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„MAJÓWKA 2015”

2 maja prezentowane by³y uroczysto�ci z okazji Dnia Flagi RP. Niesiona
przez kutnowskich harcerzy z Hufca ZHP 62-metrowa bia³o-czerwona
prezentowa³a siê przepiêknie.    (ci¹g dalszy - strona 3 i 15)

Msz¹ �wiêt¹, odprawion¹ przez ksiê¿y � Andrzeja K³oszewskiego
i Mariusza Mindê w ko�ciele �w. Andrzeja w Kaszewach Dwornych,
rozpoczê³y siê uroczysto�ci zwi¹zane z jubileuszem 50-lecia
powstania budynku Szko³y Podstawowej. Z tej to okazji  ufundo-
wano sztandar, który podczas tej mszy zosta³ po�wiêcony. Jego
przekazania uczniom dokona³a dyrektor szko³y Anna Cholewa,
a pierwszy poczet sztandarowy stanowili: Jakub Sujecki, Weronika
Kaczyñska i Justyna Walczak, uczniowie klasy szóstej.

(ci¹g dalszy - strona 4)

JUBILEUSZ 50−LECIA IMIENINY RÓŻY

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

26 maja 2015 r.

Na zdjêciu (od lewej): syn Boles³awa Wituszyñskiego - prof. dr hab.
Krzysztof, prezydent Kutna - Zbigniew Burzyñski, wnuk uznanego hodowcy
ró¿ - Piotr Jó�wiak i jego córka Pola (prawnuczka) w trakcie uroczysto�ci
ods³oniêcia pomnika.           (ci¹g dalszy - strona 3)

Jubilatka Helena Handzelewicz w otoczeniu synów z ¿onami
i przedstawicielki ZUS Anny Piotrowskiej.

STULATKA

Helena Handzelewicz (de domo Mergler) urodzi³a siê 14 kwietnia 1915
roku na Kaukazie w Rosji, w rodzinie o silnych korzeniach patriotycz-
nych. Ojciec Henryk � z wykszta³cenia chemik, nadzorowa³ tam carskie
dobra; matka El¿bieta, z zawodu nauczycielka. Po ucieczce z Rosji przed
bolszewikami rodzina osiedli³a siê na Wo³yniu, w okolicach Sarn, gdzie
zakupi³a dobra ziemskie, tak¿e z nadania m³odych w³adz II RP za zas³ugi
w dzia³alno�ci konspiracyjnej na rzecz odrodzenia Polski.

(ci¹g dalszy - strona 11)

V OGÓLNOPOLSKIE ZWYCIĘSTWO
Ogólnopolski Program Scrabble w szkole jest od lat popularyzatorem gry
w scrabble w�ród m³odzie¿y szkolnej. Turnieje i zawody scrabblowe
dostarczaj¹ uczniom nie tylko rozrywki na wysokim poziomie, ale s¹ te¿
form¹ rozwijania logicznego i strategicznego my�lenia, spostrzegawczo�ci,
wzbogacania s³ownictwa, liczenia w pamiêci, koncentracji.

Krzysztof Tomczak i Mateusz Jó�wiak z klasy II, którzy wykazali
najwiêksze zaanga¿owanie w rozwi¹zywaniu zadañ.

WYBORCZA SENSACJA!?
Sonda¿owy wynik wyborów prezydenckich

1. Andrzej Duda − 34,8%
2. Bronisław Komorowski − 33,2%
3. Paweł Kukiz − 20,5%

Ukarana... pycha!?

STRAŻACKIE ŚWIĘTO

W Sanktuarium Matki Bo¿ej w G³ogowcu odby³y siê powiatowe
uroczysto�ci patrona stra¿ackiego �wiêtego Floriana.

(Foto: W. Andrzejewski)

Dzieñ 9 maja 2015 roku przejdzie do wspó³czesnej historii miasta Kutna.
Po raz pierwszy uroczy�cie obchodzono �Imieniny Ró¿y�. T¹ innowacyjn¹
imprezê znakomicie po³¹czono z Dniem Unii Europejskiej.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Trwa³a ona trzy dni i obfitowa³a w wiele atrakcyjnych imprez - dostêp-
nych dla licznych jej odbiorców i to w ró¿nym wieku. Dopisa³a równie¿
pogoda. W �wiêto Pracy - 1 Maja - dziêki organizatorowi, (Kutnowski
Dom Kultury) podobnie jak w minionych latach i dziêki Majówce z Barej¹
przebiegaj¹cej pod has³em �Alternatywy 4 - nad wszystkim czuwa
gospodarz domu�, widzowie cofnêli siê do czasów PRL (wspominanych
przez wiêkszo�æ starszego pokolenia z utêsknieniem!).

„MAJÓWKA 2015”

Wspania³ej Naszej Kole¿ance

El¿biecie P³ucienniczak
gor¹ce i z g³êbi serca p³yn¹ce wyrazy wspó³czucia

z powodu Przedwczesnej �mierci Mê¿a

�.P.

LESZKA
P£UCIENNICZAKA

Sk³adaj¹ Wierne Przyjació³ki
do³¹czaj¹c szczere kondolencje dla Ca³ej Rodziny

29 maja 2015 r. Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie tradycyjnie, po raz kolejny, ZAPRASZA uczniów szkó³ podsta-
wowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych do udzia³u w
XIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkó³ w Scrabble Kutno 2015.

Turniej realizowany jest w ramach Kutnowskich Grantów O�wiatowych
we wspó³pracy z ogólnopolskim Programem Scrabble w szkole promuj¹cym
dzia³alno�æ szkolnych kó³ scrabble. Szczegó³owe informacje na stronie
Gimnazjum nr 2 w Kutnie: www.gim2kutno.szkolnastrona.pl lub
www.gim2kutno.szkoly.lodz.pl/scrabble/ oraz na stronie: www.scrab-
blewszkole.pl.

XIII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA

Pod has³em �Otwórzmy przed Nimi ¿ycie� Zarz¹d Polskiego Stowarzy-
szenia na rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym (Ko³o nr 1 w Kutnie
- ul. 29 Listopada 27) zorganizowa³ cykliczne ju¿ obchody �Dnia Godno�ci
Osoby z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹�. Odby³y siê one na placu
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego przed budynkiem Urzêdu Miasta Kutna.
Mieszkañcy naszego miasta i go�cie z zewn¹trz mogli obejrzeæ liczne
i ciekawe wystêpy zespo³ów �sprawnych inaczej�. By³y gry, wystawy,
konkursy. Artystów z Warsztatów Terapii Zajêciowej regionu ³ódzkiego
i Specjalnych O�rodków Szkolno-Wychowawczych oklaskiwali tak¿e
przedstawiciele w³adz miasta i powiatu oraz samorz¹dowcy.           /J.P./

INTEGRACYJNA IMPREZA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W samo po³udnie, w parku Traugutta - w Alei Ró¿, ods³oniêto pomnik
Boles³awa Wituszyñskiego - kutnianina, jednego z bardziej znanych
hodowców królowej kwiatów w Polsce; �autora� w³asnych odmian ró¿y,
m.in. �Leszka�, �Marylki�, �Kopernika�. W sali amfiteatralnej Kutnow-
skiego Domu Kultury odby³ siê program �Kutnowskie ró¿e� przygotowany
z pietyzmem przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.

IMIENINY RÓŻY

Na terenie rekreacyjnym przy �Zalewie� i basenie miejskim odbywa³y siê
zawody sportowe i motosprawno�ciowe. G³ówne imprezy zgromadzone
by³y na Rynku Zduñskim i w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca. Odby³o siê
spotkanie z Zofi¹ Czerwiñsk¹ i Hann¹ Bieniusiewicz. S³u¿by mundurowe
walczy³y o puchar Stanis³awa Barei - wybitnego polskiego re¿ysera
komedii (w Kutnie jest jego ulica). Mo¿na by³o przejechaæ siê autobusem
z epoki PRL. Podoba³ siê wystêp �Kwartetu Rampa�. Drugiego maja pre-
zentowane by³y uroczysto�ci z okazji Dnia Flagi RP. Niesiona przez kut-
nowskich harcerzy z Hufca ZHP 62 metrowa bia³o-czerwona prezentowa³a
siê przepiêknie. By³ bieg ku bia³o-czerwonej nad Ochni¹, a na placu Wolno�ci
by³y koncerty: Dawida Kwiatkowskiego -  �piewaj¹cego muzykê pop,
zespo³u �Classic� - legendy disco polo od 1992 roku i kabareciarza Jerzego
Kryszaka. Dzieñ Trzeciego Maja rozpocz¹³ siê od mszy �wiêtej za Ojczyznê
w ko�ciele �w. Wawrzyñca. Na placu Wolno�ci odby³y siê uroczysto�ci
patriotyczne z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prezentowano krakowiaka i poloneza w wykonaniu przedszkolaków i
uczniów szkó³ gimnazjalnych, a m³odzie¿owa orkiestra dêta z Wrze�ni
odby³a musztrê paradn¹. Du¿e zainteresowanie towarzyszy³o koncertom
- grupy muzycznej �Enej� i Andrzeja Rybiñskiego. W ramach imprez
towarzysz¹cych czynny by³ na terenach nad Ochni¹ Lunapark, a na ulicy
Królewskiej przyci¹ga³ do zakupów uniwersalny Jarmark. By³ te¿ Piknik
Naukowy. W Kro�niewicach �Majówka� odbywa³a siê przy hali sportowej,
a w ¯ychlinie w miejscowym Domu Kultury. Oby tak fajnie by³o co roku
powiedzieli �P¯K� Halina i Wies³aw Szadkowscy, stali czytelnicy naszej
gazety.         Jerzy Papiewski

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Te zdolno�ci i umiejêtno�ci posiadaj¹ cz³onkowie Gimnazjalnego Ko³a
Scrabble LITERKA w Gimnazjum nr 2 w Kutnie, poniewa¿ od pierwszej
pa�dziernikowej edycji ogólnopolskiego internetowego konkursu zadania
miesiêczne ju¿ po raz pi¹ty zajêli I miejsce. Tematy zadañ: w pa�dzierniku
�Pocz¹tek roku dok³adnie na 200�; w listopadzie �Jesieñ idzie, nie ma na
to rady!�; w grudniu i styczniu �Od �wi¹t po karnawa³�; w marcu �Pro-
dukcja scrabbloli�ci�; w kwietniu: �Oszczêdne Scrabble�. Konkurs polega³
na rozwi¹zywaniu co miesi¹c innej scrabblowej ³amig³ówki. Zadania
wymaga³y du¿ej kreatywno�ci jêzykowej oraz sprawno�ci rachunkowej.
Sukces odnie�li: Krzysztof Tomczak i Mateusz Jó�wiak z klasy II, którzy
wykazali najwiêksze zaanga¿owanie w rozwi¹zywaniu zadañ. Wspierali
ich inni scrabbli�ci, m.in.: Kamil Olejniczak, Krystian Hiszpañski, Piotrek
Florczak, Maciek Pasikowski, Julka Kowalska i Justyna Miko³ajczyk.

V OGÓLNOPOLSKIE ZWYCIĘSTWOV OGÓLNOPOLSKIE ZWYCIĘSTWO

Podziêkowania
3 maja b.r. ogl¹da³am w TVP defi-
ladê w Warszawie. Maszerowa³a
m³odzie¿ z I Liceum PUL im. 37
PP Kutno. ̄ yczê dyrekcji I Liceum
oraz nauczycielom i wspania³ej
m³odzie¿y du¿o zdrowia i piêknej
prezentacji, tak jak w Warszwie, na

By³ te¿ koncert �W�ród ró¿� z udzia³em wizytówki folklorystycznej
naszego powiatu i regionu ³ódzkiego Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej. Z okazji �Dnia Ró¿y� na placu Wolno�ci gra³a grupa hip-
hopowa �Najlepszy Przekaz w Mie�cie�, a muzykê pop �wietnie interpre-
towa³a utalentowana Margaret. Centrum Muzyki, Teatru i Tañca go�ci³o
panie - Ró¿e - w ramach Wojewódzkiego Zjazdu Kobiet o tym piêknym
imieniu. By³y udane prelekcje, porady i pokaz sadzenia ró¿.            /J.P./

wszystkich pañstwowych uroczy-
sto�ciach. Mieszkanka Kutna - Wa-
c³awa Janakowska (lat 93)
P.S. Ogl¹da³am m³odzie¿ kutnow-
sk¹ w stolicy ze ³zami w oczach.

Matura 2015
W tym roku w Kutnie maturê zdaje
oko³o 740 uczniów.
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WIEŚCI GMINNE

Jak by³o do tej pory?
W Kutnowskim Szpitalu Samorz¹dowym, w okresie lat 2010-2015, Rada
Nadzorcza powo³a³a piêæ Zarz¹dów. Najd³u¿ej pracowa³ jednoosobowy
Zarz¹d reprezentowany przez Piotra Okoñskiego (1 rok i 9 miesiêcy) oraz
jednoosobowy Zarz¹d - Andrzeja Musia³owicza (1 rok i 6 miesiêcy). Czê-
sto zmieniaj¹ce siê Zarz¹dy zajmowa³y siê jedynie bie¿¹cymi sprawami
spó³ki, nie maj¹c szans na wdra¿anie rozwi¹zañ w zakresie ograniczenia
kosztów, zbilansowania dzia³alno�ci i rozwoju spó³ki.

Co wiemy?
Utworzenie spó³ki kapita³owej w 2010 r. zosta³o skonstruowane bez
kapita³u pierwotnego (150 tys. z³). By³ to podstawowy absurd przekszta³-
cenia szpitala w spó³kê kapita³ow¹. Innym negatywem by³y te¿ �nieroz-
wi¹zywalne� umowy - bez okresu wypowiedzenia, które nie zapewniaj¹
elementarnych interesów spó³ki. Dotyczy to równie¿ zdecydowanie
niekorzystnych umów outsouringowych. Brak by³o elementarnego nadzoru
w³adz spó³ki nad podleg³ym personelem �ka¿dy robi co chce�. Rezygnacja
z nocnej i �wi¹tecznej opieki medycznej - skutkowa³a wy³¹cznie wzro-
stem dodatkowych kosztów i ba³aganem w SOR. Co wiêcej, brak jest
systemu rozliczania przez firmy zewnêtrzne. W sumie szpital ho³dowa³
zasadzie, ¿e ka¿dy pretekst jest dobry do wydawania pieniêdzy. Przyk³a-
dowo za skandaliczne uznaæ nale¿y m,.in. umowy na us³ugi consultingowe
(190 z³ za jednego e-maila) i koszty zarz¹dzania jako�ci¹ (ok. 150 tys. z³).
Równie¿ przyjêcie zasady, i¿ najwiêcej zarabiaj¹ ci, którzy odpowiadaj¹
za najwiêksze straty, a najmniej ci, którzy przynosz¹ najwiêksze zyski.
Jest to �rewelacyjna� metoda motywacyjna. Przyk³adem szpitalnej iluzji
by³o przekazanie do spó³ki wewnêtrznej, LS MED, 62 pracowników po
to, by po pó³ roku przyj¹æ ich z powrotem, ale ju¿... 68 osób.

Jak jest?
Na koniec roku 2014 skumulowana strata wynosi - 15.248.018,67 z³,
zad³u¿enie spó³ki - 12.457.018,67 z³ (wska�nik p³ynno�ci finansowej
wynosi 0,43 - powinien byæ > 1; wska�nik zad³u¿enia 0,61 - powinien
byæ < 0,5; wska�nik rentowno�ci nigdy nie by³ dodatni, a plus charakte-
ryzuje dobrze dzia³aj¹c¹ spó³kê). Wszystkie wska�niki finansowe spó³ki
s¹ z³e i bardzo z³e. Oznacza to, ¿e Kutnowski Szpital Samorz¹dowy
Spó³ka z o.o. jest na skraju upad³o�ci. Wynik finansowy spó³ki za rok
2014 i styczeñ 2015 gwa³townie siê pogorszy³, mimo i¿ sugerowano jego
poprawê.

Chcia³abym, a bojê siê...
Autorzy obszernego opracowania wymieniaj¹ ewentualne dalsze dzia³ania
w³adz spó³ki. Dotyczy to np. sprzeda¿y czê�ci lub ca³o�ci dzia³alno�ci
medycznej??? Sprzeda¿y ca³o�ci lub czê�ci udzia³ów w spó³ce??? Prze-
widuj¹ te¿ mo¿liwo�æ zg³oszenia upad³o�ci przez wierzyciela, co mo¿e
siê staæ poza kontrol¹ organów statutowych spó³ki. Analizuj¹ zg³oszenie
upad³o�ci spó³ki w celu uzyskania zgody s¹du co do mo¿liwo�ci zawarcia
uk³adu z wierzycielami.

Praktycznie jedyne wyj�cie z tej tragicznej sytuacji �chorego szpitala�
upatruj¹ w dekapitalizowaniu spó³ki przez W³a�ciciela w zakresie
�rodków finansowych umo¿liwiaj¹cych sp³atê wymagalnych zobowi¹-
zañ i �kupienie czasu� na przygotowanie i realizacjê programu
naprawczego w³asnymi si³ami.

CZY TO S¥ OBIEKTYWNE PROPOZYCJE?
CZY TE¯ PRZYGOTOWANIE SPO£ECZEÑSTWA DO ZAMIE-
RZONEGO WYKUPU �ZA BEZCEN�, NIE TYLKO KUTNOW-
SKIEJ SPÓ£KI SAMPRZ¥DOWEJ SP. Z O.O., ALE I SAMEGO
OBIEKTU SZPITALNEGO!?
CZAS POKA¯E.

Andrzej Bieñkowski, Andrzej Stelmaszewski

BIEL W CZERNI

Na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Kutnie infor-
macji udzielali: Robert Wilamowski - prezes Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego spó³ka z o.o. w Kutnie i jego zastêpczyni ds.
ekonomicznych Ma³gorzata Marek. Uzupe³niali ich wywody: prze-
wodnicz¹cy Rady Nadzorczej KSS sp. z o.o. Adam Handzelewicz
i starosta kutnowski Krzysztof Debich.

Taneczna majówka
Prezentacja �Cuda na kó³kach IV�,
wystêp zespo³u �Oktawa�, duetu
�Iga & Tata�, jak równie¿ koncert
muzyki folkowej �Mi³ej starszej
pani� oraz wystêp grupy �Kszak�
u�wietni³y 1-majowe obchody
w Kro�niewicach.

Generalska wizyta
W gminie wiejskiej Kutno go�cili
dwaj genera³owie dywizji Wojska
Polskiego: Piotr Czerwiñski i Andrzej
Malinowski. Co ciekawe, obaj dowo-
dzili kontyngentami Wojska Pol-
skiego w Iraku. To miêdzy innymi
dziêki nim w ubieg³ym roku powsta³
most na Ochni w miejscowo�ci
Ryków. Teraz te¿ rozwa¿ano budowê

wiêkszego mostu na rzece Ochni
w Go³êbiewku. W rozmowach
uczestniczy³ równie¿ emerytowany
¿o³nierz Wojska Polskiego - saper,
który by³ inicjatorem pierwszej
budowy mostu - Miros³aw Borowicz.

Stra¿acka gmina
W gminie Bedlno dzia³a 10 jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych:
w Pniewie, Bedlnie, Pleckiej D¹-
browie, Or³owie, Dêbowej Górze,
Za³usinie, Miros³awicach, Stradze-
wie i Tomczycach. Prezesem gminnym
OSP jest wójt Krzysztof Ko³ach.
A¿ dziwne, ¿e dotychczas ¿adnej
z jednostek nie w³¹czono do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-
Ga�niczego. Czy¿by byli tak... s³abi?!

W tym roku obchodzimy 224 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa
ta, jak przypomnieli nam uczniowie klasy VI SP w Strzegocinie, mia³a byæ
prób¹ ratowania XVIII-wiecznej Polski przed upadkiem. Zgubne praktyki, takie
jak liberum veto, wp³yw obcych mocarstw na politykê Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, czy wszechw³adza instytucji szlacheckich spowodowa³y bowiem
w przesz³o�ci dramatyczne os³abienie pañstwa. Maj to tak¿e �wiêto Pracy oraz
Dzieñ Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwsze z nich podkre�la warto�æ pracy
ludzkiej, a drugie wyra¿a  szacunek do wa¿nego symbolu narodowego. Uczniowie
Szko³y Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie uczcili te
wydarzenia podczas �Patriotycznej przerwy�. 30 kwietnia wszyscy uczniowie
i nauczyciele zgromadzili siê na szkolnym korytarzu. Ka¿dy uczestnik spotkania
otrzyma³ bia³o-czerwone wst¹¿ki, które powiewa³y rado�nie podczas wspólnego
�piewania �Mazurka Trzeciego Maja� i piosenki �Jeste�my Polk¹ i Polakiem�.
Przedstawiciele wszystkich klas zaprezentowali przygotowane przez siebie
wiersze lub piosenki. Historiê dotycz¹c¹ obchodów Majowych �wi¹t przybli¿yli
nam uczniowie klasy VI w prezentacji multimedialnej.

PATRIOTYCZNA  PRZERWA

- Co s¹dziæ o wysokich poborach prezesa KSS Sp. z o.o.?
- Dlaczego Kutnowski Szpital ma teraz piêciu dyrektorów?
- Którzy z kutnowskich biznesmenów poluj¹ na wykup Szpitalnych
Oddzia³ów?   Miros³aw Borowicz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

BEZ ODPOWIEDZI!?
Czytelniczy Hyde Park

Specjalnie dla ¿ychliñskiej publiczno�ci wyst¹pi³a na scenie miejscowego
Domu Kultury - Iris Munos wykonuj¹c repertuar i opowiadaj¹c ¿yciorys
Edith Piaf. To francuska aktorka i piosenkarka urodzona 1986 r. w Perpi-
gnan we Francji. Przez wiele lat wystêpowa³a na deskach francuskich
teatrów oraz prezentowa³a swoje spektakle na najwiêkszym na �wiecie
festiwalu teatralnym w Avignon. Od zawsze wystêpowa³a w spektaklach
muzycznych. Karierê piosenkarsk¹ zaczê³a w Lyonie w 2011 roku. Pierwsz¹
trasê koncertow¹ zagra³a w... Polsce, w maju 2012 roku! Od tego czasu
regularnie koncertuje w Polsce i za granic¹. Od 2012 roku akompaniuje
jej poznañski pianista Mateusz Urbaniak, doskona³y jazzman i kompozytor.
Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja w ¯ychliñskim Domu Kultury
podzielone zosta³y na dwie czê�ci. Pierwsz¹ czê�æ rozpocz¹³ przemarsz
delegacji sztandarów i mieszkañców ¯ychlina do ¯DK po mszy �wiêtej
w Ko�ciele �w. Ap. Piotra i Paw³a w ¯ychlinie. Nastêpnie wszyscy zgro-
madzeni wys³uchali referatu okoliczno�ciowego wyg³oszonego przez
historyka Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie Milenê
Bagnowsk¹. Po czê�ci oficjalnej wyst¹pi³y uczennice z sekcji muzycznej
¯DK - Maja So³tyszewska w utworze �¯yczenie� Fryderyka Chopina oraz
Martyna Kowalska w utworze �Marsz Turecki� Wolfganga Amadeusza
Mozarta - instruktor Ania Kwiatkowska. Na scenie wyst¹pi³ równie¿ zespó³
wokalno-instrumentalny �Melodia� - Roman Baranowski (instruktor) oraz
chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku (instruktor Witold Figurski). ¯ychliñski
Dom Kultury po raz kolejny go�ci³ solistê Opery Wroc³awskiej Aleksandra
Zuchowicza. Wystêpy tego niezwykle uzdolnionego tenora odbijaj¹ siê
szerokim echem. Tak by³o i tym razem. Podczas koncertu towarzyszy³y
mu: Patrycja Krzeszowska - sopran i Olga Maroszek - kontralt oraz Anna
Liszewska - fortepian. Muzycy brawurowo wykonali najwiêksze przeboje
ze znanych oper, operetek i musicali, m.in. kompozycje Johana Straussa,
Jacquesa Offenbacha czy Andrew Lloyd Webbera. Koncert zakoñczy³y
owacje na stoj¹co, którym towarzyszy³o za�piewane przez artystów �100
lat� dedykowane dyrektor Magdalenie Modrzejewskiej-Rze�nickiej oraz
pracownikom ¯DK z okazji jubileuszu 50-lecia placówki.

JUBILEUSZ 50−LECIA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Druga czê�æ jubileuszowych uroczysto�ci mia³a miejsce w budynku szko³y.
Tu przyby³ych go�ci, rodziców i uczniów powita³a dyrektor Anna Cholewa
s³owami: �Dot¹d doszli�my. Tu siê zawi¹za³y dni nasze wspó³czesne
z tymi co minê³y�. Wspomnia³a te¿, ¿e jubileusz 50-lecia powstania
budynku szko³y wpisany jest w okres lat, kiedy to powsta³a ona w my�l
has³a �1000 Szkó³ na Tysi¹clecie Pañstwa Polskiego�. Ten jubileusz jest
tak¿e okazj¹ przywo³ywania w pamiêci kole¿anek, kolegów i nauczycieli,
to tak¿e chwila wzruszeñ i refleksji nad mijaj¹cym czasem. Przez te piêæ-
dziesi¹t lat szko³a wytworzy³a bardzo bogat¹ tradycjê, swój klimat i przede
wszystkim po³¹czy³a kilka pokoleñ ludzi � nauczycieli, pracowników oraz
uczniów i absolwentów.

MAJÓWKA W ŻYCHLINIE

W powadze, na stoj¹co, powitano wprowadzenie sztandaru szko³y, na który
to uczniowie z³o¿yli �lubowanie. Jest on dla nas symbolem naszej Ma³ej
Ojczyzny, bêdzie nam towarzyszy³ w chwili sukcesów i chwa³y, ale równie¿
w czasie ¿mudnego pokonywania trudno�ci � zaznaczy³a Anna Cholewa.
To na jej rêce przekazywane by³y s³owa ¿yczeñ i podziêkowañ za dotych-
czasowe wyniki wspólnej pracy nauczycieli i uczniów. W�ród gratuluj¹-
cych byli m.in.: wicestarosta kutnowski Zdzis³aw Trawczyñski, wójt gminy
Krzy¿anów Tomasz Jakubowski, przewodnicz¹cy gminy Krzy¿anów
Wies³aw Czekaj, dyrektor GOKiS Marek Ci¹pa³a, dyrektorzy szkó³ z terenu
gminy. Dziêki przekazowi multimedialnemu zebrani zapoznali siê z pre-
zentacj¹ dorobku szko³y.           /A.B./



¯YCIE KULTURALNE

5POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 9/406 • 14 MAJA 2015 R.

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

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

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

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

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

W poniedzia³ek, 27 kwietnia, Przedszkole Miejskie nr 5 �Stokrotka�
w Kutnie zorganizowa³o w Szkole Muzycznej VII Przegl¹d Twórczo�ci
Artystycznej pod has³em �Wiosenny koncert�. G³ównym jego celem by³a
prezentacja dzieciêcych talentów z wykorzystaniem ró¿nych form mu-
zycznych, oraz rozwijanie zami³owania dzieci do muzyki. W przegl¹dzie
realizowanym w ramach kutnowskich grantów o�wiatowych �Siêgaj, gdzie
wzrok nie siêga� wziê³y udzia³ dzieci z 6 kutnowskich przedszkoli. Dzieci
przygotowa³y ciekawe interpretacje piosenek, które by³y gor¹co oklaski-
wane przez uczestników przegl¹du, rodziców i zaproszonych go�ci. Na
zakoñczenie go�cinnie wyst¹pi³a wokalistka Magdalena Ptaszyñska,
absolwentka tego przedszkola. Wszystkie wystêpy przedszkolaków
zosta³y nagrodzone. Fundatorem nagród dla przedszkoli by³ prezydent
miasta Kutno.

WIOSENNY KONCERT

Nagrody indywidualne dla uczestników ufundowa³ dyrektor hipermarketu
�Carrefour� oraz Delikatesy Ozdowscy. Ponadto LOP przygotowa³a dla
przedszkoli pakiety edukacyjne o tematyce przyrodniczej. Dziêkujemy
wszystkim m³odym wykonawcom za radosn¹ atmosferê. By³o naprawdê
cudnie, weso³o i kolorowo. Przegl¹d zorganizowa³y nauczycielki: Gra¿yna
Ka�mierska, Anna Olesiñska i Jolanta Cieplak.

W niedzielê, 26 kwietnia, w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach odby³ siê trzeci ju¿ �Bajkowy Poranek w Muzeum�.
Motywem przewodnim kwietniowego spotkania sta³y siê zwierzêta. Zgodnie
z ide¹ projektu uczestnicy zostali zabrani w sentymentaln¹ podró¿ do
�wiata sprzed kilkudziesiêciu lat i podczas spotkania wy�wietlano bajki
przy pomocy starego adaptera. Tym razem w muzealnym, domowym
kinie zaprezentowano �Awantury i wybryki ma³ej ma³pki Fiki-Miki�
- bajkê o przyja�ni ma³pki z murzynkiem Goga-Goga oraz �Awanturê w
Zwierz¹tkowie� - historiê ma³ego miasteczka, do którego przyp³ywa osio³
ze �wink¹ po to, by prosiæ burmistrza Pana S³onia o zmianê nazwisk.
Projekcji tradycyjnie towarzyszy³y rodzinne warsztaty twórcze. Tym razem
materia³em plastycznym sta³a siê glina, z której ka¿dy z uczestników móg³
ulepiæ wymarzone zwierz¹tko. Niezwyk³¹ pomoc¹ s³u¿yli tak¿e rodzice
i dziadkowie najm³odszych uczestników, którzy z zapa³em pomagali dzie-
ciom lepiæ gliniane zoo i w krótkim czasie sala wype³ni³a siê dinozaurami,
kotkami, wê¿ami i ró¿nymi zwierzakami-cudakami. Mimo niesprzyjaj¹cej
pogody w trzecim �Bajkowym Poranku� wziê³o udzia³ 35 osób. Dziêku-
jemy za tak liczne zainteresowanie i ju¿ dzi� zapraszamy na kolejne spo-
tkanie, które odbêdzie siê 24 maja o godz. 10.30.

Anna Rajska - Muzeum w Kro�niewicach

BAJKOWY PORANEK

Centrum Teatru Muzyki i Tañca zaprasza na spotkanie z Gra¿yn¹ Jagielsk¹
w ramach cyklu �Miêdzy s³owami�. Spotkanie odbêdzie siê 21 maja
o godz. 18.00, wej�ciówki ju¿ dostêpne w kasie CTMiT.
Gra¿yna Jagielska - z wykszta³cenia dziennikarka, z zami³owania pod-
ró¿niczka, z zawodu pisarka i t³umaczka. Autorka miêdzy innymi dwóch
g³o�nych, bardzo poruszaj¹cych i intymnych ksi¹¿ek - �Mi³o�æ z kamienia�
oraz �Anio³y jedz¹ trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku�. Jest ¿on¹
Wojciecha Jagielskiego - pisarza, publicysty i korespondenta wojennego.

GRAŻYNA JAGIELSKA W MAJU

przegl¹dania starego rodzinnego albumu. Stare fotografie poruszaj¹
wyobra�niê i sk³aniaj¹ do wymy�lenia nieznajomym postaciom nietuzin-
kowych historii. Niektóre piosenki z p³yty inspirowane s¹ prawdziwymi
zdarzeniami. W ten sposób powsta³a galeria niebanalnych postaci,
niezwyk³ych miejsc i zdumiewaj¹cych sytuacji, które zdarzy³y siê, lub
mog³y siê zdarzyæ, naszym dziadkom. Poznamy zatem Wandê, która wbrew
wszystkim chcia³a Niemca, stryja co kocha³ tylko bardzo du¿e kobiety
oraz historiê czterech braci. Dowcipne teksty, mimo ¿e opisuj¹ sprawy
sprzed lat lub zmy�lone wydarzenia i sytuacje, mocno nawi¹zuj¹ do obec-
nej rzeczywisto�ci. Nie zabraknie równie¿ utworów nastrojowych, lirycz-
nych z nutk¹ nostalgii. Oprawa graficzna p³yty doskonale oddaje klimat
projektu.

ALBUM RODZINNY
Centrum Teatru Muzyki i Tañca
z okazji Dnia Matki zaprasza na kon-
cert Kacpra Kuszewskiego. Koncert
odbêdzie siê 25 maja o godz. 18.00,
bilety w cenie 40 z³ ju¿ do nabycia
w kasie KDK, CTMiT oraz w sprze-
da¿y ONLINE.
�Album rodzinny� to pe³na humoru
podró¿ do epoki lat 20 i 30 XX wieku
ujêta w formê kilkunastu piosenek.
Teksty nawi¹zuj¹ stylistycznie do
szlagierów miêdzywojennych,
a w muzyce pobrzmiewaj¹ rytmy
fokstrota, swinga, charlestona i tanga.
Pomys³ na projekt zrodzi³ siê podczas

�wiat ró¿nych korków, kredytów, z³ej atmosfery i fatalnej aury. Jak mówi,
debiutuj¹cy powie�ciopisarz z grodu nad Ochni¹ Rafa³ Cichowski tê ksi¹¿kê
pisa³ - z niewielkimi przerwami - ponad cztery lata. Przedtem zajmowa³
siê wybitnie amatorsko - ot tak do �szuflady� - opowiadaniami o przygo-
dach znajomych ludzi z osiedla, miasta; taka proza ¿ycia. Trzymajmy wiêc
kciuki za dalsze i owocne pisanie kutnianina Rafa³a Cichowskiego. Nale¿y
nadmieniæ, ¿e piêkn¹ obwolutê do tej ksi¹¿ki zaprojektowa³ te¿ mieszka-
niec Kutna - Piotr Cie�liñski, który miêdzy innymi jest autorem ok³adki
do powie�ci Jacka Piekary, pisarza specjalizuj¹cego siê w fantasy. Dodajmy,
¿e Rafa³ urodzi³ siê w Kutnie i jest absolwentem popularnego �Kasprowicza�.
Pracuje w Warszawie w uznanej firmie reklamowej, której w³a�cicielem
jest syn, niedawno zmar³ego �wietnego aktora, Stanis³awa Mikulskiego.
Rodzice - Ewa i Andrzej Cichowscy - mieszkaj¹ w Kutnie i s¹ biznesme-
nami. Dzia³aj¹ te¿ spo³ecznie. Brat Rafa³a Kacper uczêszcza do kutnow-
skiego Gimnazjum nr 2 i jest cz³onkiem baseballowej kadry narodowej
juniorów (laureat �P¯K� w kategorii �Nadzieje Olimpijskie� - konkursu
�Na najlepszego trenera, zawodnika i dru¿ynê Ziemi Kutnowskiej 2014 r.�).
A wiêc Super Kutnowska Rodzina!            /J.P./

LITERACKI DEBIUT KUTNIANINA
Na ogólnopolskim rynku wydawni-
czym ukaza³a siê ksi¹¿ka pochodz¹-
cego z Kutna Rafa³a Cichowskiego.
Jest to powie�æ nosz¹ca futurystyczny
tytu³ �2049�. Ma ona znamiona
gatunku science fiction. Powie�æ
naszego krajana przedstawia historiê
Roberta, który w jednym momencie
swojego ¿ycia straci³ praktycznie
wszystko co posiada³ - a wiêc: pracê,
�rodki finansowe, dom i bliskich.
W ten sposób zosta³ wyalienowany
z enklawy miasta Ketra, które by³o
jakby jedynym miejscem na naszej
Ziemi, gdzie zapewniony by³ wszyst-
kim mieszkañcom byt i to o wysokim
standardzie. Po tym wstrz¹sie boha-
ter �2049� w sposób niezwykle
brutalny wkracza w skorumpowany

Siódmego maja w salach dawnego Ratusza odby³ siê wernisa¿ interesu-
j¹cej wystawy czasowej zatytu³owanej �Alfabet mody XX wieku�. Eks-
pozycja, której pomys³odawc¹ i scenarzyst¹ jest Piotr Szaradowski, czynna
bêdzie w kutnowskim Muzeum Regionalnym do 10 lipca br. Wystawa
prezentuje najwa¿niejsze zagadnienia kobiecej mody z pomoc¹ krótkich
hase³ odpowiadaj¹cych poszczególnym literom alfabetu. Dziêki odpowiednio
dobranym has³om zwiedzaj¹cy mog¹ prze�ledziæ zmiany jakie zachodzi³y
nie tylko w samych ubiorach, ale i w spo³eczeñstwie. Na ekspozycji mo¿na
zobaczyæ ponad dwadzie�cia ubiorów pochodz¹cych g³ównie z paryskich
domów mody, takich jak: Chanel, Dior, Balmain, Givenchy, Patou.  /J.P./

ALFABET MODYALFABET MODY

W �rodê uczniowie Szko³y Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego
w Strzegocinie uczestniczyli w wyj¹tkowych zajêciach. Prowadzili je dla
nas cz³onkowie grupy artystycznej Rekonstrukto. Ta ¿ywa lekcja historii
pozwoli³a nam poznaæ bli¿ej ¿ycie ludzi �redniowiecza. Dowiedzieli�my
siê jak wygl¹da³o pasowanie na rycerza i kto nim móg³ zostaæ. Przymie-
rzaj¹c zbroje, bior¹c w rêkê miecz, ka¿dy móg³ poczuæ siê jak prawdziwy
rycerz.Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y� narzêdzia tortur! Nie brako-
wa³o chêtnych do eksperymentowania z nimi. Pokaz walk rycerskich by³
wspania³¹ zabaw¹, która pozwoli³a uczestnikom poznaæ niektóre tajem-
nice przesz³o�ci. A na pewno zachêci³a do samodzielnego poszukiwania
wiedzy z tego okresu.

LEKCJA HISTORII
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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

Z innych szpalt

Najnowsze prognozy �wiatowej Organizacji Zdrowia przewiduj¹, ¿e autyzm
mo¿e byæ trzecim po chorobach nowotworowych i cukrzycy problemem
wspó³czesnej cywilizacji. Autyzm to niepe³nosprawno�æ ,której czêsto nie
widaæ ale jej objawy dotycz¹ podstawowych kana³ów ludzkich relacji
w tym kontaktów spo³ecznych, komunikacji oraz radzenia sobie z natu-
ralnymi zmianami i dynamik¹ codziennych do�wiadczeñ. Jako zaburzenie
neurorozwojowe autyzm wp³ywa na niemal wszystkie sfery funkcjono-
wania dziecka i jego rodziny, która staje wobec wielu z³o¿onych problemów
zdrowotnych, edukacyjnych, socjalnych, prawnych. Istnieje zatem pilna
potrzeba stworzenia szerokiej p³aszczyzny dzia³añ instytucji wszystkich
szczebli zobowi¹zanych do wsparcia i pomocy. Efektywno�æ tych dzia³añ
zale¿y w znacznym stopniu od wiedzy i kompetencji poszczególnych orga-
nizacji i �rodowisk, czemu ma s³u¿yæ obchodzony od wielu ju¿ lat w kwietniu
MIESI¥C WIEDZY O AUTY�MIE. W ca³ym kraju, w tym tak¿e w Kutnie,
zainicjowano szereg akcji z udzia³em osób z autyzmem, ich rodzin i tera-
peutów, propaguj¹c tym samym podstawow¹ wiedzê na temat autyzmu.
Tradycyjnie, 2 kwietnia, obchodzony jest jako w �wiatowy Dzieñ Autyzmu.
W Kutnie, w tym dniu, rodzice z grupy wsparcia Wiatrak zorganizowali
przemarsz ulic¹ Królewsk¹ po³¹czony z akcj¹ informacyjn¹. Zgodnie
z has³em Autyzm - �wiecimy na niebiesko, podobnie jak w wielu polskich
miastach, w niebieskim kolorze autyzmu �wieci³y tego dnia w Kutnie
wa¿ne instytucje, w tym: Urz¹d Miasta, KDK, Muzeum Regionalne oraz
Biblioteka Miejska. Nauczyciele ze SOSW nr 2 w Kutnie, gdzie na co
dzieñ ucz¹ siê dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaprosili do
wspó³pracy wszystkie szko³y i placówki z naszego miasta. Na spotkaniu
zorganizowanym na terenie o�rodka z udzia³em dzieci, rodziców i tera-
peutów, uczniowie prezentowali materia³y z warsztatów i akcji informa-
cyjnych przeprowadzonych w ich szko³ach. Do akcji w³¹czyli siê uczniowie
SP nr 6, ZS nr 3 oraz wychowankowie SOSW nr 1, do którego uczêszcza
wielu uczniów z autyzmem. W ramach przeprowadzonych zajêæ, w tym
tak¿e spotkania podsumowuj¹cego akcjê, organizatorzy próbowali wpro-
wadzaæ innych w �wiat osób z autyzmem. Spotkaniu towarzyszy³a wystawa
materia³ów wykorzystywanych w trakcie zajêæ terapeutycznych organi-
zowanych w kutnowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dla
dzieci z autyzmem, w Poradni organizowane s¹ indywidualne i grupowe
zajêcia terapeutyczne w ramach których realizowane s¹ miedzy innymi
treningi umiejêtno�ci spo³ecznych i komunikacyjnych.
Kutnowska Poradnia podejmuje szereg innych inicjatyw poszerzaj¹cych
spo³eczn¹ wiedzê na temat autyzmu. Grupa rodziców korzystaj¹ca na co
dzieñ z oferty PPP, wraz z terapeut¹, uczestniczy³a w ogólnopolskiej kon-
ferencji po�wiêconej problemom osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W�ród prelegentów znale�li siê obok specjalistów, lekarzy, terapeutów,
rodzice dzieci z autyzmem, którzy opowiadali o swoich osobistych do�wiad-
czeniach. Wielu z nich podkre�la³o, i¿ dzia³ania podejmowane w ramach
tworzonych przez nich fundacji, klubów, stowarzyszeñ s¹ bardzo czêsto
sposobem na funkcjonowanie w tej trudnej sytuacji w której siê znale�li.
To wa¿ny wniosek tym bardziej, ¿e w naszym �rodowisku wci¹¿ jest bardzo
ma³o tego typu inicjatyw.
Inne, bardzo istotne dla rodziców kwestie, dotyczy³y np. systemu edukacji
dzieci z autyzmem. Jak podkre�laj¹ rodzice, w naszym mie�cie i powiecie
wci¹¿ brakuje klas integracyjnych na poziomie nauki w gimnazjum oraz
dalszych etapów edukacji. Bardzo wa¿ne jest to aby uczniowie z ró¿nego
typu niepe³nosprawno�ciami, w tym tak¿e autyzmem mogli po integra-
cyjnym przedszkolu i szkole podstawowej kontynuowaæ naukê w systemie
zapewniaj¹cym im wsparcie nauczycieli wspomagaj¹cych. Bardzo czêstym
problemem dzieci z autyzmem jest organizacja samodzielnej zabawy i tu
dobrym rozwi¹zaniem mog¹ okazaæ siê tzw. plany aktywno�ci. W opinii
rodziców, uczestnicz¹cych w konferencji, plany aktywno�ci spe³niaj¹ bardzo
wa¿n¹ rolê w rozwijaniu samodzielno�ci u dzieci. Sprawdzaj¹ siê w pracy
z autystykami, którzy nie potrafi¹ sami wej�æ w ró¿nego rodzaju aktyw-
no�ci zwi¹zanych z zabaw¹, edukacj¹ czy czynno�ciami samoobs³ugowymi.
Tê formê pracy prowadzi wielu terapeutów. Z powodzeniem mog¹ j¹ tak¿e
kontynuowaæ rodzice pracuj¹c z dzieæmi w domu.
W trakcie konferencji podejmowano tak¿e bardzo istotne kwestie dotycz¹ce
specjalnej diety, trudnych zachowañ i sposobów radzenia sobie z tego
typu sytuacjami. Osobne prezentacje dotyczy³y trudno�ci sensorycznych,
tzn. zaburzeñ zwi¹zanych z odbiorem i przetwarzaniem ró¿nych bod�ców,
co bardzo czêsto stanowi powa¿ny problem dla osób z autyzmem. Wszystkie
istotne problemy omawiane w trakcie konferencji zosta³y przekazane
nauczycielom i wychowawcom uczestnicz¹cym w projekcie szkoleniowo-
warsztatowym realizowanym przez PPP w Kutnie. Tego typu inicjatywy
poszerzaj¹ce wiedzê na temat autyzmu s¹ podejmowane regularnie, co
stanowi odpowied� na stale rosn¹ce zapotrzebowanie w tym zakresie. Skala
potrzeb jest nadal ogromna. To co wci¹¿ podkre�la �rodowisko rodziców
dzieci z autyzmem, to mo¿liwo�æ korzystania z wszelkiego rodzaju po-
mocy mo¿liwie blisko miejsca zamieszkania dziecka. Niestety, na terenie
naszego miasta i powiatu  wci¹¿ nie ma zbyt wielu takich mo¿liwo�ci.
Miedzy innymi w tym aspekcie autyzm wci¹¿ stanowi ogromne wyzwanie.

Izabela Jó�wiak - pedagog specjalny

1,46 mln osób studiuje aktualnie w Polsce.
Najmniejsze bezrobocie jest w województwach wielkopolskim (8,3%),
�l¹skim (10%) i mazowieckim (10,2%).
183 firmy azjatyckie maj¹ce siedzibê w Wólce Kosowskiej pod Warszaw¹
mia³y w 2014 r. obrót przekraczaj¹cy 2 mld z³, ale VAT-u zap³aci³y 400
tys z³. Oszustwa podatkowe maj¹ wiêc gigantyczn¹ skalê.
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Masz babo placek! Przyroda, wcze�niej ni¿ zwykle, bo przed �ogrodnikami�,
wybuch³a wszystkimi kolorami têczy. Ju¿ przekwit³y magnolie, przekwi-
taj¹ kaczeñce. Zakwit³y kasztany, bzy, tarniny, konwalie i irysy... Ju¿
prawie lato! Masz babo placek! Polak potrafi! Nawet oszukali Brukselê...
Polscy rolnicy wykombinowali i pozorowali pracê, ¿eby pobierali dop³aty
Unii Europejskiej do ekologicznych upraw sadowniczych i jagodowych.
Proceder trwa³ 10 lat i dopiero teraz - trzask-prask - go przymkniêto. Jak
zwykle zawinili urzêdnicy unijni. Uzasadnili dop³aty od nasadzeñ i równie¿
w powiecie kutnowskim przyby³o nam kilkaset hektarów sadów, w tym
g³ównie orzecha w³oskiego. Za niego p³acono 1800 z³ od hektara, w dodatku
przyznawano je na 5 lat, podczas gdy gatunek ten owocuje dopiero po 6-7
latach. Zreszt¹ tych sadów ju¿ nie ma, gdy¿ rugowano je po odebraniu
dotacji. Jaki by³ skutek? Na te uprawy wydano ok. 708 milionów z³otych,
skorzysta³o z nich 14,5 tysiêcy rolników. Tylko ciekawe, ¿e wydajno�æ
z tych sadów spad³a... dwudziestokrotnie. Teraz ma byæ inaczej, dop³aty s¹
uzale¿nione od realnych plonów... Masz babo placek! Polak potrafi!
Rosyjski nadzór sanitarny grozi zakazem reeksportu owoców przez UE.
Czytaj: ma to zablokowaæ przemyt jab³ek z Polski. Polacy prowadzili wci¹¿
eksport jab³ek do putinowskiej Rosji przez Bu³gariê (cofniêto 57 ciê¿arówek
przewo¿¹cych kilkaset ton jab³ek) lub Bia³oru�. Nie maj¹ wyboru, ponie-
wa¿ tylko od roku 2007 do 2013 eksport �wie¿ych jab³ek do Rosji wzrós³
z 31 tysiêcy ton do 677 tysiêcy ton (22 razy). A na Bia³oru� (z której te¿
czê�æ dostarczono do Rosji) z 44,6 tysiêcy ton do 145 tysiêcy ton. Masz
babo placek! Niby nic, a jednak... Polacy - wed³ug PSL, który z polskich
partii jest najbli¿ej ¿ycia - s¹ oszukiwani przez Zachód przy sprzeda¿y
polskiej ziemi. MSW twierdzi, ¿e oficjalnie nie ma podstaw do �krzyków�
i strajków, gdy¿ sprzedano tylko 52,9 tysiêcy hektarów ziemi (0,17 po-
wierzchni Polski). Tymczasem zdaniem partii Piechociñskiego (i Pawlaka)
w rêce zagranicznych �grabie¿ców� dosta³o siê ju¿ kilkaset tysiêcy hek-
tarów. Przy pomocy polskich, �s³upów�, którzy zak³adaj¹ spó³ki, nabywaj¹
pola, a nastêpnie odsprzedaj¹ je np. Niemcom wraz z udzia³ami. Ostatnio
w Sejmie dyskutowano pomys³ �zamro¿enia� na piêæ lat sprzeda¿y oko³o
1,5 miliona ha ziemi wci¹¿ nale¿¹cej do pañstwa. Masz babo placek!

Co dalej z Kutnowskim Szpitalem - niby - Samorz¹dowym!? Placówki
medycznej, w której w ci¹gu ostatnich 15 lat zmieni³o siê ponad 20 pre-
zesów, dyrektorów!? Przedstawiona przez szpitaln¹ komisjê ocena jest
dramatyczna, nawet jak na firmê, w której �ka¿dy robi co chce...� St¹d
konkluzja: grozi wyprzeda¿ szpitala. Albo kto� (nieokre�lony) zasili go
powa¿nym �zastrzykiem finansowym�. Czy to wiêc ju¿ koniec Kutnow-
skiego Szpitala Samorz¹dowego Sp. z o.o.? Czy da siê cos jeszcze zrobiæ?!
Niektórzy twierdz¹, ¿e tak!!! Ale warunkuj¹ swoje rozwi¹zania od odzy-
skania przez szpital spo³ecznego zaufania. Pójd�my tym �ladem... Jak
poprawiæ wotum zaufania dla firmy z ulicy Ko�ciuszki. �Zbawcy� szpitala
sugeruj¹, ¿e potrzeba:
- po pierwsze - dokonaæ realnej oceny, a nie zwalanie wszelkiej winy na
poprzedników;
- po drugie - obiektywnie oceniæ, które oddzia³y szpitala w aktualnej
sytuacji maj¹ �racjê bytu;
- po trzecie - odblokowaæ �Allenort�, który ju¿ pokaza³ jak faktycznie
wygl¹daæ winna szpitalna pomoc medyczna;
- po czwarte - zmieniæ relacjê zatrudnienia lekarzy do pozosta³ego perso-
nelu (zlikwidowaæ te¿ �nabrzmia³y guz� pracowników obs³ugi);
- po pi¹te - zlikwidowaæ niekorzystne umowy outsouringowe i umowy
z lekarzami (przywróciæ zasadê �jaka praca taka p³aca�);
- po szóste - podj¹æ próbê zatrudnienia lekarzy specjalistów (a nie �poli-
tyków�), w tym i tych, którzy s¹ w Kutnie, a pracuj¹ poza naszym
miastem;
- po siódme - podj¹æ próbê dodatkowego, niekonkurencyjnego dla szpitala
�doci¹¿enia� dotychczas niewykorzystanych lokali;
Czy bêdziemy aroganccy gdy stwierdzimy, ¿e s¹ to warunki jakich ocze-
kuj¹ samorz¹dy miast i gmin, aby przyj�æ ... z finansow¹ pomoc¹ dla KSS
Sp. z o.o. Ale co� za co�! Kwota dofinansowania pieniê¿nego winna byæ
zamieniona na udzia³y samorz¹dów w placówce szpitalnej. W³a�nie teraz
jest wielka szansa dla utworzenia faktycznego

SZPITALA SAMORZ¥DOWEGO!
Bêd¹cego w³asno�ci¹ wszystkich samorz¹dów miast i gmin!
Z naszych obliczeñ opartych na dwóch kryteriach: liczby ludno�ci i docho-
dów samorz¹dowych wynika, ¿e miasto Kutno mia³oby przeznaczyæ na
szpitalne udzia³y 4 (cztery) miliony z³otych (w �rodkach pieniê¿nych).
Miasto-gminy ¯ychlin i Kro�niewice - po 600 tysiêcy z³otych, gminy
Bedlno, wiejska Kutno, Krzy¿anów po 300 tysiêcy z³otych, a najmniejsze
£aniêta, D¹browice, Strzelce czy Oporów po 200 tysiêcy z³otych.

ILE MIELIBY�MY �RODKÓW!?
Wystarczaj¹ce minimum! A¿ 7,2 miliona wiêcej �rodków ni¿ dotychczas.
Szpital by³by samorz¹dowym i z nazwy i tre�ci!
Jest to zadanie trudne, ale mo¿liwe do realizacji przez �Zarz¹d�, któremu
na sercu jest realne dobro ponad 100-tysiêcznego powiatu kutnowskiego.
Trzeba tylko prze³amaæ mentalno�æ ludzi. Uznaæ, ¿e s¹ warto�ci wiêksze
ni¿ najwiêksze pieni¹dze, a g³ównie

ZDROWIE!
P.S. Co na to POWIAT, czy te¿ samorz¹dy: Kutna, Kro�niewic, ¯ychlina,
Bedlna, Krzy¿anowa, gminy wiejskiej Kutno, D¹browic, Nowych Ostrów,
£ani¹t i Strzelec!?           /A.S./

Ju¿ po raz szósty � zawsze 1 Maja � delegacja Zarz¹du Powiatowego
Stowarzyszenia Pokolenia w Kutnie z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów pod Pomni-
kiem �Kolejarzy poleg³ych w walce o wyzwolenie spo³eczne i narodowe
w latach 1939-1945�. Dariusz Pucha³a, przewodnicz¹cy Zarz¹du zazna-
czy³, ¿e �te skromne kwiaty s¹ dowodem pamiêci dla ludzi, którzy dla
dobra innych po�wiêcili swoje ¿ycie�. Stowarzyszenie Pokolenia w powiecie
kutnowskim jest grup¹ zrzeszaj¹c¹ ponad 90 osób bêd¹cych cz³onkami
Kó³ w ¯ychlinie, Kro�niewicach i Kutnie. W tym roku z³o¿enie kwiatów
zaproponowano Zdzis³awowi Sapiejce, dotychczasowemu przewodnicz¹-
cemu Stowarzyszenia. Tak wiêc tradycja 1 Majowego sk³adania kwiatów
trwa...           /A.B./

TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE

Koncerty na rogu
I cymba³ach opisano.
O dudach zapomniano.

Apetyczny ogórek zgromadzi³ fanów kupê.
Zakwaszony po przegranej nada siê na zupê.

Zaskakiwa³ fa³szetem i to nie raz
Wyci¹gniêty z jaru PSL-owski bas.

Co zgubi³o kandydata Korwina
Pogl¹dy, mucha, czy butna mina?

Tylko wcze�niej raz ludzi nasz³a ochota
Wybraæ tego, który pali kota.

Muzykant z ego rozdentem
Te¿ chcia³ byæ prezydentem.

Okazuje siê, ¿e wilk nawet demokratyczny
Zyskuje uznanie u nielicznych.

Startowali na prezydenta inni jeszcze kandydaci.
Trudno oceniæ: m¹drzy oni, czy tylko bogaci.

Kazimierz Ci¹¿ela

AUTYZM − w odpowiedzi na wyzwanie

Powyborcze refleksje

Im żyrandol nie zaświeci

Po kilku miesi¹cach ró¿nych zapowiedzi, uników i czêstej �mowy trawy�
na konferencji prasowej starosta kutnowski i prezes szpitala og³osili
d³ugo oczekiwany pomys³ na kutnowski szpital. S³usznie zwrócono uwagê
na konieczno�æ obni¿enia kosztów, bowiem szpital bêd¹cy spó³k¹ prawa
handlowego przynosz¹cy stratê zmierza raz wolniej, raz szybciej do upa-
d³o�ci. Gorzej z pozosta³ymi strategicznymi rozwi¹zaniami dla naszego
szpitala. Zapowiadane pozyskanie kredytu na kwotê 10 milionów z³otych
mo¿e za³atwiæ tylko fragment istniej¹cych potrzeb finansowych i w ¿adnej
mierze nie mo¿e byæ uznane za ca³o�ciowe rozwi¹zanie problemu. Pozy-
skany kredyt nieznacznie poprawi p³ynno�æ finansow¹ czê�ciowo zabez-
pieczaj¹c roszczenia wierzycieli, które wynosz¹ ok. 12 milionów z³otych.
W tej kwocie s¹ zobowi¹zania wymagalne w wysoko�ci ponad 4 miliony
z³otych, które s¹ p³atne od zaraz. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e ka¿dy kredyt
wymaga du¿ych zabezpieczeñ i to zapewne spadnie na barki samorz¹du
powiatowego. Równie¿ procedura pozyskania banku musi byæ w oparciu
o przepisy prawa zamówieñ publicznych, a to wymaga czasu. Póki co
szpital niebezpiecznie powiêksza stratê. Pora¿aj¹ca jest informacja o stracie
blisko 2 miliony z³otych, któr¹ kutnowski szpital osi¹gn¹³ w I kwartale
tego roku, z nowym wysokop³atnym prezesem z wynagrodzeniem 17,5
tysi¹ca miesiêcznie oraz z kosztownym i rozbudowanym licznym zespo-
³em dyrektorów. Na konferencji prasowej nie us³yszeli�my informacji jak
zostan¹ zabezpieczone pieni¹dze na niezbêdne wydatki inwestycyjne,
modernizacyjne i remontowe konieczne dla spe³nienia warunków
okre�lonych przez ministerstwo zdrowia. Kutnowski szpital zgodnie
z ministerialnymi rozporz¹dzeniami bêdzie musia³ do koñca 2016 roku
osi¹gn¹æ wymagane standardy. Do spe³nienia tego warunku pozosta³o
raptem pó³tora roku i Zarz¹d Powiatu oraz prezes szpitala nie przedstawili
¿adnego realnego pomys³u jak zabezpieczyæ kwotê ok. 30 milionów
z³otych potrzebnych na ten cel. Wydaje siê, ¿e zupe³nie nieodpowiedzialn¹
i wrêcz szkodliw¹ decyzj¹ by³o zawieszenie przez Zarz¹d Powiatu
rozmów z Grup¹ PZU, z któr¹ podpisano list intencyjny. Dzisiaj mo¿na
stwierdziæ, ¿e zosta³o zmarnowanych 5 miesiêcy i Zarz¹d Powiatu swoim
zaniechaniem raczej odrzuci³ mo¿liwo�æ w³¹czenia kutnowskiego szpitala
do potê¿nej sieci placówek s³u¿by zdrowia (przychodnie, szpitale, sana-
toria) tworzonej przez Grupê PZU, która zamierza przeznaczyæ na ten cel
kilkaset milionów z³otych. Warto równie¿ przypomnieæ powiatowym
decydentom, ¿e nawet gdyby zdarzy³ siê cud i dzisiaj z nieba by spad³o 30
milionów z³otych, to ani szpital, ani starostwo nie bêdzie w stanie wydaæ
tych pieniêdzy do koñca 2016 roku stosuj¹c obowi¹zkowe procedury prawa
zamówieñ publicznych. Brak uzyskania do grudnia 2016 roku wymaga-
nych standardów spowoduje utratê przez kutnowski szpital kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia i faktyczny koniec �wiadczenia na
rzecz spo³eczno�ci lokalnej bezp³atnych us³ug zdrowotnych z funduszy
publicznych. Zacznie siê komercja, co w przypadku przychodni kardiolo-
gicznej ju¿ staje siê faktem. Czy o to chodzi Zarz¹dowi Powiatu? Prze-
ciêtny mieszkaniec Kutna i powiatu nie zaakceptuje takiego rozwi¹zania
i czym prêdzej zrozumiej¹ to wszyscy cz³onkowie Zarz¹du Powiatu i wspie-
raj¹cy ich radni, tym lepiej dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych
naszych mieszkañców. Opowiadanie bajek, ¿e za sprawy szpitala odpo-
wiada wy³¹cznie starosta jest zwyk³¹ �ciem¹, bowiem to Zarz¹d Powiatu
jest równocze�nie zgromadzeniem wspólników dla spó³ki Kutnowski
Szpital Samorz¹dowy. To w³a�nie Zarz¹d Powiatu bêd¹cy kodeksowym
zgromadzeniem winien realizowaæ przypisane prawem uprawnienia i obo-
wi¹zki w stosunku do kutnowskiego szpitala. ¯aden z cz³onków tego
Zarz¹du nie mo¿e uchylaæ siê od pracy w tym organie i od odpowiedzial-
no�ci za podejmowane decyzje lub ich zaniechania. Za to panowie przecie¿
bior¹ pieni¹dze. Brak wiedzy o obowi¹zkach i procedurach obowi¹zuj¹-
cych w spó³ce prawa handlowego nie jest ¿adnym usprawiedliwieniem.
Dok³adnie tak samo trudno znale¿æ usprawiedliwienie dla dziecka, które
jest bieg³e w obs³udze komputera, a na pytanie sk¹d bierze siê mleko
odpowiada, ¿e mleko bierze siê z �Biedronki�.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

BIEDRONKA
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S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie. Ciekawa jest droga Tadeusza
Borkowskiego do stra¿ackich promocji. Przede wszystkim jego udzia³
w Ogólnopolskich Turniejach Wiedzy Po¿arniczej �M³odzie¿ zapobiega
po¿arom�. Zacz¹³o siê to od I miejsca w eliminacjach miejskich w grupie
Gimnazja (10.03.2006) i II miejsca w eliminacjach powiatowych w grupie
Gimnazja (31.03.2006) w Kutnie. Rok pó�niej zdoby³ I miejsce w elimi-
nacjach powiatowych szkó³ gimnazjalnych w Kutnie, II miejsce w elimi-
nacjach wojewódzkich w grupie szkó³ gimnazjalnych - Wolbórz, bra³
udzia³ w XXX finale centralnym w grupie Gimnazjów w Gnie�nie. W 2008 r.
osi¹gn¹³ II miejsce w eliminacjach miejskich w grupie Gimnazjum,
I miejsce w eliminacjach powiatowych - szko³y  gimnazjalne i II miejsce
w eliminacjach wojewódzkich - szko³y gimnazjalne w Uniejowie.
W 2009 r. bra³ udzia³ w eliminacjach wojewódzkich w Pi¹tku, natomiast
w 2010 zdoby³ I miejsce w eliminacjach powiatowych w grupie III,
I miejsce w eliminacjach wojewódzkich w grupie szkó³ ponadgimna-
zjalnych w Opocznie oraz II miejsca w grupie szkó³ ponadgimnazjalnych
w XXXIII finale centralnym w Czêstochowie. W 2011 roku uzyska³
I miejsce w eliminacjach powiatowych w grupie szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Kutnie, I miejsce w elimina-
cjach wojewódzkich w grupie szkól ponadgimnazjalnych w Wolbórzu.
Uczestniczy³ w XXXIV finale centralnym w Ciechocinku. Jakby tego
by³o ma³o to ojciec Micha³ by³ etatowym stra¿akiem w kutnowskiej
PSP, a brat Piotr nie tylko z powodzeniem startowa³ w turniejach wiedzy
po¿arniczej, ale jest te¿ na II roku Szko³y G³ównej Stra¿y Po¿arniczej
w Warszawie. Gratulacje za wychowanie synów nale¿¹ siê równie¿
mamie Annie, pracownicy kutnowskiego KRUS.          /K.S./

STRAŻACKI RODOWÓD
We wtorek, 5 maja, w Szkole G³ównej
S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie
odby³a siê uroczysta promocja
m³odszego kapitana TOMASZA
BORKOWSKIEGO. Urodzi³ siê
w 1992 roku i mieszka we Wroczy-
nach, na terenie gminy Kutno.
Uczêszcza³ do Szko³y Podstawowej
we Wroczynach w latach 1998-
2005. We wrze�niu 2005 roku roz-
pocz¹³ naukê w Gimnazjum nr 3
w Kutnie, które ukoñczy³ w czerwcu
2008 roku. W latach 2008-2011
naukê kontynuuje w II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Ka-
sprowicza w Kutnie. W 2011 roku
rozpocz¹³ studia w Szkole G³ównej
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Muzealne skarby Muzealne skarby

postaæ zakonnika ze �wiêtym Albertem. W rzeczywisto�ci dzie³o przed-
stawia Alberyka � eremitê, �wiêtego, który ¿ycie po�wiêci³ kontemplacji
i jako pustelnik zamieszkiwa³ jaskiniê ukryt¹ w lasach doliny Sant�Ana-
stasio. Kult �wiêtego Alberyka w Polsce jest praktycznie niespotykany.
Zakonnik jest za to do�æ popularny we W³oszech, co w po³¹czeniu z w³osk¹
stylistyk¹ obrazu pozwala przypuszczaæ, ¿e obraz pochodzi z kolekcji
rodziny Bacciarellich. Przez wiele lat wisia³ on w pokoju Anastazji Bac-
ciarelli (z domu Orzechowskiej), babki za³o¿yciela Muzeum - Jerzego
Dunin-Borkowskiego.
Zakonnik zosta³ przedstawiony w pozie statycznej, prawdopodobnie
w chwili klêczenia przy klêczniku. Ubrany jest w d³ugi, bia³y habit z kap-
turem uk³adaj¹cy siê w ciê¿kie fa³dy draperii. Tajemniczo�ci i powagi
dodaje mu d³uga, bia³a, krêcona broda opadaj¹ca swobodnie na piersi.
W d³oniach trzyma czaszkê � symbol �miertelno�ci i krótkotrwa³o�ci ¿ycia.
Czaszka by³a dodatkowo w ikonografii atrybutem pustelników. Biel szat
i jasno opracowana postaæ �wiêtego kontrastuje z ciemnym, malowanym
p³asko t³em. Nie uda³o siê niestety ustaliæ kto jest autorem obrazu, lecz
sposób przedstawienia postaci i delikatny �wiat³ocieñ mog¹ wskazywaæ
na w³oskie pochodzenie jego twórcy. Odrestaurowane dzie³o o tematyce
niezwykle rzadkiej w polskich zbiorach jest dostêpne dla zwiedzaj¹cych
w sali �Kolekcjonerskie Pasje� kro�niewickiego Muzeum.
Anna Rajska - Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach

ŚWIĘTY ALBERYK
Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach
posiada w swych zbiorach wyj¹t-
kowy, XVIII-wieczny, sztalugowy
obraz �wiêtego Alberyka � ¿yj¹-
cego w X/XI wieku, cz³onka
zakonu kamedu³ów. W 2013 roku
specjali�ci z Zak³adu Konserwacji
Malarstwa i Rze�by Polichromo-
wanej UMK w Toruniu ukoñczyli
konserwacjê dzie³a, która przynio-
s³y zaskakuj¹ce rezultaty. Du¿a
ilo�æ zabrudzeñ powierzchnio-
wych i przemalowañ sprawi³a, ¿e
pocz¹tkowo b³êdnie odczytano
umieszczon¹ w lewym, górnym
rogu inskrypcjê i uto¿samiono

(...) W niedzielê 25 maja 1919 roku, ca³¹ szeroko�ci¹ ulicy Henryka Sien-
kiewicza w Kutnie, przy d�wiêkach orkiestry wkroczy³ na Nowy Rynek
pierwszy batalion Hallerczyków. W nastêpnych dniach, 26 i 27 maja, przy-
by³y dwa kolejne bataliony 3 Pu³ku Instrukcyjnego.
W dniu 28 maja pojawi³ siê w mie�cie Sztab Dywizji Instrukcyjnej z do-
wódc¹ - genera³em Augustem Tranie na czele. Wzd³u¿ trasy przemarszu,
na skwerkach, chodnikach i rynku zebra³y siê t³umy kutnowian i okolicz-
nej ludno�ci, które wznosi³y okrzyki: Niech ¿yje polskie wojsko! Niech
¿yje genera³ Haller! Niech ¿yje Francja! Ca³e miasto udekorowane
zosta³o polskimi i francuskimi barwami narodowymi. Kobiety z okien
sypa³y kwiaty, a te stoj¹ce na chodnikach rzuca³y bukiety w stronê ma-
szeruj¹cych szeregów ¿o³nierzy.
Po stuletniej niewoli moskiewskiej i cierpieniach okupacji niemieckiej,
przybyszów, w imieniu w³adz miasta i powiatu, wita³ Stefan Woyczyñski:
Dzi� g³odni, ale szczê�liwi, bo wolni, witamy was, drodzy go�cie, wolno�ci
szermierze, w naszym rodzinnym mie�cie. Godzina sprawiedliwo�ci dzie-
jowej wybi³a. Spe³ni³o siê marzenie naszych pradziadków i obok polskich
sztandarów szumi¹ na ziemi polskiej sztandary francuskie, b³yszcz¹
wasze bagnety i szable nios¹ce nam wolno�æ... Na rynku zjawi³y siê nie
tylko w³adze miasta, ale te¿ m³odzie¿ szkolna oraz delegacje przemys³ow-
ców, handlowców, cechów rzemios³, partii politycznych i wszyscy ci, którzy
chcieli uczestniczyæ w tych wa¿nych chwilach. Genera³ August Tranie
by³ zaskoczony owacyjnym powitaniem i serdecznie podziêkowa³ w³a-
dzom miasta oraz zebranemu spo³eczeñstwu. Nastêpnie wraz z wy¿szymi
rang¹ oficerami zostali zakwaterowani w pa³acu w³a�cicieli Zawadzkich
w Kutnie. Pozostali oficerowie zamieszkali u bogatszych kutnowian,
a ¿o³nierzy ulokowano w koszarach. Natomiast 1 Pu³k Czo³gów stacjo-
nowa³ w £odzi.
W dniu 28 maja 1919 roku na stacjê w Kutnie przyby³ poci¹g pancerny.
Poci¹g wraz z za³og¹ bra³ udzia³ w bitwach z Ukraiñcami. Budzi³ wielkie
zainteresowanie w�ród ludno�ci. Przedstawiciele ró¿nych grup spo³ecz-
nych zwiedzili poci¹g i zostali podjêci podwieczorkiem.
Patriotycznym wydarzeniem dla mieszkañców Kutna by³ przyjazd samego
genera³a Józefa Hallera w dniu 10 lipca 1919 roku, który przyby³ w towa-
rzystwie Boles³awa Wieniawy-D³ugoszowskiego, rannym poci¹giem
z Warszawy. T³um mieszkañców wype³ni³ Nowy Rynek, na którym przy-
gotowano du¿¹ bramê triumfaln¹ z widocznym napisem: Witaj! Orszak
generalski z Józefem Hallerem, Augustem Tranie i wieloma oficerami,
przyby³ na rynek, gdzie zosta³ uroczy�cie powitany przez w³adze miasta.
Wyst¹pi³ burmistrz Tomasz Klepa, który wrêczy³ genera³owi Józefowi
Hallerowi chleb i sól. W imieniu powiatu czyny B³êkitnego Genera³a
s³awi³ dr Antoni Troczewski. Mieszkañcy wznosili g³o�ne okrzyki na cze�æ
Hallera i B³êkitnej Armii oraz francuskich oficerów. Po powitaniu wszyscy
zebrani na placu udali siê pod ko�ció³ parafialny, gdzie czeka³ ksi¹dz
Stanis³aw Modzelewski, który udzieli³ b³ogos³awieñstwa i powita³ gene-
ra³a Józefa Hallera nazywaj¹c go �Rycerzem Marii�, po czym zaprosi³
wszystkich do udzia³u we mszy �wiêtej w intencji Ojczyzny. Nastêpnie
zebrani udali siê na Szosê Warszawsk¹, gdzie nast¹pi³a defilada wojskowa.
Wizyta genera³ Józefa Hallera w Kutnie zwi¹zana by³a bezpo�rednio
z trudn¹ sytuacj¹ na granicy niemieckiej i realn¹ gro�b¹ konfliktu. (...)
Grzegorz Cisak, Hallerczycy. Walka - Niepodleg³o�æ - Pamiêæ, £owicz 2011

Zespó³ muzyczny �Talary� dzia³aj¹cy w Chro�nie, gmina £aniêta, w latach
1954-1970. Za³o¿ony przez braci Cie�laków (od lewej): Miros³aw - skrzypce;
Stefan - akordeon trzyrzêdowy, w³oski �Soprani�; Henryk - bêbny z napi-
sem �Bawimy siê� oraz Zofia siostra (druga od lewej) i kole¿anki: Zofia
i Zuzanna Szalikowskie oraz Helena Najman (foto 1964 rok).

dobrym. Praktykuj¹c w kierunku dyplomacji, dziêki wstawiennictwu
i rekomendacji genera³a Stanis³awa Bu³ak Ba³achowicza, przyjaciela ojca,
podjê³a pracê w jednym z ministerstw w Warszawie. Bombardowania
stolicy i ewakuacja urzêdów, na pocz¹tku wrze�nia 1939 roku, sk³oni³y j¹
do przedostania siê w rodzinne strony na Wschód do Wo³ynia, gdzie po
prawie dwóch tygodniach wêdrówki; trochê poci¹giem, trochê furmank¹,
ale najczê�ciej piechot¹, dotar³a 16 wrze�nia do domu rodzinnego, gdzie
nastêpnego dnia nast¹pi³a sowiecka inwazja na wschodni¹ czê�æ Polski.
Rozpocz¹³ siê czas prze�ladowañ i tu³aczki. Najpierw represje sowieckie,
gdzie pierwsz¹ ofiarê poniós³ m¹¿ siostry Antoniny Wincenty Zaleski,
który jako m³ody porucznik WP aresztowany i osadzony w Kozielsku
zosta³ zamordowany strza³em w ty³ g³owy. Rodzony brat Heleny Adolf,
jako m³ody partyzant, wraz z kolegami organizowa³ akcje ochrony
ludno�ci polskiej na tych terenach przed napadami band UPA, pó�niej
podoficer Armii Krajowej, wcielony si³¹ do Armii Ludowej dotar³ do
Berlina, gdzie by³ ranny. Przetrwanie wojny i okupacji pozwoli³o Helenie
i jej bliskim dziêki bieg³ej znajomo�ci obcych jêzyków (niemieckiego,
rosyjskiego i ukraiñskiego) pracuj¹c jako t³umacz i sekretarka. Po zakoñ-
czeniu dzia³añ wojennych wróci³a do zniszczonej Warszawy, wiedz¹c ¿e
jej wykszta³cenie nie pasuje zbytnio do nowego ustroju Polski Ludowej.
Tam te¿ dowiedzia³a siê, ¿e w Kutnie powsta³a �rednia szko³a kupiecka,
gdzie poszukuj¹ nauczycieli przedmiotów zawodowych. W szkole tej,
pó�niej Liceum Ekonomicznym, dzi� Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³. Grabskiego,
przepracowa³a ponad 35 lat, ucz¹c przedmiotów zawodowych, ale tak¿e
historii i prawoznawstwa. Jej liczni wychowankowie i uczniowie zajmo-
wali pó�niej ró¿ne wa¿ne stanowiska w urzêdach, instytucjach i przedsiê-
biorstwach Kutna i nie tylko. W Kutnie te¿ za³o¿y³a rodzinê i wychowa³a
dwóch synów. Dnia 14-go kwietnia tego roku Helena Handzelewicz
obchodzi³a swoje setne urodziny w gronie swoich najbli¿szych. Oprócz
synów dochowa³a siê trojga wnuków i trojga prawnucz¹t.

¯yczymy jej dalszych, d³ugich lat ¿ycia
w zdrowiu i wszelkiej pomy�lno�ci.

DWIE�CIE LAT!
Redakcja

STULATKA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W roku 1934 Helena z³o¿y³a egzamin
dojrza³o�ci i uda³a siê na studia do
Warszawy. Bêd¹c studentk¹ pierwszego
roku, w maju 1935 roku, z m³odzieñ-
cz¹ wra¿liwo�ci¹ obserwowa³a z okna
kamienicy kondukt ¿a³obny Józefa
Pi³sudskiego, na którego czele prowa-
dzono s³ynn¹ �Kasztankê� � ulubio-
nego konia marsza³ka. W koñcu listo-
pada 1938 roku, Helena ukoñczy³a
Szko³ê Nauk Politycznych, na
Wydziale Administracji Pañstwowej
i Komunalnej, broni¹c pracê dyplo-
mow¹ pod tytu³em �Ustrój pañstwo-
wy Trzeciej Rzeszy�, z wynikiem

W  zbiorach Muzeum Bitwy nad Bzur¹, Oddzia³u Muzeum Regionalnego
w Kutnie, znajduje siê kilka egzemplarzy szabel u¿ywanych przez ¿o³nierzy
polskich w 1939 r. S¹ to szable wz.21/22 i wz. 34. Szabla opracowana
w Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Warszawie, oznaczona jako wz. 34,
by³a ostatnim wzorem szabli bojowej stworzonym dla wojska polskiego.
Jej produkcjê rozpoczêto w 1936 r. w Hucie Ludwików w Kielcach, st¹d
popularna jej nazwa �Ludwikówka�. Do 1939 r. wyprodukowano blisko
40 tys. tej broni. W Muzeum znajduj¹ siê dwa egzemplarze tej broni. Szable
te charakteryzuje siê doskona³ymi w³a�ciwo�ciami bojowymi i piêknym
kszta³tem nawi¹zuj¹cym do siedemnastowiecznych szabli husarskich.
Maj¹ zamkniêt¹ mosiê¿nym kab³¹kiem rêkoje�æ z drewna bukowego
i g³owniê szlifowan¹ obustronnie w jedno zbrocze o d³. 82 cm. Pochwy
wykonywano z blachy stalowej. Surowo�æ wykoñczenia broni � brak bardziej
dekoracyjnej wersji oficerskiej, spowodowa³, ¿e wiêkszo�æ oficerów
niechêtnie przyjmowa³a now¹ broñ, pozostaj¹c przy szablach wz. 21/22.
Zanim szabla trafi³a do wojska, przechodzi³y ró¿ne testy, m.in. spuszczona
z wysoko�ci 2 m, musia³a przebiæ sztychem blachê o grubo�ci 2 mm, piê-
ciokrotnie przeci¹æ 5 milimetrowy prêt stalowy bez uszkodzenia g³owni,
nie mog³a pêkn¹æ ani siê odkszta³ciæ w wyniku uderzania p³azem o dêbowy
pieñ. Docenili j¹ wiêc ¿o³nierze pu³ków kawaleryjskich. I chocia¿ w 1939 r.
u³ani i strzelcy konni walczyli przewa¿nie pieszo (szable pozostawiali
wtedy przytroczone do siode³) przy pomocy karabinów, granatów i dzia-
³ek przeciwpancernych, to w nielicznych szar¿ach (m. in. pod Krojantami
i Wólk¹ Wêglow¹) szable w ich rêkach okaza³y siê skuteczna broni¹
w walce z piechot¹ niemieck¹.

SZABLA

Muzealne skarby

Trzydzie�ci lat temu w �Desie pod filarami� w Warszawie Muzeum - Zamek
w Oporowie zakupi³o fajansow¹ tabakierkê. Choæ z ubytkami w pokrywie
i pêkniêta kosztowa³a wówczas tyle, ile ma³a wie¿a hi-fi z dzier¿oniow-
skiej Diory. Uwagê przyci¹ga trójlistnym kszta³tem i bogat¹ wielobarwn¹
dekoracj¹ malarsk¹. Na wypuk³ym wieczku przedstawiono scenê fote
galantes z tañcz¹c¹ par¹ w rokokowych strojach w sielskim pejza¿u.
W tle zarys gór i widok na jezioro i gotycki zamek. Niebo z ob³okami
i ptactwem. Boki tabakierki dekorowane wielobarwnymi kwiatkami i owa-
dami. Górna krawêd� dna i dolna wieczka obwiedzione mosiê¿n¹ blach¹
z ci¹g³ym ornamentem z pere³ek. Po ¿mudnych poszukiwaniach okaza³o
siê, ¿e tabakierkê wykonano w drugiej po³owie XVIII wieku we Francji
w Aprey (Haute-Marne), gdzie dodatkowo istnia³a te¿ ma³a wytwórnia
biskwitów, w której Joseph Lallemant de Villehaut produkowa³ naturalnej
wielko�ci figury. Tabakiera z oporowskich zbiorów powsta³a w okresie
najwiêkszego rozkwitu form i popularno�ci za¿ywania tabaki. W �Panu
Tadeuszu� Adama Mickiewicza znale�æ mo¿na wiele wzmianek o tabace,
jako o bardzo wa¿nym elemencie ówczesnej kultury polskiej.
Oto jeden z fragmentów (fragment Ksiêgi IV):

��Zaczem wielkie powsta³y w ca³ej karczmie szmery;
Ksi¹dz Bernardyn uciek³ siê do swej tabakiery,
W kolej czêstowa³ mówców; gwar zaraz ucichn¹³,
Ka¿dy za¿y³ przez grzeczno�æ i kilkakroæ kichn¹³;
Bernardyn korzystaj¹c z przerwy mówi³ dalej:
�Oj, wielcy ludzie od tej tabaki kichali!
Czy uwierzycie Pañstwo, ¿e z tej tabakiery
Pan jenera³ D¹browski za¿y³ razy cztery?�
�D¹browski?� - zawo³ali. - �Tak, tak, on jenera³;
By³em w obozie, gdy on Gdañsk Niemcom odbiera³;
Mia³ co� pisaæ; boj¹c siê, a¿eby nie zasn¹³,
Za¿y³, kichn¹³, dwakroæ miê po ramieniu klasn¹³:
<<Ksiê¿e Robaku - mówi³ - Ksiê¿e Bernardynie,
Obaczymy siê w Litwie, mo¿e nim rok minie;
Powiedz Litwinom, niech mnie czekaj¹ z tabak¹
Czêstochowsk¹, nie biorê innej, tylko tak¹>>�.

Ryszard Rau � starszy kustosz

FRANCUSKA TABAKIERA JÓZEF HALLER W KUTNIE

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
�wiadectwo dojrza³o�ci (1934 r.).

Dyplom ukoñczenia uczelni
z 1938 roku.
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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
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-

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

KUTNOWSCY OLIMPIJCZYCY

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 2-poko-
jowe 48,40 m2, IV piêtro. Os.
�Grunwald� w Kutnie. Tel. 536-
599-047
Zamieniê mieszkanie komunal-
ne, 2 pokoje (1 z aneksem
kuchennym) na pokój z kuchni¹
w centrum. Tel. 604-254-132
Sprzedam nowy dom w Wierz-
biu lub zamieniê na bloki z do-
p³at¹. Tel 601-390-784
Sprzedam przyczepê D-46 oraz
p³ug 3-skibowy. Tel. 605-983-245
Sprzedam  rower damski
Cross-Accent z pe³nym wypo-
sa¿eniem, z³oto czerwony, na
gwarancji. Tel. 781-640-283
Sprzedam Generator Ekspress
Lotek i Zak³ady Bukmacher-
skie. Tel. 739-001-633
Sprzedam ³ó¿ko sk³adane, me-
talowe z materacem i szafê
tekstyln¹ oraz filmy na DVD.
Tel. 604-254-132
Sprzedam kanapê naro¿n¹ roz-
k³adan¹ (kolor wanilia), stan

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Poszukujemy pracowników
na stanowisku

KELNERA
Wiêcej informacji
pod numerami tel.

501-225-702, 534-225-702

Szaleñstwa ma³olatów
Oko³o godziny 7.10, 9 maja 2015
roku, dy¿urny kutnowskiej
komendy otrzyma³ informacjê, ¿e
w ¯ychlinie, na podwórku przy
ul. G³owackiego, na terenie pry-
watnej posesji, znaleziono zw³oki
67-letniej w³a�cicielki domu.
Kobieta by³a zakrwawiona,
posiada³a rany k³ute. Tej nocy
przebywa³a u niej w domu 10-let-
nia wnuczka, która równie¿
posiada³a rany ciête r¹k i pleców.
Zosta³a przewieziona Lotniczym
Pogotowiem Ratunkowym do
jednego z ³ódzkich szpitali.
Z dotychczasowych ustaleñ wynika,
¿e stan dziewczynki jest stabilny.
Oko³o godziny 11:40 policjanci
zatrzymali w odleg³o�ci kilometra
od miejsca zbrodni dwóch nasto-
latków w wieku 15 i 16 lat mog¹-
cych mieæ zwi¹zek z tragicznymi
wydarzeniami. Mieli na sobie
zakrwawione ubrania. Jednym
z nich jest wnuczek zmar³ej.
Makabrycznego odkrycia rano
dokona³a mieszkaj¹ca niedaleko
córka Maryli W. Najprawdopo-
dobniej do tragedii dosz³o w so-

botê w nocy. W pi¹tek przebywa-
³a w tym domu trójka ch³opców.
Jednego z nich zabra³a stamt¹d
matka, a drugi mia³ zostaæ na noc.
Z relacji znajomych wnuczka
z Gimnazjum w ̄ ychlinie wynika,
¿e przed weekendem pokazywa³
on w szkole nó¿. Mówi³ te¿, ¿e
chce zabiæ babciê, bo jej nie lubi.
Wcze�niej w szkole zaatakowa³
dziewczynkê, dusi³ j¹, a¿ go od-
ci¹gniêto od niej. Na swój profil
na Facebooku 16-latek wrzuci³
filmik, na którym pokazuje nó¿
zakupiony przez Allegro, praw-
dopodobnie narzêdzie zbrodni.

Jan Widz

Denaci
W Kutnie, przy ulicy Sobieskiego
i w pobli¿u cmentarza ¿ydowskie-
go, na placu budowy pracownicy
odkryli ludzkie szcz¹tki. Spraw¹,
szkieletu, podobnie jak przy budowie
fontanny na placu Pi³sudskiego,
zajê³a siê Prokuratura Rejonowa
w Kutnie. Biegli oceni¹ ile lat
szkielet pozostawa³ w ziemi.

Niebezpieczna �18�
W miejscowo�ci Komadzyn, na 18
urodzinach mieszkañca gminy

Oporów, dwaj nieproszeni go�cie
pobili mê¿czyznê. �Go�cie� zostali
zatrzymani. Uroczysto�æ odbywa³a
siê w remizie stra¿ackiej. Oko³o
godziny 23.00 do budynku weszli
dwaj mê¿czy�ni. Rodzice jubilata
wyprosili ich na zewn¹trz. Ojciec
jubilata poprosi³ ich o opuszczenie
terenu remizy. Wtedy napastnicy
zaczêli go biæ piê�ciami i kopaæ po
ca³ym ciele. Nastêpnie oddalili siê
w stronê Kutna. Policjanci, dziêki
dok³adnemu opisowi,  zatrzymali
ich w Kutnie. To dwaj 17-letni kut-
nianie, obaj nietrze�wi. Zatrzymani
mieli po oko³o 1 promilu alkoholu
w organizmie.

Bez zabezpieczenia
W Ostrowach, z niezabezpieczonych
pomieszczeñ gospodarczych, z³o-
dziej skrad³ �rodki ochrony ro�lin
i 30 litrów oleju napêdowego. Straty
w³a�ciciela  oko³o 1500 z³otych.
W Bedlnie, z niezabezpieczonego
gara¿u, skradziono podkaszarkê
Geko, wiertarkê i wkrêtarkê Makita.
Straty wynios³y oko³o 2 tys. z³otych.
W Z³otnikach, gmina Kutno, z nie-
zabezpieczonego gara¿u na terenie
prywatnej posesji z³oczyñca ukrad³

rower miejski Folta beta oraz 60
litrów oleju napêdowego. Straty
w wysoko�ci oko³o 1300 z³otych.
W miejscowo�ci Kolonia Strzegocin,
gmina Kutno, wykorzystuj¹c brak
zamkniêcia gara¿u skradziono kosê
i pi³ê spalinow¹ Stihl. Straty w³a-
�ciciel wyceni³ na oko³o 2 tys. z³.
W Dobrzelinie, gmina ¯ychlin,
z zamkniêtego gara¿u z³odziej
ukrad³ ze stoj¹cego w nim otwartego
samochodu dostawczego wiertarkê,
szlifierkê k¹tow¹ i przewody roz-
ruchowe. Straty wynios³y oko³o 500
z³otych.

�Nie (przy)dzwoñ
za kierownic¹�
Prawie co czwarty wypadek drogowy
to skutek korzystania z telefonów
komórkowych w czasie jazdy. Skala
zjawiska to sygna³ do wprowadzenia
dla kierowców dzia³añ motywuj¹-
cych do zmiany z³ych drogowych
nawyków. Rusza  ogólnopolski pro-
jekt �Nie [przy]dzwoñ za kierow-
nic¹�, którego celem jest u�wiado-
mienie kierowcom zagro¿eñ zwi¹-
zanych z korzystaniem z telefonu
podczas prowadzenia samochodu.

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

bardzo dobry. Tel. 781-640-283
Sprzedam porcelanê �Cho-
dzie¿�; miseczki 12 szt; wazon,
kryszta³y. Tel. 608-615-325

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

Tel. 609-107-203

Zainspirowany imprez¹, która ma siê odbyæ w Kutnie 14 maja 2015
roku, Wojewódzkie Obchody Dnia Olimpijczyka oraz nadchodz¹cym
Rokiem  Olimpijskim 2016 - postanowi³em poszperaæ po ksi¹¿kach
i odszukaæ ludzi zwi¹zanych z Kutnem, i nale¿¹cych do rodziny olim-
pijskiej. Szczegó³nie czerpa³em informacje ze wspania³ej pozycji lite-
rackiej autorstwa Bogdana Tuszyñskiego i Henryka Kurzyñskiego �Od
Chamonix i Pary¿a do Vancouver - Leksykon olimpijczyków polskich
1924-2010 r.�. Ta licz¹ca ponad 1200 stron pozycja zamieszcza bogate
informacje o prawie wszystkich olimpijczykach polskich. Z ludzi, którzy
urodzili siê w Kutnie, lecz ich kariery nie do koñca z Kutnem by³y
zwi¹zane, odnalaz³em trzech. Zalewski Stanis³aw - ¿eglarz wystartowa³
w Berlinie w 1936 r., Czerbniak Jerzy wychowywa³ siê w Kutnie,
nastêpnie zwi¹zany z miastem £ód� - lekkoatleta w Monachium w 1972 r.
w sztafecie 4x100 m i Wróblewski Stanis³aw - zapa�nik. Startowa³ na
Olimpiadzie w Moskwie - 1980 r. Ich sylwetki i opisy podajê w ca³o�ci
za wspomnianym wy¿ej dzie³em.
Zalewski Stanis³aw Euzebiusz (1907-1972) - ¿eglarz (174 cm, 57 kg).
Ur. 16.12.1907 Kutno, syn Paw³a Oktawiana i Wandy Florianowicz.
Zm. 23.12.1992 Warszawa. Kluby: AZS Warszawa, Yacht Klub Polski
Warszawa; Polski Klub Morski Gdynia. Igrzyska Olimpijskie: 1936
Berlin: klasa R-6 - 11 m, na 12 start. z wynikiem 18 pkt. (zwyciê¿y³a
Wielka Brytania - 67 pkt., w sk³adzie: M.A. Bellville, R.T. Hamer, C.S.
Leaf, L.J. Martin, C.A. Boardman). Miejsca za³ogi polskiej w poszcze-
gólnych wy�cigach: 10/30 - 11/20/2.0 - 11/2.0 - 9/40 - 9/4.0 - 10/3.0.
Za³ogantami jachtu �Danuta� byli poza tym: Janusz Zalewski (kpt.) oraz
A. Olszewski, J. Sieradzki i J. Szajba. Czo³owy ¿eglarz regatowy
Warszawy i Polski w latach trzydziestych. W 1934 r. z Mieczys³awem
Kusnerzem, Romualdem Bidermanem, braæmi Andrzejem i Maciejem
Miszewskim, Henrykiem Szymañskim i Tadeuszem Zió³kowskim
uczestniczy³ w regatach Tygodnia Kiloñskiego. By³ to pierwszy start
¿eglarzy polskich w zawodach tej rangi. Absolwent Mêskiego Zwi¹zku
Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkó³ �rednich w Warszawie
i Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej Politechniki Warszawskiej. W 1931 r.
uzyska³ tytu³ sternika �ródl¹dowego, a w 1956 kapitana morskiego
i przybrze¿nego. Po 1945 r. mieszka³ w Warszawie, gdzie pracowa³
jako konstruktor. W 1948 r. zosta³ cz³onkiem honorowym Yacht Klubu
Polski, a w 1983 r. Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego. Pochowany na
warszawskich Pow¹zkach.
Czerbniak Jerzy - lekkoatleta (178 cm, 72 kg) sprinter. Ur. 29.09.1947
Kutno, syn Jana i Marianny Ró¿yckiej. Klub MKS AZS £ód� 1965-
1975. IO: 1972 Monachium: 4x100 m - 1m. w III przedb. (6 dru¿.)
z czasem 39.11,3 m. w pó³fin. (8 dru¿.) z czasem 39.90,6 m. w finale
(8 dru¿.) z czasem 39.03 (zw. USA - 38.19). Partnerami byli: T. Cuch,
Z. Nowosz, S. Wagner. 5-krotny reprezentant Polski w meczach miê-
dzypañstwowych (1972-1973), 7 startów, 1 zwyciêstwo indywidualne.
3-krotny rekordzista Polski: 4x100 m. w repr.- 38.9 (29.07.1972 War-
szawa), 38.8 (9.08.1972 Warszawa), 38.90 (9.09.1972 Monachium).
Mistrz Polski (1972) i wicemistrz kraju (1974) w biegu na 200 m.
Rekordy ¿yciowe: 100 m - 10.53 (17.08.1972 Warszawa, 200 m - 21.1
(30.07.1972 Warszawa) i 21.21 (19.08.1972 Warszawa). Absolwent
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J.H. D¹browskiego w Kutnie i Wy-
dzia³u Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu £ódzkiego, który ukoñ-
czy³ z wyró¿nieniem (1970). Pracownik naukowy U£, wyk³adowca
akademicki, dr fizyki (1979), dr hab. (1993), prof. nadzw. (1994), kie-
rownik Zak³adu Fizyki Powierzchni w Katedrze Fizyki Cia³a Sta³ego
U£ i prorektor ds. nauki i rozwoju Wy¿szej Szko³y Informatyki w £odzi
2001. Ma dwoje dzieci - syna Piotra (1975) i córkê Krystynê (1979).
Mieszka w £odzi.
Wróblewski Stanis³aw Eugeniusz - (154 cm, 52 kg) zapa�nik stylu
klasycznego (w. musza 52 kg). Ur. 13.09.1959 r. Kutno, syn Jana i Zofii
W³odarczyk. Kluby: LKS ¯u³awy Nowy Dwór Gdañski 1975-1979;
Si³a Mys³owice 1979-1989; Trenerzy: Roman Kokoszka, Leon Jasiñ-
ski, Jan Stawowski i Jan Adamaszek. IO: 1980 Moskwa: styl klas.,
waga musza 52 kg - w pierwszej walce przegra³ 6:7 z N. Gin¹ (Rumu-
nia), w drugiej pokona³ 19:6 el-Oulabiego (Syria), w trzeciej uleg³ w
7.30 min. L Àaczowi (Wêgry), odpad³ z turnieju, zajmuj¹c 6 m. na 10
start. (zw. Blagidze ZSRR). 2-krotny mistrz Polski w. muszej - 1986,
1989 i finalista ME: 1986 Ateny (4 m.), 1990 Poznañ (6 m.). Absol-
went Zasadniczej Szko³y Zawodowej (tokarz). Po ukoñczeniu kariery
sportowej w kraju wyjecha³ do Niemiec, gdzie walczy³ w lidze zapa-
�niczej.

Olimpijczycy, którzy nie urodzili siê w samym Kutnie,
ale mocno uczestniczyli w ¿yciu naszego miasta

Henryk Tomasz Reyman - pi³karz, olimpijczyk z Pary¿a 1924 roku.
Mistrz Polski z zespo³em Wis³y oraz zdobywca Pucharu Polski. 12 razy
gra³ w reprezentacji Polski. Dwukrotny król strzelców polskiej ligi.
Barwna postaæ, za³o¿yciel Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Kutnie.
Reyman Henryk ur. 28.07.1897 r. w Krakowie; zmar³ 11.04.1963 r.
w Krakowie, syn W³adys³awa i Franciszki Czernej z Kutnem zwi¹zany
od 1933 r., do okupacji. Uczestnik Kampanii Wrze�niowej - po okupacji
powróci³ do Krakowa. Patron Stadionu Miejskiego w Kutnie.
Kolejna  postaæ to olimpijczyk z Monachium 1972 oraz Montrealu 1976
srebrny i br¹zowy medalista - to urodzony w 1951 roku w Pi¹tku
- Mieczys³aw Nowicki. Pan Mieczys³aw, g³ówny inspirator majowej
imprezy, od lat zwi¹zany z kutnowskim sportem. W roku 1992 zosta³
Honorowym Prezesem Kutnowskiego Towarzystwa Cyklistów. Inspirator
wielu wy�cigów i imprez na terenie Kutna, np. Wy�cig Solidarno�ci
i Olimpijczyków, konkurs na 70-lecie Ruchu Olimpijskiego, mecze
pi³karskie: kolarze - kobiety, to tylko czê�æ wspomnieñ. Mieczys³aw
Nowicki zosta³ delegatem P³ockiego Okrêgu Zwi¹zku Kolarstwa na
Zjazd PZKol, gdzie wybrano Go wiceprezesem. Dziêki niemu z Kut-
nowskim Towarzystwem Cyklistów zwi¹zali siê kolejni olimpijczycy,
czyli Jan Kudra, który zosta³ honorowym cz³onkiem KTC w 1994 r.
Urodzony niedaleko Kutna, bo w Sierakowie, Wojciech Matusiak równie¿
uczestniczy³ w organizowanych przez KTC imprezach. (c.d.n.)

Andrzej Bielicki
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

¯YCIE SPORTOWE

Koszykówka

Pi³ka no¿na Ciê¿ary

Przyje¿d¿a do Kutna na mecze �Polfarmexu� gor¹co go dopinguj¹c. Jest
wrêcz zaskoczona, ¿e beniaminek Tauron Basket Ligi tak znakomicie spisa³
siê w rozgrywkach mistrzowskich (a mog³o byæ jeszcze lepiej - gdyby
szczê�cie w niektórych spotkaniach naszym dopisa³o). Podczas ostatniego
pobytu w Kutnie pani Joanna nie mia³a s³ów uznania dla w³adz miasta
i kutnowskiego samorz¹du za jedn¹ z najlepszych w Polsce stref ekono-
micznych, która jest prawdziw¹ przemys³ow¹ wizytówk¹ miasta. Zwró-
ci³a te¿ uwagê, ¿e mêski basket cieszy siê w Kutnie wielk¹ popularno�ci¹
i jest wokó³ niego wspania³y klimat, a atmosfera na meczach �Polfarmexu�
budzi u przyje¿d¿aj¹cych niek³amany podziw. Joanna Skrzydlewska jeszcze
doda³a, ¿e jak powstanie (byæ mo¿e nied³ugo) hala sportowo-widowiskowo-
wystawowa, to do pe³ni szczê�cia ju¿ wiele nie zostanie. I ma racjê!!!
Pani Joanna spotka³a siê równie¿ z dru¿yn¹ koszykarzy kutnowskiego
�Polfarmexu� podczas treningu w hali SP nr 9.

KOCHA KUTNO I ... SPORT
Przyje¿d¿a czêsto do naszego, piêkniej¹cego z dnia na dzieñ, miasta nie
tylko s³u¿bowo. Lubi - co podkre�la na ka¿dym kroku - patrzeæ na szybki
rozwój grodu nad Ochni¹. Joanna Skrzydlewska, bo o Niej jest mowa,
jest znanym i cenionym cz³onkiem Zarz¹du Województwa £ódzkiego oraz
niezmiernie aktywnym dzia³aczem sportowym. To dziêki Niej i Rodzinie
(zw³aszcza ojcu) prê¿nie rozwija siê sekcja ¿u¿lowa �Orze³� w £odzi
(aktualnie I liga). Partycypuj¹ oni finansowo w tê dynamiczn¹ dyscyplinê
sportow¹ w stolicy naszego regionu.

Kolejnym sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ kutnianina (jednego z laure-
atów plebiscytu �Powiatowego ¯ycia Kutna� na �Najlepszego zawodnika,
trenera, dru¿ynê Ziemi Kutnowskiej 2014 r.�)Antoniego Kaliñskiego
w Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski Weteranów w Podnoszeniu
Ciê¿arów. Zawody zosta³y rozegrane w Bia³ogardzie (Zachodniopomor-
skie). Bra³o w nich udzia³ blisko 120 osób; w tym 10 kobiet oraz Bia³oru-
sini, Litwini, Czesi. Antoni Kaliñski startowa³ w kategorii wagowej do
69 kg i kategorii wiekowej 60-65 lat. W dwuboju olimpijskim ud�wign¹³
132 kg. Zdoby³ z³oty medal i tytu³ Miêdzynarodowego Mistrza Polski.
Gratulujemy ambitnemu Antosiowi tego zaszczytnego lauru!

KALIŃSKI NADAL ZWYCIĘŻA

Na boisku �Orlika� przy miejscowej Szkole Podstawowej (operatywna
dyrektor Ma³gorzata Strêbska) rozegrano fina³ wojewódzki dziewcz¹t
�Ma³a pi³karska kadra czeka�. Do rozgrywek uprawnione by³y zawod-
niczki rocznik 2002 i m³odsze. W tych �wietnie zorganizowanych zawodach,
których celem by³o wy³onienie mistrza regionu ³ódzkiego, bra³o udzia³
osiem dru¿yn z powiatów: be³chatowskiego, ³êczyckiego, kutnowskiego
- dwa zespo³y: Ostrowy i D¹browice, skierniewickiego, piotrkowskiego,
rawskiego i radomszczañskiego. Startuj¹ce ekipy musia³y byæ cz³onkami
Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe. Organizatorem tej bardzo interesu-
j¹cej i stoj¹cej na wysokim poziomie imprezy by³o Wojewódzki Zrzeszenie
LZS w £odzi i Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kutnie (przewodnicz¹cy
W³adys³aw Sokó³). Patronat prasowy sprawowa³o �Powiatowe ¯ycie
Kutna�, a wszystkie mecze sêdziowali - Tomasz Garwicki i Krzysztof
Walczak. Opiek¹ medyczn¹ zajmowa³a siê sympatyczna pani Iwona Przed-
bolska. W spotkaniach eliminacyjnych: £êczyca-Be³chatów 3:0, Kutno I
(Ostrowy) - Kutno II (D¹browice) 0:1 (Katarzyna Kotliñska), Skierniewice
- Piotrków Trybunalski 0:0, Radomsko - Rawa Maz. 1:0, Be³chatów -
Skierniewice 1:1, Rawa Mazowiecka - Kutno II 1:0, £êczyca - Piotrków
Tryb. 1:0, Kutno I - Radomsko 0:1, Piotrków Tryb. - Be³chatów 1:0, Kutno II
- Radomsko 0:1, Skierniewice - £êczyca 0:1, Rawa Maz. - Kutno I 2:0.
W pó³fina³ach: Radomsko - Piotrków Tryb. 1:0, £êczyca - Rawa Maz. 3:0.
W meczu o trzecie miejsce Rawa Maz. - Piotrków Tryb. 2:0, a w spotkaniu
o pierwsz¹ lokatê i reprezentowanie województwa ³ódzkiego w zawo-
dach szczebla centralnego w Siedlcach £êczyca po dobrym spotkaniu
pokona³a 1:0 Radomsko. Kolejno�æ turnieju dziewcz¹t w Ostrowach:
1. £êczyca (SP �winice Warckie), 2. Radomsko, 3. Rawa Mazowiecka,
4. Piotrków Trybunalski, 5. D¹browice, 6. Skierniewice, 7. Be³chatów,
8. Ostrowy. Cztery pierwsze dru¿yny otrzyma³y puchary, a trzy pierwsze
medale. Najlepsz¹ bramkark¹ zosta³a Kinga Jó�wiak z £êczycy, a strzel-
czyni¹ - jej kole¿anka szkolna Julia Jaszczak (5 goli). Dziewczêta gra³y
piêkn¹ i ambitn¹ pi³kê, a momentami by³y zdecydowanie lepsze od mêskich
rówie�ników. Cenne puchary, medale i dyplomy wrêczali: przewodnicz¹cy
Rady Wojewódzkiej Ludowe Zespo³y Sportowe w £odzi i zarazem prze-
wodnicz¹cy Sejmiku Województwa £ódzkiego Marek Mazur, wicestarosta
kutnowski Zdzis³aw Trawczyñski oraz wójt gminy Nowe Ostrowy Zdzis³aw
Kostrzewa. Dopisa³a pogoda i tylko szkoda, ¿e w ostatniej chwili nie
dojecha³y do Ostrów dru¿yny z Opoczna i Pajêczna. Niech ¿a³uj¹, bo
futbolowy turniej w Ostrowach by³ nie tylko rywalizacj¹ na boisku, ale
te¿ doskona³¹ zabaw¹ pe³n¹ zasad fair play. Brawo organizatorzy!

UDANY TURNIEJ W OSTROWACH

KS Sand Bus Kutno - LKS �winice Warckie 10:1 (6:1)
Kutno: Mateusz Wojtczak, Marcin Ma�liñski ( w 10 min. uleg³ kontuzji
i zast¹pi³ go Igor Wójcik), Rafa³ ¯emiga³a, Bartosz Kaczor, Mariusz
Jakubowski, Jacek Walczak (69 Adrian Krzymieniewski), Adrian Bartczak
(46 Micha³ Wietrzyk), Piotr Michalski, Damian Ziemniak, Andrzej Grzegorek,
Micha³ £awniczak (83 Piotr Pierzcha³a). Bramki: 1:0 - Kaczor (5), 2:0 -
Kaczor (11), 3:0 - Michalski (15), 4:0 - Ziemniak (20), 5:0 - Grzegorek (24),
5:1 - Dominik Stasiak (25 karny), 6:1 - Jakubowski (44), 7:1 - Ziemniak (68),
8:1 - Wietrzyk (78), 9:1 - Michalski (85), 10:1 - Michalski (90).

Po¿yteczny sparing
Wykorzystuj¹c przerwê w rozgrywkach mistrzowskich kutnianie rozegrali
mecz kontrolny w Sompolnie z miejscow¹ dru¿yn¹ graj¹c¹ w klasie okrê-
gowej Konin.

GKS Sompolno - KS Sand Bus Kutno 4:1 (2:1)
Zespó³ kutnowski gra³ w okrojonym sk³adzie. Honorowego gola (na 1:1)
w 31 minucie zdoby³ Micha³ £awniczak. Kierownik dru¿yny Andrzej
Królak stwierdzi³, ¿e po tej konfrontacji z ekip¹ z innej klasy rozgrywkowej
i innego regionu czeka team �Kutno� jeszcze du¿o, du¿o pracy.

„KUTNO” GROMI
Ponad piêæset osób ogl¹da³o, w �wiêto Pracy - 1 Maja, dobry i bramko-
strzelny mecz ³ódzkiej klasy A (gr. III) w wykonaniu dru¿yny lidera tabeli
KS Sand Bus Kutno. Podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza
momentami grali tak sk³adnie i technicznie, ¿e rêce same sk³ada³y siê do
oklasków. Widaæ �wietn¹ ju¿ pracê selekcjonera. Na uznanie zas³uguj¹
m³odzi pi³karze, wychowankowie �Kutna�, którzy s¹ stopniowo i w miar¹
swoich futbolowych umiejêtno�ci wprowadzani do dru¿yny reprezenta-
cyjnej seniorów. A kolejka robi siê d³uga... i dobrze, bo jest w�ród za-
wodników konkurencja. W meczu szóstej kolejki rundy wiosennej sezonu
2014/2015 zadebiutowa³ (udanie) 17- letni Adrian Krzymieniewski,
a warto te¿ podkre�liæ, ¿e w teamie trenera Ryszkiewicza graj¹, i to
z powodzeniem: Adrian Bartczak (16,5 lat) i Igor Wójcik (lat 18). Za
powo³anie ich do pierwszego sk³adu odp³acaj¹ ... dobr¹ i m¹dr¹ gr¹. Mecz
z dru¿yn¹ ze �winic Warckich by³ praktycznie rozgrywany do jednej bramki.
�Ludowcy� próbowali nadrabiaæ braki ofensywno- defensywne ambicj¹,
ale to im nie pomog³o. Jedynego gola zdobyli dziêki sêdziemu, który przy-
zna³ im �karnego z kapelusza�. Nastêpny mecz w Kutnie odbêdzie siê
16 maja (godz. 16.00) z Victori¹ Grabów, z któr¹ to kutnianie przegrali na
wyje�dzie 1:2.

Ponad dwie�cie uczniów ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych bra³o
w nim udzia³. Biegano na terenach rekreacyjnych przy Ochni. Organiza-
torem tej cyklicznej ju¿ imprezy by³ kutnowski MOSiR.

Wyniki w kategorii szkó³ podstawowych:
1. Milena Budner - SP 9 Kutno
2. ¯aneta Ma�lanka - SP Ostrowy
3. Julia Walczak - SP 9 Kutno
1. Patryk Cie�lak - SP 4 Kutno
2. Dawid Szadkowski - SP Ostrowy
3. Przemys³aw Szczepañski - SP 6 Kutno

Dru¿ynowo:
1. SP 9 Kutno 379 pkt.
2. SP Ostrowy 48 pkt.
3. SP 4 Kutno 38 pkt.

Wyniki w kategorii gimnazjów:
1. Karolina Jankowska - Gim. 1 Kutno
2. Marta Erwiñska - Gim. 2 Kutno
3. Emilia Ku�min - Gim. 1 Kutno
1. B³a¿ej Wilanowski - Gim 2 Kutno
2. Tomasz Gawêda - Gim. 3 Kutno
3. Bartosz Stasiak- Gim. 3 Kutno

Dru¿ynowo:
1. Gim. 3 Kutno 200 pkt.
2. Gim. 1 Kutno19 198 pkt.
3. Gim. 2 Kutno 138 pkt.

BIEG O PUCHAR WIOSNY

Uroczyste obchody bêd¹ mia³y charakter wojewódzki i odbêd¹ siê 14 maja
o godzinie 12.00 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Tomasza
Reymana w Kutnie. Ta niezwykle presti¿owa dla naszego miasta impreza
przebiegaæ bêdzie pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa
£ódzkiego, a jej g³ównymi organizatorami s¹: prezydent miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski i prezes Zarz¹du Regionalnej Rady Olimpijskiej
w £odzi Mieczys³aw Nowicki. W programie miêdzy innymi spotkanie
z Olimpijczykiem (dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
ceremonia³ olimpijski i rozpoczêcie �Czwartków Lekkoatletycznych�.
W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca prezydent miasta Kutna spotka siê
z Olimpijczykami Regionu £ódzkiego i przedstawicielami �rodowiska
kutnowskiego sportu, a w Kutnowskim Domu Kultury, w ramach imprez
towarzysz¹cych, czynna bêdzie wystawa po�wiêcona plakatom olimpij-
skim. Bêdzie te¿ ekspozycja plenerowa na cze�æ Olimpijczyków.

DZIEŃ OLIMPIJCZYKA

Ciê¿ary

Sukcesem zakoñczy³ siê start kutnian w XIX Mistrzostwach Pruszkowa.
Zawodnicy �Tytana Team Kutno� dru¿ynowo zajêli pierwsze miejsce
i tym samym wywalczyli Puchar Prezydenta Pruszkowa. Indywidualnie:
Mateusz Gajewicz - junior do 23 lat - w klasie open z wynikiem 200 kg
by³ pierwszy; zwyciê¿y³ tak¿e Tadeusz Kaczmarek, który w kategorii
wagowej do 67,5 kg uzyska³ rezultat 120 kg; Maciej Stêpniak w kategorii
do 120 kg by³ trzeci z wynikiem 200 kg. Ponadto Piotr Stankiewicz
- junior do 23 lat, zdoby³ szóst¹ lokatê maj¹c 142.5 kg.

LAUR DLA „KUTNA”

FOTOGRAFICZNE WSPOMNIENIA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 406

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: I1-A5-E9-G6-B9-E1-L12-C8
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

Poziomo: A-1. Komputer IBM A-7. Tytu³ dramatu Marii Wie-
lopolskiej B-9. Szata duchownych prawos³awnych C-1. Drzewo
owocowe D-9. T³um E-1. Notarialny lub nadania E-5. Przychyl-
no�æ G-1. �Zapach ...� (dramat obyczajowy z Al Pacino) I-1.
Jednorazowa porcja surówki do pieca hutniczego I-6. Ubóstwianie
J-9. Gra z owaln¹ pi³k¹ K-1. Pospolite drzewo (czerwone owoce
s¹ lecznicze) L-9. Drapie¿nik z kunowatych M-1. To drzewo jest
jak d�wiêk na piêciolinii M-5. Nowy model Toyoty.

Pionowo: 1-A. Rozwija siê w powie�ci, a tak¿e w filmie 1-I.
Ma³pa szerokonosa 2-E. Niepowodzenie (potocznie) 3-A. Gniew,
przera¿enie 3-I. Nie jeden na wawelskich �cianach historycznych
komnat 4-F. Gryczana s³odko�æ 5-A. Wzór do na�ladowania 5-J.
Fusy 6-E. Syn Boryny z powie�ci Reymonta 7-A. �rodek prze-
czyszczaj¹cy 7-I. Widmo 9-A. ¯adna nie hañbi 9-I. Stan podobny
do niepe³nego snu 11-A. Czê�æ ceny detalicznej 11-I. W powie�ci
¯eromskiego �posz³y w las� 13-A. Nagra³a �Fleciki� 13-I. �... serca
biciem� z repertuaru A. Zauchy.          oprac. Jerzy Ka³u¿ka

dosyæ krêta. Zdecydowa³ o tym bodaj niezbyt trafny wybór kierunku
studiów. Po zdaniu egzaminu maturalnego w kutnowskim liceum im. J.H.
D¹browskiego w 1953 r. (to by³a wtedy 11-latka), zda³em egzamin na
Politechnikê Gdañsk¹. Okaza³o siê, ¿e jestem bardziej humanist¹ ni¿
technikiem, tote¿ studiów nie ukoñczy³em. W Gdañsku zwi¹za³em siê ze
Studenckim Teatrem Satyrycznym �Bim-Bom�, z którym m.in. by³em
uczestnikiem Festiwalu M³odzie¿y i Studentów w Warszawie.
- Pana zacna persona uto¿samia siê z kilkoma dzia³ami naszego ¿ycia
i zainteresowaniami. Podczas konwersacji z panem bêdziemy je stopnio-
waæ. Dobrze? Zacznijmy od pracy zawodowej.
- Pierwsz¹ moj¹ zarobkow¹ prac¹ by³a wakacyjna praca w Gdañskiej Stoczni
Remontowej. Tam zdoby³em zawód konserwatora metali. Do Kutna wró-
ci³em w 1958 r. i podj¹³em pracê w LP¯, potem w ZMS, a od 1960 r.
w FMR �Kraj� w Kutnie. Tam te¿ ukoñczy³em kutnowskie Technikum
Mechaniczne dla pracuj¹cych w 1967 r. W³a�nie w czasie pracy w �Kraju�
zapada³y decyzje decyduj¹ce o dalszym moim losie. Zreszt¹ niektóre
wymuszone, jak np. ta dotycz¹ca wojska. Armia przypomnia³a sobie, ¿e
nie dokoñczy³em Studium Wojskowego i w 1963 r. wcielono mnie do
WSO w £odzi, gdzie wyszkolono mnie na podporucznika. Kolejne
powo³ania na æwiczenia rezerwy skutkowa³y awansem na porucznika.
Równie niesamodzieln¹ decyzj¹ by³o powo³anie mnie na dyrektora KPPT
w Kutnie w 1968 r. Do �Kraju� wróci³em po trzech latach. W fabryce
pracowa³em do 1984 r. Przez nastêpne dwa lata pracowa³em w Zak³adzie
Ema-Elester w Topoli Królewskiej. Kolejn¹ pracê podj¹³em w Kutnie na
stanowisku dyrektora STW. By³ to rok 1986. By³a to ostatnia praca zawo-
dowa w sektorze pañstwowym. Od 2000 r. jestem emerytem.
- G³ówn¹ pana pasj¹ jest my�listwo. Jak to siê zaczê³o i ... aktualia.
- Z ³owiectwem zetkn¹³em siê w �Kraju�, bowiem tam pracowali my�liwi.
Oni zapraszali mnie nie tylko na polowania, ale na wypady w teren zwi¹-
zane z ochron¹ i dokarmianiem zwierzyny. Wci¹gnê³o mnie to na tyle, ¿e
w 1963 r. zda³em egzamin ³owiecki i czynnie zacz¹³em uprawiaæ ³owiec-
two. Szybko, bo ju¿ w 1966 r., zosta³em sekretarzem Zarz¹du K.£. �Dzik�
w Kutnie, a od 1983 do 2004 r. by³em jego prezesem. Na prze³omie ustro-
jowym wybrano mnie prezesem Wojewódzkiej Rady £owieckiej w P³ocku
i cz³onkiem Naczelnej Rady £owieckiej w Warszawie. Funkcje te pe³ni³em
w latach 1990-2000. Ko³o :Dzik� jest moim jedynym ko³em ³owieckim
do dzi�. Jestem jego seniorem tak sta¿em, jak i wiekiem, i jak dot¹d jedynym
kutnowianinem w naczelnych w³adzach naszego zwi¹zku. Odznaczono
mnie Br¹zowym, Srebrnym i Z³otym Medalem Zas³ugi £owieckiej oraz
najwy¿szym odznaczeniem �Z³om�.
- Dalej jest poezja i proza.
- £owiectwo prze¿ywane emocjonalnie jako aktywny kontakt z natur¹
spowodowa³o potrzebê opisania swoich przygód i odczuæ. Mia³ w tym
równie¿ udzia³ przyp³yw wolnego czasu na emeryturze. Z³o¿y³o siê to na
kilka ju¿ ksi¹¿ek, g³ównie po�wiêconych ³owiectwu. S¹ to: �Upolowane
w pamiêci�, �Opowie�æ o dziku� i �Dzicze sylwetki�. Jestem tak¿e laure-
atem dwóch konkursów literackich organizowanych przez Muzeum
Regionalne, a po�wiêconych historii naszego regionu. Tomik poetycki
wydany przez TPZK w 2013 r. jest wynikiem przemy�leñ, odczuæ i refleksji
starszego pana, trochê sentymentalnych, a czêsto ironicznych. Pierwsze
próby dziennikarskie podejmowa³em w czasach szkolnych, tote¿ w latach
50-tych ub. w. wraz z Henrykiem Czerwiñskim i Kazimierzem Zyskow-
skim z Kutna, byli�my korespondentami �G³osu Robotniczego� edycji
³ódzkiej.
- Interesuje siê pan tak¿e regionaln¹ histori¹.
- Jako syn przedwojennego zawodowego wojskowego 37 P.P. by³em
niejako skazany na historiê. Wspomnienia taty i jego kolegów z wojny
z bolszewikami towarzyszy³y mi w dzieciñstwie. W czasie wojny, kiedy
nauczy³em siê czytaæ, zauroczy³y mnie powie�ci Sienkiewicza. Mój gdañski
fragment ¿yciorysu obejmowa³ rok 1956, a wiêc rok politycznej odwil¿y.
Wtedy te¿ uda³o mi siê nie tylko poznaæ, ale i wspó³pracowaæ z historycz-
nymi dzi� postaciami: Jurkiem Afanasjewem, Zbyszkiem Cybulskim, Bob-
kiem Kobiel¹ czy Jackiem Fedorowiczem. Ta wspó³praca to nie tylko
�Bim-Bom�, ale te¿ organizacja pierwszego Festiwalu Piosenki w Sopocie.
Przez 25 lat by³em wiceprezesem Ko³a Absolwentów Liceum im. J.H.
D¹browskiego, a jeszcze d³u¿ej wspó³organizatorem zjazdów kole¿eñ-
skich tego¿ liceum. Wielu uczestników zjazdowych to by³a ¿ywa historia.
Wreszcie sam by³em nie tylko �wiadkiem, ale uczestnikiem i trochê twórc¹
historii swojej ma³ej kutnowskiej ojczyzny. Zawsze bliska mi by³a historia
polskiego i lokalnego ³owiectwa, któr¹ przekazywa³em m³odzie¿y. Tu
warto wspomnieæ, ¿e pierwsza napisana w 16 wieku po polsku ksi¹¿ka
dotycz¹ca ³owiectwa �My�listwo ptasze� Mateusza Cygañskiego powsta³a
w Cyganach k/Kro�niewic.
- Wspó³pracuje pan � i to prê¿nie- z �Powiatowym ¯yciem Kutna�.
- Od kilku lat wspó³pracujê z �Powiatowym ¯yciem Kutna�. Wspó³praca
jest na tyle aktywna, ¿e w prawie ka¿dym numerze ukazuje siê moja
rymowanka. Tak nazywam swoje wierszyki, maj¹ce czêsto charakter
rymowanych felietoników. To w³a�nie wiêkszo�æ tych drukowanych przez
Wasz¹ gazetê utworów znalaz³a siê w tomiku �Rymowanki z przes³aniem
i bez te¿�. Drukujecie te¿ artyku³y, które piszê proz¹ g³ównie o tematyce

Kazimierz Ci¹¿ela specjalnie dla �P¯K�

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasjonistek w Kutnie zrealizowa³o pro-
gram edukacji antytytoniowej �Czyste powietrze wokó³ nas� rozwijaj¹cy
umiejêtno�ci dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przeby-
waj¹ w zadymionych pomieszczeniach lub gdy doro�li pal¹ przy nich
papierosy. W ramach warsztatów program realizowany by³ poprzez
wykorzystanie ró¿nych metody pracy z dzieæmi, np. pogadanki, historyjka,
piosenka, prace plastyczne, æwiczenia, zabawy ruchowe i relaksacyjne
oraz wycieczka do lasu itp.

CZYSTE POWIETRZE

NIE TYLKO O MYŚLISTWIE
³owieckiej, ale nie tylko. Dziêki �Powiatowemu ¯yciu Kutna� ukaza³y
siê tak¿e artyku³y po�wiêcone idei zbudowania w Kutnie pomnika w ho³-
dzie ¿o³nierzom 37 P.P., który stacjonowa³ w naszym mie�cie blisko
20 lat. �miem twierdziæ, ¿e ta pomoc przyczyni³a siê do podjêcia przez
Radê Miasta Kutno uchwa³y zatwierdzaj¹cej budowê tego pomnika.
- Ostatnio bra³ pan udzia³ w ogólnopolskim konkursie literackim po�wiê-
conym my�listwu.
- Artyku³y po�wiêcone ³owiectwu drukowane w P¯K wziê³y udzia³
w organizowanym przez PZ£ dorocznym konkursie �Rok My�liwca� na
najlepsze artyku³y i programy radiowe oraz telewizyjne na temat ³owiec-
twa i jego roli w kszta³towaniu �rodowiska naturalnego. To co pisa³em
znalaz³o uznanie u jurorów i w grupie artyku³ów prasowych znalaz³em
siê w gronie 4 laureatów. Jest to w równej mierze mój co i gazety sukces.
Gdyby redakcja tego nie wydrukowa³a, a nastêpnie nie wys³a³a na kon-
kurs, nagrody by nie by³o. Dyplomy wrêczono laureatom 24 kwietnia b.r.
na inauguracji XII Miêdzynarodowych Targów £owiectwa, Strzelectwa
i Rekreacji w Warszawie.
- Mo¿na tak¿e �mia³o o panu powiedzieæ � dzia³acz na rzecz upowszech-
niania kultury.
- Sprawami szeroko pojêtej kultury zajmowa³em siê swego czasu nawet
profesjonalnie. Pierwsz¹ moj¹ prac¹ w FMR �Kraj� w Kutnie by³o stano-
wisko kierownika klubu fabrycznego. Do dzi� trzymam nawet dokument
ZZ Metalowców z £odzi z 1960 r. zatwierdzaj¹cy mnie na to stanowisko.
Stanowi³ on weryfikacjê na pracownika kultury. Pozwoli³o mi to na bycie
instruktorem tzw. ¿ywego s³owa w znanej kutnowskiej �Górce�. Wtedy
to wystawili�my �Rower� Szenwalda, �Kwiaty Polskie� Tuwima, �Loko-
motywê� w wykonaniu dzieci, czy te¿ parodiê filmów wielu krajów. Pro-
wadzi³em tak¿e uczestników ogólnopolskich konkursów recytatorskich
Remigiusza Dorabialskiego i Miros³awa Karolaka. Bim-Bomowskie
do�wiadczenia pomog³y równie¿ we wspó³pracy z zespo³em muzycznym
prowadzonym przez Leszka Wituszyñskiego. Pó�niejsza zmiana obowi¹z-
ków zawodowych spowodowa³a, ¿e przerwa³em tê dzia³alno�æ lub by³a
ona dorywcza i szcz¹tkowa. Dzi� s¹ to spotkania z m³odzie¿¹, wieczory
autorskie, no i pisanie. S¹dzê, ¿e dzia³alno�ci¹ na rzecz kultury jest tak¿e
dzia³alno�æ w intencji budowy pomnika 37 P.P., bo ¿o³nierzom Marsza³ka
Pi³sudskiego, którego pomnik stoi w Kutnie, on siê nale¿y.
- Jest pan osob¹ niezwykle komunikatywn¹ i pe³n¹ temperamentu. Sk¹d
pan bierze t¹ wspania³¹ energiê do ¿ycia?
- Moja niez³a kondycja fizyczna, mimo przypad³o�ci przypisanych memu
wiekowi, jest wynikiem aktywnego kontaktu z natur¹. Kondycja intelek-
tualna jest efektem czêstych spotkañ z lud�mi i obserwacji otaczaj¹cego
mnie �wiata. Nie muszê dodawaæ, ¿e czêsto s¹ to obserwacje krytyczne.
- Co uwa¿a pan za swój dotychczasowy najwiêkszy sukces.
S¹dzê, ¿e pañstwowe odznaczenia jakimi mnie wyró¿niono, a s¹ to: Srebrny
i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1980 i 1996 r.) mo¿na uznaæ za znacz¹cy sukces.
Je�li za� wypada pytanie potraktowaæ nieco ¿artobliwie, to bodaj najwiêk-
szym sukcesem jest prze¿ycie z t¹ sam¹ ¿on¹ ju¿ 56 lat (Medal od Prezy-
denta RP dostali�my).
- Jakie jest pana ¿yciowe motto?
- Moje ¿yciowe motto jest bardzo proste i wrêcz lapidarne: nie daæ siê
zwariowaæ!
- W takim razie czego nale¿a³oby panu jeszcze ¿yczyæ?
Mile przyjmujê ¿yczenia zdrowia i chcia³bym do¿yæ wybudowania w parku
nad Ochni¹ w Kutnie Pomnika 37 P.P.

Rozmawia³ Jerzy Papiewski, foto Bogdan Gajewski

- Jest pan kutnianinem �z krwi
i ko�ci�?
Tak. Urodzi³em siê 3 marca 1935 r.
w Kutnie, a to znaczy, ¿e w tym
roku ukoñczy³em 80 lat.
- Proszê przybli¿yæ swoj¹ osobê
naszym czytelnikom.
- Od 56 lat jestem ¿onaty, a z ¿on¹
Alicj¹ mamy dwoje dzieci i dwoje
doros³ych ju¿ wnuków. Syn, córka
oraz ziêæ mieszkaj¹ i pracuj¹
w Kutnie. 30-letni wnuk studiowa³
i pracuje we Wroc³awiu, o 6 lat
m³odsza wnuczka robi to samo
w Toruniu. Mam coraz mniejsz¹
nadziejê na ich powrót do Kutna.
Moja droga ¿yciowa okaza³a siê
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MAJOWA OFIARA

Grób - jednej z o�miu - ofiar 37 Pu³ku Piechoty w wydarzeniach majo-
wych 1926 r. Wac³awa ¯ó³towskiego (urodzonego w 1904 r. w Kutnie,
kaprala) na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.

JUBILEUSZOWE GRABKI

Po powitaniu zaproszonych go�ci, w�ród których obecny by³ Grzegorz
Grabski � prawnuk patrona szko³y, uczniów i ich rodziców, dyrektor szko³y
Wojciech Banasiak mówi³ m.in. �W historii naszego kraju 28 kwietnia
jest dniem wyj¹tkowym. Po latach zaborów Narodowy Bank Polski roz-
pocz¹³ dzia³alno�æ i wyemitowa³ polskiego z³otego. Autorem reformy
walutowej by³ W³adys³aw Grabski, z³oty sta³ siê symbolem niepodleg³o�ci
kraju. Dla upamiêtnienia tego faktu ostatni pi¹tek kwietnia jest �wiêtem
szko³y. Ten dzieñ jednoczy ludzi sobie bliskich i ¿yczliwych, buduje
poczucie wspólnoty, przyczynia siê do poznawania wspólnej przesz³o�ci,
integruje szkolê ze �rodowiskiem i prezentuje sukcesy uczniów i nauczy-
cieli�. Podczas uroczysto�ci podziêkowano wielu osobom, które by³y
bardzo zwi¹zane ze szko³¹ oraz tworzy³y, budowa³y i pielêgnowa³y jej
tradycje. S³owa podziêkowania us³yszeli te¿ pracodawcy, którzy przyj-
mowali m³odzie¿ na praktyki i osoby wspieraj¹ce szko³ê. By³a te¿ chwila
na wspomnienia dziêki prezentacji multimedialnej dotycz¹cej szko³y od
momentu nadania imienia a¿ po dzieñ dzisiejszy. Du¿ymi brawami
nagrodzono laureatów szkolnych konkursów: wiedzy o patronie szko³y
�W³adys³aw Grabski i jego czasy� dla Patrycji Solarskiej, Kacpra Rolew-
skiego i Przemys³awa Siudy; quizu �Co wiesz o swojej szkole� dla Ma³-
gorzaty £uczak, Aleksandra Sobczyka i Moniki Pa³czyñskiej; �Grabski
w obiektywie� dla Eweliny Katarzyñskiej, Arkadiusza Majchrzaka i Pauliny
Szkup; �Jubileuszowa zak³adka do ksi¹¿ki� dla Nathana Gêstwy, Adriana
Okupskiego i Tomasza Weso³ka; konkursu czytelniczego �Warto czytaæ�
dla Aleksandry Gutarowskiej, Marioli Kie³basy i Alicji Winieckiej. Aby
tradycji sta³o siê zado�æ Samorz¹d Uczniowski og³osi³ wyniki przyznania
nauczycielom tegorocznych statuetek �GRABKI 2015� w kategoriach:
Z³oty Wyk³adowca � Ewa Kowalska, Z³ote Serce � Monika Kowalska,
Nauczyciel Aktywista � Luiza Collins, Biznesmen z klas¹ � Dariusz
Lewiñski, Mecenas Kultury � Anna Janiak, Obie¿y�wiat � Renata Kubicka,
Propagator Humoru � Henryka Engel, Nowoczesny Europejczyk � Mag-
dalena Trzeciak-Jó�wiak, Cudotwórca � Piotr Kubicki, Zawiadowca stacji
�Grabki� � dyr. Wojciech Banasiak. Po raz ostatni uczniowie najstarszych
klas zaprezentowali siê na scenie KDK-u w swoim ulubionym polonezie.
Zatañczyli wspaniale i pomimo awarii urz¹dzenia nag³a�niaj¹cego taniec
koñczyli ju¿ bez muzyki - przy gromkich oklaskach zebranej widowni.

/A.B./

Hymnem szko³y w wykonaniu chóru szkolnego rozpopoczêto jubileuszowe
uroczysto�ci X �wiêta Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego
w Kutnie. W tym roku mia³o to miejsce w Kutnowskim Domu Kultury.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

„MAJÓWKA 2015”

Trzeci maja rozpocz¹³ siê od mszy �wiêtej za Ojczyznê w ko�ciele �w.
Wawrzyñca, któr¹ koncelebrowa³ ksi¹dz dziekan Stanis³aw Pisarek.




