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KUTNOWSKA BIOGAZOWNIA

W poniedzia³ek, 9 marca, wmurowano akt erekcyjny pod budowê
Zak³adu Biogazowni Odpadowej, przy ul. Lotniczej, w Kutnie.
Inwestorem jest firma Ekospot, wykonawc¹ konsorcjum niemiecko-
polskie Energia Solitions oraz Real z Leszna.

(ci¹g dalszy - strona 3)

STO LAT

�Prawdziwa mi³o�æ nie wyczerpuje siê nigdy, im wiêcej dajesz, tym wiêcej
ci jej zostaje� - tre�ci¹ tego has³a Dorota Traczyk, kierownik USC w Strzel-
cach, powita³a siedem par, mieszkañców tej gminy, �wiêtuj¹cych swoje
50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego. Byli to: Krystyna i Mieczys³aw Cierpi-
kowscy, Ma³gorzata i Kazimierz Matuszewscy, Miros³awa i Wojciech
Michalakowie, Bronis³awa i Andrzej Pawlikowscy, Janina i Kazimierz
�wi¹teccy, Janina i Czes³aw Sochaccy oraz Janina i Wies³aw ̄ andarowscy.

(ci¹g dalszy - strona 4)
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Oliwia Gêsiarz, uczennica klasy
IIIb Gimnazjum nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w Kutnie, zosta³a lau-
reatk¹ Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Jêzyka Polskiego
organizowanego przez £ódzkiego
Kuratora  O�wiaty. Oliwia w kolej-
nych etapach konkursu pokona³a
oko³o trzech tysiêcy gimnazjalistów
z ca³ego województwa. Osi¹gaj¹c
bardzo wysoki wynik otrzyma³a
tytu³ laureata. Uprawnia on do
zwolnienia z jêzyka polskiego
w czê�ci humanistycznej egzaminu
gimnazjalnego, przy jednoczesnym
uzyskaniu maksymalnego wyniku.
Tytu³ laureata otwiera równie¿
drzwi do wybranej szko³y ponad-

OLIWIA GĘSIARZ LAUREATKĄ

gimnazjalnej w ca³ym kraju bez konieczno�ci brania udzia³u w rekrutacji
oraz niezale¿nie od kryteriów zawartych w statucie danej szko³y. Warto
równie¿ podkre�liæ, ¿e we wszystkich kuratoryjnych konkursach przed-
miotowych Oliwia jest jedyn¹ - nagrodzon¹ tytu³em laureata - uczennic¹
naszego miasta. Opiekunem laureatki jest Ma³gorzata Pawlak, nauczyciel
jêzyka polskiego w Gimnazjum nr 3. Gratulujemy sukcesu!

Pomnik Boles³awa Wituszyñskiego zostanie ustawiony w parku Traugutta,
bezpo�rednio przy Alei Ró¿, tu¿ obok planowanego wej�cia do rozarium.
Pomnik zostanie wykonany w br¹zie i stanie na niewielkim, granitowym
cokole. Woko³o pomnika planuje siê nasadzenia ró¿. Dziêki wsparciu
i ¿yczliwo�ci lokalnego producenta ró¿ pana Krzysztofa Byczkowskiego
uda³o siê zachowaæ oko³o 200 sadzonek ró¿y Kutno i 200 sadzonek ró¿y
Marylka. Forma pomnika jest inspirowana zdjêciem z archiwum rodzin-
nego Piotra Jó�wiaka, wykonanym w po³owie lat sze�ædziesi¹tych, w³a�nie
wtedy powsta³a ró¿a Kutno. Szczegó³y s¹ konsultowane z kutnowskim
spadkobierc¹ tradycji Boles³awa Wituszyñskiego, wnukiem nestora, Piotrem
Jó�wiakiem. Oprócz pomnika zostan¹ wykonane w br¹zie trzy elementy
ma³ej architektury nawi¹zuj¹ce do uprawy ró¿. Wykonanie pomnika oraz
elementów ma³ej architektury bêdzie kosztowa³o oko³o 116 tys. z³. Projekt
jest dofinansowany do 85% ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa £ódzkiego na lata 2007-2013. Pomnik zostanie uroczy�cie
ods³oniêty w sobotê 9 maja - w �wiêto Unii Europejskiej.

RÓŻANY POMNIK

Tak wygl¹da wizualizacja budynku mieszkalnego w Kutnie, który zamierza
zbudowaæ Zarz¹d Nieruchomo�ci Miejskich w Kutnie ul. Oporowska 6,
dyrektor Marian Sierpiñski. Zaprojektowa³a go Pracownia Projektowo-
Us³ugowa MAGBUD Bogdan Krawczyk, w Kutnie ul. Narutowicza 8.
Projektantem budynku jest architekt £ukasz Krajewski z zespo³em.

NOWE MIESZKANIA
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SPACERKIEM PO KUTNIE

W�ród najwiêkszych eksporterów województwa ³ódzkiego znalaz³y siê
a¿ trzy firmy kutnowskie, na trzydzie�ci przedsiêbiorstw w ogóle. S¹ to:
Kofola S.A. 6K Kutno - 3 miejsce (za przychody z exportu 648.538 tysiêcy
z³otych i 1.015.979 tysiêcy z³ przychodów ze sprzeda¿y); Pini Polonia
Sp. z o.o. w Kutnie - 11 (162.081 tys. z³ i 2.716.348 tys. z³) oraz AMZ -
Kutno Sp. z o.o. Kutno - 21 miejsce (28.796 tysiêcy z³ i 79.689 tys. z³).
Pierwszym zosta³ Indesit Company Polska Sp. z o.o. (2.936.971 tys. z³
i 3.443.262 tysiêcy z³otych). Jedynie szkoda, ¿e ten ranking 29 firm oparto
w marcu 2015 roku na danych z... 2013 roku. Dodajmy, ¿e w�ród laure-
atów znalaz³ siê AMZ-Kutno Sp. z o.o. za najlepszy produkt eksportowy,
t.j. za medyczne ambulanse.             /k.s/

(ciag dalszy ze strony 1)
W uroczysto�ci wziêli udzia³ m.in.:
wojewoda ³ódzki Jolanta Che³miñska,
marsza³ek województwa ³ódzkiego
Witold Stêpieñ, starosta kutnowski
Krzysztof Debich i prezydent miasta
Kutno Zbigniew Burzyñski. Wed³ug
prezesa firmy Ekospot Leszka Koma-
rowskiego jest to najnowocze�niejsza
nie tylko w Polsce, ale i w Europie
instalacja, której moc zaplanowano na
5,65 MW dla energii elektrycznej
i 5,62 MW - cieplnej. Tylko 5-7%
przyjêtych odpadów trafi na sk³ado-
wisko w zmineralizowanej formie,
w dodatku obojêtnej dla �rodowiska.

KUTNOWSKA BIOGAZOWNIA

Równie¿ warto�æ projektu jest bardzo du¿a, gdy¿ inwestycja ma kosztowaæ
ponad 236 milionów z³otych (w czê�ci nak³ady maj¹ byæ sfinansowane
przez UE). Pierwszy etap inwestycji, budowa biogazowni, ma byæ zakoñ-
czony w I kwartale 2016 roku. Pó�niej powstanie jeszcze nowoczesna
spalarnia.

W sobotê, 14 marca 2015 r., dziewiêcioro scrabblistów z Gimna-
zjalnego Ko³a Scrabble LITERKA w Gimnazjum 2 w Kutnie
rozegra³o piêciorundowy turniej w scrabble w Warszawie. Piêæ-
dziesiêciu dwoje zawodników z ró¿nych stron kraju gra³o, niestety,
bez podzia³u na kategorie szkolne, ale zwyciêzców wy³oniono ju¿
w oddzielnych klasyfikacjach. Gracze reprezentuj¹cy gimnazja
prezentowali wysoki poziom umiejêtno�ci, tote¿, ku naszej wiel-
kiej rado�ci, zas³u¿one III miejsce i puchar Gimnazjum nr 112
w Warszawie zdoby³a Julia Kowalska, która ju¿ dwukrotnie w tych
zawodach otar³a siê o podium zajmuj¹c IV miejsce. Kolejni nasi
zawodnicy w pierwszej dziesi¹tce to: Krzysiek Tomczak ósmy, na
dziewi¹tym miejscu Mateusz Jó�wiak. Jedenasty by³ Piotrek
Florczak, a dwunasty Krystian Hiszpañski. Pozostali zawodnicy:
Piotrek Matczak, Kamil Olejniczak, Krysia Kulpa i Ola Wybrañska
tym razem mieli miej szczê�cia, ale równie¿ zdobyli du¿o ma³ych
punktów w kolejnych rozgrywkach i dobrze zaprezentowali Kutno.
Poza pucharami, g³ównymi nagrodami i dyplomami dla zwyciêzców,
organizatorzy przygotowali upominki dla wszystkich uczestników
zawodów. W trakcie ca³odniowych zawodów uczestnicy mieli
zapewniony obiad, s³odycze i napoje. LITERKA wraca³a do Kutna
my�l¹c ju¿ o kolejnych zawodach. Kutnowscy scrabbli�ci wyje-
chali na turniej, pod opiek¹ nauczycieli bibliotekarzy: Renaty
Chodorowskiej i Ma³gorzaty Sieradzon, w ramach realizacji
Kutnowskich Grantów O�wiatowych.

NA PODIUM
Julia Kowalska na podium V Turnieju o Puchar Gimnazjum
Niepublicznego nr 112 im. Lotników Amerykañskich w Warszawie.

NAJWIĘKSI EKSPORTERZY

Belgijska spó³ka
Przy ulicy Sklêczkowskiej w Kutnie
powstanie spó³ka Vandemoortele
Polska (mro¿one pieczywa). Za 125
milionów z³otych, do 31 grudnia
2017 roku, ma byæ wybudowany
zak³ad zatrudniaj¹cy oko³o 60 pra-
cowników.

Rewaloryzacja parku
Rewaloryzacja Parku Wiosny
Ludów w Kutnie kosztowa³a 4,9
miliona z³otych (dotacja WFO�
i GW - 3,5 mln z³). Teraz za 300
tysiêcy z³otych powstanie nowy
plac -zabaw.

Jest praca
Muzeum Regionalne w Kutnie
zaprasza do udzia³u w wykopali-
skach przy Pa³acu Saskim. Zg³oszenia
do Sylwii Stasiak tel. 505-019-890,
email: archeologia@muzeumkut-
no.com - najpó�niej do 17 kwietnia.

Personalia
Starosta Kutnowski Krzysztof
Debich odwo³a³ ze stanowiska
dyrektorkê Powiatowego Urzêdu
Pracy Danutê Raciborsk¹, mimo ¿e
Powiatowa Rada Zatrudnienia g³oso-
wa³a nastêpuj¹co: jeden �za�, 5 �prze-
ciw�, a 4 wstrzyma³y siê od g³osu.
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WIEŚCI GMINNE
65 lat ma³¿eñstwa
W Gnojnie, gmina Kutno, miesz-
kaj¹ pañstwo Helena i Henryk
Wojciechowscy, którzy �wiêtowali
65-lecie ma³¿eñstwa. Maj¹ czwórkê
dzieci, 7 wnucz¹t i 6 prawnucz¹t!
Przyjaciel
W kutnowskim schronisku �Przy-
jaciel� w okresie od 1 stycznia 2014
do 14 stycznia 2015 zdech³o 290
psów, na 475 przyjêtych zwierz¹t.
Dla porównania w Tomaszowie
Mazowieckim przyjêto 467, a od-
notowano 49 padniêæ. Schronisko
obs³uguje 50 gmin, a dzia³a 20 lat.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Razem z nimi w tym wydarzeniu brali udzia³ cz³onkowie ich rodzin,
a tak¿e sekretarz gminy Ewa Zielak, przewodnicz¹cy Rady Gminy Stanis³aw
Kruglak oraz wójt gminy Tadeusz Kaczmarek, który w imieniu prezydenta
RP udekorowa³ Jubilatów medalami �Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie�.
Aby tradycji sta³o siê zado�æ wszystkie pary otrzyma³y piêkne bukiety
kwiatów, s³odycze oraz okoliczno�ciowe dyplomy. Wszystkim Jubilatom
wójt gminy ¿yczy³ dalszych lat w jak najlepszym zdrowiu, wiele szczê�cia
i rado�ci, gratulowa³ za dobre wychowanie dzieci i wnuków. By³a oczy-
wi�cie lampka szampana i g³o�ne �Sto lat�. A pó�niej�ju¿ przy kawie,
torcie i ciastkach wspomnieniom z przesz³o�ci nie by³o koñca. Do ¿yczeñ
sk³adanych Jubilatom przy³¹cza siê tak¿e nasza Redakcja.          /A.B./

STO LAT

W�ród postaci przewijaj¹cych siê na planie show Polsatu �Twoja twarz
brzmi znajomo� jest Anna Czartoryska-Niemczycka. Wcieli³a siê ona m.in.
w rolê Pharrell Williams. Co ciekawe, niedawno urodzi³a syna, któremu
nada³a imiê Ksawery. Na pytanie �Party. ¯ycie gwiazd� stwierdzi³a, ¿e to
po dziadku mê¿a Michale - Ksawerym Franku. To postaæ nietuzinkowa...
kutnowianin, urodzony 16 kwietnia 1923 r. co prawda w Cyganach, ale

Bez zimy...
Jak odnotowali to amerykañscy naukowcy tegoroczna zima by³a najcie-
plejsza na naszym globie od 1880 roku. Faktycznie to i w Polsce,
a w Kutnie w szczególno�ci, jej nie by³o. Zamiast niej mieli�my do
czynienia - jak kto woli - z jesieni¹ lub nawet wiosn¹...           /K.S./

S¹siedzi so³tysami
O przys³owiow¹ �miedzê�, czyli
drogê A-60, s¹siaduj¹ ze sob¹
dobrzy s¹siedzi. Jedna z nich to
so³tys Dominika Ciemieniewska,
so³tys wsi Bo¿a Wola. Po drugiej
stronie, ju¿ w Grabkowie, funkcjê
so³tysa pe³ni Rados³aw Zawieruch.
Czego to ¿ycie nie wymy�li ...

Likwidacja po³¹czeñ
Od 1 kwietnia kutnowski PKS
zawiesza dwa kursy miêdzy D¹bro-
wicami, Babami, a Kutnem. Czy
w to miejsce wejd¹ kutnowskie
prywatne firmy transportowe!?

Z ŻYCIA ELIT

przez wiele lat zamieszka³y w Kutnie.
Sportowiec - kierowca rajdowy
i wy�cigowy, zawodnik m.in. KS
Ochnia i KS Spójnia Kutno. By³
11-krotnym mistrzem Polski (6-krot-
nie w rajdach samochodowych i 5-krot-
nie w wy�cigach samochodowych).
W czasie II wojny �wiatowej kapral
podchor¹¿y Ksawery Frank, peudo
�Kiejstut�, by³ ¿o³nierzem AK,
a w Powstaniu Warszawskim walczy³
w zgrupowaniu �Baszta� w kompa-
nii �Krawiec�. Zmar³ 12 stycznia
1994 r. Pochowano Go na Cmentarzu
Pow¹zkowskim, w Kwaterze Woj-
skowej, w Warszawie. Jego córka,
piêkna Katarzyna (matura w �D¹-

browszczaku� w 1969 r.; wcze�niej, bo w 1963 r. ukoñczy³ t¹ kutnowsk¹
szko³ê jej brat Jan), po�lubi³a Zbigniewa Niemczyckiego, jednego z pol-
skich multimilionerów. Z tego ma³¿eñstwa urodzi³ siê m.in. syn Micha³,
dzi� m¹¿ Anny Czartoryskiej. Przez media nazywani s¹ i rodzice, i pañstwo
m³odzi polskimi Carringtonami.           /K.S./

LAUR DLA „DOBRODZIEJÓWKI”

Istniej¹cy od lipca ubieg³ego roku Klub Wiedzy Uniwersalnej - dzia³aj¹cy spo-
³ecznie pod auspicjami ksiêdza pra³ata Jana Dobrodzieja - uhonorowany zosta³
wyró¿nieniem specjalnym Kapitu³y Hit 2014 Ziemi Kutnowskiej. Tê zaszczytn¹
nagrodê z r¹k przewodnicz¹cego Rady Powiatu Kutnowskiego Marka Jankow-
skiego, redaktora naczelnego �Powiatowego ¯ycia Kutna� Andrzeja Stelma-
szewskiego i przewodnicz¹cego Rady Miasta Kutna Grzegorza Chojnackiego
odebra³ - zas³u¿ony dla Ziemi Kutnowskiej emerytowany proboszcz i znany
spo³ecznik - Jan Dobrodziej. Wrêczenie nagród mia³o miejsce podczas cyklicz-
nego, comiesiêcznego spotkania w Klubie. Tym razem go�ciem Klubowiczów
- mi³o�ników Ziemi Kutnowskiej - by³o kierownictwo Towarzystwa Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej - Bo¿ena Gajewska i Karol Koszada, którzy w bardzo
komunikatywny sposób przekazali zebranym historiê TPZK i omówili aktualn¹
dzia³alno�æ oraz plany na przysz³o�æ. Odpowiadali tak¿e na pytania zwi¹zane
z kutnowskimi realiami. Aktywnie w spotkaniu dzia³ali przedstawiciele Sto-
warzyszenia 37 Pu³k Piechoty Kutno - Konrad Podwysocki i Wies³aw Paluchowski.
Uroczy�cie przyjêto w poczet cz³onków KWU: Stanis³awê Jankowsk¹, Miros³awa
Borowicza i Marka Jankowskiego. Szefowie TPZK nagrodzili wszystkich klu-
bowiczów woluminami i medalami tego Stowarzyszenia.             /J.P./

Z innych szpalt
Polski eksport globalny osi¹gn¹³ w 2014 r. poziom 682,4 mld z³ i by³
o 5,3% wy¿szy ni¿ rok wcze�niej.
Ponad 40 mln biletów sprzeda³y kina w 2014 r. To rekordowy wynik
w historii Polski. A w ci¹gu dwóch miesiêcy tego roku sprzedano ju¿
10 mln biletów.            Przegl¹d Nr 13. (795) z 23-29.03.2015, s. 6 i 63
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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.

�Nauczcie dzieci graæ w szachy, a o ich przysz³o�æ mo¿ecie byæ spokojni�
(Paul Morphy)

Szko³a Podstawowa nr 6 im. M. Sk³odowskiej-Curie w Kutnie przyst¹pi³a
do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Zwi¹zku Szachowego �EDUKACJA
PRZEZ SZACHY W SZKOLE�. Projekt wspierany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej jest odpowiedzi¹ na o�wiadczenie Parlamentu
Europejskiego. Kieruje siê go do uczniów szkó³ podstawowych z klas 1-3,
którzy dziêki nauce gry w szachy podnios¹ swoje kompetencje edukacyjne,
w tym matematyczne, w zakresie logicznego i analitycznego my�lenia,
umiejêtno�ci rozwi¹zywania problemów, rozwoju orientacji przestrzennej,
koncentracji, oraz kszta³towania cech osobowo�ci: odwagi, odpowiedzial-
no�ci, szacunku dla drugiej osoby. Urz¹d Miasta w Kutnie wyrazi³ zgodê
na wprowadzenie do zajêæ szkolnych dwuletniej nauki gry w szachy do
dwóch wytypowanych klas w wymiarze po 1 godzinie tygodniowo jako
zajêæ obowi¹zkowych dla danego oddzia³u klasowego. Zajêcia bêd¹
uwzglêdnione w semestralnej i rocznej ocenie opisowej uczniów. Lekcje
szachów prowadziæ bêdzie nauczyciel, który od wielu lat propaguje grê
w szachy w szkole.

EDUKACJA PRZEZ SZACHY

Grupa Wsparcia Wiatrak i Kutnowski Dom Kultury zapraszaj¹ do wspólnych
obchodów �wiatowego Dnia Autyzmu pod has³em - B¥D� Z NAMI NA
NIEBIESKO. Aby pokazaæ swoj¹ solidarno�æ z osobami autystycznymi
i ich bliskimi wystarczy 2 kwietnia za³o¿yæ co� niebieskiego.
Ponownie pod�wietlimy na niebiesko budynek Kutnowskiego Domu Kultury
i rozdamy ulotki informacyjne przygotowane specjalnie na ten w³a�nie
dzieñ. W ramach tegorocznych obchodów planujemy równie¿ przemarsz
ulic¹ Królewsk¹. Startujemy o godzinie 11.00 z placu Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Zachêcamy do przy³¹czenia siê do naszej akcji.

ZAPROSZENIE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

14 kwietnia 2015 r.

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza do udzia³u w konkursie �Z mod¹
przez XX wiek� na najciekawszy strój inspirowany stylistyk¹ dowolnie
wybranej dekady XX wieku, który realizowany jest w ramach VII Kut-
nowskiej Nocy w Muzeum. Zwyciêzcy zostan¹ wy³onieni na podstawie
prezentacji strojów konkursowych, która odbêdzie siê na scenie na placu
Marsz. J. Pi³sudskiego w dniu 16.05.2015 r. w godz. 17:00-20:00. Kon-
kurs prowadzony bêdzie w trzech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku
przedszkolnym i uczniowie klas 0-III szkó³ podstawowych; uczniowie
klas IV-VI oraz szkó³ gimnazjalnych; uczniowie szkó³ ponadgimnazjal-
nych i osoby doros³e. Zg³oszenia udzia³u w konkursie bêd¹ przyjmowane
do 17.04.2015 r. drog¹ mailow¹ na adres promocja@muzeumkutno.com
lub bezpo�rednio w siedzibie Muzeum (plac Marsz. J. Pi³sudskiego 20).
Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie internetowej Muzeum:
http://www.muzeumkutno.com.

KONKURS „Z MODĄ PRZEZ XX WIEK”

Od 2 marca br. Muzeum Regionalne w Kutnie wyd³u¿y³o godziny otwarcia.
Od poniedzia³ku do pi¹tku mo¿na je zwiedzaæ w godzinach 10:00-18:00.
By zachêciæ mieszkañców Kutna do odwiedzania Muzeum w godzinach
popo³udniowych Muzeum przygotowa³o promocjê. Od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 16:00-18:00 wstêp do Muzeum jest bezp³atny. Przy-
pominamy, i¿ darmowy wstêp obowi¹zuje równie¿ w ka¿d¹ niedzielê
w godz. 10:00-16:00.

MUZEUM DŁUŻEJ

Dzieci czterech Przedszkoli Miejskich - nr 5, nr 15, nr 16 i nr 17 - wziê³y
udzia³ w organizowanym ju¿ po raz czternasty Miêdzyprzedszkolnym
Przegl¹dzie Ma³ych Form Scenicznych. Has³em ca³ego przedsiêwziêcia
by³o �Zabawa w teatr, rozwijamy talenty dzieci�. Impreza przeprowadzona
zosta³a na scenie sali widowiskowej KDK-u w ramach grantów kutnow-
skich �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�. Gospodarzem imprezy by³o Przed-
szkole Miejskie nr 15, którego dyrektor Agnieszka Sobczyk ¿yczy³a
wszystkim m³odym artystom udanych wystêpów. Piêkne stroje, kolorowe
�wiat³a, przygotowana ciekawa muzyka i swoboda aktorów na scenie
nagrodzone by³y przez obecnych na widowni rodziców i dziadków. By³a
to naprawdê udana impreza.           /A.B./

PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE

Przed paroma miesi¹cami powsta³ tu z inspiracji bibliotekarki Urszuli Rejs,
przy aprobacie pani dyrektor Magdaleny Konczarek, Dyskusyjny Klub
Ksi¹¿ki. Cz³onkinie tego klubu (tak siê sk³ada, ¿e � jak do tej pory �
nale¿¹ tu tylko panie) spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu, by porozmawiaæ
o ksi¹¿kach, podzieliæ siê swoimi uwagami na temat nowo�ci wydawni-
czych, wymieniæ spostrze¿enia na temat w³asnych i cudzych lektur, a tak¿e
zachêciæ do przeczytania wybranych pozycji ksi¹¿kowych. Wachlarz
zainteresowañ jest barwny i szeroki i obejmuje krymina³y, utwory sensa-
cyjne, podró¿nicze, fantasy, historyczne, popularnonaukowe, psycholo-
giczno-obyczajowe i oczywi�cie � biograficzne. Wa¿ne miejsce zajmuje
te¿ poezja i zwi¹zane z ni¹ spotkania tematyczne, np. �Jesieñ w poezji,
wiersze Andrzeja Poniedzielskiego�.
Czytelniczki umawiaj¹ siê te¿ na spotkania po�wiêcone tylko jednej ksi¹¿ce,
wybranej spo�ród innych. O¿ywion¹ dyskusjê wywo³a³y ksi¹¿ki: Anny
Szatkowskiej �By³ dom�� i popularno-naukowa po�wiêcona rodzinie
Pareñskich. Pani bibliotekarka Urszula Rejs troszczy siê o stworzenie mi³ej
i ¿yczliwej atmosfery. Pani Rejs inspiruje do nowych wyzwañ czytelni-
czych. A poniewa¿ spotkania odbywaj¹ siê w czwartki, ¿artobliwie mo¿na
je porównaæ do s³ynnych obiadów króla Stasia. Doprawdy, jest to uczta
intelektualna, czasami wzbogacona równie¿ o skromne kulinaria, uczta
na któr¹ zaprasza siê wszystkich go�ci kochaj¹cych ksi¹¿ki.

(Barbara Purga³ � moderator Klubu)

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

�Ksi¹¿ka i mo¿liwo�æ czytania to jeden
z najwiêkszych cudów naszej cywilizacji�

Maria D¹browska

Du¿o i g³o�no mówi siê ostatnio o s³abn¹cym zainteresowaniu ksi¹¿k¹,
o spadku czytelnictwa i sta³ym wypieraniu przez internet tradycyjnych
no�ników s³owa drukowanego. Na przekór tym kasandrycznym progno-
zom biblioteki w naszym kraju nie �wiec¹ pustkami, lecz maj¹ swoich
wiernych sprzymierzeñców, a ksi¹¿ki swoich sta³ych czytelników. Wpi-
suje siê w ten optymistyczny krajobraz tak¿e biblioteka kutnowska ze
swoimi osiedlowymi filiami. Jako przyk³ad niech pos³u¿y inicjatywa filii
Nr 4 przy ulicy D¹browskiego.

Szczególne zainteresowanie wzbudzi³y pokazy fizyczne, do�wiadczenia
chemiczne i przyrodnicze.Rzesze m³odzie¿y odwiedzi³y tak¿e pracowniê
geograficzn¹ i salê historyczn¹. Oprócz tego gimnazjali�ci mogli wykonaæ
sobie pami¹tkowe zdjêcie z �¿o³nierzami� ubranymi w mundury wojskowe
z XX wieku, poznaæ na ¿ywo u¿ywany przez dwudziestowieczne jednostki
wojskowe sprzêt. Ca³o�æ u�wietni³ wystêp szkolnego zespo³u w sk³adzie:
Zuzanna Kawka (perkusja), Jakub Wasiak (klawisze), Maciej Król i Maciej
Piotrowski (gitary).

DNI OTWARTE
Drzwi II Liceum im. Jana Kasprowicza w Kutnie zosta³y szeroko otwarte.
Uczniowie gimnazjów mogli poczuæ niepowtarzalny klimat i dowiedzieæ
siê jak najwiêcej o szkole. Sale lekcyjne zamieni³y siê w miejsca licznych
konkursów, gdzie zainteresowani mogli wygraæ ciekawe nagrody, poroz-
mawiaæ z licealistami i nauczycielami. Gry logiczne, informatyczne,
quizy jêzykowe, zawody sportowe, projekcje filmów o szkole, czy wirtu-
alne zwiedzanie stolic europejskich to tylko nieliczne z propozycji, które
przygotowano.
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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

Wed³ug danych GUS od 2000 do 2012 roku przyby³o nam 137 (sic!)
tysiêcy dzików (jest w ogóle 255 tysiêcy), mimo ¿e w sezonie 2011/
2012 ubito ich a¿ 177.247, a w sezonie 2013/2014 - a¿ 300 tysiêcy.
W zwi¹zku z tym za kilogram dzika p³aci siê dzisiaj od 2,5 z³otego do
nawet jednego z³otego. Masz babo placek! Na przekór embargu
Moskwy eksport polskich produktów ¿ywno�ciowych �ro�nie�. Za
2014 rok siêgn¹³ on ju¿ 21,4 mld euro i by³ o 4,5% wy¿szy ni¿ w roku
przesz³ym. Nadal gros produktów, bo 79 procent, wysy³amy do Unii
Europejskiej (Niemiec), ale g³ówny �skok eksportowy� nast¹pi³
w handlu z Afryk¹ i przekroczy³ 670 mln euro. Najwiêcej - do Algierii,
gdzie sprzedano ¿ywno�æ za 200 milionów euro (180 procent wzrostu).
Du¿o drobiu kupuje Benin, gdzie Polska dostarczy³a o 47 procent, do
niemal 40 mln euro . Wzros³y tak¿e dostawy miêsa do Honkongu, a¿
o 114 procent. W sumie, w ci¹gu 10 lat (2004-2014), polski eksport
rolno-spo¿ywczy zwiêkszy³ siê a¿ o 312 procent. Masz babo placek!
Embargo tzw. �jab³kowe� zastosowane przez Rosjan spowodowa³o
istotne zmiany w polskim eksporcie. Jego skutkiem by³ spadek eks-
portu rolno-spo¿ywczego z Polski do Rosji w 2014 r. a¿ o 30 procent,
czyli do poziomu 0,9 mld euro (roku 2013). Za� spadek eksportu
jab³ek wyniós³ a¿ 23%, do poziomu ponad 211 tysiêcy ton tych owoców.
W czê�ci uratowa³y nas inne kraje wschodnie, a w tym Bia³oru� (58,3
tys. ton, o prawie 82% wiêcej), jak te¿ Kazachstan (o 68 procent,
czyli 17,1 tys. ton). Wed³ug szacunku Zwi¹zku Sadowników RP
Polska powinna zagospodarowaæ 400-500 tysiêcy ton jab³ek (z 700
tysiêcy ton, które wcze�niej kupowa³a od nas Rosja). Trwaj¹ rozmowy
z Chinami, ale pozytywne ich efekty dotyczyæ bêd¹ dopiero roku 2016.
Masz babo placek!
Czy wiecie, ¿e rolnicy otrzymuj¹ p³atno�ci zarówno od jednolitej p³at-
no�ci obszarowej, ale te¿ za zazielenianie, dla m³odych, do p³atno�ci
dodatkowej np. od powierzchni upraw, od zwierz¹t, dla ma³ych
gospodarstw i do... tytoniu. Trzeba tylko byæ rolnikiem aktywnym
zawodowo i spe³niæ szereg wymogów okre�lonych w ustawie. Masz
babo placek!
W dniach 19 stycznia - 4 lutego 2015 r. w gminie Kutno odbywa³y siê
zebrania wiejskie, na których w 31 so³ectwach wybierano 31 so³ty-
sów i 155 cz³onków Rady So³eckiej. W gminie ogó³em by³o 7118
wyborców, a uczestniczy³o w zebraniach 778 osób, frekwencja ogó-
³em wynios³a wiêc 10,93%; najwiêksza by³a w Podczachach 36,53
i Mariankach 34,88%; najmniejsza w Go³êbiewie (1,96%) i Lesznie
(2,11%). W�ród so³tysów, którzy ust¹pili, byli m.in.: Stoliñska Janina
- Nowa Wie� - 33 lata, Tworus Adam - Marianki  - 31 lat, Kowalski
Marian - Byszew - 26 lat, Simiñski Tadeusz - Sieraków - 22 lata,
Florczak Janusz - Grabków - 12 lat, Karpiak Danuta - Leszno - 12 lat.
Masz babo placek!

Wielkanocne ¿yczenia
Wielkanoc, to jedno z najwa¿niejszych �wi¹t.
Tradycyjne, polskie, rodzinne niezmiennie.
Do domu siê wraca, obojêtnie sk¹d
na z bliskimi spotkanie wiosenne.

Znów bêdziemy dzieliæ siê jajem,
po�wiêcon¹ zawarto�ci¹ pisanki,
¿yczyæ sobie dobrego nawzajem,
a w przyrodzie ju¿ kwitn¹ sasanki.

To �wiêto zmartwychwstania i odrodzenia,
poprzedzone mêk¹ krzy¿a
obchodzimy, gdy natura barwy zmienia
i czas obfito�ci przybli¿a.

Rodz¹ siê kurczaki i zaj¹ce
wraz z barankiem symbole Wielkanocy.
S¹ bazie i kwiaty na ³¹ce,
a dziewczyny dyngus zmoczy.

W Wielkanoc nad �wiêconki koszyczkiem
z³ó¿my sobie ¿yczenia prawdziwe.
By ¿yczliwi byli wszyscy wszystkim,
a ¿ycie nios³o tylko chwile szczê�liwe!

Kazimierz Ci¹¿ela i Redakcja �P¯K�

Wydarzenia ostatnich dni s¹ powalaj¹ce nie tylko obserwatorów sceny poli-
tycznej i samorz¹dowej. Równie¿ opinia publiczna jest odbiorc¹ �miesznych,
ma³o strawnych, czasami tragicznych informacji. Przyk³adami mo¿na sypaæ
jak z szerokiego i pojemnego przys³owiowego rêkawa. Akt terrorystyczny na
bezbronnych bogu ducha winnych turystów w Tunezji wyzwoli³ u polityków
wielkie parcie na media. Nasi wybrañcy prze�cigali siê w g³oszeniu nowomowy
i przeró¿nych karko³omnych opinii. Wy¿yny w klepaniu czego �lina przyniesie
na jêzyk osi¹gn¹³ niestety nie po raz pierwszy marsza³ek Sejmu. Otó¿ w telewi-
zyjnym wywiadzie wprowadzi³ w stan przedzawa³owy rodziny polskich tury-
stów podaj¹c niesprawdzon¹ i nieprawdziw¹ liczbê polskich ofiar. Marsza³ek
Sejmu, kiedy� szef polskiej dyplomacji szerokim ³ukiem omin¹³ obowi¹zuj¹ce
procedury, które stanowi¹, ¿e o ofiarach które straci³y ¿ycie, oczywi�cie po
potwierdzeniu tych faktów, najpierw informuje siê rodziny zmar³ych, a dopiero
pó¿niej media. Marsza³ek w wywiadzie telewizyjnym wszed³ nie tylko w swoje
buty i buty ministra spraw zagranicznych, ale równie¿ chy³kiem wskoczy³
w buty prezydenta RP zapowiadaj¹c, ¿e zostanie og³oszona ¿a³oba narodowa.
Jest to swoisty rekord wybuja³ej ambicji, nic nie umniejszaj¹c posiadanym
kompetencjom. Wychodzenie przed szereg sta³o siê ulubionym zajêciem mar-
sza³ka. Niestety, równie¿ samorz¹dowcy wskakuj¹ do poci¹gu udaj¹cego siê na
przystanek �mieszno�æ. Wieloletnim prezydentem Gdañska zainteresowa³a siê
CBA, która po stwierdzeniu faktów podania w o�wiadczeniach maj¹tkowych
nieprawdziwych danych o posiadanych nieruchomo�ciach i finansach, skierowa³a
sprawê do prokuratury. Ta z kolei postawi³a prezydentowi zarzuty i tematem
zajmie siê s¹d. Prezydent bagatelizuje ca³¹ sprawê i traktuje brak wiarygodno�ci
w o�wiadczeniach jako pomy³kê, do której mia³ prawo. Przykro o tym pisaæ,
ale równie¿ samorz¹dowcy kutnowscy s¹ autorami �miesznej decyzji. Komisja
konkursowa w powiecie, w sk³adzie której znale¿li siê starosta, wicestarosta
i etatowy cz³onek Zarz¹du wybra³a na stanowisko g³ównego specjalisty d/s pozy-
skiwania �rodków zewnêtrznych by³¹ szefow¹ Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w £êczycy. Faworytka komisji konkursowej w Kutnie ca³kiem niedawno
w atmosferze g³o�nego na ca³a Polskê skandalu opu�ci³a stanowisko szefowej
PCPR w £êczycy. Media ogólnopolskie i lokalne szeroko informowa³y o braku
nadzoru nad rodzin¹ zastêpcz¹, w której mia³y miejsce przypadki znêcania siê
nad dzieæmi i fakty ohydnej pedofilii. To by³o powodem odej�cia z pracy
i otrzymania prokuratorskich zarzutów. Wkrótce tematem ma siê zaj¹æ s¹d.
O tym równie¿ szeroko informowa³y media. W zasadzie ka¿dy, kto choæ trochê
interesuje siê ¿yciem publicznym, czyta prasê, s³ucha radia, czy te¿ ogl¹da
telewizjê mia³ wiedzê o tym, co siê sta³o w rodzinie zastêpczej, nad któr¹ powi-
nien czuwaæ ³êczycki PCPR. Dziwnym trafem trzej etatowi cz³onkowie Zarz¹du
powiatu tej wiedzy nie mieli. Trudno uwierzyæ, ¿e nie maj¹ dostêpu do ¿adnego
z mediów, albo nie maj¹ umiejêtno�ci korzystania z tych mediów. Dopiero po
ostrej krytyce medialnej starosta wycofa³ siê z decyzji komisji konkursowej,
która zapewne by³a równie¿ jego udzia³em. W tym przypadku g³os mediów
lokalnych dotar³ do decydenta, co jest zjawiskiem pozytywnym, bowiem co
niektórzy ju¿ wysnuwali b³êdny wniosek, ¿e mamy w³adzê odporn¹ na wiado-
mo�ci medialne. Ca³e szczê�cie, ¿e kardynalny b³¹d zosta³ naprawiony. Lepiej
pó¿no ni¿ wcale. Wspomniane wy¿ej fakty oraz wiele innych, o których dowia-
duje siê opinia publiczna, u wytrzyma³ych odbiorców wywo³uje gromki �miech
po³¹czony z rechotaniem brzucha. Mniej odporni w wyniku du¿ych niestraw-
no�ci reaguj¹ zupe³nie inaczej.          Krzysztof Wac³aw Dêbski

RECHOTANIE BRZUCHA
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SAMO ¯YCIE

B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. Stacji Dializ w Kutnie przy ul. Ko-
�ciuszki 52 (w kutnowskim KSS) oraz Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby
Gospodarczej Medycyna Polska zorganizowa³y bezp³atne badania krwi
pod k¹tem chorób nerek. W czasie badañ, w kampanii NEFROTEST, prze-
prowadzono oznaczanie stê¿enia kreatyniny w surowicy krwi oraz wyli-
czenie wska�nika filtracji k³êbuszkowej (eGFR). Celem kampanii jest
u�wiadomienie Polakom jak wa¿ne s¹ regularne badania profilaktyczne.
W Polsce chorob¹ nerek dotkniêtych jest ok. 4 mln osób. Badania wzbu-
dzi³y bardzo du¿e zainteresowanie w�ród mieszkañców miasta i powiatu.
Zarejestrowano 670 osób, a w niedzielê, 15 marca do godziny 12, przyjêto
ju¿ oko³o 400. Do godziny 16.00 mog³o siê przebada³o siê nieca³e 730
osób. W�ród honorowych go�ci, którzy poddali siê badaniu, byli m.in.:
Krzysztof Debich - starosta kutnowski, Zbigniew Wdowiak - wiceprezydent
Kutna, Julianna Herman - burmistrz Kro�niewic, Zdzis³aw Kostrzewa -
wójt Nowych Ostrów, Robert Wilamowski - prezes KSS, dr in¿. Celina
Marciszewska - powiatowy inspektor sanitarny, dr Adam Handzelewicz -
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej KSS, dr hab.n.med. Ilona Kurnatow-
ska - nefrolog i pracownik naukowy U£ w £odzi, koordynator programu
�¯ywy Dawca Nerki� w województwie ³ódzkim, prof. dr hab. Jaros³aw
Kita - historyk, wyk³adowca U£ (wspó³autor monografii �Kutno poprzez
wieki�), przyjaciel Kutna. Celem badañ, które wykonujemy w naszej stacji
dializ jest oznaczenie stê¿enia kreatyny we krwi i obliczenie wska�nika
filtracji k³êbuszkowej (eGFR). Dziêki tym parametrom wiemy, czy nasze
nerki pracuj¹ prawid³owo. (...) Bardzo cieszy nas fakt, ¿e akcja wzbudzi³a
tak du¿e zainteresowanie. Mam nadziejê, ¿e dziêki naszej kampanii infor-
macyjnej i niedzielnej akcji, przypomnieli�my mieszkañcom Kutna i okolic
o konieczno�ci badañ profilaktycznych, zw³aszcza ¿e choroby nerek
w pocz¹tkowej fazie mog¹ przebiegaæ zupe³nie bezobjawowo. Warto wiêc
choæ raz do roku wykonaæ proste badanie krwi i moczu. Zw³aszcza ¿e
choroby nerek, w ich wczesnym stadium, s¹ wyleczalne lub mo¿na znacz-
nie spowolniæ ich rozwój (...) - mówi³a w czasie niedzielnej akcji dr
n. med. Beata Handzelewicz - kierownik Stacji Dializ B. Braun Avitum
w Kutnie.          /B.G./

BADANIE NEREK
Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Czy wiecie, ¿e...
(...) w 2015 roku wydatki na kutnowsk¹ o�wiatê wynios¹ 46,9 mln z³
(subwencja 21 mln z³). Do miejskich szkó³ podstawowych uczêszcza 2.260
uczniów, do gimnazjów 1.018 uczniów. W 6 przedszkolach przebywa 893 dzieci.
(...) Na terenie Kutna funkcjonuje niepubliczna szko³a podstawowa (150
uczniów), niepubliczne przedszkole (100 dzieci) i publiczne gimnazjum
(35 uczniów).
(...) Wydatki na pomoc spo³eczn¹ wynios¹ 24,1 mln z³, miêdzy innymi na
wyp³atê �wiadczeñ rodzinnych, zasi³ków, dodatków mieszkaniowych,
us³ug opiekuñczych i specjalistycznych.
(...) Dzia³alno�æ Aquaparku �Kutno� bêdzie finansowana z dochodów
w³asnych jednostki oraz �rodków bud¿etowych w kwocie 1,8 mln z³.
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z �Pana Tadeusza�, recytowa³ ca³e ustêpy z pamiêci �od deski do deski�.
Ju¿ jako dziecko pisywa³ nadzwyczaj udane humorystyczne wierszyki.
Szczególny talent mia³ do malarstwa.
Talent odziedziczy³ po matce, która pisa³a wiersze, malowa³a obrazy,
haftowa³a. Obrazy te wystawia³a na aukcjach w Kutnie, Warszawie.
Namalowany przez ni¹ obraz Matki Bo¿ej umieszczony jest w nawie bocz-
nej o³tarza w ko�ciele w £oniowie, rodzinnej miejscowo�ci Moszyñskich.
Wyhaftowany ornat z obrazami syna Stanis³awa znajduje siê w ko�ciele
w Krakowie. Stefania pozostawi³a po sobie piêkny 400-stronnicowy
pamiêtnik.
Jako 8-letni ch³opiec oznajmi³ ojcu, ¿e chcia³by malowaæ jak Jan Matejko.
By³ bardzo zdolnym i wra¿liwym na piêkno ch³opcem. Pierwsze wykszta³cenie
otrzyma³ w domu rodzinnym. Nastêpnie uczêszcza³ do I Gimnazjum
�w. Anny i III Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Podczas
nauki w gimnazjum mieszka³ razem z bratem Stefanem w Krakowie przy
ul. Karmelickiej. Wakacje spêdza³ u siostry ojca - Marii Pus³owskiej
w Czarkowcach. Tam mia³ mo¿liwo�æ spotykania siê z wieloma wybitnymi
lud�mi jak: Józef Mehoffer czy Jacek Malczewski  pó�niejszy nauczyciel
sztuki malarstwa. Natomiast na  ferie �wi¹teczne wyje¿d¿a³ do  drugiej
siostry ojca � Heleny Rostworowskiej  do Rybnej. Tam przebywa³ razem
ze swoimi kuzynami � Franciszkiem Pus³owskim i z bardzo zaprzyja�-
nionym Hubertem Rostworowskim.
By³ bardzo niepozornym, nie�mia³ym i delikatnym �Stasin¹� jak go
nazwali w rodzinie. Jednak w towarzystwie by³ bardzo lubiany, odzna-
cza³ siê niezwykle trafnym s¹dem i lekko ironizuj¹cym humorem.
W 1893 roku zda³ maturê z wynikiem bardzo dobrym. Po maturze oznajmi³
ojcu, ¿e chce zostaæ ksiêdzem � motywuj¹c to podniesieniem poziomu
malarstwa religijnego, przez co potrzebna mu wiêksza znajomo�æ teologii.
Ojciec nie wyrazi³ zgody i namówi³ go do studiowania na  Wydziale Rol-
niczym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Zakupi³ mu maj¹tek
przyleg³y do ich rodzinnego £oniowa i ustanowi³ go administratorem.
Jednak Stanis³aw nie czuje siê w tym dobrze i po trzech miesi¹cach rezy-
gnuje z zarz¹dzania. Bêd¹c na trzecim roku studiów rolniczych zwraca
siê do ojca o pozwolenie na kszta³cenie w kierunku malarstwa. Ojciec
ponownie nie wyra¿a zgody i ¿¹da, aby syn dokoñczy³ studia rolnicze
i zda³ egzamin koñcowy. Stanis³aw ulegaj¹c woli ojca w 1896 r. koñczy
studia rolnicze. Stanis³aw ma za z³e ojcu, ¿e nie pozwala mu studiowaæ
malarstwa, jednocze�nie zdawa³ sobie sprawê, ¿e ojcu ze wzglêdu na jego
gwa³towny charakter nie móg³ siê przeciwstawiæ. Po ukoñczeniu studiów
rolniczych Stanis³aw nadal chce malowaæ, lecz znów musi ulec woli ojca
i w pa�dzierniku 1898 r. wstêpuje jako ochotnik do 2 Pu³ku U³anów
w Tarnowie. Podczas pe³nienia s³u¿by za³amuje siê psychicznie i podupa-
da na zdrowiu, co staje siê przyczyn¹ zwolnienia z wojska. Po powrocie
ponownie zwraca siê do ojca o pozwolenie na studia  malarskie  i w ten
sposób w 1899 r. zosta³ studentem Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie.

(ci¹g dalszy - strona 19)

Malarz religijny, publicysta, ksi¹dz,
ur. 5 maja 1875 r. w Sójkach

STANISŁAW MOSZYŃSKI
Syn Stefanii dziedziczki Sójek
(z Cieleckich herbu Zaremba) i Jerzego
Moszyñskich herbu Na³êcz z £oniowa.
Mia³ troje rodzeñstwa: Stefana, Mariê
i Jana (przyrodniego brata, którego
ojcem by³ Wojciech Kossak). Jan
odziedziczy³ po matce maj¹tek
w Sójkach. Po separacji rodziców
Stanis³aw, Stefan i Maria zostali
w maj¹tku ojca w £oniowie, natomiast
Jan wraz z matk¹ wróci³ do Sójek.
Stanis³aw od najm³odszych lat zdra-
dza³ niezwyk³¹  indywidualno�æ.
Z wad nale¿y wymieniæ jego wybred-
no�æ, zw³aszcza w jedzeniu. Obda-
rzony by³ ogromn¹ pamiêci¹ i wysokim
poczuciem artystycznym. Gdy ojciec
przeczyta³ mu parê razy rok 1812

Miros³awa Gal-Grabowska
Radna Powiatu Kutnowskiego

Zarz¹d Powiatu Kutnowskiego
Proszê o wyczerpuj¹c¹ odpowied� na nastêpuj¹ce pytania:
- W zwi¹zku z powo³aniem nowego zastêpcy dyrektora d/s lecznictwa, co zosta³o
zapowiedziane na konferencji prasowej 3 marca br., proszê odpowiedzieæ czy KSS
za zgod¹ Zarz¹du Powiatu zmieni³ zasady przeprowadzania konkursów na stano-
wiska kierownicze ? Czy w �wietle tych zmian najpierw og³asza siê nazwisko osoby
obejmuj¹cej stanowisko, a dopiero pó�niej przeprowadza siê konkurs, którego
wynik jest znany przed rozpoczêciem procedury? Czy z zastêpc¹ dyrektora podpi-
sana zosta³a umowa na 5 lat? Jakie s¹ mo¿liwo�ci wcze�niejszego rozwi¹zania
umowy oraz w jakiej formule zosta³a ona zawarta i jakie s¹ koszty jej rozwi¹zania?
Czy i gdzie zosta³o opublikowane og³oszenie o konkursie oraz o jego rozstrzygniêciu?
Jaki by³ sk³ad komisji konkursowej?
- Jakie s¹ warunki podpisanych umów z cz³onkami Zarz¹du KSS oraz z cz³onkami
dyrekcji (czas trwania umowy, mo¿liwo�ci rozwi¹zania i koszty odpraw oraz wyso-
ko�æ wynagrodzenia)? Czy zostali ustanowieni prokurenci? Je¿eli tak, to proszê
podaæ kto zosta³ prokurentem oraz na jakich warunkach i zasadach.
- Jak wygl¹da zabezpieczenie pracy Oddzia³u Pediatrycznego? Czy pracuje odpo-
wiednia ilo�æ lekarzy i pielêgniarek, i czy spe³nione s¹ wymogi NFZ?
- Na jakim etapie s¹ rozmowy z bankami i PZU lub innymi inwestorami oraz jakie
s¹ efekty tych rozmów?
- Proszê o informacjê o wysoko�ci kontraktu z NFZ obowi¹zuj¹cego w 2015 r. oraz
jak przedstawia siê wykonanie zakontraktowanych us³ug medycznych za m-c
styczeñ i luty br.?
- Czy zosta³ opracowany nowy plan naprawczy? Je¿eli tak, to proszê przekazaæ go
radnym, a je¿eli nie, to kiedy zostanie przyjêty i przekazany radnym? Jak Zarz¹d
Powiatu i Zarz¹d KSS zamierzaj¹ spe³niæ warunki okre�lone w Rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia, których realizacja wymaga zabezpieczenia kwoty oko³o 20 mi-
lionów z³otych. Bez spe³nienia tych wymagañ KSS od 2017 roku nie ma szans na
uzyskanie kontraktu z NFZ.
- Proszê o informacjê na temat obowi¹zuj¹cego na rok 2015 planu finansowo-
gospodarczego. Proszê o przekazanie go radnym.
- Proszê o informacjê na temat realizacji podstawowych wska�ników (przychody,
koszty, wynik, zobowi¹zania ogó³em, zobowi¹zania wymagalne) za m-ce styczeñ
i luty br. Proszê o przekazanie radnym sprawozdania F-01 i sprawozdania z wyko-
nania planu finansowo-gospodarczego.
Niezale¿nie od odpowiedzi ustnej, przekazanej na sesji, proszê o wyczerpuj¹c¹
odpowied� na pi�mie.

Jeden, jedyny...
Tylko dziêki plejadzie przyjació³ uda³o nam siê ustaliæ adres - podobno
jedynego (!?) - ostatniego magla elektrycznego w Kutnie. Znajduje siê on
w domku jednorodzinnym przy ulicy £¹koszyñskiej w Kutnie, po tej samej
stronie co ko�ció³, vis a vis sklepu motoryzacyjnego i ulicy £ódzkiej.
A mo¿e szanowni czytelnicy wiedz¹, gdzie s¹ inne magle!?

Pad³ - milion!?
Jak donosz¹ nasze zaufane cukrówki kutnowskie na otwarcie pawilonu
Media Markt, przy ulicy Oporowskiej, sprzedano towarów na oko³o mi-
lion z³otych!? Podobno kierownictwo sklepu przewidywa³o maksimum
400 tysiêcy z³otych. Aktualnie - personel jest - klientów brak!?

PROSTA Z MAGLA
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

W szkole sta³o siê ju¿ tradycj¹ przygotowywanie �wi¹tecznych wypieków.
Zajêcia techniki bardzo czêsto odbywaj¹ siê w szkolnej kuchni, co umo¿liwia
uczniom rozwijanie umiejêtno�ci kulinarnych. Uczniowie nie tylko mog¹
siê zapoznaæ siê z przepisami na �wi¹teczne ciasta, ale tak¿e wykorzystaæ
je w praktyce. Dzieci zdobywaj¹ podstawow¹ wiedzê w zakresie gotowania
i pieczenia oraz obs³ugi sprzêtu gospodarstwa domowego. Uczniowie pod
opiek¹  Ma³gosi Ambroziak i wsparciu Renaty Sobieckiej przyrz¹dzaj¹
ró¿ne proste posi³ki, desery oraz wypieki nie tylko na �wiêta. W ramach
zajêæ nabywaj¹ równie¿ umiejêtno�ci kulturalnego zachowania siê przy
stole, a tak¿e nawyków i zasad zdrowego od¿ywiania. Nieod³¹cznie ze
�wiêtami Wielkanocy kojarzy siê zapach mazurków i bab, dlatego pani
Ma³gosia zaplanowa³a w ramach swoich zajêæ �wi¹teczne wypieki.
W kuchni mali cukiernicy z zapa³em zabrali siê do pracy, a ka¿dy etap
sprawia³ im wiele rado�ci. Jednak najwiêcej zabawy sprawi³o dzieciom
dekorowanie lukrem ich �arcydzie³�. Zapach wypieków unosi³ siê po
ca³ej szkole wprowadzaj¹c domowo-�wi¹teczny nastrój

20 marca 2015 r. w Zespole Szkó³ w Byszewie �wiêtowano Pierwszy Dzieñ
Wiosny. Uczniowie naszej szko³y postanowili kreatywnie przywitaæ d³ugo
wyczekiwan¹ wiosnê. Dzieñ by³ bogaty w atrakcje. Najwiêkszym wyda-
rzeniem tego wyj¹tkowego dnia by³ zorganizowany przez Samorz¹d
Uczniowski szko³y podstawowej show �Mam talent�. W widowisku móg³
wzi¹æ udzia³ ka¿dy uczeñ prezentuj¹c to co potrafi najlepiej. Chêtnych do
zaprezentowania swoich niecodziennych umiejêtno�ci nie brakowa³o.
Uczniowie zaprezentowali przeró¿ne talenty, by³o co� i dla ucha i dla
oka. Widownia mia³a okazjê wys³uchaæ zarówno recytacji wierszy jak
i ró¿norodnego repertuaru solistów, podziwiaæ grê na keyboardzie, flecie
prostym oraz flecie poprzecznym. W show nie mog³o zabrakn¹æ tak¿e
pokazów tanecznych. Równie¿ w tej dziedzinie wachlarz tematyczny by³
bardzo szeroki od pokazów uk³adów disco poprzez hip hop do pokazów
tañca towarzyskiego - Rumba, Jive. Ponadto mieli�my równie¿ karatekê,
który pokaza³ nam kilka prostych chwytów. Zarówno sami uczestnicy jak
i widownia bawi³a siê wy�mienicie. Wszyscy uczestnicy zostali nagro-
dzeni drobnymi upominkami. Uczniowie nie mogli w tym dniu zapomnieæ
o wyj¹tkowym wydarzeniu jakim by³o zaæmienie s³oñca. Ka¿de chêtne
dziecko mog³o podziwiaæ to niecodzienne zjawisko przez specjalne,

ŚWIĄTECZNE WYPIEKI
W Zespole Szkó³ w Byszewie ju¿ mo¿emy poczuæ �wi¹teczny klimat za
spraw¹ zajêæ techniki, na których uczniowie przygotowuj¹ �wi¹teczne
mazury i baby.

WIOSNA BOGATA W TALENTY

zabezpieczaj¹ce oczy przed uszko-
dzeniem szkie³ka. Aby tradycji sta³o
siê zado�æ nasi najm³odsi z klas
I-III po¿egnali zimê topi¹c przygo-
towan¹ specjalnie na tê okazjê
Marzannê. Atrakcj¹ finalizuj¹c¹ ten
dzieñ by³ konkurs �Od przedszkola
do belfra�. Na tablicy multimedial-
nej zosta³a wy�wietlona prezentacja
zawieraj¹ca zdjêcia z dzieciñstwa
naszych nauczycieli. Zadaniem dzieci
by³o odgadn¹æ, który nauczyciel
znajduje siê na zdjêciu, trafne odpo-
wiedzi by³y nagradzane. W taki oto
bardzo humorystyczny sposób
zakoñczyli�my ten pe³en wra¿eñ
dzieñ, szczê�liwi, ¿e w koñcu nade-
sz³a ta utêskniona Wiosna.       /ZS/
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

W niedzielê, 22 marca, w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach odby³o siê drugie spotkanie z cyklu �Bajkowe Poranki
w Muzeum�. Tym razem uczestnicy spotkania mieli mo¿liwo�æ obejrzenia
bajki �Przygody Ali w krainie zabawek� i �Pinokio�. Projekcji znów
towarzyszy³y warsztaty plastyczne, podczas których ka¿dy z uczestników
móg³ wykonaæ indywidualn¹ kukie³kê-laleczkê. Do stworzenia kukie³ek
wykorzystano drewniane ³y¿ki i ³opatki, a w ruch posz³y tak¿e kolorowe
szmatki, tiule, cekiny, w³óczka i flamastry. Dzieciom chêtnie towarzyszyli
rodzice i w krótkim czasie sala muzealna wype³ni³a siê drewnianymi ksiê¿-
niczkami, piratami, anio³kami i zwierz¹tkami.

BAJKOWY PORANEK

Tegoroczn¹ imprezê powitania pierwszego dnia wiosny w II liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. J. Kasprowicza w Kutnie po³¹czono z rozdaniem Kasprów
i Kasperków. Organizatorzy tegorocznego wydarzenia przeprowadzili je w kon-
wencji cyklu powie�ci o przygodach �Harrego Pottera�. Liceali�ci mogli
poczuæ siê jak uczniowie Hogwartu. Prawie dwugodzinna impreza w zaciem-
nionej sali gimnastycznej, o�wietlonej tylko kilkoma �wiecami, spodoba³a siê
nie tylko uczniom, ale i nauczycielom. Nagrody przyznano w czternastu kate-
goriach. W�ród uczniów nagrody odbierali: Ron Weasley � osoba, której nie
zawsze dopisuje szczê�cie, to £ukasz Wojtunik z IIIc; Draco Malfoy - zawsze
d¹¿y do wyznaczonych celów, to Jakub Chodorowski z Ia; Zgredek � osoba
uczciwa, na której pomoc zawsze mo¿emy liczyæ, to Maciej Król z IIIc; Luna
Lovegood to artystyczna dusza, to Maciej Ka�mierczak z IIId; Bli�niacy
Weasley � to osoba z du¿ym poczuciem humoru � to Mateusz Maciak z IIc;
Ginny i Harry � dla najpiêkniejszej pary roku, to Patrycja Bryk z IIa i Damian
Trawiñski z IIIc; Hermiona Granger � dla osoby najlepszej z najlepszych,
wszechstronnie utalentowanej � to Weronika Michalska z IIc. W�ród
nauczycieli nagrody przyznano: Rubeus Hagrid � zawsze gotów jest podaæ
pomocn¹ d³oñ � to S³awomir Tomassy; Severus Snape � dla nauczyciela
siej¹cego po strach, ale maj¹cego jednocze�nie autorytet w�ród uczniów � to
S³awomir Klarzak; Minerva Mc Gonagall � nauczyciel wyrozumia³y na prze-
winienia � to Marcin Michalski; Remus Lupin � nauczyciel troskliwy, który
dba o dobro ucznia � to Piotr Staniszewski; Dolores Umbridge � nauczyciel,
który kieruje siê w³asnymi zasadami � to Artur Ciurlej; Gilderoy Lockhart �
nauczyciel, któremu u�miech nigdy nie schodzi z twarzy � to Ma³gorzata
Walerczak; Albus Dumbledore � dla nauczyciela najlepszego z najlepszych �
to S³awomir Klarzak. Wyró¿nionym serdecznie gratulujemy.            /A.B./

Bardzo dobrze pod wzglêdem organizacyjnym przygotowano w Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Kutnie tzw. �Dzieñ Odkrywców Talentów�. Uczniowie klas IV�VI
zaprezentowali swoje umiejêtno�ci w 18 ró¿nych dziedzinach. Nad ca³o�ci¹
czuwa³o kilkuosobowe jury z Anit¹ Lemañsk¹, dyrektorem szko³y na czele.
Dla najlepszych czeka³y medale z logo szko³y i pami¹tkowym napisem: �Szko³a
Odkrywców Talentów�. Poszczególne wystêpy zapowiada³y: Iga Wo�niak
i Dorota Ferensztajn, obie z klasy VIa. Scenariusz imprezy i jej prowadzenie
by³o zas³ug¹ Haliny B³aszczyk, nauczycielki historii. Nie mo¿na zapominaæ
o oprawie muzycznej ca³o�ci tego przedsiêwziêcia dziêki wystêpom chóru szkol-
nego pod kierunkiem Piotra Pawlaka, nauczyciela muzyki. W�ród du¿ej liczby
nagrodzonych znale�li siê m.in. Klaudia Wojdecka z klasy Vc (profilaktyka
i bezpieczeñstwo), Piotr Graczyk z Va (ortografia), Piotr Wykrêtowicz  z V c
(w grze scrabble), Oliwia Rejmonciak z VI b (rysunek), Amelia Lubecka
i Katarzyna Kirpluk z IV b (w konkursie gry na instrumentach).           /A.B./

ODKRYWCY
TALENTÓW
ODKRYWCY
TALENTÓW

KASPRY 2015KASPRY 2015
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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¯YCIE SZKOLNE

We wtorek, 17 marca,  ju¿ po raz dziewi¹ty w Gimnazjum nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w Kutnie przeprowadzono Turniej Wiedzy Humanistycznej
dla uczniów kutnowskich podstawówek. Odbywa siê on pod patronatem
prezydenta miasta Kutno Zbigniewa Burzyñskiego w ramach Kutnow-
skich Grantów O�wiatowych �Tam siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�. W tym
roku w turnieju wziê³o udzia³ piêæ szkó³: SP 1, SP 4, SP 6, SP 9 i Szko³a
Katolicka. Wzorem lat ubieg³ych trzyosobowe dru¿yny rozwi¹zywa³y
zadania z przedmiotów humanistycznych, czyli z jêzyka polskiego, historii,
wos-u, muzyki i plastyki.
W wyniku zmagañ turniejowych I miejsce zaj¹³ zespó³ ze Szko³y Podsta-
wowej nr 1, drugie z Katolickiej Szko³y Podstawowej, trzecie z SP 9,
czwarte z SP 4 i pi¹te z SP 6. Dyplomy wrêczy³a uczestnikom Anna
Michalska � inspektor Wydzia³u Edukacji i Sportu. Pogratulowa³a jedno-
cze�nie wiedzy i umiejêtno�ci humanistycznych wszystkim zawodnikom
turnieju, podkre�laj¹c  bardzo wyrównany poziom. Po zakoñczonych
zmaganiach gospodarze zapewnili go�ciom chwilê relaksu zapraszaj¹c
na program artystyczny i s³odki poczêstunek. Turniej przygotowa³y
nauczycielki GM3: Iwona Pstr¹gowska-Oswald, Anna Miszewska, Gra¿yna
Grobelska i Anna Marciniak.  /Info Gm3/

TURNIEJ HUMANISTYCZNY

Podczas gry dzieci odwiedzi³y równie¿ �Dom Legend� i  by³y w Centrum
Astronomii UMK w Piwnicach. Wieczorem by³y zorganizowane przez
uczestników rajdu punkty informacyjne o swojej miejscowo�ci. Zuchy
oczywi�cie prezentowa³y Kutno, jego zabytki i atrakcje turystyczne.
Wszystkich go�ci czêstowa³y herbatk¹ ró¿an¹ i zachwala³y Kutno jako
Miasto Ró¿. Wielkie wra¿enie na odwiedzaj¹cych zrobi³y �nasze ró¿e� -
Kutno, Marylka i Miko³aj Kopernik. Nale¿y nieskromnie przyznaæ, i¿ by³a
to jedna z lepszych i bardziej oryginalnych prezentacji. Ogromne podziê-
kowania nale¿¹ siê Wydzia³owi Promocji i Kultury  Miasta Kutno, który
udostêpni³ foldery, broszury i roll-up Kutna. Starania dzieci, ich zaanga-
¿owanie i wiedza, zosta³y docenione przez organizatorów trasy zuchowej
i podczas niedzielnego apelu na Rynku Staromiejskim obok Ratusza,
zuchy z 6 Grunwaldzkiej Gromady Zuchowej �Nutki� zajê³y I miejsce na
swojej trasie. Okrzyki rado�ci i szybki bieg po puchar, tak w skrócie mo¿na
opisaæ reakcje dzieci na og³oszony werdykt. Na koñcowy apel do Torunia
przyjecha³a druhna naczelniczka ZHP hm Ma³gorzata Sinica, z któr¹
reprezentacja Hufca Kutno zrobi³a sobie pami¹tkowe zdjêcie przy pomniku
Miko³aja Kopernika.

TORUŃ ZDOBYTY
W dniach 6-8 marca 2015 roku reprezentacja 6 Grunwaldzkiej Gromady
Zuchowej �Nutki�  uczestniczy³a w XXXI Ogólnopolskim Rajdzie
Kopernikañskim. W tym roku zuchy bli¿ej przygl¹da³y siê ¿yciu Miko³aja
Kopernika. Podczas sobotniej gry miejskiej dzieci poznawa³y przyrz¹dy
astronomiczne, przy pomocy których Kopernik móg³ prowadziæ swoje
obserwacje,  krêci³y reporta¿ z wa¿nych wydarzeñ czasów wielkiego astro-
noma (wybra³y koronacjê Zygmunta Starego), rozwi¹zywa³y zagadki
matematyczne, rozpoznawa³y planety w naszym Uk³adzie S³onecznym,
wykonywa³y trudne æwiczenia z retoryki, a tak¿e poznawa³y ówczesn¹
modê. Na jednym z punktów zuchy mia³y okazje poznaæ �redniowieczne
zwyczaje przy stole. Podczas wêdrówek uliczkami Torunia zuchy musia³y
bacznie rozgl¹daæ siê w poszukiwaniu obiektów ukazanych na otrzymanej
karcie, liczyæ smoki i mieszczan, a tak¿e odnale�æ koperty z dodatkowymi
zadaniami. Wieczorem okaza³o siê, i¿ tylko Nutki dostrzeg³y kopertê ukryt¹
w okolicach zamku krzy¿ackiego.

W minionym tygodniu cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego Szko³y Podsta-
wowej w Zespole Szkó³ w Byszewie kontynuowali akcjê czytania bajeczek
najm³odszym pt. �Poczytaj mi...�. Jak wiemy dzi� czê�ciej praktykowane jest
ogl¹danie ni¿ czytanie bajek, dlatego te¿ cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego
postanowili �zaraziæ� dzieci tradycyjn¹ form¹ zapoznawania siê z bajeczkami.
Uczniowie chc¹ pokazaæ naszym najm³odszym, ¿e czytanie bajek mo¿e byæ
równie interesuj¹ce jak ich ogl¹danie. W zwi¹zku z tym  uczennice przygoto-
wa³y i przeczyta³y naszym najm³odszym uczniom z klas 0-III bajki. Ka¿da
przeczytana bajka nios³a ze sob¹ ciekawe przes³anie budz¹c w�ród dzieci du¿e
zainteresowanie i rado�æ. Oczywi�cie z wielk¹ rado�ci¹ za miesi¹c równie¿
bêdziemy kontynuowali akcjê.  /ZS Byszew/

POCZYTAJ MI...POCZYTAJ MI...

17 marca 2015 r. w Zespole Szkó³ w Byszewie go�cili�my pracowników Woje-
wódzkiego O�rodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach. Celem wizyty by³o
zapoznanie uczniów Szko³y Podstawowej z wymaganiami jakie nale¿y spe³niæ,
aby otrzymaæ kartê rowerow¹. Miasteczko ruchu drogowego pozwoli³o uczniom
doskonaliæ umiejêtno�ci techniczne jazdy rowerem, znajomo�æ przepisów ruchu
drogowego oraz wp³ynê³o na poprawê bezpieczeñstwa na drodze.  /ZS Byszew/

MIASTECZKO
 RUCHU

MIASTECZKO
 RUCHU
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Muzealne skarby Muzealne skarby

Sekretarzyk damski w typie �bonher du jour� w stylu Jerzego III z ok.
1794 r. ze zbiorów Muzeum � Zamku w Oporowie (w zbiorach od 1955
roku) ze sztychami barwnymi prezentuj¹cymi dwie sceny z historii Anglii
opatrzone rozwiniêtymi opisami. Mebel fornirowany drewnem mahonio-
wym w formie prostok¹tnego stolika z szuflad¹ w oskrzynieniu s³u¿¹c¹
za podporê sk³adanego, wy�cielonego czerwonym suknem pulpitu. Nad-
stawa w formie szafki z dwoma drzwiczkami, zwieñczona drewnian¹ a¿u-
row¹ galeryjk¹ po bokach, a po�rodku dwoma ukrytymi szufladkami
w belwederze. Po otwarciu drzwiczek ozdobionych grafikami we wnêtrzu
nadstawy umieszczono sze�æ szufladek w dwóch rzêdach i pó³eczkê. Ca³o�æ
wsparta na prostych nogach o przekroju kwadratowym zwê¿aj¹cych siê
ku do³owi i zakoñczonych prostopad³o�ciennymi klockami. Notabene
sekretarzyk wykorzystany by³ na planie filmowym �Pana Tadeusza�
w re¿yserii Andrzeja Wajdy w scenie pisania przez Telimenê li�ciku do
Tadeusza. Grafiki o wymiarach 263mm x 330mm sztychowa³ Francesco
Bartolozzi (dostêpne w handlu antykwarycznym w przedziale cenowym
od 100 do 300 funtów w zale¿no�ci od stanu zachowania) wed³ug kom-
pozycji Giovanniego Baptisty Cipriani w londyñskiej pracowni Ann Bryer
w dzielnicy Soho przy Poland Street 5 w kwietniu 1793 roku. Sceny przed-
stawiaj¹ce zazdrosnego Lorda Darnleya, mê¿a Marii Stuart Królowej Szko-
tów, siêgaj¹cego po szpadê w zamiarze zabicia rywala Dawida Rizzio,
czy druga, gdzie Oliwer Cromwell odkrywa intrygê Jeremiasza White�a
swego kapelana zakochanego w córce ¯elaznego Protektora Pannie Fran-
ciszce i próbuj¹cego przekre�liæ plany matrymonialne zaaprobowane
wcze�niej przez ojca wydaj¹ siê byæ umieszczone w prezentowanym meblu
na zlecenie inwestorki, arystokratki bawi¹cej w Londynie z zamiarem
wybrania modnych wówczas sprzêtów z przeznaczeniem ich jako wystroju
w polskim pa³acu. Sezon teatralny w Londynie 1793/1794 obfitowa³
tyloma wa¿nymi wydarzeniami artystycznymi, ¿e pewnie niewiele osób
z towarzystwa zdo³a³o znad Tamizy dostrzec upadek Rzeczpospolitej.

Ryszard Rau, starszy kustosz

SEKRETARZYK „BONHER DU JOUR”
Muzealne skarby

Tajemnica wydarzeñ Wielkiej Nocy od wieków by³a niewyczerpanym �ró-
d³em inspiracji dla artystów. Z tematyk¹ t¹ próbowali mierzyæ siê nie tylko
najwiêksi malarze i rze�biarze, ale tak¿e twórcy sztuki ludowej. Dowodem
takiej w³a�nie próby jest drewniany grób Jezusa o wymiarach 42 x 33cm
znajduj¹cy siê w zbiorach Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach. Centraln¹ osi¹ kompozycji jest cia³o Chrystusa z³o¿one
w grobie stylizowanym na wykut¹ w skale grotê. Jezus spoczywa na p³ycie,
jego g³owa oparta jest na kamiennym podg³ówku. Mistrz z Nazaretu zosta³
przedstawiony jako m³ody mê¿czyzna z d³u¿sz¹, siêgaj¹c¹ piersi brod¹,
szpiczastym nosem i br¹zowymi w³osami równomiernie opadaj¹cymi na
ramiona. Jego oczy s¹ zamkniête, a rêce bezw³adnie przylegaj¹ do tu³owia.
Jedyn¹ szat¹ okalaj¹c¹ cia³o Chrystusa jest perizonium - silnie drapowana
przepaska przewi¹zana na wysoko�ci bioder. Cia³o Jezusa jawi siê jako
przebóstwione, nie ma na nim oznak cierpienia i mêki. Jedynymi �wiad-
kami wielkopi¹tkowych wydarzeñ s¹ �lady po gwo�dziach, wokó³ których
widaæ niewielkie, znaczone czerwieni¹ krople krwi. Wa¿nym elementem
sceny s¹ czuwaj¹cy przy grobie anio³owie. Dwaj z nich uchwyceni zostali
w pozycji klêcz¹cej, ze z³o¿onymi do modlitwy d³oñmi. Zwróceni w stronê
Jezusa przyklêkaj¹ w akcie najwy¿szej adoracji. Anio³owie ubrani s¹
w d³ugie szaty w kolorze przygaszonej zieleni i br¹zu, ale stopy maj¹
bose � na znak anielskiego oderwania od ziemskich spraw. Scenie towa-
rzysz¹ tak¿e trzej anio³owie nad grobem, przedstawieni w formie uskrzy-
dlonych g³ówek, z ciemnobr¹zowymi w³osami i skrzyd³ami w kolorze
b³yszcz¹cego z³ota. Wej�cie do grobu przybiera formê trójstopniowego
³uku dekorowanego z³otymi gwiazdami. £uk za� przywo³uje na my�l swym
kszta³tem têczê � odwieczny w sztuce chrze�cijañskiej symbol przymierza
zawartego z  cz³owiekiem przez Boga. Nowe przymierze, które zapowiada
Stary Testament, osi¹ga sw¹ pe³niê w³a�nie w osobie Jezusa Chrystusa,
w jego chwalebnej �mierci i zmartwychwstaniu. Ca³a scena �zaklêta� jest
we wnêtrzu drewnianej skrzynki, zabezpieczonej od frontu szklan¹ szybk¹.
Nieznane jest niestety autorstwo, pochodzenie ani datowanie przedmio-
tu. Wydaje siê, ¿e grób ten pe³ni³ funkcjê domowej kapliczki i móg³ byæ
przeznaczony do prywatnego kultu i osobistej modlitwy. Scena pozba-
wiona jest zbêdnych dekoracji i niepotrzebnych szczegó³ów. Nie ma tu
miejsca na nachaln¹ narracjê. Pozostaje tylko cisza pustego grobu i szept
anielskiego uwielbienia.

Anna Rajska (Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach)

GRÓB JEZUSA

Dokument ten jest �wiadectwem celowej polityki królewskiej, maj¹cej na
celu podniesienie z upadku i rozwój miast po okresie zastoju, który by³
wynikiem d³ugotrwa³ych wojen w XVII i pierwszej æwierci XVIII w. Nowe
przywileje dla miast i organizacji cechowych mia³y spowodowaæ nap³yw
ludno�ci i rozwój ekonomiczny.
Przywilej spisany jest czarnym inkaustem na czterech pergaminowych
kartach z cielêcej skóry. Pierwsza strona zawiera wstêp z imieniem i tytu-
latur¹ w³adcy. Tekst rozpoczyna siê ozdobnym inicja³em litery �S� w imie-
niu �Stanis³aw�, w któr¹ w komponowany jest orze³ w koronie z ber³em
i szpad¹, z orderem �w. Stanis³awa na piersi. na nastêpnych stronach znaj-
duje siê w³a�ciwy tekst przywileju. Do dokumentu do³¹czona jest pieczêæ
lakowa z god³em Rzeczpospolitej i herbami województw.

Kazimierz �wircz, kustosz dzia³u historii
Muzeum Regionalnego w Kutnie

KRÓLEWSKI PRZYWILEJ
D¹browice, wie� gminna w powiecie kutnowskim, ale od oko³o po³owy
XV w. do 1870 r. miasto i �lady dawnej �wietno�ci mo¿na dostrzec jeszcze
dzi� w zabudowie miejscowo�ci. Najwymowniejszym dowodem na miej-
sk¹ przesz³o�æ D¹browic jest ratusz przy rynku. W archiwach i muzeach
zachowa³y siê równie¿ dokumenty dotycz¹ce miasta D¹browice. Miêdzy
innymi w Muzeum Regionalnym w Kutnie przechowywany jest przywilej
króla Stanis³awa Augusta dla cechu szewskiego w D¹browicach, sporz¹-
dzony przez kancelariê królewsk¹ 9 maja 1786 r. i podpisany osobi�cie
przez króla.

Pani Bo¿ena D¹browa, z ulicy Ko³³¹taja w Kutnie, tak wspomina swoje
najwiêksze ¿yciowe wydarzenie: Dzi� mam 85 lat, ale wspominaj¹c, wci¹¿
prze¿ywam wydarzenia sprzed lat... To by³o 25 czerwca 1933 r. W Kutnie
by³a wielka uroczysto�æ, wizyta ówczesnego Prezydenta RP Ignacego
Mo�cickiego w 37 Pu³ku Piechoty z okazji wrêczenia nowej chor¹gwi. Ja,
ma³a wówczas dziewczynka, córka Stanis³awa i Stefanii Dercz (z domu
Michoñskiej) na niedzielê mia³am specjalny ubiór, strój krakowianki.
Zapewne dziêki temu, ¿e ojciec by³ kapitanem, wyznaczono mi rolê w uro-
czysto�ci powitania Pana Prezydenta. By³o to �u bram� Kutna, a ja wrê-
czy³am kwiaty - bodaj¿e ró¿e - mi³emu go�ciowi. Tak mi siê wydaje, ¿e do
dzi� czujê w¹siki, gdy mnie ca³owa³... Pó�niej odwieziono mnie do domu
oficerskiego, gdzie zajê³a siê mn¹ gosposia (ojciec mia³ te¿ ordynansa).
Z okien domu pokaza³a mi w oddali - jak go�cie i ¿o³nierze 37 PP spo¿y-
wali obiad przed strzelnic¹. Mieszkali�my na II piêtrze, w klatce schodowej
od strony Gostynina. Pamiêtam, ¿e na parterze mieszkali pañstwo Grabscy,
Grzegorczykowie i Owadniukowie, a w II klatce schodowej Waradzynowie,
Hoszowscy  z synami (pu³kownik dyplomowany Józef Sas-Hoszowski by³
dowódc¹ 37 PP).

RÓŻE DLA PREZYDENTA
Czêsto ogl¹dam dyskusje polityczne w telewizji.
Nie tylko polityków, ale tak¿e dziennikarzy.
Politycy, na ogó³. trzymaj¹ siê swojej wizji,
natomiast u dziennikarzy wszystko siê mo¿e zdarzyæ.

Co stacja, to inna partia popierana.
To zale¿y od tego, kto i ile p³aci.
Telewizyjna prawda nie jest objawiona, ale sugerowana.
Zwyciê¿a ta racja, która siê bardziej op³aci.

A w co maj¹ wierzyæ czytaj¹cy gazety.
czy rzeczywi�cie w pisz¹cych obiektywizm.
Gdy polityka prasy siê boi, to niestety
bezkarno�æ wywo³uje k³amstwa i prymitywizm.

Felieton zawiera autora pogl¹dy,
z którymi czytelnik nie musi siê zgadzaæ.
Ale jak traktowaæ k³amliwe os¹dy,
Czy za takie bêd¹ kiedy� wsadzaæ?

Kazimierz Ci¹¿ela

Wątpliwości
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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 mieszkanie w³asno�ciowe
(ul. Staszica) (2p+k z ³azienk¹,
IV p.) 47,7 m2, niski czynsz. Tel.
513-859-986
Sprzedam mieszkanie w Kutnie
przy ul. Wilczej, 2 pokoje, 48,40 m2,
4 piêtro. Tel. 536-599-047
Zamieniê 19 m2 kawalerkê na
mieszkanie lokatorskie 2 pok., mo¿e
byæ zad³u¿one. Tel. 696-023-530
Zamieniê mieszkanie ZNM (kawa-
lerka) w centrum Kutna na wiêksze
min. 2 pokoje. Tel. 512-582-468
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki z dop³at¹. Tel
601-390-784

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

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

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

Tel. 609-107-203

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

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

Z chwil¹ historycznego
awansu �Polfarmexu� Kutno
do Tauron Basket Ligi; pol-
skiej ekstraligi, najwy¿szej
i najbardziej presti¿owej
w naszym kraju klasy roz-
grywkowej, kierownictwo
tego prê¿nego i ambitnego
Stowarzyszenia - jakim jest
�Pro-Basket� - musia³o
wzmocniæ reprezentacyjn¹
dru¿ynê grodu nad Ochni¹
i �wietnie Go promuj¹c¹
w ca³ej Polsce, zawodnikami
z zagranicy. Do tej pory
w �Polfarmexie� by³o piêciu
takich koszykarzy. Nie ma
ju¿ w zespole Micha³a Batki
i Kevina Fletchera (rozwi¹-
zano - za porozumieniem
stron - z nimi umowy).
Micha³ Batka - center,
wzrost 204 cm, waga 102 kg,
r. 1987, S³owacja; w �Polfar-
mexie zdoby³ 60 pkt. Gra³
w I rundzie sezonu 2014/
2015 w 15 meczach.
Kevin Fletcher - center,
wzrost 207 cm, waga 117 kg,
r. 1981, USA; w �Polfarme-
xie� zdoby³ 42 pkt. Gra³ w 6
spotkaniach II rundy sezonu
2014/2015.
Kwamain Mitchell - roz-
grywaj¹cy, wzrost 178 cm,
waga 75 kg, r. 1989,  USA;
od pocz¹tku gry �Polfarme-
xu� w TBL. Zdoby³ w 25
kolejkach 484 pkt.
Patrik Auda - center, wzrost
206 cm, waga 107 kg,
r. 1989, Czechy; od pocz¹tku
gry �Polfarmexu� w TBL.
Zdoby³ w 25 kolejkach
292 pkt.
Kevin Johnson - center,
wzrost 201 cm, waga 102 kg,
r. 1984, USA; od pocz¹tku
gry �Polfarmexu� w TBL.
Zdoby³ w 25 kolejkach
312 pkt.
Byli i s¹ ulubieñcami kut-
nowskiej, wspania³ej
publiczno�ci. Mili, skromni,
komunikatywni.

Jerzy Papiewski

NASI OBCOKRAJOWCY

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

w prê¿nie rozwijaj¹cej siê firmie.
Wymagania: wykszta³cenie
minimum �rednie, �wiadectwa
kwalifikacyjne, do�wiadczenie
w nadzorze kot³owni parowej,
sprê¿arkowi, trafostacji i ch³odni
amoniakalnej.

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

e-mail: sekretariat@zorina.pl

ZATRUDNIMY
pracownika na stanowisko

g³ównego energetyka

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

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

e-mail: sekretariat@zorina.pl

ZATRUDNIMY
automatyka

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

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

e-mail: sekretariat@zorina.pl

ZATRUDNIMY
mechanika

- konserwatora

Wynajmê mieszkanie w centrum
Kutna, bloki, 2p+kz ³azienk¹ i WC,
umeblowane. Tel. 506-767-287
Wynajmê lokal naprzeciw Man-
chatanu. ok. 40 m2 z mo¿liwo�ci¹
powiêkszenia. Tel. 501-658-220
Sprzedam dzia³ki budowlane
i inwestycyjne w Wierzbiu. Pilnie!
Tel. 789-101-389
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 szafê tekstyln¹,
³ó¿ko metalowe sk³adane z matera-
cem sprê¿ynowym. Tel. 604-254-132
Sprzedam tanio meble pokojowe,
ciemny br¹z (d³ug. 4 m, wys. 2,2 m.
Tel. 661-827-920
Sprzedam tanio filmy na DVD

Denat
W Kutnie, przy ulicy Ko�ciuszki
w blokowej piwnicy, znaleziono
zw³oki mê¿czyzny. Dochodzenie
prowadzi policja oraz prokuratura.
Policjê powiadomi³o pogotowie
ratunkowe. Ustalono, ¿e by³o to
samobójstwo.

�Na wnuczka�
W Kutnie okradziono metod¹ �na
wnuczka� dwoje staruszków.
Oszu�ci pozbawili ich oszczêdno-
�ci ¿ycia. Kobieta straci³a - 24,
a mê¿czyzna 29 tysiêcy z³otych.
W Kutnie tego dnia próbowano
okra�æ 5 osób. Policja apeluje
o ostro¿no�æ i niewpuszczanie do
domu obcych.

Dzia³kowe ¿ycie
Na kutnowskich ogródkach poli-
cjanci zatrzymali dwóch uciekaj¹cych
nastolatków. Okaza³o siê, ¿e przed
altank¹ z wy³amanymi drzwiami
by³a wyprowadzona kosiarka.
Zatrzymano 14 i 16-latka, którzy
posiadali skradzione narzêdzia
i przedmioty z 4 okradzionych
domków. Okazali siê oni sprawcami
ca³ego szeregu kradzie¿y dzia³ko-
wych. Spraw¹ zajmie siê S¹d Ro-
dzinny w Kutnie. Wcze�niej na
dzia³kach w Kutnie zatrzymano
z³odzieja, który ju¿ o�miokrotnie
okrada³ dzia³ki.

Niepewny parking
Na jednym z parkingów osiedlowych

w Kutnie policjanci zatrzymali 2
szesnastolatków, którzy w³amali siê
do kilku aut i mieli nielegalne
kastety oraz inne przedmioty pocho-
dz¹ce z kradzie¿y. Tylko tej nocy
w³amali siê do 2 pojazdów. O dalszym
postêpowaniu wobec z³odziejasz-
ków zadecyduje s¹d rodzinny.

Kraksa z busem
W Kutnie, na ulicy 29 Listopada,
motocyklista zderzy³ siê z busem.
Mê¿czyznê przewieziono do kut-
nowskiego KSS. W Kutnie, na ulicy
Oporowskiej, dosz³o do zderzenia
dwóch pojazdów: Renaulta Scenic
i VW Golf. VW Golf znalaz³ siê
w rowie, a obaj kierowcy (43 i 58
lat znale�li siê w kutnowskim KSS.

P³on¹ trawy
W ostatnim czasie kutnowscy stra-
¿acy gasili na terenie powiatu trzy
po¿ary suchej trawy i siana. Naj-
gro�niejszy we wsi Czes³awów
w gminie ¯ychlin - pali³a siê
bardzo du¿a sterta siana. Akcja
trwa³a prawie  dziesiêæ godzin,
a uczestniczy³o w niej 5 zastêpów
z OSP ¯ychlin, Komadzyn oraz
JRG Kutno. Gaszono tak¿e w £ê-
kach Ko�cielnych i Kutnie przy
ulicy Jesiennej.

Wandale
W Kutnie, przy ulicy Staszica
w bloku, chuligani zdewastowali
drzwi wej�ciowe maluj¹c na nich
niewybredne epitety i wybili szyby.

(seriale i pojedyncze). W tym �Pogoda
dla bogaczy�. Tel. 604-254-132
Sprzedam bardzo tanio kanapê
2-osobow¹, rozk³adan¹, pud³o na
po�ciel. Tel. 606-475-184
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

¯YCIE SPORTOWE
KoszykówkaPi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Ciê¿ary

Siódmy mecz sparingowy dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza i kie-
rownika Andrzeja Królaka rozegra³a na by³ym boisku �Kutnowianki�.
Przeciwnikiem kutnian by³a czwartoligowa ekipa z regionu kujawsko-
pomorskiego reprezentuj¹ca Lubañskie Towarzystwo Pi³karskie (LTP)
Lubanie. Do przerwy nasi grali �wietny futbol, pe³en dobrych i finezyjnych
akcji, czego dowodem by³y piêkne bramki. W drugiej ods³onie przewa¿a³a
u gospodarzy pewna nonszalancja i pewno�æ osi¹gniêtego wyniku. W efekcie
do�wiadczeni go�cie (po rundzie jesiennej czwarte miejsce w swojej klasie
rozgrywkowej) zaczêli odrabiaæ straty. W bramce Ka-Esu dobrze broni³
Mateusz Wojtczak (wróci³ do zespo³u). Testowanych by³o kolejnych dwóch
pi³karzy. Wypadli dobrze. S¹ to: najlepszy zawodnik tegorocznej Kut-
nowskiej Amatorskiej Halowej Ligi £ukasz Góralczyk (Starter) i Marcin
Ma�liñski z Górnika £êczyca. �wietnie w meczu zaprezentowa³ siê
16-letni kutnowski pi³karz Adrian Bartczak (wychowanek Tomasza Kaby
i Andrzeja Grzegorka). Debiut w zespole seniorów mia³ bardzo udany. Dru-
¿yna kutnowska gra z meczu na mecz coraz lepiej. To brzmi optymistycznie
przed rund¹ wiosenn¹ A klasy (gr. III).

KS Sand-Bus Kutno - LTP Lubanie 3:2 (3:0)
Bramki: 1:0 - Gracjan Sobczak (20), 2:0 - Arkadiusz B³aszczyk (24), 3:0
- Adrian Bartczak (30), 3:1 - £ukasz Junatowski (62) 3:2 - Junatowski (65).
Kolejnym, silnym przeciwnikiem zespo³u kutnowskiego w meczu kon-
trolnym by³a czo³owa dru¿yna czwartoligowca z regionu ³ódzkiego - Ner
Poddêbice, która po rundzie jesiennej zajmuje trzeci¹ lokatê w tabeli roz-
grywek i ma uzasadnione aspiracje na awans do trzeciej ligi. Spotkanie
rozegrano na bocznym boisku Stadionu Miejskiego im. Henryka Tomasza
Reymana w Kutnie. Dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza i kierow-
nika Andrzeja Królaka w pierwszej po³owie tego sparingu spisywa³a siê
nader dobrze i gdyby kto� nie zna³ zawodników obu dru¿yn, to g³êboko
zastanawia³by siê, która z nich gra w IV lidze, a która w klasie A. Druga
ods³ona by³a ju¿ gorsza w wykonaniu kutnian, ale to by³y roszady pi³karzy
i ich pozycji. Andrzej Królak powiedzia³: �Ju¿ widaæ optymaln¹ moc
w naszej dru¿ynie�.

KS Sand Bus Kutno - Ner Poddêbice 2:4 (1:0)
Bramki: 1:0 - £ukasz Góralczyk (42), 1:1 - Krzysztof Jarczewski (50),
1:2 - Olaf Okoñski (53), 1:3 - Wiktor Sobañski (80), 1:4 - Olaf Okoñski
(82, karny), 2:4 - Bartosz Kaczor (86, karny). Go�cie gole zdobyli po
prostych b³êdach bramkarza i defensywy. Z tymi formacjami jeszcze trzeba
popracowaæ. Kutno: Czekalski, £awniczak (75 Wójcik), ¯emiga³a, Grze-
gorek, Kaczor, B³aszczyk (65 Ma�liñski), Walczak, Daniel Ziemniak
(testowany z Ozorkowa, ex pi³karz Górnika £êczyca), Sobczak, Kierus
(80 Bartczak), Góralczyk (65 Wietrzyk).
Ostatni mecz kontrolny rozegra³ dru¿yna S³awomira Ryszkiewicza i kie-
rownika Andrzeja Królaka przed mistrzowsk¹ rund¹ wiosenn¹ A klasy
³ódzkiej - grupy trzeciej.

KS Sand Bus Kutno - Start £ód� 4:3 (1:2)
Gole: 1:0 - Bartosz Kaczor (10), 1:1 - S³awomir Pêzik (32), 1:2 - Damian
Stefañski (35), 2:2 - Gracjan Sobczak (60), 3:2 - Adrian Bartczak (64),
3:3 - Krzysztof Sobierañski (70), 4:3 - Daniel Ziemniak (75).
Wynik cieszy, ale gra kutnian - z wiceliderem klasy A ³ódzkiej grupy drugiej
- nie bardzo. Du¿o b³êdów w obronie i nonszalancja w pozosta³ych
formacjach zespo³u. Brak widoczny Mariusza Jakubowskiego i Huberta
Pokorskiego (kontuzje). Lekkie rozczarowanie kibiców �Kutna�, bo
w dotychczasowych sparingach ich pupile spisywali siê o niebo lepiej.
Wierzymy, ¿e w meczach mistrzowskich o awans do klasy okrêgowej bêdzie
zdecydowanie lepiej. Mecz z dru¿yn¹ Startu £ód� rozegrany zosta³ na
p³ycie g³ównej Stadionu Miejskiego im. H.T. Reymana w Kutnie.

Niezwykle cenne zwyciêstwo odnios³a kutnowska dru¿yna pokonuj¹c na
wyje�dzie rywala, który rzadko u siebie przegrywa i nale¿y do czo³ówki
Tauron Basket Ligi. W �jaskini lwa� kutnianie zagrali mocno zdetermi-
nowani. Oddali 35 rzutów z dystansu, z których 14 by³o skutecznych za
trzy punkty. Po trzech kwartach nasi prowadzili nawet 24 punktami.
W czwartej ods³onie mogli wiêc spokojnie wynik kontrolowaæ. Nie grali
kontuzjowani (naci¹gniête miê�nie)Bart³omiej Wo³oszyn i Kamil £¹czyñski.
Wspaniale dopingowa³a zespó³ Polfarmexu blisko 50 osobowa grupa
z Klubu Kibica - na czele z Joann¹ Podemsk¹ i Krystyn¹ Fronczak. To
zwyciêstwo znacznie przybli¿y³o kutnowski team do miejsca ósmego
daj¹cego premiê do play off. Przypomnijmy, ¿e w Kutnie rutynowani
gdynianie ulegli naszemu beniaminkowi 80:86 (po dogrywce).

Asseco Gdynia-Polfarmex Kutno 73:82
(w kwartach: 23:20, 14:26, 15:27, 21:9)

Polfarmex: Kwamain Mitchell 25 (5x3),  Patrik Auda 25 (2x3), Kevin
Johnson 13 (3x3), Marcin Malczyk 8 (2x3), Krzysztof Jakóbczyk 7, Mateusz
Bartosz 4, Jacek Jarecki 0, Grzegorz Grochowski 0.

BRAWA DLA POLFARMEXU!

Reprezentanci KS �Tytan� z sukcesami wyst¹pili w Grand Prix Polski
Federacji WPA w Pa³acu M³odzie¿y w £odzi. W wyciskaniu na ³aweczce
le¿¹c pierwsze miejsca zdobyli: Mateusz Gajewicz (junior do 23 lat)
w kategorii do 82,5 kg z rezultatem 195 kg(rekord �wiata); Mateusz Czar-
necki (junior do 17 lat) - 140 kg (rekord Polski); Mateusz Kaczmarek
(junior do 23 lat) w kategorii do 67,5 kg (120 kg- rekord Polski); Antoni
Kaliñski (weteran 60-64) kat. wagowa do 67,5 kg - 110 kg (rekord Europy)
i EQ (koszulka specjalna) - 130 kg (rekord Europy). Drugie miejsca zajêli
Rados³aw Rosiak (submasters); kat. wagowa 75 kg - 120 kg i Maciej Stêpniak
(junior do 23 lat) kat. wagowa do 110 kg - 175 kg. Gratulujemy!

KUTNIANIE NAJLEPSI

Bez pora¿ki pierwsz¹ turê fina³u B zakoñczy³y m³odziczki trenera Adama
Paw³owskiego pokonuj¹c w Tomaszowie Mazowieckim miejscowy UKS
�Lider� 60:51 (w kwartach: 17:6, 17:17, 20:18, 6:10). Na wyró¿nienie
w dru¿ynie zwyciê¿czyñ zas³uguj¹: Natalia Kacalak, Julita Ambroziak
i Kinga Stasinowska. Gratulujemy dziewczêtom KKS Pro Basket �Sirmax�
Kutno U-14 i ich szkoleniowcowi. Równie¿ bez pora¿ki w mistrzostwach
regionu ³ódzkiego s¹ koszykarze KKS Pro Basket Kutno U-14. Prowadz¹
w swojej grupie. Ostatnio pokonali w £owiczu UMKS �Ksiê¿ak� 93:36,
a najwiêcej punktów zdobyli: Maciej Pluta i Patryk Czarnecki.

MŁODZIEŻ PRO BASKETU WYGRYWA

Pierwsze miejsce w Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki (KALK)
zajê³a dru¿yna �Czarnych� przed �Rezewowymi� i �Pingwinami�. Kró³em
strzelców (484 punkty) zosta³ reprezentant �Szerszeni� Kacper Wawrzyñ-
czak, a MVP ca³ej ligi basketu mêskiego - Karol Ja¿d¿ewski �Czarni�.
�Czarni� powtórzyli sukces z ubieg³ych lat.

„CZARNI” NAJLEPSI

Przez cztery miesi¹ce odbywa³y siê w funkcjonalnej, go�cinnej i zawsze
�wietnie przygotowanej - i to pod ka¿dym wzglêdem przez Krzysztofa
Motyliñskiego - hali Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie mecze w ramach
Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, która obchodzi 10-lecie swojej
aktywnej dzia³alno�ci pod niezawodn¹ batut¹ mocno zaanga¿owanego
zawsze Marka Witkowskiego. W ci¹gu tego okresu uczestniczy³o w niej
ponad siedem tysiêcy osób. Dziêki stronie internetowej (www.kalsliga.pl)
liga znana jest w ca³ej Polsce, a tak¿e ma swoich fanów w Stanach Zjed-
noczonych, Irlandii, Anglii i Australii. Obecna 10 liga (2014-2015),
w swoim zasiêgu 80 kilometrowym, liczy³a 34 dru¿yny z województw:
³ódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
W ekstralidze kobiet gra³o 9 zespo³ów, w I lidze mêskiej - 8, w II lidze
mêskiej - 8 i III lidze mêskiej - 9. £¹cznie 445 osób. Rozegrano 248 spo-
tkañ, w których zdobyto 1952 asy serwisowe. Od pocz¹tku istnienia KALS
graj¹ dwie ekipy: AZS WSGK Kutno (opiekun Mieczys³aw Ga³usa) i LZS
Kaszewy (opiekun Wies³aw Filipowski). W ekstraklasie pañ zwyciê¿y³y
zespo³y: Gaju Team £êczyca przed Hurt Pap Ars Vita Kutno i ZS ̄ ychlin.
W�ród panów triumfowali: w I lidze - UKS Gladiator Parzêczew, Piekarnia
Balton P³ock, Gostynin Team; w II lidze - GKS Bedlno, UKS Bzura Sobota,
LZS Kaszewy; w III lidze: �wit Staro�reby, Volley Team P³ock, Husaria
Daszyna. Nagrody indywidualne KALS otrzymali: w ekstraklasie kobiet
- MVP ligi Agata Stasiak z Gaju Team £êczyca; najlepsza rozgrywaj¹ca
Katarzyna Witkowska z Gaju Team £êczyca; najlepsza atakuj¹ca Justyna
Maciaszek Gaju Team £êczyca; najlepsza libero Julia Urzêdowska z Volley
Team ¯ychlin; punktuj¹ca zagrywk¹ Weronika Bieniak z Volley Team
¯ychlin; miss foto Aleksandra Pawlak z Gostynin Team; UKS Strzelce
nagrodzono za najwiêksze postêpy. W I lidze MVP zosta³ Pawe³ Kurowski
z Gladiatora Parzêczew (on te¿ by³ najlepszym libero); najlepszym rozgry-
waj¹cym zosta³ Piotr Do�pia³ z Gladiatora Parzêczew, a £ukasz Lewan-
dowski z Piekarni Balton P³ock zosta³ najlepszym atakuj¹cym i punktuj¹cym
zagrywk¹. W II lidze MVP to Sebastian Nykiel z GKS Bedlno; najlepszy
rozgrywaj¹cy Adam Pietrzak z GKS Bedlno; najlepszy atakuj¹cy Wojciech
Lewandowski z Bzury Sobota; najlepszy libero Dominik Mi�kiewicz
z Bzury Sobota; punktuj¹cy zagrywk¹ £ukasz �wi¹tkowski z Bzury Sobota.
W III lidze MVP zosta³ Emil Wachol ze �witu Staro�reby; najlepszy roz-
grywaj¹cy i punktuj¹cy zagrywk¹ to Piotr Kêdzierski ze �witu Staro�re-
by; najlepszy libero Jakub Zawalik - AS Gostynin Team; a najlepszy ata-
kuj¹cy - Adam Dymek - Volley Team P³ock. Uroczy�cie odby³o siê pod-
sumowanie KALS. Wrêczono puchary, medale, statuetki najlepszym i za
udzia³. Honorowali: prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski, przewod-
nicz¹cy Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki, przewodnicz¹ca Komi-
sji Kultury, Sportu Rady Miasta Kutna Joanna Podemska, dyrektor - orga-
nizator Pawe³ �lêzak, kutnowski Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji. Piêk-
n¹ statuetk¹ podziêkowano dyrektor SP nr 6 w Kutnie Anicie Lemañskiej
za wszechstronn¹ pomoc w propagowaniu siatkówki (i s³usznie). Roze-
grano te¿ mecze pokazowe, w których: Gaju Team £êczyca pokona³ Re-
prezentacjê Ligi Kobiet 2:0 (25:20, 25:14), Gladiator Parzêczew zwyciê-
¿y³ Reprezentacjê II i III Ligi 2:0 (21:16, 21:17) i Reprezentacjê I Ligi
2:1 (21:17, 18:21, 9:4), a Reprezentacja I Ligi wygra³a 2:0 (21:15, 21:18)
z Reprezentacj¹ II i III Ligi. Ta doskonale zorganizowana impreza by³a
kolejn¹ znakomit¹ promocj¹ sportu amatorskiego w Kutnie. Gratulujemy!

Siatkówka

JUBILEUSZOWY TURNIEJ NA „5”

26 dru¿yn przez cztery miesi¹ce rozgrywa³o mecze mistrzowskie w ramach
I i II ligi KAHLPN. Nad ich prawid³owym przebiegiem �czuwali� orga-
nizacyjnie i merytorycznie prê¿ni dzia³acze sportowi, a kiedy� �wietni
sêdziowie futbolu, Zbigniew Baran i Miros³aw Krzymiñski. G³ównym
pomys³odawc¹ i realizatorem tej wspania³ej imprezy jest kutnowski Miejski
O�rodek Sportu i Rekreacji (dyr Pawe³ �lêzak). Zawody odbywa³y siê
w go�cinnej hali sportowej SP nr 1 w Kutnie. !5 marca mia³o miejsce
uroczyste podsumowanie mistrzostw Kutnowskiej Amatorskiej Halowej
Ligi Pi³ki No¿nej. Zanim najlepszym dru¿ynom i zawodnikom wrêczono
piêkne puchary i medale rozegrano turniej futbolowy. Oto jego wyniki:
Starter Biuromax Viva-Reprezentacja II Ligi 2:4, �ródmie�cie-Reprezen-
tacja II Ligi 4:2, Starter-�ródmie�cie 0:1, Starter-Reprezentacja I Ligi 3:4,
Reprezentacja I Ligi-Reprezentacja II Ligi 7:1. Turniej wygra³o �ródmie-
�cie, a najwiêcej goli zdoby³ w nim £ukasz Waliszewski z tej dru¿yny (6).
Wiceprezydent miasta Kutna Zbigniew Wdowiak, przewodnicz¹ca Komisji
Kultury i Sportu Rady Miasta Kutna Joanna Podemska i dyrektor MOSiR-u
w Kutnie Pawe³ �lêzak uhonorowali nastêpnie zespo³y i najlepszych pi³-
karzy. Z³ote medale w I lidze i puchar zdoby³a dru¿yna Starter Biuromax
Viva, srebrne i puchar - Hurt Pap AZS, br¹zowe i puchar - Sami Swoi.
Pozosta³e ekipy otrzyma³y puchary za udzia³ (od 4 do 13 miejsca). MVP
I ligi zosta³ £ukasz Góralczyk (Starter Biuromax Viva), najlepszym bram-
karzem £ukasz Kubiak (Hurt Pap AZS), a strzelcem Micha³ Witkowski
(Sami Swoi). W II lidze zwyciê¿y³o �ródmie�cie przed KP Klonowiec
Stary i Stalexem (te¿ puchary i medale). Pozosta³e zespo³y otrzyma³y
puchary za uczestnictwo w KAHLPN. MVP II ligi wybrano Krzysztofa
Kurzawê (Stalex), najlepszym bramkarzem zosta³ Adrian Jêdrzejewski
(Omega), a królem strzelców £ukasz Waliszewski (�ródmie�cie). Wszyst-
kim dru¿ynom i organizatorom sk³adamy gratulacje, gdy¿ rozgrywki by³y
znakomite pod ka¿dym wzglêdem i dostarczy³y licznym fanom futbolu
du¿o niesamowitych wra¿eñ i by³y te¿ �wietn¹ dla ca³ych rodzin... Zabaw¹.
O to przecie¿ chodzi!

ŚWIĘTO PIŁKARZY AMATORÓW

Koszykówka

Mecze w Kutnie
Mistrzowskie spotkania KS Sand Bus Kutno rozgrywane bêd¹ na Stadionie
Miejskim przy ulicy Ko�ciuszki 26.

04.04. g. 14.30 z Kro�niewiank¹ Kro�niewice
18.04. g. 16.00 z D¹browiank¹ D¹browice;
02.05. g. 16.00 ze �winicami Warckimi;
16.05. g. 16.00 z Victori¹ Grabów.

Mecz 25 kolejki mistrzostw Tauron Basket Ligi mia³ dla kutnian szcze-
gólne znaczenie. Gra³y z sob¹ dru¿yny bêd¹ce bezpo�rednio ko³o siebie
w tabeli i walcz¹ce o miejsce VIII daj¹ce premiê w postaci walki w play-
offie. W Kutnie sopocianie wygrali 66:63, ale po ostatnich dobrych me-
czasch zespo³u trenera Krysiewicza z Asseco Gdynia i AZS-em Koszalin
fani Polfarmex-u stawiali na kutnowski team. W hali 100-lecia w Sopocie
(1300 miejsc) gor¹co naszych dopingowa³a wspania³a 200-osobowa grupa
wiernych kibiców z Klubu Kibica Polfarmex-u daj¹c pokaz kultury s³ownej
i sportowej. S¹ wzorem dla innych. Nic nie zapowiada³o, ¿e ten wa¿ny
mecz Polfarmex przegra. Po trzech ods³onach nasi prowadzili o�mioma
punktami - 67:59. Czwarta kwarta zaczê³a siê fatalnie. Sfaulowany zosta³
brutalnie Kwamain Mitchell przez Lydekê i musia³ opu�ciæ parkiet. By³
hospitalizowany. Wszyscy wiedz¹ co oznacza brak tego sympatycznego
zawodnika - os³abienie skuteczno�ci zespo³u. Na dodatek gospodarzom
jak nigdy dopisywa³o szczê�cie w rzutach za 3 punkty. Brylowa³ w nich
by³y koszykarz Polfarmex-u S³awomir Sikora (5 x 3), który w druzynie
Kutna niczym siê wtedy nie wyró¿nia³. Druzynie Trefla Sopot pomagali
te¿ sêdziowie, zw³aszcza g³ówny. Szkoda przegranej beniaminka, który
na ni¹ nie zas³u¿y³. To jest jednak sport!

Trefl Sopot - Polfarmex Kutno 90:83
(w kwartach: 27:25, 17:20, 15:22, 31:16)

Polfarmex: Mitchell 19, Auda 17, Wo³oszyn 17, Johnson 13, £¹czyñski 6,
Malczyk 5, Grochowski 4, Bartosz 2, Jakóbczyk 0.
Nastêpny mecz w Kutnie 4 kwietnia o godzinie 17.30 z utytu³owanym
Stelmetem Zielona Góra (aktualnie prowadzi w tabeli polskiej ekstraligi),
a 12 kwietnia w S³upsku (godz. 20.00) kutnianie graæ bêd¹ z Energ¹ Czar-
nymi. Ten mecz poka¿e Telewizja Polsat Sport News.

SZCZĘŚCIE BYŁO BLISKO

Rundê wiosenn¹ podopieczni trenera Ryszkiewicza rozpoczêli od pogromu
w Pi¹tku Maliny. Tak trzymaæ w A klasie ³ódzkiej (gr. III).

Malina Pi¹tek - KS Sand Bus Kutno 0:10 (0:4)
�Kutnoo�: 0:1- Piotr Kierus (25), 0:2- Hubert Pokorski (28), 0:3- Bartosz
Kaczor (35, karny), 0:4- H. Pokorski (42), 0:5- Adrian Bartczak (63), 0:6
- samobójczy (71), 0:7- Andrzej Grzegorek (73), 0:8- A. Bartczak (80),
0:9-Gracjan Sobczak (85, karny), 0:10- Jacek Walczak (90+2).

BARDZO UDANA INAUGURACJA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 403

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: M2-C7-I8-B10-G5-A2-N-C2-M8
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

Poziomo: A-1. Zbieg okoliczno�ci A-7. Z rodziny glinowców
B-9. Myszoryjek z Kuby C-1. Czynnik s³u¿¹cy za podstawê oceny
D-9. Skrzydlaty koñ Zeusa E-1. Inaczej by³y E-5. Góry z Kasprowym
G-1. �... gadanie� z repertuaru M. Rodowicz I-1. Król Izraela I-6.
My�l przewodnia J-9. Pa�nik dla owiec (tak¿e dla zwierzyny
dzikiej) K-1. Swoisty, szczególny charakter L-9. Wnêtrze czego�
M-1. Gatunek wierzby M-5. Partnerka lwa.

Pionowo: 1-A. Gatunek owiec karpackich 1-I. Japoñska potrawa
2-E. Twórca filmu �S³oñce wschodzi raz na dzieñ� z Francisz-
kiem Pieczk¹ 3-A. Podziemna rzeka Hadesu 3-I. Wielki deszcz
4-F. Miejsce bezpiecznego pobytu 5-A. Cicha mowa 5-J. Dawna
moneta ¿ydowska (srebrnik) 6-E. Ratuje podejrzanego 7-A.
Taniec towarzyski 7-I. Serial komediowy z Lind¹ i Del¹giem 9-A.
Oczy wilka w gwarze my�liwych 9-I. Wyspa czarodziejki Kirke
11-A. Ostatnia litera alfabetu greckiego 11-I. Ósemka w ³odzi.
13-A. Moczanowa lub krwotoczna 13-I. Próg na rzece.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Twój ulubiony instrument to na pewno akordeon. Sk¹d wziê³a siê u ciebie
pasja akurat do niego?
- Moja rodzina jest bardzo muzykalna, a muzyka praktycznie towarzy-
szy³a mi od dawna; jeszcze od szko³y podstawowej, a nawet wcze�niej.
Lubiê akordeon i na nim graæ. Na pocz¹tku gra³em du¿o utworów sam,
a pó�niej uczy³ mnie mój wujek. Nastêpnie pobiera³em naukê teoretyczn¹
i praktyczn¹ u fachowców, w ca³ym tego s³owa znaczeniu, w kutnowskiej
Pañstwowej Szkole Muzycznej. Jestem rodowitym kutnianinem (rocznik
1966) i ta �rednia szko³a muzyczna, z której dumne jest nasze miasto,
da³a mi wszelkie podstawy do grania na tym piêknym i wymagaj¹cym
instrumencie. Jednak¿e uwa¿am, ¿e najwiêkszy wk³ad w moj¹ muzyczn¹
edukacjê wnios³em sam, gdy¿ bardzo du¿o i d³ugo æwiczy³em i æwiczê
- nawet po kilka godzin dziennie. Sportowcy mówi¹ - trening czyni
mistrza. Zgadzam siê z nimi absolutnie.
- Czy pamiêtasz swój pierwszy, powa¿niejszy koncert?
- Mia³em i mam nadal liczne zaproszenia na wystêpy, które maj¹ miejsca
w ró¿nych regionach naszego piêknego kraju. Zadebiutowa³em w 2000
roku nad Zalewem Zegrzyñskim, gdzie zaprezentowa³em siê licznej
publiczno�ci podczas mojego recitalu akordeonowego muzyki francuskiej,
któr¹ zreszt¹ uwielbiam. Wszystkie koncerty z moim udzia³em s¹ dla mnie
bardzo wa¿ne, podchodzê do nich z wielk¹ powag¹ i ... trem¹, bo wiem,
¿e muszê siê wykazaæ co najmniej dobrym graniem. To zobowi¹zuje!
- Jaki uprawiasz repertuar?
- W moim - ju¿ bogatym chyba tematycznie - programie jest miêdzy innymi
muzyka ludowa, francuska, niemiecka oraz powa¿na. Jednak¿e na pierw-
szym miejscu stawiam zawsze mi blisk¹ muzykê ludow¹ polsk¹, bo jest
po prostu piêkna. Do�wiadczy³em to ju¿ na sobie poznaj¹c coraz to wiêcej
pie�ni i ró¿nych utworów zwi¹zanych z folklorem. Mimo ¿e s¹ czasem
bardzo trudne technicznie - jak polka, oberek, kujawiak - to wci¹gaj¹
mocno i zmuszaj¹ do maksymalnego wysi³ku. Taka muzyka daje mi
�power�; to mój sposób na ¿ycie. Robiê to co lubiê i daje mi to olbrzymi¹
przyjemno�æ.
- Od pary lat integralnie jeste� zwi¹zany z Zespo³em Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej, który po znakomitej reaktywacji znów jest ambasadorem
naszego folkloru i nie tylko w regionie ³ódzkim...
- Tak, tak! Podkre�lê z dum¹, ¿e mam wielk¹ przyjemno�æ graæ w kapeli
tego �wietnego Zespo³u, z którym bardzo dobrze mi siê wspó³pracuje.
Mam du¿o kole¿anek i kolegów. Wszyscy s¹ bardzo mili i przyja�nie do
siebie nastawieni. Dziêki licznym wyjazdom na koncerty prze¿y³em wiele
przyjemnych chwil nie tylko artystycznych. Zwiedzi³em nawet troszeczkê
Europy. Mia³em mo¿no�æ z moj¹ folklorystyczn¹ rodzin¹, jak¹ jest
ZPiTZK, byæ w Grecji, Hiszpanii, Bu³garii, W³oszech. To jest piêkne
i niech jak najd³u¿ej trwa. Ale - ¿eby tak by³o muszê du¿o æwiczyæ, graæ
i ulepszaæ swój repertuar. Wtedy wiem, ¿e bêdê gra³ na najwiêkszym
pu³apie. Tak samo my�l¹ i realizuj¹ to na próbach i wystêpach moi przy-
jaciele z Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej.
- Czego nale¿y ci jeszcze ¿yczyæ?
- Oprócz zdrowia to chyba dobrej kondycji na to co robiê muzycznie.
Pragnê doj�æ do wszystkiego sam i jak do tej pory na nikim siê nie wzorujê.
- Czy mo¿esz ju¿ powiedzieæ o sobie, ¿e jeste� spe³niony ¿yciowo?
- Sukces jakby ju¿ osi¹gn¹³em, bo robiê to co lubiê i jeszcze mnie okla-
skuj¹. Ale wszystko jeszcze przede mn¹, wiêc muszê non stop siê uczyæ
i dostosowywaæ do odpowiedniego i wysokiego poziomu.
- Gdyby kto� poprosi³ ciebie o wskazówki praktyczne w grze na akorde-
onie, to czy mo¿e liczyæ na twoj¹ pomoc?
- Oczywi�cie, jestem do us³ug. Kontakt telefoniczny to: 880-789-758.

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesów - Jerzy Papiewski

Zbigniew Wieczorkowski specjalnie dla �P¯K�

Z ZAMIŁOWANIA ... MUZYK DZIEŃ MARCHEWKI

W roku szkolnym 2014/ 2015 dzieci z Przedszkola Lokalnego w £aniêtach
uczestnicz¹ w realizacji programu edukacji antytytoniowej �Czyste
powietrze wokó³ nas�. Wykorzystuj¹c ciekawe metody i formy podczas
warsztatów dzieci uczestnicz¹ w zabawach  ruchowych oraz æwiczeniach
relaksacyjnych, spaceruj¹ (w poszukiwanie �róde³ dymów), s³uchaj¹
pogadanek, ucz¹ siê piosenek o zdrowiu oraz wykonuj¹ prace plastyczne.
W ramach zorganizowanego �Dnia Marchewki� dzieci wraz z wycho-
wawczyniami sporz¹dza³y zdrowe soki owocowo-warzywne. Koordyna-
torem programu w placówce jest Marzena Stañczyk.

Miejskie Przedszkole w Kro�niewicach uczestniczy w br szkolnym 2014/
2015 w realizacji  programu edukacyjnego �Czyste powietrze wokó³ nas�
koordynowanego przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno�Epidemiologiczn¹
Kutnie. W ramach warsztatów dzieci uczestnicz¹ w wycieczkach poszu-
kuj¹c ró¿ne �ród³a dymów, s³uchaj¹ pogadanek, wykonuj¹ æwiczenia
ruchowe, oddechowe i relaksacyjne oraz wykonuj¹ prace plastyczne.
Uczestnicz¹c w warsztatach programowych dzieci zwiêkszaj¹ swoj¹ wiedzê
na temat szkodliwo�ci dla zdrowia dymu papierosowego. Koordynato-
rem programu w placówce jest Iwona Szczygie³.

CZYSTE POWIETRZE

W Szkole Podstawowej w Strzelcach w br. szkolnym realizowany jest
w klasie III B - program edukacji antytytoniowej �Nie pal przy mnie,
proszê!�, koordynowany przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiolo-
giczn¹ Kutnie. Dzieci uczestnicz¹ w warsztatach promuj¹cych zdrowie
i odpowiedni styl ¿ycia wolny od dymu tytoniowego. Koordynatorzy szkolni
programu to Marta £ykowska i Sylwia Pacholec.

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

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

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB
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¯YCIE DIECEZJALNE

W niedzielê, 8 marca, podczas mszy �wiêtej o godz. 10.00 w ko�ciele
parafii Kaszewy Ko�cielne wyst¹pi³ chór �Speranza� dzia³aj¹cy na co dzieñ
w M³odzie¿owym Domu Kultury w Kutnie. W uroczystym programie
oprawy mszy �wiêtej znalaz³y siê g³ównie utwory o tematyce kobiecej,
ale tak¿e mi³osnej oraz pie�ni dla matki. Chór, przy akompaniamencie
fortepianowym Cezarego Górczyñskiego, za�piewa³ m.in.: AVE MARIS
STELLA, MATKO MOJA JA WIEM - piosenka z rep. Bernarda £adysza
w opracowaniu chóralnym C. Górczyñskiego, SERCE MATKI - piosenka
z rep. Mieczys³awa Fogga w opracowaniu chóralnym C. Górczyñskiego,
�WIEÆ MOJA GWIAZDO �WIEÆ - piosenka z rep. Anny German
w opracowaniu czterog³osowym na chór C. Górczyñskiego, WALC BAR-
BARY - melodia z filmu �Noce i dnie� w re¿. Jerzego Antczaka w opra-
cowaniu chóralnym C. Górczyñskiego, SYÆKA SE WOM ZYCOM -
góralska piosenka dla Ojca �wiêtego w opracowaniu czterog³osowym na
chór C. Górczyñskiego, MEMORY - (pol. �Pamiêæ�/�Wspomnienie�)
melodia z musicalu �Cats� (pol. �Koty�) w opracowaniu czterog³osowym
skomponowana przez Andrew Lloyda Webera, MARYJO �LICZNA PANI,
AVE MARIA, F. SCHUBERT - solo Wies³awa Rzymkowska i Iwona
Jab³oñska sopran, AVE MARIA, G. CACCINI - solo Wies³awa Rzym-
kowska i Iwona Jab³oñska sopran, MODLITWA O POKÓJ - muz. Norbert
Blacha, s³. Miros³awa Hanusiewicz, YOU RISE ME UP - popularna pio-
senka, która zosta³a skomponowana przez duet Secret Garden. Muzyka
zosta³a napisana przez Rolfa Lovlanda z Secret Garden, a s³owa do utworu
napisa³ Brendan Graham. Chór �Speranza� i soli�ci; Iwona Jab³oñska,
Wies³awa Rzymkowska - sopran, Arkadiusz Pawlak - baryton. Koncert
poprowadzi³ i s³owo wstêpne przygotowa³ i wyg³osi³ Kazimierz Traczyk.
Wystêp chóru �Speranza� odebrany zosta³ przez licznie zgromadzonych
wiernych s³uchaczy bardzo ciep³o i serdecznie. Nagrodzony zosta³ okla-
skami na stoj¹co.

KONCERT

Z okazji 400 wydania �Powiatowego ¯ycia Kutna� symbolicznym i jubi-
leuszowym pucharem uhonorowany zosta³ przez dr. Andrzeja Stelmaszew-
skiego, redaktora naczelnego �P¯K� i Jerzego Papiewskiego, sekretarza
�P¯K� Henryk Cie�lak, który wspó³pracuje od blisko 17 lat - i to spo³ecznie
- z naszym dwutygodnikiem. Godnym podkre�lenia jest fakt, ¿e sympa-
tyczny Pan Henryk, który jest emerytowanym pracownikiem Nadle�nictwa
Kutno z siedzib¹ w Chro�nie (tam te¿ mieszka), do redakcji �P¯K� przy-
je¿d¿a od wielu, wielu lat... rowerem. Dziêkujemy Panu Henrykowi za
�wietn¹ pomoc w kolporta¿u i ¿yczymy du¿o, du¿o zdrowia!

SPOŁECZNIK PAN HENRYK

Zarz¹d Ko³a Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Kutnie zorganizowa³ 14 marca Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Do �wietlicy �Wspólnego Domu�, przy ulicy Wyszyñskiego 11, przyby³o
oko³o 30 osób - cz³onków Ko³a - na 80 zarejestrowanych w kutnowskim
Stowarzyszeniu. Zebranie poprowadzi³ Jerzy Szczêsny, a do prezydium
poproszono te¿: Irenê £ukawczyk - przewodnicz¹c¹ kutnowskiego ko³a
PSD; Danutê Krysiewicz - przew. Komisji Rewizyjnej i Micha³a Kasprzaka
- naczelnika Wydzia³u Spraw Obywatelskich Urzêdu Miasta Kutna.
Zebrani wys³uchali sprawozdañ Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej. Minut¹
ciszy uczcili pamiêæ zmar³ych w okresie sprawozdawczym cz³onków
Stowarzyszenia. Zebranie w g³osowaniu jawnym dokona³o wyboru nowego
Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej i delegatów na zebranie wojewódzkie.
W sk³ad nowego Zarz¹du Ko³a Miejsko - Powiatowego Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków w Kutnie weszli: Irena £ukawczyk - przewodni-
cz¹ca; Rajmund Wucke - zastêpca przewodnicz¹cego; Maria Czerwiñska
- sekretarz; El¿bieta Fija³kowska - skarbnik oraz cz³onkowie: Jadwiga
Michalak, Anna Walicka, Miros³awa Krysiewicz, Andrzej Wypychowski,
Zdzis³aw Modrzyñski. Delegatami na zebranie wojewódzkie wybrano:
Irenê £ukawczyk, Jerzego Szczêsnego i Rajmunda Wucke.          /B.G./

WYBORY U „DIABETYKÓW”

Miejscem wczesnej m³odo�ci, w³a�ciwie dzieciñstwa ksiêdza Józefa
jest miejscowo�æ Stefanów, w gminie Krzy¿anów. W Micinie ukoñ-
czy³ Szko³ê Podstawow¹, po maturze za� kurs pedagogiczny w £owiczu.
Nakaz pracy odbywa³ w Szko³ach Podstawowych w Szewcach
Nadolnych i w Rdutowie, w powiecie kutnowskim. Zosta³ te¿ powo³any
do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej, a pó�niej�zwrot ¿yciowy
i studia filozoficzno � teologiczne w Seminarium Duchownym.
W pamiêci ksiêdza Zawi�laka pozosta³a jak¿e wa¿na dla niego data:
19 marca 1965 roku, to wówczas w ko�ciele Zmartwychwstania
Pañskiego w Krakowie, z r¹k ksiêdza biskupa Juliana Groblickiego,
przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie. Po kilku latach pracy kap³añskiej w roku
1974 otrzyma³ zgodê w³adz duchownych na misjê do Brazylii. Nast¹-
pi³y lata katechizacji w szko³ach podstawowych i �rednich, udzia³
w grupach Katolickiej Odnowy w Duchu �wiêtym. Okres emerytury
rozpocz¹³ ju¿ w kraju. Mile wspomina pomoc kap³añsk¹ w Kro�nie-
wicach, pó�niej w Sanktuarium Matki Boskiej G³ogowieckiej, a od
piêciu lat pos³uguje w parafii �w. Stanis³awa Biskupa Mêczennika
w £¹koszynie. Naszej gazecie ksi¹dz Józef Zawi�lak powiedzia³: �Dalej
bêdê s³u¿yæ ko�cio³owi; s³u¿yæ, tzn. z uwag¹ s³uchaæ, pocieszaæ, pod-
nosiæ na duchu, wzbogacaæ nadziejê i przypominaæ, ¿e Bóg Stwórca
i Ojciec kocha ka¿dego cz³owieka�.
Jubileusz kap³añski by³ okazj¹ do z³o¿enia ksiêdzu Józefowi wspa-
nia³ych ¿yczeñ i kwiatów przez delegacje uczniów, ministrantów,
parafian, wójta gminy Krzy¿anów Tomasza Jakubowskiego, delegacjê
chóru ko�cielnego, osoby prywatne, a tak¿e przez cz³onkinie ̄ ywego
Ró¿añca. To w ich imieniu Anna Sobczyñska powiedzia³a: �Prosiæ
bêdziemy, aby Matka Bo¿a Ró¿añcowa otacza³a ciê sw¹ przemo¿n¹
opiek¹ i wyprasza³a zdroje ³ask na dalsze lata ¿ycia, a patron �wiêty
Józef wstawia³ siê za tob¹�.         /A.B./

JUBILEUSZ KSIĘDZA JÓZEFA
Wspólnota parafialna przy ko�ciele �wiêtego Stanis³awa Biskupa
Mêczennika w £¹koszynie prze¿ywa³a 50-t¹ rocznicê �wiêceñ kap³añ-
skich ksiêdza Józefa Zawi�laka. Uroczyst¹ mszê �wiêt¹ w niedzielê
22 marca 2015 r. sprawowa³ sam Jubilat, którego kap³añski ¿yciorys
przedstawi³ proboszcz tej parafii ksi¹dz pra³at Miros³aw Czarno³êcki.

Malarz religijny, publicysta, ksi¹dz,
ur. 5 maja 1875 r. w Sójkach

STANISŁAW MOSZYŃSKI
(ci¹g dalszy ze strony 9)
W tym te¿ czasie uczêszcza³ na lekcje do szko³y Jacka Malczewskiego.
Jednak z lekcji tych w nied³ugim czasie rezygnuje twierdz¹c, ¿e nic
z nich nie wynosi. Tak naprawdê przyczyn¹ rezygnacji by³a konieczno�æ
malowania aktów oraz wulgarne ¿arty m³odych artystów. W 1900 roku
wyje¿d¿a na dwa miesi¹ce do Berlina w celu poznania tamtejszych galerii
i muzeów. Tam spotyka³ siê z wieloma znajomymi z Krakowa. W 1902 r.
wystawi³ swoje akwarele i szkice w towarzystwie Przyjació³ Sztuk Piêk-
nych w Krakowie oraz w Salonie Artystycznym Jana Latoure«a we Lwowie.
Zaproponowa³ te¿ J. Mehofferowi, aby nagradzaæ kwot¹ 10 koron tych
studentów akademii, którzy najlepiej narysuj¹ portret Chrystusa. W tym
czasie malarstwo zaczê³o traciæ znaczenie, a przewagê zyskuje powo³anie
kap³añskie. W 1902 roku wstêpuje do Seminarium Duchownego w Kra-
kowie, podejmuj¹c równocze�nie studia na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Rektorem seminarium by³ biskup Anatol
Nowak, a opiekunem kleryków Edward Komar (pó�niejszy biskup
Tarnowski, autor publikacji o Stanis³awie Moszyñskim). W seminarium
Stanis³aw poczu³ siê nareszcie szczê�liwy, tutaj odnalaz³ swoja dalsz¹ drogê
¿yciow¹. Na pocz¹tku dosta³ od swoich prze³o¿onych zakaz malowania,
aby móg³ wej�æ w ¿ycie kleryka. Pierwszy rok studiów zalicza z wynikiem
bardzo dobrym. Wakacje spêdza w rodzinnym £oniowie. Na drugim roku
studiów otrzyma³ pozwolenie na malowanie, wtedy my�li ju¿ tylko
o malarstwie religijnym szkicuj¹c cykl �Tajemnice ró¿añca �wiêtego�.
Obecnie album z jego obrazami znajduje siê w rêkach prywatnych
w rodzinie Rostworowskich. Drugi album �XS. Moszyñski. Faryzeusze
� Rycerz Chrystusowy� z jego obrazami znajduje siê w kolekcji zbiorów
Krystyny i Tadeusza Bombrych.
Na Bo¿e Narodzenie w 1903 r. Stanis³aw Moszyñski otrzyma³ tonsurê.
(Tonsura (³ac. strzy¿enie) � wygolony kr¹¿ek obejmuj¹cy ciemiê (w za-
konach, jak np. dominikanie, franciszkanie, karmelici lub ca³¹ g³owê, jak
np. kameduli); w³osy okalaj¹ce wygolone miejsce mia³y przypominaæ
koronê cierniow¹
Drugi rok studiów zalicza równie¿ na ocenê bardzo dobr¹. Na trzecim
roku zaczyna podupadaæ na zdrowiu. podczas g³o�nego czytania zaczyna³
kas³aæ i dusiæ siê. W 1905 r., w czerwcu, stan zdrowia zaczyna siê pogar-
szaæ, lekarze stwierdzaj¹ zaawansowan¹ gru�licê i zalecaja wyjazd do
sanatorium. Moszyñski po zdaniu egzaminów na trzecim roku teologii,
jest zmuszony do przerwania studiów i wyje¿dza do sanatorium doktora
Kazimierza D³uskiego do Zakopanego. Tam siê leczy, modli, opiekuje
chorymi, du¿o czyta. Du¿o czasu po�wiêca na refleksjê nad sztuk¹ i zagad-
nieniami ascezy, jednocze�nie przygotowuj¹c siê do egzaminów na czwar-
tym roku studiów. Nie odpuszcza³ równie¿ malowania � twierdzi³, ¿e
�malowanie to mój koñ, który mnie nie zrzuca�. Uwa¿a³, ¿e malarstwo to
praca, do której powo³a³ go Pan Bóg.
W 1906 r. w lipcu stan zdrowia Moszyñskiego poprawia siê na tyle, ¿e
móg³ przyj¹æ �wiêcenia subdiakonatu i diakonatu. Mimo ¿e nie zaliczy³
jeszcze z czwartego roku tre�ci praktycznej kap³añstwa dotycz¹cej pos³ugi
na parafii, to kardyna³ Jan Puzyna w ko�ciele Karmelitów na Bielanach
udziela mu �wiêceñ. Pozosta³y czas wakacji spêdza rodzinnym £oniowie.
14 pa�dziernika 1906 r. wraca do Krakowa, gdzie w kaplicy biskupiej
otrzymuje �wiecenia kap³añskie. Swoj¹ pierwsz¹ mszê prymicyjn¹
odprawi³ 15 pa�dziernika 1906 r. w Katedrze na Wawelu przed o³tarzem
swojego Patrona �w. Stanis³awa. Od tego czasu czêsto przebywa w sana-
torium. W lutym 1907 r. udaje mu siê przyjechaæ do Krakowa, jednak
stan zdrowia nie pozwala³ mu na regularne odprawianie mszy. Ostatni¹
mszê odprawi³ 8 maja 1907 r. w imieniny swojego Patrona. 17 maja 1907 r.
dostaje krwotoku z p³uc i umiera. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie.
Pozostawi³ po sobie bogat¹ spu�ciznê w postaci obrazów religijnych,
pejza¿y, portretów, karykatur oraz dzienników, w których opisywa³ swoje
¿ycie duchowne. Na podstawie tych zeszytów Edward Komar, opiekun
kleryków, dotrzymuj¹c danego Moszyñskiemu przyrzeczenia wydaje
w 1909 r. �Rozwa¿ania i sprawozdanie z ¿ycia duchownego�, które obej-
muj¹ okres ¿ycia Moszyñskiego od wst¹pienia do seminarium a¿ do chwili
�mierci. Wcze�niej, w 1908 r. ukazuje siê publikacja autorstwa ks. Edwarda
Komara pt. �Ks. Stanis³aw Moszyñski (jako kleryk i kap³an)�. Nie
sposób zrozumieæ twórczo�ci Stanis³awa Moszyñskiego bez zapoznania
siê z tre�ci¹ jego zeszytów, ale to ju¿ w nastêpnej czê�ci, która bêdzie
dotyczyæ jego twórczo�ci.

/Informacje i materia³y zebrali Krystyna i Tadeusz Bombrych/

Zespó³ Szkó³ w D¹browicach przyst¹pi³ w ubieg³ym roku do V edycji programu
edukacyjnego �¯yj smacznie i zdrowo�, organizowanego przez �Winiary�. Warun-
kiem przyst¹pienia do konkursu by³o przeprowadzenie wydarzenia spo³ecznego,
które w tej szkole mia³o miejsce 20 marca 2015 r. W�ród go�ci by³a wójt gminy
D¹browice D. D¹browska. Szkolna dietetyczka podzieli³a siê dobrymi praktykami
w zakresie prawid³owego od¿ywiania, a J. Cie�liñski (w³a�ciciel piekarni) opowie-
dzia³ o walorach smacznego i zdrowego chleba. Nie zabrak³o te¿ gimnastyki,
konkursów i piosenek). Przybyli dowiedzieli siê równie¿ jak przygotowaæ domowy
jogurt, kefir czy mas³o. Na zakoñczenie odby³a siê degustacja przygotowanych przez
uczniów, rodziców i nauczycieli zdrowych i smacznych potraw.
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