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SAMORZĄDOWY
MENEDŻER REGIONU 2014

Prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski zosta³ laureatem rankingu
Samorz¹dowy Mened¿er Regionu 2014 w województwie ³ódzkim. Gala
X edycji rankingu Filar Polskiej Gospodarki 2014 oraz Samorz¹dowy
Mened¿er Regionu 2014 mia³a miejsce 15 kwietnia br. w Warszawie.

(ciag dalszy - strona 3)

JUBILEUSZ
50 lat Szko³y Podstawowej w Kaszewach Dwornych

Przed laty ca³y naród, dla uczczenia obchodów pañstwa polskiego, podj¹³
zobowi¹zanie wybudowania w³asnym wysi³kiem 1000 szkó³ - pomników.
Has³o budowy �tysi¹clatek� rzuci³ W³adys³aw Gomu³ka 24 wrze�nia 1958
roku. Do szkó³ trafi³ wówczas wy¿ demograficzny, a sale lekcyjne by³y
przepe³nione. Z danych statystycznych wynika, ¿e w 1961 r. na jedn¹ izbê
lekcyjn¹ przypada³o oko³o 74 uczniów.           (ci¹g dalszy - strona 4)

NAJWIĘKSZY! NAJNOWOCZEŚNIEJSZY!

W sobotê, 18 kwietnia, uroczy�cie otwarto firmê �Pini Polska� - fotoreporta¿ zamieszczamy na stronie 3

Na zaproszenie II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie spotka³ siê
tu z m³odzie¿¹ szko³y jej absolwent prof. dr habilitowany nauk
medycznych Rafa³ Krenke, kierownik Kliniki Chorób Wewnêtrz-
nych, Pneumonologii i Alergologii Szpitala Klinicznego w War-
szawie. Spotkanie mia³o miejsce w zwi¹zku z kolejn¹ edycj¹ Dni
Nauk Przyrodniczych, na którym to profesor Krenke wyg³osi³
wyk³ad na temat: �Papierosy � czego nie chcemy lub nie powinni-
�my o nich wiedzieæ�. W dwugodzinnym spotkaniu wziêli udzia³,
oprócz licealistów, gimnazjali�ci z Gimnazjum nr1, przedstawiciele
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³ II LO. By³a te¿ wycho-
wawczyni profesora, wieloletnia nauczycielka biologii Stanis³awa
Bawej; byli te¿ koledzy z klasy oraz rodzina.

(ci¹g dalszy - strona 15)

UCZEŃ − PROFESOR

Nasz sta³y wspó³pracownik Kazimierz Ci¹¿ela (w kó³eczku) zosta³ laure-
atem I Ogólnopolskiego Konkursu na teksty o my�liwstwie. Wywiad
w nastêpnym numerze.

PIOSENKA BIESIADNA

Gminny O�rodek Kultury w Bedlnie (dyrektor Jolanta Rosó³) zorganizowa³
III Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej - Bedlno 2015. W Festiwalu
wziêli udzia³ amatorzy z ca³ego powiatu kutnowskiego, wykonawcy pio-
senek biesiadnych reprezentuj¹cy instytucje kultury, organizacje spo³eczne
i ko³a zainteresowañ dzia³aj¹ce w �rodowisku wiejskim i miejskim. Uczestnicy
prezentowali siê w kategoriach: zespó³ wokalny, wokalno-instrumentalny
i solista.           (ci¹g dalszy - strona 6)

Zespó³ �piewaczy �Wojszycanki�.

foto: Andrzej Wierzbieniec

MYŚLIWSKIE OPOWIEŚCI



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 8/405 • 30 KWIETNIA 2015 R.2

¯YCIE KOLOROWE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 8/405 • 30 KWIETNIA 2015 R.

¯YCIE REGIONALNE

3

SPACERKIEM PO KUTNIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ranking Filary Polskiej Gospodarki oraz tworzone w jego ramach zesta-
wienie Samorz¹dowy Mened¿er Regionu maj¹ na celu wyró¿nienie firm
oraz samorz¹dowców z poszczególnych województw. Wyboru laureatów
dokonuj¹ przedstawiciele w³adz lokalnych, którzy obserwuj¹c rozwój
przedsiêbiorstw oraz gmin w swoim regionie wskazuj¹ podmioty zas³u-
guj¹ce na uhonorowanie. Ranking co roku przygotowywany jest przez
czo³ow¹ agencjê badawcz¹ oraz redakcjê dziennika �Puls Biznesu�.
Samorz¹dy terytorialne jako organy w³adzy zlokalizowane najbli¿ej
lokalnych przedsiêbiorców i spo³eczno�ci, poprzez swoje g³osy, decyduj¹
o wyborze zwyciêzców w ka¿dym województwie. W badaniu TNS Pentor
samorz¹dowcy wskazali te gminy, które wyró¿niaj¹ siê tempem rozwoju,
potrafi¹ skutecznie pozyskiwaæ unijne fundusz, wspieraj¹ przedsiêbior-
ców dzia³aj¹cych na ich terenie,  bior¹ udzia³ w dzia³aniach na rzecz
spo³eczno�ci lokalnych.
Tytu³em Filary Polskiej Gospodarki w województwie ³ódzkim uhonoro-
wano: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddzia³ Kopalnia
Wêgla Brunatnego Be³chatów, Mirbud S.A., Skierniewice, Ceramika
Parady¿ Sp. z o. o., Tomaszów Maz.

SAMORZĄDOWY
MENEDŻER REGIONU 2014

Marian Kwapiñski - przewodnicz¹cy Komisji ds. Kontaktów z Miesz-
kañcami oraz cz³onkowie: Barbara Baranowska, Alicja Sochacka, Oliwia
Lewandowska, Stanis³aw Stelmasiak, Andrzej Chmurski, Hanna Palusz-
kiewicz, Ryszard Janowski, Anna Studziñska, Wojciech Muszyñski, Barbara
Rojek, Józef Lewandowski, Jacek Kucharski, Adam Truszczyñski, Henryk
Matusiak. Zgodnie ze statutem Spó³dzielni Rada Nadzorcza dokona³a
wyboru prezydium Rady, które organizowa³o i koordynowa³o prace rady
i komisji. W sk³ad Prezydium wchodz¹: przewodnicz¹cy, zastêpca prze-
wodnicz¹cego, sekretarz oraz trzech przewodnicz¹cych poszczególnych
komisji, tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Inwestycyjno-Technicznej
i Komisji ds. Kontaktów z Mieszkañcami. W roku 2014 odby³o siê 11
posiedzeñ Prezydium Rady Nadzorczej, natomiast plenarnych posiedzeñ
by³o 12, na których podjêto 64 uchwa³y.
- Jakie zadania Wasza Rada Nadzorcza wyznaczy³a Zarz¹dowi Spó³dzielni?
- Na wstêpie nale¿y podkre�liæ, ¿e od dwóch kadencji wprowadzili�my
w Spó³dzielni nowy sposób dzia³ania. Zosta³y ustalone strategiczne kie-
runki dzia³alno�ci Spó³dzielni. Jest to dokument, w którym jest zbiór przed-
siêwziêæ, które zamierzamy zrealizowaæ w d³u¿szym przedziale czasowym.
31 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza podjê³a Uchwa³ê nr 1/2014
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Spó³dzielni na rok 2014. Naj-
wa¿niejszymi zadaniami by³y m.in.: wdro¿enie pakietu e-spó³dzielnia,
konta internetowe mieszkañców, e-czynsze, za³atwianie spraw przez
Internet. W zwi¹zku z wdro¿eniem w 2013 r. programu e-czynsze utwo-
rzono dla ka¿dego mieszkañca Wirtualny Numer Rachunku. Aby wyj�æ
naprzeciw naszym mieszkañcom umo¿liwiono im prawie nieograniczony
kontakt ze Spó³dzielni¹. Przygotowano program e-czynsze, dziêki które-
mu ka¿dy zainteresowany mieszkaniec mo¿e z dowolnego miejsca przez
Internet sprawdziæ stan swoich p³atno�ci, ewentualnie zaleg³o�ci. Ponadto
w celu udostêpnienia bie¿¹cych informacji i ³atwego dostêpu do nich zmo-
dernizowana zosta³a strona internetowa spó³dzielni. W ramach inwestycji
i remontów przyjêto do realizacji budowê 10 parkingów: przy ul. Wyszyñ-
skiego 6, 8; Jana Paw³a II 5; Wa-wskie Przedmie�cie 3; Królowej Jadwigi 3,5;
Jagie³³y 4; £okietka 2; Ko�ciuszki 22; D¹browskiego 4; Ko�ciuszki 13;
Sikorskiego 11; Andersa 1-3; Sikorskiego 10; Andersa 4, 6, 6a; Grota
Roweckiego 5; Sk³odowskiej 71, 73; Grota Roweckiego 3; £¹koszyn II-V;
Batorego 17. Realizuj¹c postulaty mieszkañców uwzglêdniono tak¿e
monta¿ daszków nad balkonami na IV piêtrach w 38 budynkach. W celu
poprawy wentylacji w mieszkaniach w 2014 r. przyjêto do realizacji monta¿
nasad kominowych w 10 budynkach. Zgodnie z przyjêt¹ strategi¹ dzia³ania
Spó³dzielni co roku bêd¹ poddawane renowacji elewacje budynków
w zale¿no�ci od posiadanych �rodków finansowych, w kolejno�ci wyni-
kaj¹cej z zatwierdzonych kryteriów typowania budynków do renowacji
elewacji. W 2014 roku do renowacji zakwalifikowano 4 budynki w zaso-
bach Spó³dzielni. Po raz pierwszy uwzglêdnili�my w naszych planach
remont instalacji elektrycznych na klatkach schodowych, który wykonany
zosta³ w budynkach Staszica 7A, Chodkiewicza 11 i Ko³³¹taja 8. W 2014
roku zakoñczono inwestycjê �Zielona Ekierka� przy ul. Jagie³³y 1. Obiekt
przekazano mieszkañcom 20.07.2014 r. Rada Nadzorcza podjê³a uchwa³ê
nr 18/2014 o rozpoczêciu I etapu budowy inwestycji przy ul. Wilcza/ Kró-
lowej Jadwigi tzw. �Wilcza Eska� obejmuj¹cego budowê jednego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego sk³adaj¹cego siê z 33 mieszkañ. Ca³a
inwestycja przewiduje budowê czterech budynków wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹.
- Jaki by³ wp³yw Rady Nadzorczej na windykacjê nale¿no�ci czynszowe?
- Zagadnieniem, któremu du¿o uwagi po�wiêci³a Rada Nadzorcza, by³a
analiza zad³u¿eñ i windykacji nale¿no�ci d³u¿ników. Komisja d.s. Kon-
taktów z Mieszkañcami przeprowadza³a rozmowy z zaproszonymi na
posiedzenia osobami zalegaj¹cymi z op³atami czynszowymi. Cz³onkowie
Rady Nadzorczej i Rad Osiedli w³¹czyli siê do windykacji terenowej.
W wyniku odbytych wizyt i przeprowadzonych rozmów czê�æ zad³u¿onych
osób wyst¹pi³a o przyznanie dodatków mieszkaniowych, czê�æ zawar³a
ugody dotycz¹ce sp³aty zad³u¿enia, ale s¹ te¿ tacy, którzy te zad³u¿enia
sp³acili w ca³o�ci. Podejmowane w tym zakresie dzia³ania nasze, jak i s³u¿b
spó³dzielczych, da³y bardzo pozytywny efekt w postaci ukszta³towania siê
na koniec roku 2014 zad³u¿enia poni¿ej 6%.        (ci¹g dalszy - strona 4)

“PIONIERSKA” SAMORZĄDNOŚĆ
Rozmowa ze Zdzis³awem Górecznym, przewodnicz¹cym

Rady Nadzorczej RSM �Pionier� w Kutnie

NAJWIĘKSZY!
NAJNOWOCZEŚNIEJSZY!

Otwarte! Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali (od prawej): by³y
premier Waldemar Pawlak, w³a�ciciel �Pini Polska� Pierro Pini i pre-
zydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski.

By³y trzykrotny premier i wicepremier Waldemar Pawlak z du¿¹ satys-
fakcj¹ stwierdzi³, ¿e renomê polskiej ¿ywno�ci przyniós³ z W³och do Polski
Pierro Pini�, a prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski - przyznaj¹c,
¿e zna siê z Pirro Pinim ju¿ 9 lat - stwierdzi³, ¿e z pocz¹tku uwa¿a³ plany
tego w³oskiego biznesmena za nierealne.

To trzecia inwestycja Pierro Piniego w Kutnie. Po �Pini Polonia� (zak³ad
uboju i rozbioru trzody chlewnej) i �Pini Hamburger� (plastrowanie
i pakowanie miêsa oraz produkcji bia³ej kie³basy), w sobotê 18 kwietnia,
oddano �Pini Polska�. Przedsiêbiorstwo, które jest jednym z najwiêkszych
i najnowocze�niejszych zak³adów przetwórstwa miêsa czerwonego w Eu-
ropie i na �wiecie. Ma powierzchniê 27.000 m2 na dwóch poziomach!
Mo¿e produkowaæ do 400 ton na dobê przetworów miêsnych. Kosztowa³o
103 miliony z³otych. W trakcie otwarcia Pierro Pini apelowa³ do decyden-
tów o szybsze dzia³ania w zakresie wzrostu popytu, a w tym eksportu. Do�æ
stwierdziæ, ¿e firma �Pini Polska� w I etapie ma produkowaæ tylko
80 ton, czyli pi¹t¹ czê�æ mo¿liwej produkcji: �Nasz¹ podstaw¹ jest sto
procent polskiego miêsa. Chcemy stworzyæ markê: wyprodukowano
w Polsce, wszystko z polskiego miêsa�. A eksport do 90 krajów �wiata
dawa³ firmie oko³o 30 procent ca³ej produkcji.

W imprezie wziê³o udzia³ oko³o pó³tora tysi¹ca osób.

Utrudnienia w ruchu
Ruszy³ remont ulicy £êczyckiej
w Kutnie. Prace wykonuje PBP
�Trakt� Bobrzak, Tec³aw Sp. jawna.
Koszt budowy oko³o 5 milionów
z³otych, a remont potrwa do koñca
wrze�nia. Póki co bêd¹ utrudnienia,
a najpierw bêdzie ruch wahad³owy
na odcinku od ulicy Matejki do
Barcewicza.

Rewan¿e?!
Policja przeszuka³a kutnowskie
biuro PiS-u i mieszkanie jej szefa.
Z kolei Centralne Biuro Antykorup-
cyjne przekaza³o Prokuraturze

Rejonowej w Kutnie sprawê
o�wiadczenia maj¹tkowego starosty
kutnowskiego, który mia³ nie umie-
�ciæ w nim danych o dochodach
z tytu³u pe³nienia funkcji w Kut-
nowskiej Fabryce Samochodów
Osobowych.

Zwyciêski grant
Spo³eczna Fundacja Miasta Kutna
zdoby³a grant (ponad 237 tysiêcy
z³otych) na bud¿et partycypacyjny
miasta. Partnerem Fundacji s¹: mia-
sto Kutno i Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
�Opus�.

- Od kiedy i w jakim sk³adzie dzia³a
obecna Rada Nadzorcza RSM �Pionier�?
- Rada Nadzorcza, dzia³aj¹ca w aktualnym
sk³adzie, zosta³a wybrana na Walnym
Zgromadzeniu, które oby³o siê w dniach
18-22 czerwca 2013 r. Sk³ad Rady
Nadzorczej jest nastêpuj¹cy: Zdzis³aw
Góreczny - przewodnicz¹cy Rady Nad-
zorczej, W³odzimierz Grzelak - zastêpca
przewodnicz¹cego, Ma³gorzata Trojak
- sekretarz, Waldemar Tatarata - prze-
wodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, Bo-
gus³aw Jêdrzejczak - przewodnicz¹cy
Komisji Inwestycyjno-Technicznej,

/obs³uga w³asna/



4 POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 8/405 • 30 KWIETNIA 2015 R.

¯YCIE REGIONALNE

78 gimnazjalistów, z 10 szkó³ z terenu powiatu kutnowskiego, wziê³o udzia³
w Powiatowym Konkursie Matematycznym. To by³a jedenasta edycja
zmagañ z matematyk¹. Ka¿dy z uczniów musia³ rozwi¹zaæ test sk³adaj¹cy
siê z 30 zadañ zamkniêtych. Gimnazjali�ci wykazali siê du¿¹ wiedz¹,
a ró¿nice punktów zdobytych przez poszczególnych uczniów by³y sto-
sunkowo niewielkie. I miejsce zaj¹³ Bartosz Kowalski z Gimnazjum nr 2
w Kutnie (przygotowanie Wanda Matusiak), II miejsce Kamil Ko³odziejski
z Zespo³u Szkó³ w Byszewie (przygotowanie El¿bieta Kromska), a III
miejsce wywalczy³a Julia Wasiak z Gimnazjum w Krzy¿anowie (przygo-
towanie Izabela Siuda). Nagrody zwyciêzcom, a dyplomy wszystkim
uczestnikom, wrêczyli: wicedyrektor kutnowski liceum Dorota Dobiecka-
Stañska oraz cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego Artur Gierula.
Coroczny konkurs przygotowali  nauczyciele matematyki: S³awomir
Tomassy i Marcin Michalski. Wszystkim uczestnikom konkursu dziêku-
jemy za liczny udzia³ i serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników.

�ród³o: II LO, (wa), foto: II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

MATEMATYCZNY SUKCES
Kamil Ko³odziejski z Gimnazjum w Byszewie zaj¹³ drugie miejsce
w Powiatowym Konkursie Matematycznym, którego organizatorem by³o
II Liceum Ogolnoksztalc¹ce im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Konkurs
ten odby³ siê 10 kwietnia.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Budowa placówek o�wiatowych sta³a siê konieczno�ci¹. Parê lat pó�niej
po ca³ym kraju niczym grzyby po deszczu wyrastaj¹ popularne �tysi¹clatki�.
Jedn¹ z nich jest Szko³a Podstawowa im. I. Kosmowskiej w Kaszewach
Dwornych. Nazwê sieci szkó³ �Tysi¹clecia� powi¹zano z obchodzonymi
uroczysto�ciami 1000-lecia Pañstwa Polskiego w 1966 r. Wiêkszo�æ z 1417
szkó³ zbudowanych w ramach tej akcji by³a zrealizowana wed³ug jednego
projektu; na ogó³  by³y to dwu- lub trzykondygnacyjne pawilony, budo-
wane systemem wielkop³ytowym. Jednym z projektantów tysi¹clatek by³
Tadeusz Binek. Po latach i on przyzna³, ¿e tysi¹clatki przypomina³y betonowe
klocki, wybudowane z prefabrykatów. Jednak, jak podkre�la³, chodzi³o
o to, by powsta³y szybko. W bie¿¹cym roku szkolnym Szko³a Podstawowa
w Kaszewach Dwornych obchodzi 50-lecie powstania. Z tej okazji zosta³
ufundowany sztandar. 30 kwietnia 2015 r. o godz.11.00, na mszy celebro-
wanej przez ks. Mariusza Mindê i ks. Andrzeja K³oszewskiego w ko�ciele
parafialnym w Kaszewach Ko�cielnych, odbêdzie siê jego po�wiêcenie,
a nastêpnie w szkole uroczysta akademia.

Historia szko³y
Historia szko³y w Kaszewach Dwornych siêga 1812 roku. W latach 1914�
1919 szko³a nie by³a czynna. W 1920 roku znowu zaczê³a funkcjonowaæ
i by³y dwie klasy. W nastêpnych latach stopieñ organizacyjny szko³y wzra-
sta³. Rok szkolny 1939/40 rozpocz¹³ siê 15 pa�dziernika 1939 roku i trwa³
do 15 marca 1940 roku. Potem nauka w szkole zosta³a przerwana. Szko³a
powróci³a do ¿ycia po wyzwoleniu tej okolicy � 16 stycznia 1945 roku.
Do roku 1964 mie�ci³a siê w pa³acu w Kaszewach Dwornych (wcze�niej
biblioteka). Kierownik obecnej wtedy szko³y podj¹³ ju¿ intensywne dzia-
³ania roku zmierzaj¹ce do wybudowania nowego budynku szkolnego.
W kwietniu 1962 r. Powiatowa Rada Narodowa w Kutnie podjê³a decyzjê
o budowie nowego obiektu szko³y w Kaszewach w my�l has³a �1000 szkó³
na Tysi¹clecie Pañstwa Polskiego. Budowê szko³y rozpoczêto w marcu
1963 r. Uroczyste otwarcie placówki mia³o miejsce 09.01.1965 r. Szkole
nadano imiê Ireny Kosmowskiej, nauczycieli i dzia³aczki ludowej.
W momencie oddania szko³y do u¿ytku naukê rozpoczê³o 243 uczniów.
Na klasê przypada³o 27 dzieci. Szko³a w Kaszewach sta³a siê jedn¹ z nielicz-
nych w powiecie kutnowskim wiejskich placówek o tak dobrych warun-
kach pracy i wyposa¿eniu. Przez wszystkie  lata grono pedagogiczne szko³y
sk³ada³o siê z osób dobrze przygotowanych do pracy w swoim zawodzie.
Zaanga¿owaniem w ¿ycie szko³y, w³a�ciw¹ postaw¹, stosunkiem do m³o-
dzie¿y potrafili zdobyæ ich zaufanie i oddzia³ywaæ na osobowo�æ m³odego
cz³owieka. Wiele pracy po�wiecili tu nauczyciele: Halina i Leon �nieg,
Barbara Szymkowiak, Lech Stelmaszewski, Henryk Pompa, Wanda
Rosiñska, Wojciech Zawadzki, Teresa K³opotowska, Halina Kubiak,
Teresa Kasztelan, Magda Podgórska, Janina Bobrownicka. Na wyró¿nienie
zas³uguj¹ wieloletni nauczyciele szko³y Teresa i Marian Bednarczyk oraz
Maria Potera³a. Pierwszym dyrektorem szko³y by³ Stanis³aw Walczak,
który tê funkcjê pe³ni³ do 1972 r. Zmar³ w 1985 r. w wieku 84 lat. By³
cz³owiekiem ciesz¹cym siê du¿ym autorytetem ca³ym sercem  nauczyciel
i przyjaciel m³odzie¿y. Dziêki  niemu kaszewska spo³eczno�æ doczeka³a
siê szko³y. Za sw¹ pracê zosta³ odznaczony Krzy¿em Zas³ugi i oraz Krzy-
¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski. Po odej�ciu na emeryturê Stanis³awa
Walczaka dyrektorem zosta³ Leon �nieg. Pe³ni³ tê funkcjê do 1991 r. Jako
dyrektor wiele wysi³ku w³o¿y³ w rozwój szko³y oraz w polepszenie jej
warunków dydaktycznych. Za swe zas³ugi otrzyma³ Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej. W latach 1991-1997 funkcjê dyrektora pe³ni³ Ryszard
Sulej. Dziêki jego staraniom zmodernizowano kot³ownie szkoln¹ i po raz
pierwszy wprowadzi³ jêzyk angielski jako formê zajêæ dodatkowych. Od
listopada 1997 funkcjê dyrektora do nadal pe³ni Anna Cholewa.1996 r. to
rok, w którym gmina sta³a siê organem prowadz¹cym szkolê. W ostatnich
latach dziêki staraniom samorz¹du poprawi³y siê warunki w szkole. Klasy
sta³y siê coraz bardziej nowoczesne, pog³êbiona zosta³a sala gimnastyczna,
zmianom estetycznym uleg³y wszystkie pomieszczenia w szkole. Wyko-
nano elewacjê budynku, wymieniono stolarkê okienn¹, wybudowana
zosta³a kot³ownia ekologiczna na s³omê. Poprawi³a siê estetyka wokó³
szko³y, powsta³ plac zabaw. Na lekcjach wykorzystywany jest sprzêt
audiowizualny oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Realizowane pro-
jekty w ramach EFS miêdzy innymi takie jak: Wie� przyjazna dzieciom,
Nowy impuls, Pierwsze uczniowskie do�wiadczenia droga do wiedzy,
Radosna szko³a, Indywidualizacja nauczania klas 1-3, Przedszkole - start
w przysz³o�æ, Ma³y mistrz, Pij mleko, Owoce i warzywa w szkole,
pozwalaj¹ na wej�cie szko³y w XXI w. Dzieci 3-4-letnie maj¹ mo¿liwo�æ
edukacji przedszkolnej. ¯ycie szko³y to nie tylko dzia³alno�æ dydaktyczno-
wychowawcza zamkniêta rozk³adem lekcji, to tak¿e praca kó³ zaintereso-
wañ, to równie¿ imprezy szkolne i klasowe. W 2010 r. odby³a siê w szkole
Ogólnopolska Konferencja pt� Zaufajcie dzieciom, bo one s¹ twórcami
przysz³o�ci.� Szko³a go�ci³a wtedy wielu nauczycieli innowatorów z ró¿-
nych stron Polski. Spo�ród wielu osi¹gniêæ szko³y nale¿y wyró¿niæ certy-
fikat �Szko³a z klas¹� oraz certyfikat �Szko³a bez przemocy�. Innym
ciekawym aspektem ¿ycia szko³y s¹ wewn¹trzklasowe imprezy okolicz-
no�ciowe, liczne zabawy, akademie, prace na rzecz szko³y. Ka¿dego roku
odbywaj¹ siê wycieczki szkolne, zielone szko³y, o czym �wiadcz¹ zdjêcia,
notatki i widokówki umieszczone w kronice i na stronie internetowej
szko³y: http://spkaszewy.edupage.org, na któr¹ zapraszamy. To placówka
nierozerwalnie zwi¹zana ze �rodowiskiem i to nie tylko z rodzinami swoich
aktualnych uczniów, ale  równie¿ mieszkañcami. To równie¿ twórczy
i pomys³owi nauczyciele, którzy nie zawsze s¹ doceniani za swoj¹ pracê
i po�wiecenie. Przez ca³y okres swojej dzia³alno�ci szko³a ma du¿e oparcie
w Radzie Rodziców, która s³u¿y pomoc¹ w organizowaniu wielu elemen-
tów ¿ycia uczniowskiego - dofinansowuje konkursy imprezy szkolne.
�ledz¹c historiê szko³y kierujmy siê w tych trudnych wspó³czesnych
czasach s³owami �Cz³owiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez
to kim jest i nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli siê z innymi.
Wszyscy miejmy s³owa  naszego papie¿a za drogowskaz, które zapewni
nadziejê na lepsze jutro. Ofiarodawcom serdecznie dziêkujê za dar jakim
jest sztandar dla szko³y.

Opracowa³a na podstawie notatek z historii
oraz kronik szkolnych Anna Cholewa

JUBILEUSZ
50 lat Szko³y Podstawowej w Kaszewach Dwornych

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

12 maja 2015 r.

WIEŚCI GMINNE

“PIONIERSKA” SAMORZĄDNOŚĆ
(ci¹g dalszy ze strony 3)
- Jakimi innymi sprawami zajmowa³a siê Rada Nadzorcza Spó³dzielni?
- Zgodnie z uprawnieniami Rada Nadzorcza zajmowa³a siê w 2014 roku
kontrol¹ ca³okszta³tu zagadnieñ zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Spó³dzielni
oraz zagadnieniami dotycz¹cymi prawid³owo�ci gospodarowania maj¹tkiem
Spó³dzielni. W okresach kwartalnych dokonywano oceny realizacji planu
gospodarczego. Na bie¿¹co analizowano koszty inwestycji oraz realizacjê
pod wzglêdem rzeczowym i finansowym planów remontów poszczegól-
nych administracji.
- Jak w 2014 roku funkcjonowa³y komisje RN Spó³dzielni?
- Komisje Rady Nadzorczej realizowa³y zadania wytyczone w planach
pracy uchwalanych przez Radê Nadzorcz¹. W 2014 roku Komisje odby³y
po 11 posiedzeñ. W posiedzeniach Komisji uczestniczyli przedstawiciele
Zarz¹du. Na podstawie materia³ów i dokumentów, przygotowywanych
przez Zarz¹d Komisje wypracowywa³y wnioski i opinie, które przedk³adano
Radzie Nadzorczej celem podjêcia stosownych uchwa³. Oceny realizacji
zadañ okre�lonych w planach remontów cz³onkowie Komisji odbywali
równie¿ w terenie uczestnicz¹c w 2014 roku w przegl¹dach prac remon-
towych. Przeprowadzono kontrole prowadzonych inwestycji przy ulicy
Jagie³³y 1 oraz Królowej Jadwigi / Wilcza oraz budowanych parkingów.
Jak co roku w maju 2014 roku dokonano przegl¹du placów zabaw na
wszystkich osiedlach oceniaj¹c pozytywnie zarówno ich wyposa¿enie,
estetykê jak i stan techniczny. Celem umo¿liwienia sta³ego kontaktu
z mieszkañcami i u¿ytkownikami zasobów Spó³dzielni cz³onkowie Rady
Nadzorczej maj¹ wyznaczone dy¿ury na przyjêcia interesantów.
- Jak funkcjonuj¹ Rady Osiedli?
- W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli cz³onkowie Zarz¹du
i przewodnicz¹cy Rad Osiedli. Rady Osiedli w oparciu o zapisy Statutu
pe³ni¹ funkcjê opiniodawcz¹ przy ustalaniu planów gospodarczych Spó³-
dzielni. Dokonuj¹ oceny stanu technicznego zasobów, a swoje uwagi prze-
kazuj¹ w³a�ciwym administracjom przy opracowaniu planów remontów.
Rady Osiedli wspó³pracuj¹ z Rad¹ Nadzorcz¹ w sprawowaniu nadzoru
i bie¿¹cej kontroli nad dzia³alno�ci¹ administracji osiedli. Rady Osiedli
stanowi¹ dla Rady Nadzorczej bezcenne �ród³o informacji o problemach
naszych cz³onków, a ich uwagi i wnioski bardzo czêsto stanowi¹ podstawê
podejmowanych decyzji i uchwa³ zarówno Zarz¹du jak i Rady Nadzorczej.
Cz³onkowie Rad Osiedli uczestnicz¹ w windykacji terenowej nale¿no�ci.
Rada Nadzorcza bardzo wysoko ocenia dobr¹ pracê Rad Osiedli. Szcze-
gólnie cenne s¹ efekty corocznego konkursu �Na naj³adniejszy balkon
i ogródek przydomowy�. Przypomnijmy, ¿e w roku 2014 �Najpiêkniejsze
balkony� mieli: Albert Pokojski, z ulicy Sowiñskiego 14; Nikodem Sobczak
z ul. Tarnowskiego 38A i Bo¿ena Za³êgowska z Podrzecznej 46. Nato-
miast za najpiêkniejsze ogródki szczególnie wyró¿niono: Iwonê Jancerowicz,
ul. Chodkiewicza 5A; Honoratê Adamczewsk¹ z ulicy Tarnowskiego 13
i £ukasza P³ocharskiego z ul. £¹koszyn VII.
- Jakie kontrole przeprowadzono w 2014 roku w RSM �Pionier� w Kutnie?
- W 2014 r. w wyniku umowy zawartej ze Zwi¹zkiem Rewizyjnym Spó³-
dzielni Mieszkaniowych w Toruniu Spó³dzielnia poddana zosta³a jedno-
cze�nie dwóm lustracjom przeprowadzonych w dniach od 24 pa�dziernika
do 5 grudnia 2014 roku. Pierwsza z nich obejmowa³a dzia³alno�æ inwe-
stycyjn¹ Spó³dzielni w zakresie budownictwa mieszkaniowego za 2014 r.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono ¿adnych uchybieñ
ani nieprawid³owo�ci w zakresie prowadzonych inwestycji i ich rozliczeñ.
Druga lustracja to kontrola pe³na dotycz¹ca ca³okszta³tu dzia³alno�ci Spó³-
dzielni za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r., która nie wykaza³a ¿adnych
uchybieñ ani nieprawid³owo�ci w zakresie prowadzonej dzia³alno�ci Spó³-
dzielni. Stwierdzono, ¿e Spó³dzielnia dzia³a w sposób prawid³owy, a organy
statutowe rozwa¿nie podejmuj¹ decyzje co do dzia³alno�ci inwestycyjnej
jak i bie¿¹cego funkcjonowania Spó³dzielni.
- Jak Rada Nadzorcza ocenia dzia³alno�æ Zarz¹du?
- Po analizie przed³o¿onego przez Zarz¹d Sprawozdania z wykonania planu
gospodarczego Spó³dzielni RSM �Pionier� za 2014 rok, przeprowadzo-
nych lustracji oraz po zbadaniu przez Bieg³ego Rewidenta sprawozdania
finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, ¿e wszystkie zadania w pe³nym
zakresie zosta³y wykonane, a wypracowane wyniki finansowe s¹ o wiele
korzystniejsze od za³o¿eñ planowych. Realizacja planu przebiega³a
prawid³owo i zgodnie z przepisami prawa zabezpieczaj¹c jednocze�nie
interesy cz³onków Spó³dzielni.

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

Rada Osiedla ��ródmie�cie�: Janina Maj - przewodnicz¹ca, Andrzej
W³odarczyk - zastêpca przewodnicz¹cego, Jacek Kucharski - sekretarz oraz
cz³onkowie: Ryszard Janowski, Edward Kucharski, Alicja Sochacka.
Rada Osiedla �Tarnowskiego-Rejtana�: Zbigniew Kamiñski - przewod-
nicz¹cy, Jan Sobociñski - zastêpca przewodnicz¹cego, Jadwiga Piasczyñska
- sekretarz oraz cz³onkowie: Agata Dziapa, Wies³aw Krysztofik.
Rada Osiedla �Grunwald-£¹koszyn�: Andrzej Ka�mierczak - przewod-
nicz¹cy, Krzysztof Mazur - zastêpca przewodnicz¹cego, Zenon Bartczak
- sekretarz oraz cz³onkowie: Stanis³aw Jagodziñski, Bogus³aw Jêdrzejczak,
Jan Karasiñski, Oliwia Lewandowska, Stanis³aw Stelmasiak, Jaros³aw
Modliñski.

RADY OSIEDLI

S³uszny krok...
Kutnowski Szpital Samorz¹dowy
Sp. z o.o. otrzyma od Powiatu
2 (dwa) miliony z³otych dofinanso-
wania, z czego 400 tysiêcy kwoty
za szpitalny czynsz. Aktualnie szpi-
tal ma 12 mln z³otych zobowi¹zañ,
z czego 4,3 mln wymagalnych.
Dobry krok, a w³a�ciwie kroczek.

Szczê�liwa trzynastka...
Wybory Miss Fitness oraz Miss
Fitness Nastolatek 2015 odby³y siê
11 kwietnia w Klubie Evergym
Fitness & Mone, w £odzi przy
ul. Sienkiewicza 10. Zwyciê¿y³a
Kinga Szymañska, startuj¹ca z nu-
merem 13, 21-letnia mieszkanka
gminy Nowe Ostrowy.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

9 maja 2015 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

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

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.
Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi� prowadzonej przez T. Æwieka:
Do p. Tomasza Æwieka zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które
ust¹pi³y po czterech wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG
i arytmia serca oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y
problemy z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok
i alergia. Jestem wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Serdecznie dziêkujê p. Tomaszowi za pomoc. Moja macica by³a do usu-
niêcia, gdy¿ ca³a by³a miê�niakowata. Miê�niaki jednak gin¹ i zosta³y
tylko 3 ma³e. Torbiele i cysta ropna znik³y ca³kowicie. Czujê siê bardzo
dobrze. Dziêkujê bardzo! - Czajka Jadwiga - Majdan Radliñski
Po trzech wizytach u p. Æwieka unormowa³o mi siê ci�nienie w oczach,
a serce bije jak dzwon. Jak mam dziêkowaæ? Nie wiem. ¯adne s³owa nie
oddadz¹ mojej wdziêczno�ci� E. Siemiñska Otro³êka
Po trzech wizytach u p. Tomasza nast¹pi³a du¿a poprawa. Mogê normalnie
oddychaæ. Jestem wyciszona, mogê spaæ, a wcze�niej w nocy spa³am tylko
1-2 godziny. P. Tomasz sprawi³ to, co inni nie potrafili przez 7 lat - Dobroñ
Anna Wieluñ.

Dwór w Krzy¿anowie jest najcenniejszym zabytkiem Krzy¿anowa. Zbu-
dowano go w drugiej po³owie XIX wieku. Obecnie mie�ci siê tu Urz¹d
Gminy Krzy¿anów. Dwór w Konarach jest niewielk¹ budowl¹ parterow¹
z centralnie umieszczonym, piêtrowym ryzalitem wej�ciowym, zosta³
wzniesiony w koñcu XIX stulecia. Otacza go zniszczony park krajobra-
zowy z drugiej po³owy XIX w. Dwór w Orlowie - z 1888 roku, projektu
Józefa Hussa, wzniesiony dla Konstantego Orsetti, syna w³a�cicieli dóbr
oporowskich. Pierwotnie by³a to budowla parterowa, na planie prostok¹ta.
Rozbudowana zosta³a w 1945 roku, kiedy wzniesiono piêtro, podwy¿-
szono ryzality i strych. Elewacjê frontow¹ dworu zdobi trzyczê�ciowy
ganek z pozosta³o�ciami portyku. Po jego bokach znajduj¹ siê dwie
kolumny toskañskie i filary naro¿ne. Dwór w Mieczys³awowie - Mieczy-
s³aw Kretkowski maj¹c na celu podniesienie poziomu o�wiaty rolniczej
na Ziemi Kutnowskiej, w czerwcu 1910 r. zakupi³ od Jana Franciszka
Czarnowskiego dwór z zabudowaniami, oraz ponad 38 morgów ziemi
parcelowanego maj¹tku Wa³y pod Kutnem. Przez kolejne dwa lata ze �rodków
w³asnych prowadzi³ przebudowê budynków i (od 01.01.1912 r.) otworzy³
w Mieczys³awowie roczn¹ mêsk¹ szko³ê rolnicz¹. Dwór w Miros³awicach
z XIX wieku otoczony parkiem. Dwór w £êkach Ko�cielnych wzniesiony
zosta³ w koñcu XVII, lub w I po³owie XVIII wieku. Mo¿na powiedzieæ,
¿e to jedyny zachowany dwór na kopcu. Ciekawostk¹ jest, ¿e budowla
wystêpuje na ekranie i w literaturze. To tu nagrywano film wg powie�ci
Rodzina Po³anieckich. Dwór w M³ogoszynie powsta³ prawdopodobnie
w XIX w. Jest to klasycystyczny, parterowy budynek otoczony parkiem.
Pomimo ¿e dwa nastêpne obiekty nie le¿a na Ziemi Kutnowskiej, to nie
mogli�my ich nie zobaczyæ bêd¹c tak blisko�
Dworek w Borowie - ogl¹daæ mo¿na piêknie odrestaurowany. Parterowy
dwór wzniesiono w XIX wieku dla Grabskich. Chocia¿ miejsce to nie jest
znane, to odegra³o wa¿n¹ rolê w historii Polski. W roku 1847 urodzi³ siê
tutaj W³adys³aw Grabski, premier i minister skarbu II RP, który zas³yn¹³
jako autor reformy walutowej. O fakcie tym przypomina popiersie Grab-
skiego, znajduj¹ce siê w parku dworskim, kilkadziesi¹t metrów od frontu
budynku. �Jest na naszej Ziemi, w Europie, miejsce, które na sztabowych
mapach na pó³noc od 52 równole¿nika, a na zachód od 20 po³udnika,
miêdzy £owiczem a £êczyc¹, �ci�lej, miêdzy miasteczkami Pi¹tkiem i
Sobot¹, na lewym brzegu rzeki Bzury po³o¿one, nazywa siê Borów�- tak o
po³o¿eniu Borowa pisa³ W³adys³aw Jan Grabski, syn premiera W³adys³awa
Grabskiego.

SZLAKIEM DWORKÓW
11 kwietnia 2015 r. Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej wraz
z cz³onkami, sympatykami i mieszkañcami Kutna odby³o trzeci¹ z serii
wycieczkê autokarow¹  ,,Szlakiem Dworków Regionu Kutnowskiego�.
Naszymi przewodnikami, tak jak poprzednio, byli Henryk Lesiak i Andrzej
Latos. Nie ma lepszego znawcy tematu historii dworków ni¿ pan Henryk
� autor jak¿e interesuj¹cego wydawnictwa pt. �Szlakiem Dworów Regionu
Kutnowskiego� i nie ma osoby, która wiedzia³aby wiêcej na temat parków
na Ziemi Kutnowskiej ni¿ pan Andrzej. Obejrzeli�my dworki oraz parki
dworskie w wiosennej ods³onie w Mieczys³awowie, Konarach, Krzy¿a-
nowie, M³ogoszynie, £êkach Ko�cielnych, Miros³awicach, Or³owie,
Borowie, Walewicach. Piêkna, wiosenna pogoda, kwitn¹ce zawilce, przy-
laszczki i fio³ki wspaniale umili³y nam wyprawê.

Pa³ac w Walewicach to wspania³a klasycystyczna rezydencja z koñca XVIII
w. Wzniós³ go szambelan króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego,
Anastazy Walewski, podstarza³y ma³¿onek piêknej Marii z £¹czyñskich
Walewskiej. 4 maja 1810 r. s³ynna kochanka cesarza Francuzów urodzi³a
w walewickim pa³acu syna Napoleona Bonaparte. Aleksander Colonna-
Walewski, choæ nie zosta³ uznany za nastêpcê tronu, w wieku dwóch lat
otrzyma³ od ojca tytu³ hrabiowski. W doros³ym ¿yciu by³ francuskim
dyplomat¹, a w latach 1855-1860 ministrem spraw zagranicznych Francji.
Obecnie wspaniale odnowiony pa³ac stanowi wyj¹tkowo atrakcyjne miejsce
dla mi³o�ników koni. W³a�ciciel pa³acu, Stadnina Koni Walewice s³yn¹ca
z hodowli koni angloarabskich, organizuje aukcje wierzchowców oraz
zawody hippiczne.            (na podstawie www.polskaniezwykla.pl)

11 kwietnia w Kutnowskim Domu  Kultury odby³ siê XV Przegl¹d
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. W trakcie 3 godzinnej imprezy
zaprezentowa³o siê ponad 30 wykonawców � gromady zuchowe, dru¿yny
harcerskie oraz soli�ci. W przegl¹dzie go�cinnie wziêli  udzia³ tak¿e
uczniowie ze Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
w Kutnie, chóru publicznego Gimnazjum Katolickiego oraz Liceum
i Technikum Stowarzyszenia Przyjació³ Szkól Katolickich w Kutnie.
Organizatorzy Przegl¹du pragn¹ podziêkowaæ dyrekcji KDK oraz
pracownikom zaanga¿owanym przy obs³udze naszej imprezy, a w sposób
szczególny Maciejowi Wasielewskiemu � akustykowi, dziêki któremu wszyst-
kie prezentacje mog³y doj�æ do skutku.            hm. Andrzej ¯urawicz

XV PRZEGLĄD PIOSENKI

W �rodê, 15 kwietnia, w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro-
�niewicach odby³ siê wernisa¿ najnowszej wystawy czasowej pt. �100. rocznica
Operacji £ódzkiej. 1914-2014�. Uroczystego otwarcia dokona³ dyrektor Muzeum
Grzegorz Dêbski, który zaznajomi³ wszystkich z inspiracjami do powstania
najnowszej ekspozycji i najciekawszymi eksponatami. Wystawa powsta³a przy
okazji projektu �Polacy w I wojnie �wiatowej - 100 rocznica Operacji £ódzkiej
1914-2014� realizowanego przez £ódzki Dom Kultury we wspó³pracy z 10
muzeami z regionu. Patronat nad projektem obj¹³ Marsza³ek Województwa
£ódzkiego. Znaczna czê�æ ekspozycji po�wiêcona zosta³a broni z okresu I wojny
�wiatowej u¿ywanej przez armiê rosyjsk¹, prusk¹ i austro-wêgiersk¹. Na wy-
stawie mo¿na podziwiaæ zarówno broñ bia³¹ (szable i pa³asze kawalerii, szaszki
oficerskie) jak i oryginalne egzemplarze broni palnej (w tym  karabiny typu
Mauser, Karabin Arisaka M30, pistolety Parabellum, pistolet Dreyse M07
i Colt M03). Uda³o siê tak¿e zaprezentowaæ ciekaw¹ kolekcjê bagnetów (M 71,
bagnet z pi³¹ S84/98, Mannlicher M95, bagnety do karabinu Mosin M1891).
Nie zabrak³o tak¿e wyposa¿enia ¿o³nierskiego pochodz¹cego z pól bitewnych
- kocio³ków ¿o³nierskich czy carskich manierek. Na wystawie mo¿na równie¿
ogl¹daæ repliki mundurów ¿o³nierza rosyjskiego, pruskiego i austriackiego,
wzbogacone ciekaw¹ kolekcj¹ klamer ¿o³nierskich pasów. Ekspozycjê uzupe³-
niaj¹ wielkoformatowe, bogato ilustrowane plansze opisuj¹ce przyczyny wy-
buchu I wojny �wiatowej i dok³adny przebieg Operacji £ódzkiej. Wystawê
mo¿na ogl¹daæ do 31 maja w godzinach pracy Muzeum (Kro�niewice, plac
Wolno�ci 1). Bilet wstêpu na wystawê czasow¹ - 2 z³.

NOWA WYSTAWA

Szanowni mieszkañcy naszego miasta. Pewnego dnia zrodzi³a siê w naszej
g³owie idea zorganizowania w Kutnie wystawy obrazuj¹cej historiê pew-
nego gatunku muzyki, który jest lub by³ bliski prawie ka¿demu z nas.
Ta muzyka by³a, jest i bêdzie obecna w naszej przestrzeni. Kutno jest
miejscem, w którym rodzi³y siê zjawiska i pomys³y, rodzili siê ludzie,
powstawa³y idee i zespo³y, które wywiera³y wp³yw nie tylko na miesz-
kañców tego regionu, ale wychodzi³y dalej w kraj jak i poza jego granice.
Chcieliby�my te wszystkie fakty, wspomnienia siê z nimi ³¹cz¹ce, emocje
które im towarzyszy³y zebraæ i pokazaæ w jednym miejscu i czasie. Tak,
aby�my mogli wspólnie siê tym wszystkim nacieszyæ i poczuæ satysfakcjê,
a mo¿e nawet dumê z miejsca, w którym siê to wszystko dzia³o i z ludzi,
którzy to wszystko tworzyli i wymy�lali. Im siê kiedy� chcia³o, wiêc
i niech nam siê teraz zechce przypomnieæ i poszperaæ w pamiêci jak te¿
w domowych archiwach i zobaczyæ, czy nie jeste�my w posiadaniu wspo-
mnieñ i pami¹tek z minionego okresu. Je�li macie zdjêcia, p³yty, kasety,
nagrania audio i video, materia³y prasowe, plakaty, wspomnienia, �.
cokolwiek co jest ju¿ dzisiaj histori¹... Prosimy podzielcie siê tym wszyst-
kim z nami. Bez Waszej aktywno�ci i pomocy ta wystawa siê nie uda.
Czekamy na Was!
Materia³y prosimy dostarczaæ do Muzeum Regionalnego w Kutnie, plac
Pi³sudskiego 20. Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach: 8:00-18:00.
Kontakt: Adam Zatoñski, tel. (24) 254-79-64, e-mail: rockutno@gmail.com
Termin: do 30 kwietnia 2015 roku
Komitet organizacyjny: S³awomir Bry³ka � muzyk zespo³u Alastor,
Maciej Kierzkowski � redaktor muzyczny Radia £ód�, Marek Kurnatowski
� promotor muzyczny, Rados³aw Rojewski � dyrektor Kutnowskiego Dom
Kultury, Grzegorz Skrzynecki � dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie,
Przemys³aw Zawadzki � dyrektor I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie.

Poszukiwane materia³y

HISTORIA ROCKA W KUTNIE

W piêknym dolno�l¹skim Opolu, znanym gównie naszym czytelni-
kom jako stolicy polskiej piosenki, ju¿ po raz ósmy odby³ siê Miêdzy-
narodowy Konkurs Poezji Chrze�cijañskiej imienia Jana Paw³a II.
Wziêli w nim udzia³ pasjonaci �pisanego s³owa� z Niemiec, Czech
i Polski. W�ród nich by³a Barbara Purga³, emerytowana i d³ugoletnia
nauczycielka jêzyka polskiego w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. gen. J. H. D¹browskiego w Kutnie. Kutnowska poetka wyda³a do
tej pory trzy tomiki wierszy: w których odtwarza swoje uczucia,
my�li i prze¿ycia. W Opolu zosta³a nagrodzona za utwór �Dzwony�.
Zdoby³a pierwsze miejsce razem z Maciejem Modzelewskim. Tego-
roczny konkurs przebiega³ w my�l has³a: �Tam gdzie skarb twój, tam
serce swoje�. Pani Barbara Purga³, �wietna humanistka i dzia³aczka
spo³eczna, interesuje siê na co dzieñ - oprócz literatury - malarstwem,
sztuk¹ i filmem oraz tematyk¹ religijn¹. W�ród licznych nagród z Opola
podkre�la otrzymany album p³ytowy znanego aktora i piosenkarza
- rodem z Opola - Micha³a Bajora z jego autografem. Gratulujemy
Pani Profesor sukcesu!           /J.P./

LAUR DLA KUTNIANKI
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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

�Powiaty nale¿y zreformowaæ albo zlikwidowaæ� - takie sformu³owanie
przy�wieca³o samorz¹dowcom ze Zwi¹zku Miast Polskich i Zwi¹zku Gmin
Wiejskich w trakcie posiedzenia zespo³u ds. ustrojowych Komisji Wspólnej
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Przeciw takiemu rozwi¹zaniu prote-
stowa³ - co oczywiste - Zwi¹zek Powiatów Polskich argumentuj¹c g³ównie
utrzymanie starostw - wielowiekow¹ tradycj¹. Oponenci dostrzegli, ¿e
w sumie istnienie powiatów doprowadzi³o do obiektywnych antagoni-
zmów, szczególnie - z samorz¹dami miast powiatowych. �Powinni�my
przeanalizowaæ likwidacjê powiatów oraz przekazanie zadañ gminom
i samorz¹dom wojewódzkim albo utrzymaæ powiaty, ale zmieniæ ich
charakter na obligatoryjne zwi¹zki powiatowe, z wójtami, burmistrzami,
prezydentami oraz reprezentantami gmin wybranymi przez radnych w sk³a-
dzie� wnioskowa³ �najg³o�niej Ryszard Bejza, prezydent Inowroc³awia...
Jak zwa³ tak zwa³, w sumie nasza redakcja, i ja osobi�cie, optowali�my za
zmianami na szczeblu powiatu (i województwa) ... od pocz¹tku zmian
samorz¹dowych. Gdy¿ starostwo np. kutnowskie, to prawie angielski w³adca,
imieniem Jan - Bez Ziemi. Nie mo¿e bowiem istnieæ samorz¹d terenowy
bez podleg³ych obszarów. Czysta fikcja! Gdy do³o¿y siê sprawy finansowe,
istnienie powiatów (i starostw) staje siê utopijne. Co to bowiem za orga-
nizacja, w której faktyczny wp³yw na bud¿ety s¹ w granicach co najwy¿ej
5-7 procent?! Przyk³adowo: najlepiej to zreszt¹ widaæ na przyk³adzie pod-
leg³ego starostwu kutnowskiemu szpitalowi. Tak po prawdzie w³adza
powiatowa stara siê zatrudniæ w nim nepotów, znajomych, pociotków itp.
itd. Natomiast - chyba - mieszkañcom powiatu zale¿y na utrzymaniu szpi-
talnej obs³ugi medycznej.

NIBY DROBNA, WRÊCZ NIUANSOWA RÓ¯NICA,
                          ALE JAK WA¯NA!!!                          /a.s./

Masz babo placek! Ju¿ kwiecieñ, a to miesi¹c w którym, co rusz �trochê
zimy, trochê lata�. Jak w ¿yciu! Rolnicy modl¹ siê o wiêksze deszcze,
reszta - o s³oñce! Mimo to wszystko siê zieleni, co chyba najlepiej oceniæ
po rzepakach... Masz babo placek!
Czy pañstwo wiecie, ¿e po ponad dekadzie wzrostów cen ¿ywno�ci by³y
one w ubieg³ym roku ni¿sze. Co prawda to prawda, o ciut ciut, bo zaledwie
o 0,9 procenta, ale i to siê liczy. Ju¿ wzros³o nam spo¿ycie wieprzowiny
i prognozuje siê, ¿e w ci¹gu roku wyniesie ono 39,5 kg (o kilo wiêcej, ni¿
w 2014 r.). Wobec tañszego schabu czy szynki szacuje siê, ¿e poziom
spo¿ycia drobiu zwiêkszy siê, ale tylko z 26,9 kg do 27,2 kg (gdy w 2014
roku Polak zjada³ nieco ponad 24 kg). Wzro�nie te¿ spo¿ycie cukru,
z 43,6 do 44,5, ale chyba nie cena, która oscyluje wokó³ 2 z³ (w 2011 r.
przekracza³a 5 z³). Warto�æ polskiego rynku miês i wêdlin przekroczy³a
ju¿ 27 mld z³otych! Masz babo placek! Sensacja!
W powiecie kutnowskim cena jab³ek spad³a do rekordu �wiata ... �0�!
Poniewa¿ po wsiach je¿d¿¹ producenckie �Tiry� i za darmo rozdaj¹ jab³ka.
G³ównie we wschodnich gminach, np. w £aniêtach, Nowych Ostrowach.
Kierowcy jak zwykle trafnie oceniaj¹: �Nie ma skupu, nie ma handlu, to
po co maj¹ psuæ siê w magazynach�. No w³a�nie! Lepiej niech nimi spasaj¹
byd³o i trzodê chlewn¹ ci, którzy z entuzjastycznym (a nawet maniakal-
nym uporem) zaopatruj¹ siê w darmowe frukty. To równie¿ jest podpo-
wied� dla tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e rosyjskie embargo na miêso, warzywa
i owoce nie spowodowa³o w Polsce wiêkszego efektu. Masz babo placek!
�To nie burza w szklance wody� twierdz¹ opozycjoni�ci pos³a W³adys³awa
Serafina, a zarazem przewodnicz¹cego - od 1999 r., najwiêkszej organi-
zacji rolniczej w Polsce - Krajowego Zwi¹zku Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych. Nawet ci co go popierali za¿¹dali zwo³ania nadzwyczajnego
posiedzenia Zarz¹du. Po tym, jak warszawska �skarbówka� zaczê³a �ci¹gaæ
zaleg³o�ci podatkowe tego zwi¹zku! Ni mniej, ni wiêcej, tylko pó³ miliona
z³otych za VAT, a ³¹cznie oko³o 2,4 mln z³otych. Nawet radca prawny
tego stowarzyszenia zaopiniowa³, ¿e za d³ugi te i inne odpowiada nie tylko
kilkunastoosobowe prezydium, ale w sumie setka cz³onków Zarz¹du. Tak
przy okazji, to mo¿na stwierdziæ, ¿e krajowy zwi¹zek od dawna jest ju¿ ...
bankrutem. D³ugi maj¹ siêgaæ a¿ 18 milionów z³otych! Ale ¿eby odwo³aæ
pos³a Serafina z funkcji przewodnicz¹cego potrzeba trzech czwartych
Zarz¹du i to przy 50 procentowej frekwencji. Masz babo placek! Przypo-
minamy, ¿e W³adys³awa Serafina usuniêto z PSL (za to ¿e je�dzi³ bez
prawa jazdy i ukryt¹ kamer¹ nagrywa³ partyjnych kolegów). On twierdzi,
¿e nadal jest cz³onkiem tej partii, gdy¿ nikt go skutecznie cz³onkostwa
nie pozbawi³. Có¿ tu dodaæ!? �Czarne chmury� wisz¹ nad tym �wata¿k¹�...
A mo¿e to znowu jaka� hucpa polityczna! Masz babo placek!

Umowy zlecenia
Rolniku, pracujesz w oparciu o umowê agencyjn¹, umowê zlecenia
lub inn¹ umowê o �wiadczenie us³ug, do której stosuje siê przepisy
dotycz¹ce zlecenia? Twój przychód z tego tytu³u nie przekracza po³owy
minimalnego wynagrodzenia za pracê! Od 1 stycznia 2015 roku mo¿esz
nadal podlegaæ ubezpieczeniu KRUS. Je¿eli zosta³e� z tego powodu
wy³¹czony z ubezpieczenia w KRUS przed 2015 rokiem masz czas do
30 czerwca 2015 roku, aby z³o¿yæ wniosek o objêcie ubezpieczeniem
w KRUS z okresem wstecznym!

Dozna³e� wypadku
Jeste� ubezpieczony w KRUS i dozna³e� wypadku przy pracy rolni-
czej? Zg³o� ten fakt do KRUS niezw³ocznie, jednak nie pó�niej ni¿
w ci¹gu 14 dni od daty zdarzenia!
Rolniku, je¿eli podlegasz ubezpieczeniu w ZUS, mo¿esz obj¹æ siê
dobrowolnym ubezpieczeniem od wypadków w KRUS z tytu³u pro-
wadzonej dzia³alno�ci rolniczej! To tylko 14 z³ miesiêcznie!

Podreperuj zdrowie
Rolniku, skorzystaj z bezp³atnej rehabilitacji leczniczej w jednym z 7
Centrów Rehabilitacji KRUS. Podstawê skierowania na rehabilitacjê
stanowi wniosek wystawiony przez lekarza lecz¹cego z kompletem
badañ.

Pierwszomajowym pochodem ulice nie dudni¹
czerwieni¹ sztandarów nie p³on¹
Utopiono to �wiêto w niepamiêci studni
jakby siê czego� wstydzono.

Czy¿by wstydliwe byæ robotnikiem,
hañbi ciê¿ka, fizyczna praca?
Lepiej byæ dyplomowanym nikim
i historyczne fakty odwracaæ?

Wieloletnie ma tradycje robotnicze �wiêto
Proletariack¹ krwi¹ nieraz zroszone
Socjalistyczn¹ je zakoñczono puent¹
w Polsce st¹d �le kojarzone.

A przecie¿ robotnicy nie musz¹ siê wstydziæ
Wszak to oni �Solidarno�æ� zbudowali
Czemu wiêc ich �wiêto próbuje siê obrzydziæ
Czy¿by nadal niektórzy robotników siê bali?

Kazimierz Ci¹¿ela

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi
informuje

Portal Globalfirepower.com podaje:
USA ROCZNIE WYDAJ¥ NA ARMIÊ

577 MLD DOLARÓW. Na drugim miejscu

Rosja - 60 mld. Kolejne 8 pañstw nie wydaje tyle,
co te dwie potêgi. Polski w tej dziesi¹tce nie ma
(...). Czy to prawda!?

DLACZEGO NIE PRZEPRASZAJĄ...

Jeszcze nie przeminê³o echo szpitalnej afery, a ju¿ - nie tylko miasto
nad Ochni¹ - zaszokowane zosta³o kolejnym wydarzeniem. TV, radio
i prasa - i to ogólnopolska - zach³ystuj¹ siê �mierci¹ na Komendzie
Powiatowej Policji w Kutnie. �29-latek zgin¹³ podczas przes³ucha-
nia!� Relacje s¹ raczej jednostronne, bo brak �wiadków zdarzenia
(z wyj¹tkiem 34-letniego policjanta z 11-letnim sta¿em pracy
w policji), jak te¿ nie ma nagrañ z monitoringu (bo go nie by³o!?).
W dodatku przes³uchiwa³ podejrzanego o kolejn¹ kradzie¿ tylko
jeden policjant... Chocia¿ �miertelnie ugodzony kul¹ (pad³y w sumie
trzy strza³y) z policyjnego pistoletu podejrzany by³ ju¿ notowany
w policyjnej ewidencji. Baa, podobno by³ ju¿ nawet karany. Nawet
wiêcej, mia³a to byæ osoba podejrzana o psychiczne odchylenia...
Pewne jest to, ¿e do zdarzenia dosz³o o godzinie 14.37 i ¿e skutki
strza³ów na II piêtrze policyjnej komendy by³y �miertelne. Przy-
puszcza siê, ¿e do �mierci 29-letniego dosz³o w trakcie szamotaniny
jak¹ wywo³a³a ofiara próbuj¹c zabraæ pistolet - policjantowi. Do
Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, wkrótce przyby³ komen-
dant g³ówny Krzysztof Gajewski, funkcjonariusz Biura Spraw
Wewnêtrznych KGP, policjanci wydzia³u kontroli oraz z laborato-
rium kryminalistycznego KWP w £odzi. Trwa intensywne �ledztwo.
A w Polskê posz³o tragiczne znaczenie porzekad³a: �Kto w Kutnie
nie by³, ten ¿ycia nie zna�. Jan Widz

Robotnicze święto

Po ch³odnych dniach nareszcie mamy wiosnê. Szybkimi krokami zbli¿amy
siê do majowego weekendu. Zmêczeni wyczynami elit rz¹dz¹cych i ataku-
j¹cej nas tandety z têsknot¹ oczekujemy na �wi¹teczn¹ majówkê. Wiêkszo�æ
z nas raczej bêdzie unikaæ s³uchania farmazonów i g³upot, które serwuj¹
nam kandydaci na prezydenta Rzeczpospolitej. Wreszcie odpoczniemy
od w¹tpliwych sensacji mediów. Nie bêdziemy zajmowaæ siê tym co powie-
dzia³, a czego nie powinien powiedzieæ, szef amerykañskiego FBI. Nie
bêdziemy nabzdyczeni wygra¿aæ drewnian¹ szabelk¹ wzywaj¹c admini-
stracjê amerykañsk¹ do przeprosin i dymisji szefa FBI. Nie bêdziemy rów-
nie¿ prowadziæ ostrego i �miesznego sporu czy niewielka grupa rosyjskich
motocyklistów mo¿e przejechaæ przez Polskê i czy nie by³oby lepiej, gdyby
zamiast motocykli korzystali na przyk³ad z ³odzi podwodnej pokonuj¹cej
Ba³tyk albo wsiedli do balonu lec¹cego w stratosferze. £ód¿ i balon wydaj¹
siê dobrym �rodkiem lokomocji dla rosyjskich �Nocnych Wilków�, gdy¿
zapewniaj¹ brak kontaktu nie tylko fizycznego, ale równie¿ wzrokowego
z naszymi superpatriotami. W dniach �wi¹tecznej majówki przestaniemy
siê równie¿ k³óciæ o to, które helikoptery s¹ lepsze - europejskie czy mo¿e
amerykañskie. Nie bêdziemy tak¿e krytykowaæ planów zakupu amery-
kañskiego systemu antyrakietowego Patriot, który ma ochroniæ niewielki
kawa³ek polskiego piêknego nieba. Przestaniemy zajmowaæ siê wypo-
wiedziami starosty kutnowskiego i innych samorz¹dowców powiatowych,
których pomys³ na kutnowski szpital sprowadza siê do braku pomys³u
i którzy mówi¹ tak, by nie powiedzieæ nic konkretnego albo powiedzieæ
niewiele. Nie bêdziemy zastanawiaæ siê kiedy starosta odpowie na wa¿ne
pytania zadane na dwóch ostatnich sesjach Rady Powiatu i czy czasem
w³a�ciwym na te odpowiedzi jest jeden tydzieñ, dwa tygodnie, jeden miesi¹c,
a mo¿e jest to czas p³ynny bli¿ej nieokre�lony. W czasie najbli¿szej majówki
nie bêdziemy równie¿ zadawaæ pytañ, kiedy wreszcie w policyjnych
pomieszczeniach przes³uchañ bêd¹ zainstalowane kamery. Jest bardzo
prawdopodobne, ¿e ich obecno�æ pozwoli³aby unikn¹æ niedawnych tra-
gedii w olsztyñskiej komendzie policji i ostatniej w Kutnie, gdzie w czasie
przes³uchania �mieræ poniós³ zagubiony 29-latek. Wiêkszo�æ �z³otych my�li�,
absurdalnych wypowiedzi i obiecanek cacanek, jest bowiem szyta grubymi
niæmi i jest tak trwa³a jak przys³owiowy spruty wór. To wszystko chocia¿
na chwilê uleci w niebyt podczas najbli¿szej majówki, a pó¿niej za�pie-
wamy za Perfektem - �Ale w ko³o jest weso³o�.  Krzysztof Wac³aw Dêbski

Czy to prawda!?

PIOSENKA BIESIADNA

SPRUTY WÓR

CZARNA PASSA

Zespó³ wokalny Uniwersytetu III Wieku z ̄ ychliñskiego Domu Kultury.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na festiwal zg³osi³o siê 18 zespo³ów i 6 solistów, którzy zaprezentowali
dwie piosenki z gatunku biesiadnej; jedn¹ dowoln¹ z w³asnego repertuaru
a drug¹ z listy przygotowanej przez organizatora (s¹ to piosenki cygañskie)
zgodnie z obowi¹zuj¹cym regulaminem. Honorowy patronat nad festiwa-
lem objêli: starosta kutnowski Krzysztof Debich i wójt gminy Bedlno
Krzysztof Ko³ach. Wyst¹pi³  go�cinnie zespó³ wokalno-instrumentalny
�Daszynianki� z repertuarem piosenek i muzyki cygañskiej.

Ludowy zespó³ wokalno-instrumentalny �Leszczynianki�.

Kapela �Kro�niewiacy�.

Zespó³ �£aniêckie S³owiki�.
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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14 kwietnia 2015 r. w SP nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie odby³ siê
fina³ II Miejskiego Recytatorskiego Konkursu Logopedycznego. W konkursie
uczestniczy³y wszystkie Szko³y Podstawowe z Kutna. Cele konkursu to: praca
nad piêkn¹ wymow¹ jêzyka polskiego, dba³o�æ o dykcjê, usprawnianie umie-
jêtno�ci artykulacyjnych, doskonalenie procesów pamiêciowych, zabawa s³owem
oraz pog³êbianie zainteresowañ wspó³czesn¹ literatur¹ dzieciêc¹ i m³odzie¿ow¹.
Recytacjê ocenia³o jury w sk³adzie: Cezary Figura, przedstawiciel Wydzia³u
Edukacji Urzêdu Miasta Kutno, El¿bieta Nikiforow-Marczyñska, polonista SP
nr 1, El¿bieta P³oszczyñska, logopeda SP nr 4, Wanda Po�wiatowska, logopeda
SP nr 1, Gra¿yna Witkowska, zastêpca dyrektora SP nr 1. Zwyciêzcami kon-
kursu zostali: I miejsce Natalia Gens kl. V ze Szko³y Podstawowej nr 1,
II miejsce Julia Sokólska kl. IV ze Szko³y Podstawowej nr 4, III miejsce Bar-
bara Ja�kowiak kl. VI ze Szko³y Podstawowej nr 9. Gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów. Konkurs organizowa³a Wanda Po�wiatowska, logopeda.
Nagrody ufundowa³ dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki
Jaros³aw Piotr Koszañski oraz Rada Rodziców SP nr 1 w Kutnie. Konkurs
odby³ siê pod patronatem Polskiego Zwi¹zku Logopedów.            /W.P./

KONKURS LOGOPEDYCZNY
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Muzealne skarby

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

STANISŁAW MOSZYŃSKI

Muzealne skarby

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach czê�æ ekspo-
zycji sta³ej po�wiêcona zosta³a zegarom. Najstarsze z nich pochodz¹ z XVIII w.
Znale�æ tu mo¿na zarówno zegary kominkowe, szafkowe jak i piêknie zdo-
bione zegarki kieszonkowe czy oryginalne budziki. W�ród nich wyró¿nia siê
tzw. kaflak � mosiê¿ny zegar z mechanizmem bicia z po³owy XVIII wieku. Ze
wzglêdu na charakterystyczny kszta³t obudowy, kojarz¹cy siê z ceramicznymi
piecami kaflowymi, zegary nazywano w³a�nie �kaflakami� lub �kafelkami�. Jest
to zegar typu sto³owego, z horyzontalnie usytuowan¹ tarcz¹. Mosiê¿na obudowa
w kszta³cie sze�ciobocznej szkatu³y oparta jest na nó¿kach zdobionych figur¹
dwug³owego or³a. W³a�nie ze wzglêdu osadzenie na  charakterystycznie
wygiêtych nó¿kach, zegary tego typu zwane by³y tak¿e �¿abami�. Prostok¹tne
�cianki boczne zegara ozdobione s¹ przeszkolonymi otworami, które umo¿li-
wiaj¹ podgl¹d mechanizmu. Charakterystyczna horyzontalna tarcza zdobiona jest
zarówno cyframi rzymskimi wyznaczaj¹cymi godziny jak i arabskimi � u¿ytymi
do okre�lania minut. Czasomierz pochodzi z warsztatu Johanna Heinricha
Wiegensdorffa � zegarmistrza dzia³aj¹cego w Gdañsku w po³owie XVIII w.
Kaflak mo¿na ogl¹daæ w Muzeum w Kro�niewicach w sali �Kolekcjonerskie
Pasje� w otoczeniu kilkudziesiêciu innych zabytkowych i oryginalnych zegarów.

 Anna Rajska

ZEGAR − KAFLAK

(ci¹g dalszy z nr 7/404)
Przeszed³ wiele prób umartwiania siê podczas malowania. Lubi³ bardzo
malowaæ. Traktowa³ to jako dar Bo¿y ,poprzez  który nale¿y sztukê
religijn¹ podnie�æ  na wy¿yny jej nale¿ne .Kiedy nachodzi³a go wielka
ochota do malowania wówczas odk³ada³, pêdzel a bra³ do rêki co� innego.
Nie ba³ siê, ¿e natchnienie mu ucieknie, ufa³ woli Bo¿ej, co by³o przeci-
wieñstwem do malarzy �wieckich, którzy stawiali siê  ponad wszelkie
prawa i obowi¹zki, u których jak twierdzi³ wyobra�nia jest  bardzo czêsto
chorobliwa i w grê wchodz¹ przede wszystkim nerwy. W ¿yciu cechowa³a
go wielka pokora zawsze ostatni g³os zostawia³ Panu Bogu. Jego siostra
Marysia tak mówi³a �Inni maj¹ taka maniê wy¿szo�ci jak ty ma³o�ci�.
Jednak jak pisa³ w swoich zeszytach - �Nie chce mieæ ani swojej woli ani
nawet w³asnych pragnieñ, ale oczekujê na to co powie Pan Bóg�.
Moszyñski uwa¿a³, ¿e najwy¿sz¹ godno�ci¹ dla niego by³o ostatnie ze
�wieceñ mniejszych. Wy¿ej jego ambicja nie siêga³a. Uwa¿a³, ¿e otrzy-
manie �wiêceñ kap³añskich jest z woli Bo¿ej i gdyby Bóg pokierowa³
inaczej, on pozosta³by przy �wiêceniach mniejszych, z czego by³by
bardzo zadowolony.
Moszyñski uwa¿a³, ¿e celem sztuki artystycznej jest ods³anianie ¿ycia
wewnêtrznego artysty i aby osi¹gn¹æ dobry cel artysta musi przede wszyst-
kim ¿yæ po Bo¿emu. Podniety sztuce dostarcza my�l szukaj¹ca wyra¿enia
siê, natomiast �rodków wyra¿enia siê dostarczaj¹ do�wiadczenia zmys³owe.
Warto�æ my�li zale¿y od �wiêto�ci duszy, a warto�æ wyobra�ni artystycznej
od wra¿liwo�ci zmys³ów, natomiast warto�æ techniki zale¿y od cierpli-
wo�ci i sumienno�ci wykonania. Warto�æ dzie³a zale¿y od tych trzech
sk³adników.
Wed³ug Moszyñskiego w obrazach religijnych najwa¿niejsz¹ rolê pe³ni¹
barwy, natomiast kszta³ty s¹ wa¿ne dla obrazów malowanych jako doku-
ment np. portret, pejza¿. W³a�nie malarze zawodowi du¿¹ wagê przywi¹-
zuj¹ do kszta³tów. Malarz zawodowy ¿yje z malarstwa, dlatego musi tak
malowaæ, aby obraz kupiono, za� malarz religijny robi to bezinteresownie,
maluje wra¿enia czysto zmys³owe. Postêp w malarstwie z wyobra�ni
polega na rozwoju my�li, linii i barw. Obraz religijny powinien zadziwiaæ
swoj¹  wyrazisto�ci¹ i si³¹ my�li, subtelno�ci¹ linii i harmoni¹ barw. Praw-
dziwy malarz religijny to ten, który uszanuje w swych obrazach tradycje
np. maluj¹c obraz Chrystusa nale¿y oddaæ czê�æ dla tradycji tematów
religijnych i to po³¹czy z w³asnymi odczuciami swojego ¿ycia wewnêtrz-
nego. Wolno jest malarzowi wyobra�ni¹ dodawaæ szczegó³y i zmiany,
byleby zachowaæ istotê my�li tkwi¹cej w tradycji by silniej my�l tê wyrazi³.
Jaki jest los dzie³ sztuki? Wed³ug Moszyñskiego - albo gin¹ bez �ladu,
albo wol¹ Bo¿¹ jest, aby dosta³y siê miêdzy ludzi i wywar³y wp³yw na
dusze ludzkie. Jednak czy tak, czy tak, po spe³nieniu swojej misji rów-
nie¿ gin¹. Moszyñski zak³ada ¿e jego obrazy s¹ dla jego duszy lub dla
dusz bli�nich wspó³czesnych albo pó�niejszych. �Stosownie do tego Bóg
moim dzie³om daje ró¿ne trwanie i ró¿ne zakresy s³awy�
W twórczo�ci religijnej Moszyñskiego na wiêkszo�ci obrazów namalo-
wany jest Chrystus. Jak podchodzi³ artysta do malowania? Aby oddaæ
pe³niê obrazu najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest staranne przedstawienie twarzy.
Je¿eli obrazy maj¹ przedstawiaæ postaci ,to wtedy twarze s¹ ma³e, a my�l
zawarta jest w postaciach. Natomiast, gdy w swoich obrazach chce przed-
stawiæ wyraz twarzy wtedy tak komponuje obraz twarzy, aby zajmowa³a
wiele miejsca i musi byæ szczegó³owo wykoñczona. Malowid³a Moszyñ-
skiego sk³adaj¹ siê z dwóch pierwiastków: z twarzy i jej wyrazu, a oprócz
tego ze szczegó³ów budowy samego malowid³a. Budowê obrazu zaczyna
jak malarz rzemie�lnik odznaczaj¹c kontury barwnymi plamami, nastêpnie
k³adzie kolory zgodnie z nabytym do�wiadczeniem czy nauk¹. Zupe³nie
oddzielnie traktujê malowanie twarzy, tu ju¿ nie stosuje wy³¹cznie naby-
tych do�wiadczeñ lecz swoje doznania wewnêtrzne. Cyt. �� z twarz¹
ow¹ przestaje jak przyjaciel z przyjacielem, czujê j¹ i nie mam spoczynku,
a¿ twarz ta do mnie przemówi, tak jak chcia³em. Patrz¹c na owo malowid³o,
cieszy mnie jego budowa jako owoc moich do�wiadczeñ technicznych,
ale rado�æ moj¹ stanowi ¿ywa twarz, z któr¹ zawar³em przyja�ñ. Mniejsza
o to czy ta twarz zajmie ca³e pole obrazu, czy miejsce bardzo ma³e, bylem
w ni¹ w³o¿y³ w³asn¹ duszê i ¿eby by³o wiadomo dla kogo wznios³em ca³¹
budowê obrazu�. Postaæ ksiêdza Stanis³awa Moszyñskiego nie³atwo jest
oceniæ i scharakteryzowaæ. Pomimo ¿e odszed³ przedwcze�nie, pozostawi³
po sobie dzie³o niezwyk³ej wagi, owoc swoich wieloletnich do�wiadczeñ
¿yciowych, przesyconych moralnym cierpieniem i nieuleczalna chorob¹.
Ci¹gle walczy³ o swoj¹ niezale¿no�æ duchow¹ zmagaj¹c siê jednocze�nie
z fizyczn¹ niemoc¹. Dlatego dzie³a jego przepe³nione s¹ smutkiem,
melancholi¹, ale jednak bije z nich pewna refleksyjno�æ i nadzieja, któr¹
pok³ada³ w mi³osierdziu Bo¿ym. Jak pisa³ E. Komar � �to w³a�nie wiara
natchnê³a go do artystycznej dzia³alno�ci, któr¹ pragn¹³ kontynuowaæ tak¿e
jako kap³an.�

Materia³ zebrali, opracowali Krystyna i Tadeusz Bombrych

Po�ród znacz¹cych nazwisk w historii polskiej sztuki Józef Mehoffer jest chyba
jednym z ³atwiej rozpoznawalnych. To zapewne z powodu popularno�ci sece-
syjnej stylistyki, któr¹ sprawdzili�my podczas wystawy �Piêkno secesji� w maju
i czerwcu ubieg³ego roku. W�ród eksponatów prezentowanych wówczas
w Muzeum Regionalnym w Kutnie znalaz³ siê rysunek Mehoffera. Wykonany
wêglem na papierze i oprawiony w stylow¹ ramê trafi³ do kutnowskich zbiorów
niemal dok³adnie w sto lat po wykonaniu. Przedstawia postaæ kobiety odwróco-
nej ty³em w lewo, tak wiêc g³ównym walorem nie jest piêkno twarzy, a raczej
secesyjnie wij¹ce siê linie w³osów i starannie oddana draperia ciemnej sukni.
W³osy upiête w charakterystyczny dla epoki kok oraz wyczuwalna atmosfera
wyczekiwania sprawiaj¹, ¿e ten niewielki rysunek (bez ramy 40x30cm) jest
doskona³ym �wiadectwem emocji fin du siecle, czyli niepokojów i oczekiwañ
koñca XIX wieku.
Józef Mehoffer, �Portret siedz¹cej kobiety� lata 90 XIX w. - przygotowa³ To-
masz Czy¿ewski, dzia³ sztuki MRK

JÓZEF MEHOFFER

W zbiorach Muzeum - Zamku w Oporowie znajduje siê para portretów sarmac-
kich przedstawiaj¹cych Wiktoryna i Angelê (Anielê) z Ch¹dzyñskich ma³¿onków
Kuczyñskich. Portrety pochodz¹ z I po³. XVIII w. i s¹ typowymi przedstawie-
niami swojego gatunku, z do�æ ostrym realizmem i brakiem idealizacji modela,
co szczególnie widoczne jest w  przedstawieniu Angeli. Wiktoryn Kuczyñski
h. �lepowron (1668�1738), kasztelan podlaski, autor jednego z najbardziej
znanych pamiêtników swojej epoki, wywodzi³ siê z drobnej szlachty. By³ synem
Joanny Niemirzanki i Walentego, ³owczego i podstarosty drohickiego, który
dysponowa³ jedynie 14 poddanymi w Klukowie, co stawia³o go na dalekim, a¿
287 miejscu na li�cie posesjonatów podlaskich. To pokazuje jak trudny start
¿yciowy mia³ Wiktoryn i jak wiele dokona³ na niwie gromadzenia dóbr docze-
snych. Odbywa³ nauki w kolegiach jezuickich Drohiczyna, £om¿y, Reszla, Bra-
niewa, Lublina i Krakowa. Zdobyte wykszta³cenie popar³ praktyk¹ w kancelarii
grodzkiej, trybunale i na sejmikach. W 1710 r. zosta³ podstolim mielnickim,
w roku nastêpnym sêdzi¹ grodzkim drohickim, 15 IV 1712 r. chor¹¿ym miel-
nickim, w r. 1717 z ramienia sejmu niemego wszed³ w sk³ad s¹du �przeciwko
adherentom szwedzkim�. Kilkakrotnie by³ deputatem podlaskim na Trybuna³
Koronny. W r. 1730 pos³owa³ z Podlasia na sejm grodzieñski. Dn. 20 X t. r.
otrzyma³ kasztelaniê podlask¹ (przysiêgê z³o¿y³ w Warszawie 1 V 1732 r.).
W r. 1733 opowiedzia³ siê z synami za Leszczyñskim, czym narazi³ swe dobra
na dewastacjê, a syna Miko³aja na areszt rosyjski. W woj. podlaskim posiada³
m. in. Klukowo, Trojanówek, Dra¿niewo z Wólk¹, Hruszniew, Górki, Mê¿enino,

PORTRETY SARMACKIE

Stokowisko i Kostry. Naby³ te¿ ró¿ne czê�ci Kuczyna, Kap³ana, Trojanowa
i Wiechowa oraz Kobylany, Korczew, Krze�lin, Glinnik, £ysomice i Kalinówkê.
Od Sapiehów kupi³ starostwo jadowskie, przej�ciowo posiada³ dobra sterdyñ-
skie, a prócz tego trzyma³ liczne zastawy i dzier¿awy. Zapobiegliwy gospodarz,
co roku wysy³a³ ¿yto w³asnymi statkami Nurcem i Bugiem do Gdañska, gdzie
w przewidywaniu lepszych cen czêsto magazynowa³ zbo¿e w dzier¿awionych
spichrzach. Rozwin¹³ na wielk¹ skalê gospodarkê rybn¹. Z lasów glinnickich
(ko³o Brañska) sp³awia³ du¿e ilo�ci dêbiny do Gdañska, a w r. 1731 znacznym
kosztem postawi³ w Chabotkach tartak wodny. Dziêki stanowisku, maj¹tkowi
i du¿ym dochodom wybi³ siê na pierwsz¹, po Branickich i Ossoliñskich, pozycjê
na Podlasiu i zapewni³ znaczne stanowisko swej linii ma³o dotychczas zamo¿-
nego rodu. ¯ycie Wiktoryna Kuczyñskiego przypad³o na czas bardzo niespo-
kojny w dziejach Rzeczpospolitej. Kraj wyniszczony wojnami po³owy XVII
w. usi³owa³ utrzymaæ pozycjê europejskiego mocarstwa. W swoim pamiêtniku
Kuczyñski opisuje zamieszanie, przekupstwo, nastroje i walki polityczne
w czasie bezkrólewia po �mierci króla Jana III Sobieskiego. Kasztelan podlaski
nale¿a³ do osób dobrze poinformowanych. Wynika³o to z jego pozycji spo³ecznej i
pe³nionych funkcji. Dziêki temu w pamiêtniku zawarty zosta³ obraz ówcze-
snych dzia³añ wojskowych na terenie Rzeczpospolitej. Rozleg³o�æ geograficzna
posiadanych informacji �wiadczy o bogatej korespondencji i aktywno�ci autora.
Pamiêtnikarz szczególn¹ uwagê zwróci³ na grabie¿e i kontrybucje nieprzyja-
cielskie rujnuj¹ce kraj. Kuczyñski uczestniczy³ równie¿ w nastêpnej podwójnej
elekcji, która mia³a miejsce w 1733 r. po �mierci Augusta II i znów w jego
pamiêtniku znalaz³y siê opisy dzia³añ stronników zwalczaj¹cych siê monar-
chów. Kuczyñscy skrzêtnie dbali o splendory i propagandê. �wiadcz¹ o tym
liczne druki panegiryczne powsta³e przy okazji �lubów, pogrzebów, czy osi¹-
gania kolejnych szczebli  karier urzêdniczych. Byli tak¿e hojnymi kolatorami
ko�cio³ów. Wiktoryn ufundowa³ ko�ció³ i klasztor dla benedyktynek w Drohi-
czynie (1734) oraz ko�ció³ i klasztor dominikanom w Krze�linie (1737). W r. 1734
postawi³, zachowany do dzi� i odrestaurowany przez jego potomków w ostatnich
latach, pa³ac w Korczewie, który projektowa³ architekt nadworny Radziwi³-
³ów Konceni Boni. W r. 1698 po�lubi³ w Le�nej Anielê Ch¹dzyñsk¹, podsto-
lankê drohick¹, z której zostawi³ 2 córki: Mariannê Zalesk¹, kasztelanow¹
wisk¹, 2. v. genera³ow¹ Kamiñska, i Barbarê Stanis³awow¹ Brzeziñsk¹, chor¹¿ynê
nursk¹, oraz 5 synów: Jana, podkomorzego mielnickiego, Stefana, rektora
kolegium jezuitów w Drohiczynie, Miko³aja, podstolego drohickiego, Kazi-
mierza, podkomorzego bielskiego, i Leona.  Zmar³ ok. 10 II 1738 r. w Korczewie,
pochowany u Benedyktynek w Drohiczynie. Portrety ma³¿onków Kuczyñskich
znajduj¹ siê w zbiorach oporowskiego Muzeum od 1971 r., eksponowane na
wystawie sta³ej w Sali Rycerskiej.
*Pamiêtniki Wiktoryna Kuczyñskiego z lat 1668-1737 zosta³y opublikowane w
1999 roku przez Regionalny O�rodek Studiów i Ochrony �rodowiska Kulturo-
wego w Bia³ymstoku. Obok wy¿ej opisanych portretów w publikacji znalaz³y
sie równie¿ reprodukcje portretów: Walentego Kuczyñskiego, ojca pamiêtnika-
rza oraz Barbary z Kuczyñskich Brzeziñskiej, jego córki, tak¿e znajduj¹ce siê
w zbiorach Muzeum � Zamku w Oporowie.  Anna Majewska-Rau

�50 lat minê³o jak jeden dzieñ�� znana nutka w duszy zagra³a  podczas Jubi-
leuszu 50-lecia ¯ychliñskiego Domu Kultury w ¯ychlinie. By³ tort, by³o sto lat
i by³y ¿yczenia. 12 kwietnia 2015 r. byli i obecni pracownicy, dzia³acze kultury,
przyjaciele kultury, rodzice, dzieci i spo³eczno�æ ̄ ychlina obchodzili Jubileusz
50-lecia ¯DK. Jubileuszowe �wiêtowanie rozpocz¹³ zespó³ �Fatum� wykonuj¹c
utwór specjalnie napisany na t¹ okazjê pt. �Piêædziesi¹tka � Jubileusz�.
Kompozytorem i autorem tekstu piosenki jest Tadeusz Pilarski. Przedstawiona
zosta³a prezentacja multimedialna obrazuj¹ca dzia³alno�æ placówki kulturalnej
na przestrzeni 50 lat. Przypomnieni zostali równie¿ kierownicy pracuj¹cy
w Zak³adowym Domu Kultury Zak³adów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych
i Transformatorów im. Wilhelma Piecka: Zygmunt Szmytkowski 1964-1967,
Laura Wojciechowska-Olszewska 1968-1975, Jan Petera 1976-1978, Bogumi³a
Maria Holweg 1979-1980, Jadwiga Melcher 1980-1988, Jerzy Holweg 1990-
1992, Zbigniew Tarka 1994-1995, Teresa Zió³kowska 1988-1990, 1992-1994,
w latach 1995-2008 dyrektor Miejsko Gminnego O�rodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji, Magdalena Konczarek 2009-2011 dyrektor MGOK,SiR w latach 2011-
2014 dyrektor ¯ychliñskiego Domu Kultury oraz obecna dyrektor ¯DK Mag-
dalena Modrzejewska-Rze�nicka. By³y wspomnienia. Przez te wszystkie lata
bardzo du¿o siê dzia³o! Powstawa³y zespo³y muzyczne: �Drgaj¹ce struny�, �Del-
finy�, �Biedroneczki�, �Urszulki�, zespó³ wokalny Wojciecha Kowalczyka, �Fatum�,
kapela �Dobrzeliniacy�. Dzia³a³o ognisko muzyczne, orkiestra dêta, zespó³ pie�ni
i tañca, kabaret �Sowa�, kluby; Pogodna Jesieñ i Rado�æ, zespó³ Melodia -
instruktor Roman Baranowski. Nikt tak naprawdê nie jest w stanie policzyæ ile
osób uczestniczy³o w zajêciach muzycznych, plastycznych, teatralnych, zespo³ach
muzycznych. Wielu m³odych ludzi mog³o rozwijaæ tutaj swoje zainteresowania
i pasje. Wielu rozpoczê³o tutaj swoj¹ dalsz¹ drogê zawodow¹. Dla wielu ludzi
dom kultury by³, jest i bêdzie drugim domem, tutaj zawsze spe³nia³y siê marzenia,
zawiera³y nowe przyja�nie. Najm³odszym dzieckiem domu kultury jest Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku za³o¿ony w 2011 r. Przez te wszystkie lata dom kultury
go�ci³ wielu wybitnych go�ci, artystów ¯ychlina, którzy osi¹gnêli sukcesy nie
tylko w kraju ale i znani s¹ w �wiecie. Nie zabrak³o podziêkowañ i gratulacji.
Podczas uroczysto�ci bogat¹ dzia³alno�æ zaprezentowa³y grupy artystyczne
dzia³aj¹ce obecnie w ¯DK� chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku (instruktor
Witold Figurski), zespó³ Melodia (instruktor Roman Baranowski), m³odzie¿owy
zespó³ UNNAMED (instruktor Witold Figurski), Kapela Ludowa Dobrzeliniacy;
sekcje taneczne: break dance (instruktor Kamil Korzewski), taniec nowoczesny
(instruktor Agnieszka Dêbowska), muzyczne: gitara (instruktor Zbigniew
Jêdrzejczyk), perkusja (instruktor Witold Figurski), fortepian (instruktor Anna
Kwiatkowska, teatralna (instruktor Katarzyna Brzozowska Zaj¹czkowska).
W dalszej czê�ci programu obchodów jubileuszowych na scenie ̄ DK go�cinnie
wyst¹pi³ zespó³ �Fatum� (w sk³adzie Ewa Olszewska, Erwin Janicki, Tadeusz
Pilarski,Andrzej Królikowski, B³a¿ej Krupiñski, Mariusz Pietrzyk). W wyko-
naniu zespo³u mogli�my us³yszeæ takie utwory jak:  �Za daleko mieszkasz mi³y�,
�Ja chcê z Tob¹ byæ�, �Smak i zapach pomarañczy�. Go�cinnie z zespo³em
wyst¹pili £ukasz Pietrzyk, który wykona³ utwór Czes³awa Niemena �Dziwny
ten �wiat� oraz Sebastian Pawlik - instrumenty klawiszowe i saksofon. Warto
zaznaczyæ, ¿e zespó³ reaktywowa³ siê specjalnie na jubileusz ̄ DK. Po gor¹cych
owacjach �na stoj¹co� przyszed³ czas na jubileuszowy tort i sto lat. Do wspólnego
krojenia tortu dyrektor ¯ychliñskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-
Rze�nicka zaprosi³a przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej El¿bietê Tarnowsk¹ i bur-
mistrza gminy ¯ychlin Grzegorza Ambroziaka. Wielkim zainteresowaniem
w�ród go�ci i mieszkañców cieszy³a siê prezentowana w holu ̄ DK ekspozycja
fotografii obrazuj¹ca dzia³alno�æ Domu Kultury na przestrzeni 50 lat w ¯ychlinie
oraz wystawa sekcji plastycznej dzieciêcej i UTW przygotowana pod kierunkiem
Stanis³awy Puchalskiej i Moniki Cieniewskiej. Swoje prace zaprezentowa³a
równie¿ Iwona Kaszubska - przyjaciel domu kultury. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygotowania i przebieg obchodów
jubileuszowych oraz mieszkañcom ¯ychlina uczestnicz¹cym w obchodach
Jubileuszu 50-lecia Domu Kultury za okazane wsparcie i ¿yczliwo�æ.

Dyrekcja i pracownicy ¯DK

50−LECIE ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�nia-
czej, dzia³ka 360 m2, wszystkie
media, centrum Kutna. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym mieszkaniem ok. 60 m2

(2 p +k+³, przedpokój) dzia³ka
898 m2, cena 300 tys. z³. Tel. (58)
348-73-32
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 m2 do 2500
m2, wszystkie media w ulicy,

Kutno, ul. Zielarska. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie,
dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604-
913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51.
Tel. 605-072-824
Sprzedam lub wynajmê lokal
handlowy 25 m2 + mieszkanie
73 m2, centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biu-
rorachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jezioro Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem holenderskim o pow. 40 m2

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu ko-
mercyjnego doj�cia do jeziora.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna. Do-
mek, woda, pr¹d. Tel. 695-591-002

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 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

DZIAŁAJĄ DLA „POLFARMEXU”

Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne. Tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 48 m2 przy ulicy Wil-
czej, I piêtro. Tel. 692-309-210
Sprzedam 2-pokojowe miesz-
kanie na 2 piêtrze przy ul. Kra-
siñskiego. Tel. 608-131-325
Zamieniê mieszkanie ZNM (ko-
munalne), 2 pokoje (1 z aneksem
kuchennym) na pokój z kuchni¹
w centrum. Tel. 604-254-132
Sprzedam dom piêtrowy 150 m2

w Kro�niewicach. Tel. 663-
495-985
Sprzedam ³ó¿ko sk³adane,
metalowe z materacem i szafê
tekstyln¹ oraz filmy na DVD.
Tel. 604-254-132
Sprzedam kryszta³y, porcelanê
"Chodzie¿"; miseczki - 12 szt;
wazon i inne - razem 18 szt. Tel.
608-615-325

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

Tel. 609-107-203

S¹ najczê�ciej ma³o wido-
czni; nie tak mo¿e jak koszy-
karze, szkoleniowcy czy
kierownictwo Stowarzy-
szenia. Ich jednak efekty
funkcjonowania, na rzecz
basketu mêskiego i m³odzie-
¿owego, s¹ mocno zauwa-
¿alne i nie sposób bez Tych
Osób mówiæ, pisaæ o sukce-
sach KKS Pro-Basket Kutno
i �Polfarmexu�.
Paulina Krauze jest od
2011 roku kierownikiem
Biura. Jest absolwentk¹
Wy¿szej Szko³y Gospodarki
Krajowej w Kutnie - kieru-
nek administracja publiczna.
Bakcyl sportu po³knê³a
w Salezjañskiej Organizacji
Sportowej �Salos�, gdzie
trenowa³a siatkówkê.
Dorian Koralewski jest
fanem mêskiej koszykówki.
Absolwent Uniwersytetu
£ódzkiego - kierunek mar-
keting i zarz¹dzanie.
W Klubie pe³ni zaszczytn¹
funkcjê managera.
Marcin Nadolski z kutnow-
skim prê¿nym Stowarzysze-
niem zwi¹zany jest od o�miu
lat, a od siedmiu prowadzi
internetow¹ stronê klubow¹.
Jest jej administratorem.
Absolwent Mazowieckiej
Wy¿szej Szko³y Humani-
styczno-Pedagogicznej.

Utalentowana młodzież
W szerokiej kadrze zespo³u
�Polfarmexu� Kutno, który
jest beniaminkiem Tauron
Basket Ligi, graj¹ dwaj 17 -
letni juniorzy.
Szymon Pawlak jest niskim
skrzyd³owym. Ma 192 cm
wzrostu i wa¿y 82 kg. Jest
kutnianinem, a karierê
rozpocz¹³ w 2011 roku
w �Polfarmexie�.
January Sobczak jest
rzucaj¹cym obroñc¹. Ma
178 cm wzrostu i wa¿y
69 kg. Urodzi³ siê w Koni-
nie, gdzie w 2010 roku roz-
pocz¹³ grê w miejscowym
MKS MOS.

Jerzy Papiewski

Denat
W podkutnowskich Adamowicach
wybuch³ po¿ar, w którym zgin¹³
52-letni mê¿czyzna. W akcji ratow-
niczej, która trwa³a trzy godziny
uczestniczy³y cztery zastêpy JRG
Kutno, OSP Kro�niewice i OSP
Wroczyny.

Trzynastego
W poniedzia³ek, 13 kwietnia, oko³o
godziny 1900 w Janowie, w gminie
Bedlno, ci¹gnik siod³owy MAN
zosta³ uderzony w ty³ naczepy przez
poci¹g relacji Skierniewice - Kutno.
Wypadek zdarzy³ siê na remonto-
wanym przeje�dzie kolejowym.
Zarówno kierowca ciê¿arówki jak
i maszynista kieruj¹cy poci¹giem
byli trze�wi.

Zw³oki Rosjanina?!
Operator koparki przy budowie
nowej fontanny, na placu Pi³sud-
skiego w Kutnie, odkry³ ludzkie
szcz¹tki. Najprawdopodobniej s¹ to
zw³oki Rosjanina pochowanego
tutaj w 1945 r.

Wichura
W Suchodêbiu, gmina £aniêta,
wiatr zerwa³ czê�æ dachu budynku
mieszkalno-gospodarczego. Inter-
weniowa³y 3 jednostki stra¿y
z Kutna i OSP £aniêta. Akcja trwa³a
oko³o dwóch godzin. W Kutnie, na
ul. Reja, wichura powali³a drzewo.

Przez pó³ godziny usuwa³ je jeden
zastêp stra¿aków.

�Zaskroñcowa� interwencja
W Wierzbiu, gmina Kutno, stra¿acy
KP PSP uwalniali zaskroñca, który
nie móg³ wydostaæ siê z basenu. Po
uwolnieniu ca³y i zdrowy �oddali³
siê w nieznanym kierunku�.

Nagus
W Kutnie, ulicami D³ugosza i Bar-
lickiego, biega³ nago (!) m³ody
mê¿czyzna. Okaza³o siê, ¿e dwu-
dziestokilkulatek to uciekinier ze
szpitala psychiatrycznego, który
by³ pod wp³ywem dopalaczy. Poli-
cjanci szybko zatrzymali �biegacza�!

Lombardowy z³odziej
Kutnowscy policjanci zatrzymali
z³odzieja, który ukrad³ radio z jed-
nego z lombardów. Sprzedawczyni
powiadomi³a, ¿e skradziono odtwa-
rzacz, pomog³a w sporz¹dzeniu
rysopisu.  Z³odzieja zatrzymano.
Jest to 29- letni kutnianin, któremu
za kradzie¿ grozi 5 lat wiêzienia.

Rozbój przy Cmentarnej
Do komisariatu policji w ¯ychlinie
zg³osi³ siê mê¿czyzna, który pad³
ofiar¹ rozboju przy bankomacie na
ulicy Cmentarnej. Policja wyja�nia
okoliczno�ci zdarzenia.

Czu³a opieka
W Kutnie, przy ulicy Wilczej,
dwójk¹ dzieci �opiekowali� siê:

Sprzedam Renault Clio II,
salon Polska, stan bdb, 1,2 ben-
zyna, 2002 r., przebieg 91 tys. km.
Tel. 507-924-112

naæpana matka i pijany ojciec.
Policjê wezwa³o pogotowie ratun-
kowe. Po zatrzymaniu rodziców
dzieæmi zajê³a siê babcia.

Dealer?!
W Kutnie, na ulicy Wyszyñskiego,
policjanci zatrzymali do kontroli
Fiata Seicento. Kieruj¹cy pojazdem
26-latek z Piotrkowa Trybunalskiego
zachowywa³ siê nerwowo. W czasie
przeszukania, znaleziono przy nim
0,104 grama amfetaminy.

Zygzakiem...
W Kutnie, przy ul. Troczewskiego,
dzielnicowy z KPP Kutno zosta³
poinformowany, ¿e spod sklepu
odjecha³ Renault, którego kierowca
jest pod wp³ywem alkoholu. Poin-
formowa³ o tym fakcie oficera
dy¿urnego i podj¹³ interwencjê.
Okaza³o siê, ¿e Renault Laguna
jecha³ �rodkiem ulicy i blokowa³
wyprzedzenie. Policjant zatrzyma³
go dopiero przy Piwnej, gdy¿ czuæ
by³o od niego alkohol, a w samo-
chodzie by³y puszki z piwem. Oka-
za³o siê, ¿e kierowca prowadzi³
maj¹c we krwi oko³o 0,87 promila
alkoholu. 41- latkowi grozi utrata
prawa jazdy i do 2 lat wiêzienia.

Przyczyna opó�nienia
W B³êdowie, gmina Lubieñ Kujawski,
28-latek wjecha³ Oplem Astr¹ pod
poci¹g Bydgoszcz - Lublin. Poniós³

�mieræ na miejscu. Ruch kolejowy
na trasie Kutno-W³oc³awek zosta³
wstrzymany. PKP Intercity ruch
poci¹gów na tej trasie przywróci³o
dopiero rano nastêpnego dnia.

Czerwony kur
W Witoldowie, gmina £aniêta,
przez dwie godziny stra¿acy z Kutna,
£ani¹t i Witoldowa walczyli z po-
¿arem budynku gospodarczego.
Przyczyn¹ by³o zwarcie instalacji
elektrycznej. Nikt nie ucierpia³.
Straty oszacowano na 25 tysiêcy
z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Rychtelskiego,
stra¿acy gasili po¿ar pustostanów.
Nikt nie zosta³ poszkodowany.
Przyczyn¹ po¿aru by³o zaprószenie
ognia.

Zaginieni
Ka¿dego roku policjanci odnajduj¹
coraz wiêcej osób zaginionych.
Tylko w 2014 r. zg³oszono ponad
20 tysiêcy zaginiêæ. Jednocze�nie
w tym samym roku odnaleziono
ponad 21 tysiêcy osób. W 364 przy-
padkach by³y to zg³oszenia zaginiêæ
sprzed lat. Z roku na rok maleje
liczba osób nieodnalezionych.
Wszystko to s¹ efekty zmian w Po-
licji, która z powodzeniem tworzy
ogólnopolski system poszukiwañ
osób zaginionych. Zmiany te zosta³y
pozytywnie ocenione przez NIK
i MSW.

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

¯YCIE SPORTOWE
KoszykówkaPi³ka no¿na

Znawcy basketu mêskiego w Tauron Basket Lidze twierdz¹, ¿e zespó³
�Jeziora� Tarnobrzeg, mimo miejsca koñcowego w tabeli rozgrywek, jest
dru¿yn¹ mocno nieobliczaln¹. �wiadcz¹ o tym chocia¿by wygrane z du¿o
wy¿ej notowanymi rywalami i to na wyje�dzie: z Treflem Sopot 81:79
i z Asseco Gdynia 98:81 oraz u siebie z WKS �l¹sk Wroc³aw 105:91.
Pocz¹tek meczu 28 kolejki TBL nale¿a³ tak¿e do teamu trenera Zbigniewa
Pyszniaka, chocia¿ kutnianie objêli prowadzenie 3:0 po rzucie Kevina
Johnsona. Pierwsz¹ kwartê wygra³o �Jezioro�. W ca³ym meczu prowa-
dzi³o przez 12,21 minuty; najwiêcej w 15 minucie - 26:17. Ostatnie pro-
wadzenie go�ci mia³o miejsce w 19 minucie. By³o 28:27 dla �Jeziora�,
ale za trzy punkty rzuci³ Kamil £¹czyñski i podopieczni trenera Jaros³awa
Krysiewicza wyszli na prowadzenie 30:28, którego ju¿ nie oddali do koñca
tego interesuj¹cego spotkania. Najskuteczniej by³o w 36 minucie, gdy
gospodarze prowadzili ró¿nic¹ 19 punktów (73:54). Prowadzenie w tym
meczu zmienia³o siê 4 razy i tylko raz by³ remis. Przewaga punktowa
�Polfarmexu� by³a przez 26,32 minuty. Warto odnotowaæ grê dwóch uta-
lentowanych juniorów �Kutna� (17-latkowie): Szymona Pawlaka i Janu-
arego Sobczaka. Grali co prawda 31 sekund, ale January zdoby³ swoje
pierwsze dwa punkty w TBL. Mecz ogl¹dali i mocno go prze¿ywali sym-
patyczni Niemcy z firmy �Schomburg�: dr Fritz Toellner i Dirk Aulke.
Towarzyszyli im wierni fani �Polfarmexu�: Ma³gorzata Przybysz z kut-
nowskiego �Schomburga� i Jacek Sikora, operatywny dzia³acz sportowy.

�Polfarmex� Kutno - �Jezioro� Tarnobrzeg 77:62
(w kwartach: 13:18, 21:12, 22:15, 21:17)

�Polfarmex�: Szymon Pawlak 0, Krzysztof Jakóbczyk 0, Jacek Jarecki 8,
Grzegorz Grochowski 15 (2x3), Marcin Malczyk 0, Patrik Auda 23 (3x3),
January Sobczak 2, Bart³omiej Wo³oszyn 5, Kamil £¹czyñski 13 (3x3),
Mateusz Bartosz 0, Kevin Johnson - 11 punktów i 13 zbiórek; kolejny
double-double. Najwiêcej grali: Auda - 35,26 minuty i Johnson - 33,06 min.
W ekipie �Jeziora� brylowa³ Josh Miller - 21 punktów.

DOBRY MECZ „POLFARMEXU’

W m³odzie¿owych ligach mistrzowskich regionu ³ódzkiego znakomicie
spisuj¹ siê dru¿yny zrzeszone w Koszykarskim Klubie Sportowym �Pro-
Basket� Kutno.

KKS Pro-Basket Sirmax - UKS Basket Aleksandrów £. 91:25
(w kwartach: 23:11, 10:2, 34:9, 24:3)

�Kutno�: Justyna Kozarska 20, Julia Myszkowska 18, Sara Kubiak 2,
Julita Ambroziak 5, Julia Brewiñska 3, Kinga Stasinowska 3, Aleksandra
¯urawik 7, Iga Wo�niak 10, Natalia Kacalak 7, Zuzanna Sikorska 4, Ma³-
gorzata Siatkowska 12.
M³odziczki odnios³y siódme zwyciêstwo w finale �B�.

KKS Pro-Basket TBS - Esbank Junak Radomsko 101:44
(w kwartach: 29:16, 22:9, 24:11, 26:8)

�Kutno�: Szymon Pajor 10, Bartosz Sobczyk 6, Maciej Pluta 21, Patryk
Wojtczak 14, Kacper Liwiñski 4, Patryk Czarnecki 22, Daniel Matuszewski 8,
Albert Gomu³a 0, Mateusz Kowalski 0, Hubert Kara�kiewicz 2, Mi³osz
Jarota 0, Mateusz Kowalewski 14. M³odzicy gromi¹.

KKS Pro-Basket AMZ - Dekorex I Pabianice 46:20
(w kwartach: 13:6, 17:2, 9:6, 7:6)

KKS Pro-Basket AMZ - £KS SMS £ód� 85:19
(w kwartach: 24:4, 30:4, 20:5, 11:6)

�Kutno� (obok punkty za dwa mecze): Milena Budner 31, Justyna
Andziak 21, Wiktoria Wojtczak 14, Julia Dresler 2, Paulina Poniszewska 16,
Paulina Krawczyk 9, Julia Or³owska 0, Michalina Wójkowska 0, Nikola
Tomasik 14, Wiktoria Kacperska 21, Weronika Zalewska 4, Zuzanna
Jarosiñska 2. Brawo skrzatki!

KKS PRO−BASKET ZWYCIĘŻA

Baseball

W ¯orach i w Rybniku rozgrywane by³y mistrzostwa Polski w kategorii
U-21. Zespól kutnowskiego MKS Stal BiS zaj¹³ w nich czwarte miejsce.
Jego rezultaty: z Centaurami Warszawa 24:2, z Silesi¹ Rybnik 15:9,
z Gepardami ¯ory 7:9 i z UKS Dêby Osielsko 2:4. Jakub Wojtczak z Kutna
zosta³ wybrany najlepszym pa³karzem zawodów. Gratulujemy!

JAKUB WOJTCZAK UHONOROWANY!

Po raz czwarty z rzêdu podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza
i kierownika dru¿yny Andrzeja Królaka wygrali w mistrzostwach A klasy
³ódzkiej (grupa III) rundy wiosennej. Mecz z �D¹browiank¹� rozgrywa³
siê praktycznie na po³owie przyjezdnych, ale kapitalnie broni³ jej ��wi¹-
tyni� wychowanek MKS-u Kutno Ireneusz Kamiñski. By³o to wiêc
spotkanie kutnian z golkiperem D¹browic. Uratowa³ on swoj¹ dru¿ynê
niew¹tpliwie przed dwucyfrówk¹.

KS Sand Bus Kutno - D¹browianka D¹browice 4:0 (1:0)
Bramki: 1:0 - Piotr Michalski (11), 2:0 - Hubert Pokorski (52), 3:0 - Gra-
cjan Sobczak (68), 4:0 - Sobczak (76). �Kutno�: Wojtczak, £awniczak
(45 Sobczak), Kaczor, ̄ emiga³a (65 Walczak), Ma�liñski (46 Góralczyk),
Pokorski, Kierus, Jakubowski (45 Ziemniak), Grzegorek, Michalski.
Kolejny mecz w Kutnie 1 maja o godz. 16.00 z LKS �winice Warckie.
W meczu V kolejki mistrzostw klasy A (gr. III), rozegranym w podozor-
kowskim Dalikowie, dosz³o do pojedynku miêdzy liderem a wiceliderem.
Kutnianie wygrywaj¹c to spotkanie umocnili siê na pierwszym miejscu.
Jak powiedzia³ �P¯K� kierownik zespo³u Andrzej Królak podopieczni
trenera S³awomira Ryszkiewicza stworzyli dobre widowisko futbolowe.
Byli lepsi od �ludowców� we wszystkich formacjach, a wynik móg³by
byæ du¿o wiêkszy, gdyby nie strza³y w poprzeczkê i dobra postawa
bramkarza.

LKS Sarnów - KS Sand Bus Kutno 0:2 (0:0)
Bramki: 0:1 - Piotr Kierus (74). 0:2 - Bartosz Kaczor (88)

„KUTNO” ZWYCIĘŻA

Uda³ siê rewan¿ dru¿ynie kutnowskiej za pora¿kê we W³oc³awku z Anwilem
jesieni¹ 66:87, chocia¿ pierwsza ods³ona tego zaciêtego i pe³nego emocji
meczu nie zapowiada³a. Go�cie, którzy maj¹ aktualnie mocno zrekon-
struowany sk³ad i ponie�li sze�æ ostatnio pora¿ek z rzêdu, prowadzili przez
17 minut (gospodarze 18.50 min.). Najwiêksze prowadzenie zespó³ Anwilu
mia³ w 9 minucie, kiedy to po rzucie za trzy punkty Amerykanina Deonty
Vaughna na tablicy wyników by³o 23:12. Podopieczni trenera Jaros³awa
Krysiewicza rozegrali kolejny dobry mecz, pe³en basketowej fantazji.
Najwiêksze prowadzenie mieli w 23 minucie, gdy po rzucie Patrika Audy
by³o 45:37. Prowadzenie zmienia³o siê siedem razy, a sze�ciokrotnie by³
remis. Najd³u¿ej w zespole �Polfarmexu� grali: Bart³omiej Wo³oszyn -
38.52 min., Kevin Johnson - 33.38 min. i Patrik Auda - 30.19 min.
W przerwie meczu by³y dwa interesuj¹ce konkursy: rzutu na kosz z po³owy
boiska o nagrodê Zak³adów Bukmacherskich �Milenium� i rzuty na dwa
kosze dwóch zawodników (kto zdobêdzie wiecej punktów). Nagrod¹ by³o
u¿yczenie na trzy dni samochodu Renault Captur przez firmê �Polcars�.

Polfarmex Kutno - Anwil W³oc³awek 78:71
(w kwartach: 15:23, 21:10, 19:24, 23:14)

�Polfarmex�: Jacek Jarecki 11, Grzegorz Grochowski 3, Marcin Malczyk
5, Patrik Auda 18, Bart³omiej Wo³oszyn 13, Kamil £¹czyñski 9, Mateusz
Bartosz 2, Kevin Johnson 17. Dla Anwilu najwiêcej punktowali Amery-
kanie: Chase Simon 23, Deonta Vaughn 28.

13 WYGRANA W TBL

W SP nr 9 w Kutnie odby³ siê fina³ rejonu w minikoszykówce dziewcz¹t:
SP nr 9 Kutno - SP nr 9 Skierniewice 36:14; SP nr 4 £owicz - SP Szadko-
wice 12:10. W meczu o III miejsce Sp nr 9 pokona³ SP Szadkowice 55:8.
W spotkaniu o pierwsz¹ lokatê SP nr 9 rozgromi³ SP nr 4 £owicz 32:4.
Zwyciêski zespó³ z Kutna (trener Tomasz Pasiñski) gra³ w sk³adzie: Julia
Myszkowska, Sara Kubiak, Aleksandra ¯urawik, Julia Brewiñska, Natalia
Kacalak, Ma³gorzata Jab³oñska, Marta Budner, Michalina Wójkowska,
Edyta Sieczka, Gabriela Kolasiñska, Oliwia Miko³ajczyk, Julia Walczak.
�Dziewi¹tka awansowa³a do fina³u ju¿ wojewódzkiego!

TRIUMF „9”

Z przykro�ci¹ zawiadamiamy,
¿e odszed³ ju¿ na zawsze z pado³u ziemskiego

uznany piê�ciarz
�.P.

STANIS£AW
STÊPNIAK

Mia³ 73 lata. By³ wychowankiem i zawodnikiem �Stali� Kutno.
Reprezentowa³ równie¿ barwy �Stali� Mielec i �Soko³a�

Gorzów Wlkp. oraz Kutna i województwa ³ódzkiego
na ringach krajowych i zagranicznych.

Cze�æ Jego Sportowej Pamiêci!
Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�

Karate

W stolicy odby³y X Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami.
Ich otwarcia dokona³ prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich
Sztuk i Sportów Walki Ryszard Murat- 10 dan. Sêdzi¹ g³ównym
zosta³ prezes Kutnowskiego Klubu Tsunami Tadeusz Ryniec - 8 dan,
a lekarzem dr nauk medycznych kutnianin Maciej Misztal - 6 dan.
Kierownikiem sympatycznego zespo³u by³ sensei Tomasz Fajkowski
- 1 dan, a w�ród sêdziów by³ instruktor z Kutna Jacek £ukawczyk
- 6 dan. Kutnianie dru¿ynowo zdobyli 8 miejsce na 24 startuj¹ce
ekipy oraz 4 z³ote i 4 srebrne medale. Z³ote: Zuzanna Pszenna
- dwukrotnie, Konrad Pasikowski, Wiktoria £ukawczyk; srebrne:
Konrad Pasikowski, Julia Sokólska, Eliza Ko�ko, Wiktoria
£ukawczyk. W mistrzostwach Polski bra³o udzia³ oko³o 100 osób
z ró¿nych regionów Polski. Gratulujemy sukcesów!

KUTNIANIE W WARSZAWIE

Koszykówka

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Kutnie (przewodni-
cz¹cy W³adys³aw Sokó³) przy wspó³udziale Starostwa Kutnowskiego
i Szko³y Podstawowej w Ostrowach zorganizowa³o i przeprowadzi³o
Powiatowe Turnieje Ch³opców i Dziewcz¹t z cyklu �Ma³a Pi³karska Kadra
Czeka 2015�, które by³y jednocze�nie eliminacjami do turniejów woje-
wódzkich (ch³opcy - Skierniewice; dziewczêta -Ostrowy). W�ród dru¿yn
ch³opców uzyskano wyniki: SP Ostrowy - SP Oporów 3:0, SP Strzelce -
SP Szczyt 4:0, Oporów - Szczyt 0:0, Ostrowy - Strzelce 4:0, Strzelce -
Oporów 2:0, Szczyt - Ostrowy 0:3. Trzy pierwsze zespo³y (Ostrowy, Strzelce
i Oporów) otrzyma³y puchary i sprzêt sportowy. Najlepszym strzelcem
zosta³ Dawid Szadkowski, a bramkarzem Kacper Trawiñski. Obaj z Ostrów.
Oprócz nich w zwyciêskiej ekipie grali: Gracjan Ma³as, Szymon Kacprowicz,
Dawid Flaszak, £ukasz Bilicki, £ukasz Kaczmarek, Szymon Wroc³awski,
Gracjan ¯ak; trener Witold Wojtczak. W�ród dziewczat uzyskano rezul-
taty: SP D¹browice - SP Szczyt 2:0, SP Strzelce - SP Ostrowy 0:1, Szczyt
- Ostrowy 0:1, D¹browice - Strzelce 0:0, Strzelce - Szczyt 1:0, Ostrowy -
D¹browice 1:1. Kolejno�æ turnieju: 1. Ostrowy, 2. D¹browice, 3. Strzelce,
4. Szczyt. Strzelcem turnieju zosta³a Dagmara Lewandowska z D¹browic,
a bramkark¹ Klaudia Wi�niewska z Ostrów. Trenerem zespo³u z Ostrów
by³ Witold Wojtczak, a gra³y w nim: Klaudia Wi�niewska, Julia Jaszczak,
¯aneta Ma�lanka, Marlena Kostrzewska, Kinga Tyliñska, Maja Michalak,
Zuzanna Zió³kowska, Justyna Jab³onkowska i Maria Walczak. Oba, bardzo
udane, turnieje odby³y siê na �wietnie przygotowanym boisku �Orlik�
w Ostrowach.

„OSTROWY” GÓRĄ

Koszykówka

Kopernika. Byli jak zawsze g³o�ni, kulturalni i obiektywni.
Polski Cukier Toruñ - Polfarmex Kutno 105:84

(w kwartach: 31:21, 26:12, 26:24, 22:27)
�Polfarmex�: Mateusz Bartosz 15 (foto), Bart³omiej Wo³oszyn 14, Kevin
Johnson 13, Jacek Jarecki 12, Patrik Auda 12, Marcin Malczyk 9, Kamil
£¹czyñski 5, Grzegorz Grochowski 4, Szymon Pawlak 0, Krzysztof
Jakóbczyk 0, January Sobczak 0. W pierwszym meczu dru¿yn, w Kutnie,
�Polfarmex� te¿ przegra³ z rywalem, ale 70:80! Mimo wszystko debiut
w TBL kutnowskiego zespo³u nale¿y uznaæ za bardzo udany!

NA KONIEC PORAŻKA
Kutnowski beniaminek Tauron Basket
Ligi  zakoñczy³ rozgrywki w rundzie
zasadniczej na 10 miejscu (13 meczów
wygranych, 17 przegranych, 43 zdobyte
punkty, ma³e - 77). W ostatnim spotka-
niu podopieczni trenera Jaros³awa
Krysiewicza ulegli w Toruniu miejscowej
dru¿ynie. Jak podkre�la³ Mieczys³aw
Orliñski z Klubu Kibica �Polfarmexu�
o przegranej zadecydowa³a bardzo ma³a
skuteczno�æ naszych w pierwszych
dwóch kwartach. W drugiej po³owie
by³o ju¿ zdecydowanie lepiej. Kapital-
nie zachowywali siê kibice z Kutna
(ponad 350 osób), którzy zdecydowanie
�pokonali� fanów basketu z grodu
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 405

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: A5-M3-D3-D12-B12-E8-L10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

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

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

W sobotê, 18 kwietnia, na Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego
HOLLYWOOD CUP 2015 w Sierpcu Justyna Klepczarek wraz ze swoim
tanecznym partnerem Karolem Potrepko zdobyli II miejsce w tañcach stan-
dardowych. W tañcach latynoamerykañskich para zakwalifikowa³a siê do
fina³u ostatecznie zajmuj¹c miejsce 5. Tydzieñ wcze�niej na Ogólnopol-
skim Turnieju Tañca Sportowego w Wikielcu k/I³awy Justyna i Karol w
tañcach standardowych wytañczyli miejsce pierwsze, natomiast w tañ-
cach latynoamerykañskich uplasowali siê na miejscu 8. Para tañczy w
kategorii pow. 15 lat klasa taneczna B. Justyna od listopada ubieg³ego
roku trenuje w Tanecznym Klubie Sportowym Dance& Dance Toruñ.
¯yczymy Justynie i jej partnerowi dalszych sukcesów.             /AK/

W Zespole Szkó³ nr 3 zorganizowano VIII Miêdzyszkolny Konkurs
Recytatorski �Warto pamiêtaæ� pod has³em: Krytyka i apoteoza narodu�
Od Krasickiego do Mickiewicza�.  Do konkursu zg³osi³o siê 24 uczniów,
którzy reprezentowali: Gimnazjum im. �w. Jana Paw³a II w K³odawie,
Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino w Krzy-
¿anowie, Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Kutnie, Gimnazjum
im. Rodziny Rembieliñskich w Kro�niewicach i Zespo³u Szkó³ nr3 im.
W³. Grabskiego w Kutnie. W ocenie czteroosobowej komisji przyznano
I miejsce Sylwii Biegalskiej (ZS nr 3), II miejsce Justynie Strzeleckiej
i Karolinie Walczak (ZS nr 3), III miejsce Karinie �wiêckiej (z K³odawy).
Wyró¿nienia otrzyma³y: Ewelina £ukaszczyk (z Krzy¿anowa) i Zuzanna
Ogórek (z Kro�niewic). Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe
w Kutnie, prezydent miasta oraz ZS nr 3. Patronat honorowy nad konkur-
sem obj¹³ starosta kutnowski Krzysztof Debich.           /A.B./

WARTO PAMIETAĆ

HOLLYWOOD CUP

Poziomo: A-1. Pop³och, trwoga A-7. Owad z têgopokrywych
B-9. Poczwarka owada C-1. �Kalosze ...� (komedia filmowa
z T. Fijewskim) D-9. Antonim ty³u E-1. Republika Po³udniowej
Afryki pisana oszczêdnie E-5. Koniec jêzyka G-1. Rzecz op³acalna
I-1. Jednostka natê¿enia o�wietlenia I-6. Odmiana chalcedonu
J-9. Indianin Karola Maya K-1. Strzelisty szczyt w Tatrach Wyso-
kich (2158) L-9. Wedlowski napój M-1. W³oski wiatr M-9. Bla-
szane naczynie na mleko lub mydlana w powiedzeniu.

Pionowo: 1-A. Maser optyczny 1-I. Le¿y nad Noteci¹ 2-E.
Model Fiata 3-A. S³uszno�æ 3-I. Koszenie trawy kos¹ 4-F. Film
R. Polañskiego 5-A. Ro�lina aromatyczna 5-J. Pierwiastek che-
miczny - metal 6-E. ... Watykañska Micha³a Anio³a 7-A. Masz je
tylko jedno 7-I. Od kolana do stopy 9-A. Odmiana wczesnych
gruszek 9-I. U¿ywana do ko�cielnej kwesty 11-A. Skoñczony zwrot
muzyczny lub mowy 11-I. Górne k³y dzika 13-A. Córka Kraka
(czerwcowa solenizantka) 13-I. Film Olafa Lubaszenko z Ceza-
rym Pazur¹.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Kiedy pani zadebiutowa³a na estradzie?
- Jak ten czas szybko ucieka. To by³o w roku 1968. Mia³am wielk¹ przy-
jemno�æ i oczywi�cie ... du¿¹ tremê wystêpowaæ na bardzo popularnym
wtedy i mocno presti¿owym Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej
Górze.
- Jak dalej potoczy³a siê pani kariera?
- Dosyæ szybko muszê przyznaæ. W latach 1971-1974 by³am solist¹ uzna-
nego wówczas zespo³u �Partita�, który by³ - te¿ chórkiem dla praktycznie
wszystkich piosenkarskich gwiazd, nie tylko polskich, ale i zagranicz-
nych. Wystêpowa³am równie¿ w warszawskim �Teatrze na Targówku�.
- Z kim pani wspó³pracuje?
- Mam zaszczyt, owocnie i twórczo dla obu stron, kooperowaæ z tak
wybitnymi artystami jak - W³odzimierz Korcz, Wojciech M³ynarski, Mag-
dalena Czapiñska, £ucja Prus.
- Ma pani na swym artystycznym koncie kilka znacz¹cych sukcesów.
- Ceniê bardzo sobie nagrodê g³ówn¹ na Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu (r. 1975) za piosenkê �Bywaj¹ takie dni�. Autorami tego utworu
s¹ Ireneusz Iredyñski (tekst) i Jerzy Derfel (muzyka). W roku 1980 zdo-
by³am Grand Prix na Festiwalu Piosenki w niemieckim Rostocku,
a w 1985 roku zosta³am laureatk¹ Festiwalu Piosenki w Hawanie.
- Pani dokonania piosenkarskie zosta³y na pewno odpowiednio przez sze-
fów polskiej kultury docenione.
- Jestem dumna z uhonorowania mnie presti¿owym Medalem �Zas³u¿ony
Kulturze Gloria Artis�.
- Dyskografia pani jest bogata.
- Mam w swoim dorobku kilkana�cie albumów i p³yt muzycznych. S¹
w�ród nich miêdzy innymi: �Bywaj¹ takie dni� (1976); �Piosenki Korcza
i M³ynarskiego (1981); �For New Love� (1989); �Kolêdy w Teatrze Stu�
(1991) - wspólnie z Halin¹ Fr¹ckowiak i Andrzejem Zauch¹; �Jeszcze siê
tam ¿agiel bieli� (1994); ��wiat w kolorze nadziei� (1997); �Byæ kobiet¹
- Z³ota kolekcja� (1999); �Odkryjemy mi³o�æ nieznan¹� (2005); �Majewska
- Korcz -Live� (2006); go�cinnie m.in. Zbigniew Wodecki, Ryszard
Rynkowski, Grzegorz Markowski; �Idzie kolêda, polska kolêda� (2006) -
Alicja Majewska, W³odzimierz Korcz; �Golgota Polska. Arty�ci polscy
Janowi Paw³owi II w ho³dzie� (2010); �Pie�ni sakralne� (2011).
- Wykonywa³a pani te¿ muzykê w filmach.
- Nie by³o jej za du¿o, ale tak. Miêdzy innymi w obrazie �Honor dziecka�
(1978) �piewa³am utwór �P³omienny walczyk�, w popularnym serialu
telewizyjnym �07 zg³o� siê� (odcinek �Strza³ na dancingu� interpretowa-
³am piosenkê �Miêdzy noc¹ a mg³¹� (1978), a w �Bloku.pl� utwór
�Nasze pierwsze s³owa� (2001).
- Ma pani tak¿e rolê filmow¹.
- To by³ epizod w �07 zg³o� siê� (odcinek 7 �Brudna sprawa�), gdzie
zagra³am piosenkarkê w lokalu. To by³ bodaj¿e 1978 rok.
Jest pani przesympatyczna i bardzo komunikatywna nie tylko na scenie.
Dziêkujê i tak¹ pozostanê. Rozmawia³ - Jerzy Papiewski

Alicja Majewska w Kutnie

ŚWIETNA WOKALISTKA

W sobotê, 11 kwietnia 2015 r., w TVP ABC, ogólnopolskim programie
telewizyjnym dla dzieci i m³odzie¿y, emitowany by³ cykliczny program
informacyjny MASZ WIADOMO�Æ. W�ród kilku informacji znalaz³a siê
relacja z V Turnieju SCRABBLE o Puchar Gimnazjum Niepublicznego
nr 112 im. Lotników Amerykañskich w Warszawie, który odby³ siê
14 marca 2015 r. Julka Kowalska z Gimnazjum nr 2 w Kutnie zdoby³a
puchar za zajêcie III miejsca. W trakcie relacji telewizyjnej uczestnicy
opowiadali dlaczego warto graæ w scrabble. W�ród m³odych rozmówców
pojawia siê Ola Wybrañska z Gimnazjum nr 2 w Kutnie, reprezentuj¹ca
Gimnazjalne Ko³o Scrabble LITERKA. Program koñczy siê zaproszeniem
do udzia³u w XIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkó³ w Scrabble, które
odbêd¹ siê 29 maja w Kutnie.

Scrabblistka z Gimnazjum nr 2 w Kutnie

W TVP ABC

Ta urodzona 30 maja 1948 roku w Obierzowicach (Mazowsze) znakomita
piosenkarka czêsto go�ci ze swoim recitalem w naszym mie�cie. Lubi
�piewaæ w sali amfiteatralnej Kutnowskiego Domu Kultury, w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca, lecz przede wszystkim w imprezach plenerowych:
typu Dni Kutna - Majówka oraz �wiêto Ró¿y (przedtem �Kutnowski
Jarmark Ró¿any). Przyje¿d¿a do grodu nad Ochni¹ - co podkre�la, bo jest
tu odpowiedni klimat dla kultury, wspania³a i ¿ywo reaguj¹ca na jej inter-
pretacje utworów publiczno�æ. Jest absolwentk¹ Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego imienia Tomasza Zana w podwarszawskim Pruszkowie oraz
Wydzia³u Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.
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Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Punkt Przedszkolny �Kolorowy �wiat� w Bielawkach (przy Zak³adzie
Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - Centrum Kszta³cenia w Kutnie)
realizuje program konkursu �Bezpieczne Dziecko � Bezpieczne Przed-
szkole� � III edycja organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego
w Warszawie. Kolejne spotkanie by³o pod has³em �Pierwsza pomoc � jak
pomóc sobie lub koledze w przypadku zranienia czy urazu, jak wezwaæ
pomoc�. Zajêcia prowadzi³ ratownik Jacek Tomczak. Zajêcia dzieli³y siê
na dwie czê�ci: czê�æ merytoryczn¹ i praktyczn¹. Dzieciaczki z wielk¹
uwag¹ wys³ucha³y pogadanki na powy¿szy temat, a potem wcieli³y siê
w rolê ratowników. Pacjenci � przedszkolne laleczki � byli zadowoleni
z opieki. Poprzez zabawê nasi podopieczni dowiedzieli siê jak zachowaæ
siê w sytuacjach zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia. Ratownicy nie mogliby
pracowaæ bez karetki pogotowia, dlatego te¿ przed przedszkolem na dzieci
czeka³ ambulans. Dziêki uprzejmo�ci Jana Cie�laka, kierownika Woje-
wódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w £odzi � Oddzia³ w Kutnie,
dzieciaczki mog³y przyjrzeæ siê z bliska jak wygl¹da i w co jest zaopa-
trzony taki samochód. Po zajêciach dosta³y upominki � niespodzianki ufun-
dowane przez Narodowy Bank Polski w £odzi. �licznie dziêkujemy!
Koordynator realizacji konkursu Emilia Tarka.

MALI RATOWNICY

NAJWIĘKSZY! NAJNOWOCZEŚNIEJSZY!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Profesor Rafa³ Krenke poprowadzi³ swój wyk³ad w sposób zrozumia³y,
momentami dowcipny, wspieraj¹c siê wieloma przyk³adami ze swojej
placówki klinicznej w Warszawie. Skoro mowa o papierosach, to zebrani
us³yszeli kilka zdañ zwi¹zanych z histori¹ ich palenia. Otó¿ miejscem
�narodzin� tytoniu szlachetnego by³a Ameryka Po³udniowa. Tytoñ roz-
przestrzeni³ siê wraz z odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
w 1492 roku. W Polsce tytoñ pojawi³ siê w 1590 roku przys³any przez pos³a
Zygmunta III z Turcji. Po kilku zaledwie latach, bo w roku 1598, ukaza³
siê pierwszy traktat o szkodliwo�ci tytoniu napisany przez angielskich
lekarzy. Dzi� informacja o szkodliwo�ci palenia tytoniu nie dociera do
wszystkich. Pal¹ uczniowie, kobiety w ci¹¿y, mê¿czy�ni. Co wiêc trzeba
wiedzieæ? Otó¿ to, ¿e 80% zawa³ów serca przed 50 rokiem ¿ycia zwi¹za-
nych jest z paleniem tytoniu. Palenie papierosów skraca ¿ycie w wyniku
chorób p³uc, prze³yku, trzustki. Ca³e spotkanie prowadzi³ Maciej Kierz-
kowski, kolega profesora i równie¿ absolwent �Kasprowicza�.          /A.B./

UCZEŃ − PROFESOR

Po�wiêcenia nowego zak³adu �Pini Polska� dokona³ ksi¹dz Stanis³aw
Pisarek, dziekan parafii �wiêtego Wawrzyñca w Kutnie.

Centrum Teatru Muzyki i Tañca zaprasza na pokaz filmu MANIA z Pol¹
Negri. Pokazowi towarzyszyæ bêdzie muzyka na ¿ywo w wykonaniu zespo³u
Czerwie. Zapraszamy 17 maja o godz. 18.00, bilety w cenie 15 z³.

KINO NIEME Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Pod tym has³em przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie
Miêdzyszkolny Konkurs Ekologiczny skierowany do uczniów klas drugich.
By³a to ju¿ ósma jego edycja. Organizatorzy zaprosili trzyosobowe dru¿yny
reprezentuj¹ce Szko³y Podstawowe nr 5, nr 4, nr 9 i nr 1. Ka¿da z nich wyko-
nywa³a prace plastyczne, æwiczenia przy komputerze, uk³ada³a puzzle o tematyce
przyrodniczej i odpowiada³a na zestaw przygotowanych pytañ, dotycz¹cych
oczywi�cie ekologii (np. czym zajmuje siê ekologia, co to jest recykling, przy-
k³ady powoduj¹ce niszczenie �rodowiska naturalnego). Konkurs odby³ siê
w ramach kutnowskich grantów o�wiatowych �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�,
st¹d nagrody ksi¹¿kowe dla wszystkich uczestników ufundowane zosta³y przez
Urz¹d Miasta. Wrêcza³a je Anita Lemañska, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 6,
a kolejne miejsca zajê³y dru¿yny; I � SP 1, II � SP 6 i III � SP 5. Tegoroczny
konkurs przygotowa³y: Wanda Baranowska i Danuta Zieñkowicz, nauczycielki
Szko³y Podstawowej nr 6.            /A.B./

ZIEMIA − NASZ DOM




