kierownik szko³y
przyj¹³ mnie do drugiej klasy, poniewa¿ umia³am trochê pisaæ i liczyæ. W domu
uczy³ mnie mój cioteczny brat i mama. W pa�dzierniku 1929 r. musieli�my
przeprowadziæ siê do Kutna, poniewa¿ ojciec mój Stefan Sokó³ skoñczy³ szko³ê
kolejow¹ przy dyrekcji PKP i dosta³ etat kierownika poci¹gów towarowych -
wêze³ Kutno. Ojcu trudno by³o doje¿d¿aæ do pracy, dlatego zamieszkali�my w
Kutnie. To by³ du¿y dom, od ul 3 Maja by³ hotel, a od podwórka by³y lokale do
wynajêcia. Mieszkali�my na pierwszym piêtrze. Mieszka³ tu te¿ profesor Kêska
z rodzin¹ oraz pañstwo Niziñscy z córk¹ Kal¹. By³y�my w jednym wieku. Ania
Kêska zginê³a w Warszawie w czasie wojny. Chodzi³y�my do jednej klasy Szko³y
nr 1, której kierownikiem by³ Wac³aw Seroka. Bardzo têskni³am za £owiczem,
poniewa¿ by³a tam ca³a nasza rodzina. Mieszkali�my w jednym domu, by³o
weso³o. Rodzice mieli znajomych le�ników w lasach Arkadii, Bolimowa, Nie-
borowa. Latem je�dzili�my tam na grzyby. Znajomy rodziców mia³ du¿¹ bryczkê
i dwa konie, wiêc je�dzili�my z tym panem do lasów jak ojciec mia³ wolny
dzieñ. Pierwszy raz w ¿yciu widzia³am du¿¹ polanê w lesie Nieborów pe³n¹
pomarañczowych grzybów. My�la³am, ¿e to kwiaty, a to by³y grzyby - rydze.
Nigdy wiêcej nie widzia³am tyle piêknych grzybów. W Szkole nr 1 uczy³ nas
geografii pan Karol Dobiñski i werbowa³ dzieci do Dru¿yny Harcerskiej, do
której rodzice mnie zapisali w 1932 roku. Dru¿ynow¹ dziewcz¹t by³a Jadwiga
Borys, a komendantk¹ - Pelagia £adykowska-Zys. Zbiórki harcerskie odbywa³y
siê co dwa tygodnie. Na zbiórkach uczy³a nas komendantka i dru¿ynowa jakim
powinien byæ harcerz. Powinien byæ grzeczny, skromny, pomagaæ s³abszym,
szanowaæ mundur i Krzy¿ Harcerski. Przysiêga harcerska to by³a wielka uro-
czysto�æ. Komendantka £adykowska przysz³a na zbiórkê, sprawdzi³a jak wy-
gl¹damy, pochwali³a nas i wybra³a nas piêæ harcerek. Dosta³y�my wiersze, mu-
sia³y�my siê nauczyæ ³adnie deklamowaæ. By³y to dwa utwory: ��mieræ pu³-
kownika� - wiersz o Emilii Plater i �Têsknota� - o Tadeuszu Ko�ciuszce. Zbli¿a³
siê dzieñ 3 Maja. W Kutnie stacjonowa³ 37 Pu³k Piechoty. To by³o �wiêto
Wojska. By³a piêkna akademia w Jednostce, wiêc  musia³y�my wypa�æ na pi¹tkê.
Polskiego uczy³a nas pani Seroczyñska, która bardzo pilnowa³a ¿eby�my ³adnie
wypad³y na tej imprezie. By³a piêkna i s³oneczna pogoda. Trybuna sta³a na
ulicy Królewskiej. Ciê¿ko siê maszerowa³o, poniewa¿ ca³a ulica wybrukowana
by³a du¿ymi kamieniami, które posypano ¿ó³tym piaskiem. Po defiladzie dowódca
Jednostki zaprosi³ nas na obiad do J.W. Z nami by³y: nasza komendantka druhna
£adykowska, dru¿ynowa Borys i nasz komendant Karol Dobiñski. Poczêsto-
wano nas wojskow¹ grochówk¹, ciastkami, s³odyczami i herbat¹. Orkiestra gra³a
i by³o bardzo weso³o. Dowódca podziêkowa³ nam wszystkim. Po przyjêciu
komendant Dobiñski odprowadzi³ nas do domów. Na ka¿dej zbiórce mia³y�my
szkolenia. Wspania³¹ dru¿ynê ma harcerstwo w szkole w Byszewie, któr¹ pro-
wadzi druhna Iwona Zawadzka. Byli�my w Byszewie i widzieli�my jacy kochani
s¹ harcerze. Przypomnia³y nam siê m³ode lata. Na spotkanie z harcerzami
zaproszono nas te¿ do Szko³y w Ostrowach. Przypomnia³y mi siê m³ode lata.
W 1934 roku przeprowadzili�my siê do Ostrów, do bardzo ³adnego domu cioci
Lucyny i Janiny Nagórskiej. To by³ ³adny dom, du¿e podwórko i du¿o drobiu,
³adne drzewa wi�ni; raj w porównaniu z Kutnem. Najgorsz¹ rzecz¹ by³a szko³a.
Daleko. Najgorsze by³y zimy - zaspy �niegu i zawieje, to by³o okropne. W Ostro-
wach zaczê³am pi¹t¹ klasê. Kierowniczk¹ Szko³y im. Tadeusza Ko�ciuszki by³a
pani Mieczys³awa Butler. Bardzo energiczna, ale dobrego serca. Harcerstwo
w szkole za³o¿y³a Ona. Dru¿ynow¹ nasz¹ by³a Hanna Krupianka, która uczy³a
nas historii. W 1935 r. urodzi³ mi siê braciszek Grzegorz, a w 1938 r. przyszed³
na �wiat drugi brat Krzysztof. Bardzo siê cieszy³am. W 1936 r. skoñczy³am
szóst¹ klasê i zda³am do Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego w Kutnie.
W Handlówce spotka³am kole¿anki ze Szko³y Podstawowej nr 1. Latem przy-
je¿d¿a³y do mnie do Ostrów w ka¿d¹ prawie niedzielê. W Ostrowach by³o du¿o
m³odzie¿y By³o mi³o i dobrze do 1939 roku. Okropna Wojna. Wielkie zmar-
twienia i strach. 10 wrze�nia 1939 r. by³ nalot na stacjê Ostrowy. Jecha³ d³ugi
poci¹g towarowy, którym jechali m³odzi ¿o³nierze do Gdañska. Tylu rannych
¿o³nierzy. My, m³ode dziewczyny, w szkole koñczy³y�my kurs sanitariuszek.
Egzaminy sk³adali�my w szpitalu, wiêc wiedzia³y�my jak opatrywaæ rannych.
Nigdy nie widzia³y�my tylu rannych. Bomba zrobi³a wielki lej i w tê dziurê
wpad³ parowóz. Zgin¹³ maszynista, pomocnik i kierownik poci¹gu. Krzyk, ludzie
biegali we wszystkie strony, p³acz, lament. Ca³a rampa towarowa przy stacji
Ostrowy zawalona by³a noszami, na których byli ranni ¿o³nierze. Jêki i krzyk
do dzi� s³yszê. Pomaga³y�my jak mog³y�my, ale wyszed³ pan doktor z pistoletem
i powiedzia³ do nas: Dziewczêta uciekajcie st¹d w tej chwili, bo bêdzie drugi
nalot i zginiecie. Wypêdzi³ nas. Na stacji gotowa³y�my herbatê, wodê i donosi-
³y�my rannym. Rano ju¿ rannych ¿o³nierzy nie by³o. Zabici kolejarze zostali
pochowani na cmentarzu w Woli Pierowej, wie� ko³o Ostrów. Zaczê³a siê d³uga
okupacja w Ostrowach. Jak prze¿yli�my wojnê i okupacjê napiszê, je¿eli dam
radê. Serdecznie pozdrawiam Pañstwa w Redakcji i czytelników naszego
mi³ego pisma, jakim jest �Powiatowe ¯ycie Kutna�.

Wac³awa Janakowska - harcerka
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego; Kr¹g Instruktorski �Dêbowego Li�cia� Kutno

P.S. Wspomnieñ nestorki Kutnowskiego Harcerstwa wys³uchali: Jerzy Papiewski
i Bogdan Gajewski. Autorka wspomnieñ ma obecnie 93 lata!

Wac³awa Janakowska specjalnie dla �P¯K�

MOJE WSPOMNIENIA

Wac³awa Janakowska z dru¿yn¹ harcersk¹ z Byszewa - 2002 r.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

31 marca 2015 r.
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¯YCIE DIECEZJALNE

W numerze 400 �P¯K� pominiêto fragment tekstu �Uroczysta msza�.
Prawid³owy tekst przedstawia siê nastepuj¹co:
�W Ko�ciele Parafialnym pod wezwaniem �wiêtego Micha³a Archanio³a
w Wo�niakowie, 31 stycznia wieczorem, odby³a siê msza �wiêta, któr¹
koncelebrowa³o a¿ 8 ksiê¿y (a w tym 93-letni ksi¹dz Jan Sposób), ksi¹dz
dyrektor Adam Homoncik, dyrektor i magister nowicjatu oraz proboszcz
parafii Wo�niaków Józef Pietrasik. Uroczysto�æ po�wiêcono �wiêtemu
Janowi Bosko.�

Za pomy³kê przepraszamy autora publikacji oraz czytelników. Redakcja

KAPITUŁA NAGRODY
Najlepszy sportowiec, drużyna i trener

Ziemi Kutnowskiej

Od lewej: Bogdan Gajewski (P¯K), Jerzy Papiewski (P¯K), Zdzis³aw
Sapiejka (od pocz¹tku Starostwa Powiatowego w Kutnie trzykrotny prze-
wodnicz¹cy, a w ostatniej kadencji wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
w Kutnie), Grzegorz Chojnacki (przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna),
Marek Jankowski (aktualny przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Kutnie),
Andrzej Stelmaszewski (P¯K) i Andrzej Bieñkowski (P¯K).

400 WYDAŃ PŻK

Najd³u¿ej dzia³aj¹cy cz³onkowie zespo³u redakcyjnego �P¯K�, bo od
pocz¹tku istnienia gazety, w dniu wydnia 400 numeru: (stoj¹): Bogdan
Gajewski, Bogdan Podlasiak, Marek Szafrañski (PPHU Mark-Trans),
Krzysztof Stelmaszewski (w³a�ciciel P¯K), Andrzej Bieñkowski, Artur
Andziak; (siedz¹): Zdzis³aw Sapiejka (od pocz¹tku Starostwa Powiato-
wego w Kutnie trzykrotny przewodnicz¹cy, a w ostatniej kadencji wice-
przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Kutnie), Kazimierz Ci¹¿ela, Andrzej
Stelmaszewski, Eugeniusz Walczak i Jerzy Papiewski.

Punktualnie o godzinie 11.00, w niedzielê 1 marca 2015 roku, z okazji
Narodowego Dnia Pamiêci �¯o³nierzy Wyklêtych� odby³o siê spotkanie
przy grobie oficera Armii Krajowej rozstrzelanego w 1945 r. za odmowê
wspó³pracy z komunistycznym re¿imem. To miejsce znajduje siê w lesie
w pobli¿u cmentarza na Kuczkowie. Przy mogile wartê honorow¹ pe³nili:
Wojciech Walczak i Damian Anielak � cz³onkowie Stowarzyszenia
Historycznego Pu³k 37. To jego prezes Wies³aw Paluchowski wspomnia³
krótko o latach, w których ju¿ po zakoñczeniu II wojny �wiatowej ¿o³nierze
polscy walczyli nie z wojskiem niemieckim, ale z funkcjonariuszami
NKWD, UB i LWP. Byli torturowani i mordowani w wiêzieniach. Nie jest
znane nazwisko oficera rozstrzelanego w lesie na Kuczkowie. Pasjonaci
historii próbuj¹ rozwik³aæ tê tajemnicê. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e dr¹¿¹cy
t¹ zagadkê historyczn¹ dojd¹ do jej rozwi¹zania. W innym miejscu Kutna,
na Rondzie Rotmistrza Pileckiego, symboliczny znicz zapalili: Robert
Feliniak, Micha³ Adamski i Jacek Saramonowicz. Jednym z organizato-
rów spotkania by³a delegacja Miejskiego Komitetu Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa w Kutnie. Kwiaty sk³adali przedstawiciele samorz¹du
miejskiego i powiatowego, kutnowskiego nadle�nictwa oraz organizacji
spo³ecznych.           /A.B./

BOHATEROM POLSKI PODZIEMNEJ

PRZEPRASZAMY!

Barbara Szafraniec jest autork¹ spektaklu i wydawnictwa pod tym samym
tytu³em, za� oprawa muzyczna jest autorstwa Ryszarda Wolbacha. Wspólnie
prowadz¹ warsztaty motywacyjne maj¹ce na celu wydobyæ mo¿liwo�ci
ukryte w cz³owieku, zachêciæ do samorealizacji oraz pokazaæ, ¿e los ka¿dego
cz³owieka zale¿y od na samych. Projekt poparty jest mottem: �Jestem
szczê�liwy, bo chcê byæ szczê�liwy!�. Ryszard Wolbach � wokalista roc-
kowy, kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, wspó³twórca zespo³ów
Babsztyl  i Harlem,  laureat Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Nasi
wyj¹tkowi go�cie poprowadzili zajêcia i pokazali dzieciom jak wa¿na jest
kole¿eñsko�æ, wzajemny szacunek, pomoc i wspó³dzia³anie w grupie.
Udowodnili jak wa¿ne s¹ to aspekty w poszukiwaniu zrozumienia,
odkrycia tajemnic siebie samego i bliskich oraz jaki ma to wszystko
wp³yw na bycie szczê�liwym. Zajêcia zawiera³y tre�æ merytoryczn¹, jak
i praktyczn¹. By³y przepe³nione muzyk¹, zabaw¹ i mi³¹ atmosfer¹. Dzieci
bra³y udzia³ w scenkach rodzajowych, maj¹cych na celu æwiczenia prak-
tyczne z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Zajêcia zakoñczy³y siê warsz-
tatami plastycznymi. Profesjonalnie poprowadzone zajêcia i pok³ady energii
ma³ych uczestników sprawi³y, ¿e by³o to wydarzenie, które pozostawi wiele
wspania³ych i mi³ych wspomnieñ. Serdecznie dziêkujemy wyj¹tkowym
go�ciom za ¿yczliwo�æ, sympatyczn¹ atmosferê, pouczaj¹ce zajêcia i nagrody,
którymi zosta³y obdarowane przedszkolaki.             Emilia Tarka

KOLOROWY ŚWIAT
Punkt Przedszkolny �Kolorowy �wiat� w Bielawkach realizuje zadania
konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Studium Prawa Euro-
pejskiego w Warszawie. To jedyne przedszkole z powiatu kutnowskiego,
które podjê³o konkurencjê z mocnymi rywalami. Wed³ug programu kon-
kursu jest do spe³nienia wiele zadañ � jednym z pierwszych by³y zajêcia
integracyjne pod has³em �Szanuj swoj¹ kole¿ankê i swojego kolegê.
Szacunek i wzajemna ¿yczliwo�æ pozwalaj¹ ¿yæ w grupie i spo³eczeñ-
stwie�. Zajêcia poprowadzili: Barbara Szafraniec i Ryszard Wolbach
� twórcy projektu �Kolory Nadziei�.

Uroczyste po�wiêcenie marketu Media Markt, przy ulicy Oporow-
skiej 8 w Kutnie, ze sprzêtem elektronicznym.

POŚWIĘCENIE MARKETU

Serdecznie zapraszamy palaczy tytoniu na piêciodniowy Grupowy
Program Odwykowy - �RZUCAM PALENIE� - w dniach od
16 - 20.03.2015 r., codziennie (od poniedzia³ku do pi¹tku) od godz.
17.00-18.30. JE�LI chcesz rzuciæ palenie papierosów - NIE
ZWLEKAJ! WSTÊP WOLNY! Skorzystaj sam i przeka¿ innym!
Przyjd� na te spotkania, które bêd¹ odbywa³y siê w Centrum
Organizacji Pozarz¹dowych w Kutnie, ul. Wyszyñskiego 11a.
Organizatorem programu jest tak¿e Polskie Stowarzyszenie
�Zdrowa Rodzina� i Chrze�cijañska S³u¿ba Charytatywna.
Telefon: 87 428-03-72

ZAPROSZENIE




