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Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, I LO PUL w Kutnie im. 37
£êczyckiego Pu³ku Piechoty, Stowarzyszenie Historyczne Pu³k 37 oraz
Muzeum Regionalne w Kutnie byli organizatorami obchodów XXXIII
�wiêta Pu³kowego. Uroczysto�æ odby³a siê przy tablicy pami¹tkowej
wmurowanej w �cianie budynku dawnego przedsiêbiorstwa �Miflex�.

(ci¹g dalszy - strona 15)

TRZYDZIESTA TRZECIA ROCZNICA

EUROPEJSKI SUKCES

Kacper Sto�, uczeñ klasy IB  I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie,
zosta³ laureatem tegorocznej IX edycji M³odzie¿owego Parlamentu
Europejskiego.           (ci¹g dalszy - strona 3)

W minion¹  sobotê, 30 maja w Bydgoszczy, na Ogólnopolskim Turnieju
Tañca Towarzyskiego III Open Bydgoszcz Dance Cup, I miejsce w tañ-
cach standardowych wytañczy³a Justyna Klepczarek wraz ze swoim
tanecznym partnerem Karolem Potrepko. W kategorii pow. lat 15, klasa
taneczna B, rywalizowa³o 12 par, m.in.: z Gdañska, Gdyni, Sopotu, War-
szawy, Bydgoszczy, Konina, Poznania oraz Torunia. To jednak nie jedyne
zwyciêstwo tej pary. Na OTTT, 9 maja 2015 r., o Puchar Burmistrza
Susza ,Justyna i Karol równie¿ wytañczyli miejsce 1 w tañcach standar-
dowych, natomiast w tañcach latynoamerykañskich zakwalifikowali siê
do fina³u ostatecznie zajmuj¹c miejsce 5.           /A.K./

TANIEC TOWARZYSKI

ATRAKCYJNY DZIEŃ DZIECKA

W Kutnie g³ówna impreza odbywa³a siê na Stadionie Miejskim im. H.T.
Reymana, a jej organizatorem by³ kutnowski Miejski O�rodek Sportu
i Rekreacji.           (ci¹g dalszy - strona 3)

Za wybitne zas³ugi dla rozwoju samorz¹du terytorialnego w Polsce, za
osi¹gniêcia w podejmowanej z po¿ytkiem dla kraju pracy zawodowej
i dzia³alno�ci spo³ecznej, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
odznaczony zosta³ m.in. Jerzy Bry³a, wójt Gminy Kutno. Komorowski
podziêkowa³ samorz¹dowcom za wspó³pracê z Kancelari¹ Prezydenta na
rzecz Ma³ych Ojczyzn, ale te¿ �tej wielkiej, o której �piewamy, ¿e nie zgi-
nie�. �Ona nie zginie miêdzy innymi, dziêki Polsce samorz¹dnej i dziêki
samorz¹dowcom� - podkre�li³. Jak doda³, �nie ma wolno�ci bez samorz¹d-
no�ci, nie ma samorz¹dno�ci bez dbania o ni¹, bez wzmacniania jej pozycji,
bez wzmacniania si³y wewnêtrznej�.

„KAWALERSKI” WÓJT
Jak co roku w dniu 27 maja � w rocznicê wyborów samorz¹dowych z 1990 r.
� prezydent RP Bronis³aw Komorowski podejmowa³ w Pa³acu Prezyden-
ckim przedstawicieli samorz¹du terytorialnego. Podczas uroczysto�ci
prezydent wrêczy³ tak¿e odznaczenia pañstwowe.

BOŻE CIAŁO

Kilka tysiêcy mieszkañców przesz³o ulicami Kutna w uroczystych proce-
sjach. Wierni modlili siê przy czterech o³tarzach, gdzie ksiê¿a czytali
Ewangeliê zwi¹zan¹ z Eucharysti¹, a napisan¹ przez �w. Mateusza,
�w. Marka, �w. £ukasza i �w. Jana.          (ci¹g dalszy - strona 15)

KS Sand−Bus w „OKRĘGÓWCE”

W ostatnim meczu w klasie A kutnianie pokonali Magnat Sierpów 7:0 po
golach: Piotra Michalskiego - 3, Gracjana Sobczaka - 2 oraz Piotra Kierusa
i Damiana Ziemniaka. Przed spotkaniem dr Andrzej Stelmaszewski
uhonorowa³, w imieniu Redakcji �P¯K�, dru¿ynê kutnowsk¹ i jej trenera
S³awomira Ryszkiewicza pucharami.           (ci¹g dalszy - strona 3)

HONOROWE NAGRODY

O tegorocznych laureatach �Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów
Polskich Jerzego Dunin Borkowskiego� - czytaj na stronie 5 i 11.
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ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU!

Wielobran¿owe
Przedsiêbiorstwo Budowlane
� Krzysztof Kaszubski

Go³êbiew Nowy 39, 99-300 Kutno
tel.: (24) 253-57-70
fax. (24) 254-90-15

biuro@budrem.kutno.pl
www.budrem.kutno.pl

Dbamy o to, by Klienci byli w 100% zadowoleni z naszych usług!

KRZYSZTOF KASZUBSKI, prezes
Wielobran¿owego Przedsiêbiorstwa
Budowlanego BUD-REM:
BUD-REM rozpocz¹³ dzia³alno�æ
w 1988 r. Firma mie�ci siê w Go³êbiewie
Nowym 39. Realizowa³ i realizuje stra-
tegiczne inwestycje dla Kutna.
BUD-REM pobudowa³ wiele zak³adów
przemys³owych, a w tym dawn¹ Kofolê
(dzisiaj Hoop), DS Smith, Lampre,
Libner, Pini Polonia, Enginowa, Fuji

BUD−REM STAWIA NA JAKOŚĆ I PRECYZJĘ!

Seal Grup, Hamburger Pini, Pini Polska.
Modernizowa³ dworzec kolejowy w Kutnie.
Zajmowa³ siê równie¿ pracami wykoñ-
czeniowymi w kutnowskiej galerii przy
ul. Ko�ciuszki. Realizowa³ równie¿ stacje
benzynowe Orlenu w Tucholi, Skêpem,
W³oc³awku, P³ocku i w M³awie.
A¿ 20 procent wykonawstwa przeznaczamy
na budowê domków jednorodzinnych.
Zdobyte do�wiadczenie oraz wykwalifi-
kowana kadra in¿ynieryjno-techniczna

pozwala na osi¹gniêcie wysokiej jako�ci
oferowanych przez nas us³ug budow-
lanych. Jeste�my wiarygodnym, rzetel-
nym i profesjonalnym partnerem do
wspó³pracy.
Firma wychodz¹c naprzeciw potrzebom
Klienta poszerzy³a swoj¹ dzia³alno�æ
o us³ugi projektowe oraz kosztorysowa-
nie. Nasza kadra s³u¿y doradztwem
technicznym.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

23 czerwca 2015 r.

Rozpoczê³a siê ona od przedstawienia przez zastêpców prezydenta m. Kutna
- Jacka Boczkajê i Zbigniewa Wdowiaka - informacji: na temat realizacji
zadañ pomocy spo³ecznej w 2014 roku przez Miejski O�rodek Pomocy
Spo³ecznej w Kutnie; programu wspó³pracy Miasta Kutna z organizacjami
pozarz¹dowymi; o dzia³alno�ci Miasta Kutna wynikaj¹cej z ustawy o orga-
nizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci kulturalnej; na temat realizacji
w 2014 roku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta oraz budownictwa mieszkaniowego przez Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego w Kutnie; na temat przygotowañ do realizacji
zadañ inwestycyjnych w 2015 roku. Radni zapoznali siê równie¿ ze spra-
wozdaniem z realizacji przydzia³ów lokali i lokali socjalnych w 2015 roku.
W czê�ci informacyjnej na podkre�lenie - w temacie upowszechniania
kultury - zas³uguje fakt dynamicznego wzrostu wydatków na kulturê
(w porównaniu do ubieg³ego roku o blisko 20%).Jest atrakcyjno�æ ofert
skierowanych do mieszkañców - szczególnie przez Kutnowski Dom Kultury
(dyrektor Rados³aw Rojewski). Z jego us³ug skorzysta³o ponad 112 tysiêcy
odbiorców kultury (wzrost o 20% do r. 2013), co skutkuje, w znaczeniu
pozytywnym, wzrostem dochodów (820 tysiêcy z³). Samorz¹d dba o atrak-
cyjno�æ imprez, a kalendarz wydarzeñ jest obfity i dla ka¿dego. Jest te¿
du¿e wsparcie dla organizacji pozarz¹dowych poprzez granty, doskonal¹ce
szkolenia i wprowadzanie nowych dzia³añ. Radni podjêli równie¿ 18
uchwa³ w sprawach zwi¹zanych z prawid³owym funkcjonowaniem grodu
nad Ochni¹; Miêdzy innymi uchwalono wieloletni program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Miasta Kutna na lata 2015-2019 oraz
przyjêto zadania od Powiatu Kutnowskiego w zakresie organizowania
wspó³zawodnictwa sportowego dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu kutnowskiego w 2015 r.            /J.P./

 �Ludzie, których kochamy, zostaj¹ na zawsze,
bo zostawili �lady w naszych sercach�

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i ¿al, okazali wiele serca i ¿yczliwo�ci

oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

�.P.

URSZULI PODLASIAK
Rodzinie, Przyjacio³om, s¹siadom i znajomym
za okazan¹ pomoc, wsparcie, wieñce i kwiaty

SERDECZNE PODZIÊKOWANIE
sk³adaj¹:

syn Tomek z bratem oraz tata razem z wnukiem Igorkiem

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Honorowy patronat sprawowa³ prezydent miasta Kutna. Impreza, która
trwa³a ponad dziesiêæ godzin, mia³a has³o �Rodzinny zawrót g³owy�. Przy-
�wieca³ jej temat bezpieczeñstwo. Nie brak³o wiêc na tym piêknym obiekcie
przedstawicieli s³u¿b mundurowych - stra¿y miejskiej, stra¿y po¿arnej,
policji. By³ te¿ pokaz pierwszej pomocy i quiz wiedzy o bezpieczeñstwie.
Du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê karuzele i ró¿nego rodzaju �dmuchañce�.
Je¿d¿ono kucykiem, malowano twarze, robiono pami¹tkowe zdjêcia
z maskotk¹. W bloku artystycznym produkowa³y siê kutnowskie talenty
z przedszkoli i szkó³. Z programem �Dziecko bezpieczne w domu, sieci
i na drodze� wyst¹pi³a reprezentacyjna grupa folklorystyczna grodu nad
Ochni¹, czyli Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, który jak zawsze
wzbudzi³ swym wystêpem aplauz. W ¯ychlinie Dzieñ Dziecka po³¹czony
by³ ze �wiêtem Miasta. Siedmiogodzinny program mia³ miejsce na placu
kompleksu hotelowo-restauracyjnego �Pod Wierzb¹�. By³ blok rodzinny,
a w nim: grupa taneczna �Step up�, pokaz break-dance, wystêp chóru
dzieciêcego, wystêpy laureatów przegl¹du bajkowego i grupy akroba-
tycznej �Skakanka�. Gra³y zespo³y muzyczne: �Unnamed�, �First Floor�,
�Kulfon i Monika�,  �Twistersi�. Gwiazd¹ by³ zespó³ pop-rockowy �Bra-
thanki�. Zainteresowanie wzbudza³y: wspinaczkowa ska³ka, dmuchane
zje¿d¿alnie, malowanie twarzy.            /J.P./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Sporz¹dzenie projektu rezolucji w sprawie Partnerstwa Wschodniego, ze
szczególnym uwzglêdnieniem obecnej sytuacji na Ukrainie, uczestnictwo
w zajêciach warsztatowych i symulacji obrad Parlamentu Europejskiego
to tylko niektóre czê�ci projektu edukacyjnego organizowanego przez
eurodeputowanego Jacka Saryusz-Wolskiego. W przedsiêwziêciu brali
udzia³ uczestnicy z licznych szkó³ województwa ³ódzkiego (w tym z pre-
sti¿owych ³ódzkich liceów), a ich dokonania zosta³y podsumowane 8 maja
2015 roku podczas sesji plenarnej w Instytucie Europejskim w £odzi.
Nagrod¹ za sukces jest wyjazd studyjny do Brukseli, na który laureat
pojedzie wraz z opiekunem Andrzejem Micha³kiewiczem. Warto dodaæ,
i¿ w pierwszej pi¹tce rozgrywki fina³owej znalaz³o siê jeszcze dwoje
uczniów Liceum D¹browskiego � Przemys³aw Ry³ i Olga Rosiak.

EUROPEJSKI SUKCES

Prywatna kardiologia
W kutnowski szpitalu, przy Centrum
Kardiologii Allenort, dzia³a ju¿
prywatna poradnia kardiologiczna.
Mo¿na skorzystaæ z konsultacji kar-
diologicznej, testów diagnostycz-
nych i analitycznych (np. z badañ
kardiograficznych, EKG, prób
wysi³kowych). Szkoda, ¿e poradnia
nie posiada kontraktu z NFZ.

Wielka Feta
Zarz¹d PCC Intermodal S.A. orga-
nizuje 25 czerwca Wielk¹ Fetê
z okazji zakoñczenia procesu inwe-
stycyjnego na terminalu w Kutnie;
m.in. dla zaproszonych go�ci zwie-
dzanie tego najnowocze�niejszego
terminalu intermodalnego w cen-

tralnej Polsce oraz zwiedzanie
Kutnowskiej Strefy Ekonomicznej.

Dzieñ otwarty
W kutnowskiej fabryce DSS Smith,
lidera na rynku opakowañ z surow-
ców wtórnych z recyklingu, w pi¹tek,
12 czerwca 2015 r. odbêdzie siê
Dzieñ Otwarty dla pracowniczych
imprez.

Personalia
Nowym Dyrektorem Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Kutnie
zosta³a Joanna Paækowska-Dudzik.
Natomiast dyrektorem Powiatowego
Urzêdu Pracy w Kutnie powo³ano
Ma³gorzatê Kochañsk¹. Dyrektorem
Wydzia³u Drogownictwa jest
Tomasz Kapruziak.

Na kutnowskim Grunwaldzie (osiedle Batorego - plac zabaw) powsta³
park rekreacyjny. Jest on bardzo bogato wyposa¿ony. W�ród jedenastu
urz¹dzeñ s³u¿¹cych zdrowiu i relaksowi s¹: twister, orbitrek, prasa no¿na,
wio�larz. Koszt ³¹czny sprzêtu i monta¿u wynosi nieca³e 55 tysiêcy z³o-
tych brutto. Rozbudowuj¹ siê rekreacyjnie tereny przy kutnowskiej Ochni,
gdzie zamontowano trzyna�cie urz¹dzeñ takich jak: steper, wahad³o, sztan-
ga w le¿eniu, biegowe narty. Ich cena nie przekroczy³a 48 tysiêcy z³otych
brutto. Nale¿y podkre�liæ, ¿e te dwa po¿yteczne niew¹tpliwie obiekty dla
naszych mieszkañców, i to w ró¿nym wieku, powsta³y dziêki bud¿etowi
obywatelskiemu.

PLENEROWA SIŁOWNIA I FITNESS PARK

ATRAKCYJNY DZIEŃ DZIECKA

VII SESJA RM

KS Sand−Bus w OKRĘGÓWCE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ponadto selekcjoner Ryszkiewicz ufundowa³ grawertony dla: Andrzeja
Grzegorka - najlepszego zawodnika oraz Adriana Bartczaka - odkrycie
sezonu. Szerzej w nastepnym wydaniu �P¯K�.            /J.P./
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Szanowni Pañstwo!
Mija w³a�nie dwadzie�cia piêæ lat odk¹d mieszkamy w naszych Ma³ych
Ojczyznach, które tworz¹ nasz¹ wspóln¹ Ojczyznê - Polskê. Od tego czasu
przejêli�my na siebie, jako lokalna spo³eczno�æ, nie tylko wielkie nadzieje,
ale te¿ wielkie zobowi¹zania. Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym z 1990
roku, sprawi³a, ¿e spo³eczno�ci lokalne otrzyma³y samodzielno�æ w zarz¹-
dzaniu w³asnymi sprawami. Gminy uzyska³y mo¿liwo�æ zajmowania siê
m.in. zagospodarowaniem przestrzennym i ochron¹ �rodowiska, drogami
gminnymi, pomoc¹ spo³eczn¹, o�wiat¹, ochron¹ przeciwpo¿arow¹, s³o-
wem tym wszystkim co na terenie gminy siê dzieje. Z perspektywy 25 lat,
bo tyle dzia³amy w samorz¹dzie naszej gminy, mogê �mia³o stwierdziæ,
¿e oddanie wielu tych dziedzin w rêce spo³eczno�ci lokalnych by³o strza-
³em w dziesi¹tkê. Bo przecie¿ nikt bardziej nie zna potrzeb lokalnej
spo³eczno�ci ni¿ jej mieszkañcy.
W pierwszej kadencji uznali�my, ¿e najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest przede
wszystkim zapewnienie mieszkañcom dostêpu do bie¿¹cej wody i tym
samym znacznie poprawienie podstawowych warunków bytowych.
W tym celu pobudowali�my sieci wodoci¹gowe, wraz z przy³¹czeniami,
o ³¹cznej d³ugo�ci 156 km. Na ten cel wydali�my z kasy gminy ponad 3,6
mld z³. Niezbêdnymi inwestycjami w tym zakresie okaza³y siê równie¿
stacje uzdatniania wody w Strzegocinie oraz pompownia strefowa w Lesznie.
W kolejnych latach, w zwi¹zku z rozbudow¹ wsi o nowe siedliska, uzu-
pe³niono istniej¹ce wodoci¹gi o nowe odcinki i dzisiaj mogê stwierdziæ,
¿e wszyscy mieszkañcy gminy maj¹ bie¿¹c¹ wodê z ujêæ gminnych.
Dodam, i¿ na bie¿¹co modernizowali�my stacje uzdatniania wody w ¯u-
rawieñcu i Strzegocinie, zmodernizowali�my przepompowniê strefow¹
w Lesznie pozyskuj¹c na te cele pieni¹dze unijne.
Bardzo wa¿n¹ inwestycj¹ w tym samym czasie, do której przyst¹pi³ samo-
rz¹d, to by³a budowa infrastruktury telefonicznej. My�lê, ¿e nie wszyscy
tu obecni pamiêtaj¹ ,¿e nie w ka¿dym so³ectwie by³ choæby jeden telefon.
Najczê�ciej by³ on tylko u so³tysa lub w szkole podstawowej. Dlatego od
samego pocz¹tku, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców,
przyst¹pili�my do telefonizacji naszych so³ectw. Co muszê dzisiaj przy-
znaæ, ¿e to a¿ dziw bierze (przy telefonii komórkowej), ale wcale to nie
by³o ³atwe. W 1996 roku wykonali�my sieæ telefoniczn¹ w pó³nocnej czê�ci
gminy o d³ugo�ci 138 km i 473 przy³¹czy za ponad 1,8 mln z³otych. Dwa
lata pó�niej zakoñczyli�my telefonizacjê czê�ci po³udniowej z 383 przy-
³¹czami i 182 przy³¹czami radiowymi za ponad 2,3 mln z³otych.
Kolejn¹ wa¿n¹ dziedzin¹, któr¹ siê zajmuje samorz¹d gminy, jest o�wiata.
Zanim na mocy decyzji Sejmu z 1996 roku sta³a siê zadaniem w³asnym
gmin - my ju¿ znacznie wcze�niej przygotowali�my siê do przyjêcia szkó³.
I dziêki tej s³usznej decyzji nie tylko udzielali�my pomocy finansowej na
bie¿¹ce utrzymanie, ale przede wszystkim rozpoczêli�my nowe inwestycje
o�wiatowe. To w³a�nie dziêki tym decyzjom powsta³y dwa nowe obiekty
o�wiatowe! Zespó³ Szkó³ w Go³êbiewku wraz z sal¹ gimnastyczn¹ oraz
drugi podobny - Zespó³ Szkó³ w Byszewie. Wzbogacili�my siê o dwa
wspania³e boiska sportowe: wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkó³
w Byszewie i drugie wybudowane przy szkole Podstawowej w Strzegoci-
nie. Ale równie¿ muszê tu powiedzieæ z ogromnym ¿alem ,¿e w trzeciej
kadencji nie uda³o siê unikn¹æ bolesnych decyzji dotycz¹cych o�wiaty, na
które ogromny wp³yw mia³ postêpuj¹cy z roku na rok ni¿ demograficzny.
Wziêli�my wiêc na siebie niepopularne decyzje o likwidacji z dniem
1 wrze�nia 2001 roku Szkó³ Podstawowych w Bielawkach i w Wierzbiu.
Wa¿nym jednak jest, ¿e obiekty te nadal s¹ wykorzystywane do celów
o�wiatowych. W Wierzbiu jako pierwsza na terenie powiatu kutnowskiego
powsta³a szko³a katolicka, natomiast w Bielawkach Zak³ad Doskonalenia
Zawodowego równie¿ prowadz¹cy naukê. Z kolei szko³ê w Leszczynku
przekszta³cili�my w placówkê filialn¹ Byszewa, ale dalszy spadek ilo�ci
uczniów w konsekwencji doprowadzi³ do jej likwidacji w 2003 roku.
W 2008 roku nast¹pi³a �samolikwidacja� Szko³y Podstawowej w Go³ê-
biewie, bowiem wówczas uczy³o siê tu dwudziestu trzech uczniów.
W 1999 roku wprowadzono kolejn¹ reformê o�wiatow¹, która na³o¿y³a
na gminê obowi¹zek prowadzenia gimnazjów. W tym roku utworzyli�my
tak¹ placówkê w Byszewie. Jednak zainteresowanie rodziców i potrzeby
gminy okaza³y siê wiêksze, dlatego cztery lata pó�niej uruchomili�my
Gimnazjum w Go³êbiewku.
Zdajemy sobie równie¿ sprawê, ¿e bardzo wa¿n¹ dziedzin¹, od pocz¹tku
by³o i jest, dla samorz¹du drogownictwo. Dlatego bardzo du¿o si³ i �rod-
ków nie tylko w³asnych poch³onê³y w³a�nie inwestycje w tej dziedzinie.
Muszê tu równie¿ wspomnieæ, ¿e w trosce o wygodê naszych mieszkañ-
ców, dbamy równie¿ o inne drogi, nie bêd¹ce w naszym zarz¹dzie. Na
mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kutnie przekazali-
�my �rodki na remonty arterii powiatowych po³o¿onych na terenie naszej
gminy. Mimo wszystko zdajemy sobie sprawê z tego ,¿e jest to wci¹¿ za
ma³o, gdy¿ oczekiwania mieszkañców tym zakresie s¹ znacznie wiêksze.
Kolejn¹ najwa¿niejsz¹ kwesti¹ na dzieñ dzisiejszy i na lata najbli¿sze jest
budowa zbiorczej kanalizacji gminnej b¹d� te¿ przydomowych oczyszczalni
�cieków. W latach 2004-2005 wykonano 50 przydomowych oczyszczalni
�cieków, (pierwsze w powiecie kutnowskim). Za to i skanalizowanie
so³ectwa Wo�niaków przyznano Gminie Kutno nagrodê �Kutnowski HIT
2005 roku�. W 2006 roku rozpoczêto pierwszy etap budowy kanalizacji
sanitarnej w so³ectwie Wo�niaków, a w 2007 zakoñczono drugi etap.
Ogó³em wykonano oko³o 13 km sieci kanalizacyjnej o warto�ci 3,3 mln z³,
z czego czê�æ �rodków finansowych pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi. Zrealizowano kana-
lizacjê kolejnych so³ectw: Go³êbiew, Go³êbiewek, Florek, Bielawki, Malina.
Mieszkañcy Wo�niakowa sieci¹ kanalizacji sanitarnej mog¹ cieszyæ siê
od d³u¿szego czasu. W latach 2006-2007 wykonano tu 7,2 km sieci gra-
witacyjnej, 2,8 km sieci t³ocznej, 2,5 km przykanalików, co razem daje
12,5 km. Inwestycja obejmowa³a równie¿ zbudowanie 5 sztuk t³oczni
�cieków. Przedsiêwziêcie kosztowa³o 3.229.000,00 z³. Zadanie wykona³a
spó³ka Piecogaz z Poznania. Warto dodaæ, ¿e samorz¹d lokalny pozyska³
na ten cel 1.070.000,00 z³ w formie po¿yczki ze �rodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi. Po skana-
lizowaniu Wo�niakowa gmina nie pró¿nowa³a. W 2009-2012 zbudowano

sieæ w so³ectwie Go³êbiew: 8,4 km sieci grawitacyjnej, 1,4 km sieci t³ocznej,
4,1 km przykanalików (³¹cznie 13,9 km) oraz 6 sztuk t³oczni �cieków. Ta
inwestycja kosztowa³a nieco wiêcej ni¿ poprzednia, bo 4.898.000,00 z³.
Wykonawc¹ by³o konsorcjum firm Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-Budow-
lane �MAWEX� W³. Paw³owski z Kutna i Przedsiêbiorstwo Budowlano-
Produkcyjne �TRAKT� Bobrzak, Tec³aw sp. j. z Wo�niakowa. W tym
przypadku zaci¹gniêto 3.302.996.00 z³ z ³ódzkiego WFO�iGW. Z kolei
w ostatnich latach skanalizowano tereny od Bielawek poprzez Star¹ Wie�
a¿ do Maliny. Zrealizowano przy tym 6,5 km sieci grawitacyjnej, 1,4 km
sieci t³ocznej 2,3 km przykanalików (³¹cznie 10,2 km) oraz 5 sztuk t³oczni
�cieków za kwotê 4.700.000,00 z³. Pracami zajmowa³o siê Przedsiêbior-
stwo Wielobran¿owe HYDROBUD Pawe³ Z³otowski Leszczynek. Przed-
siêwziêcie by³o wspó³finansowane ze �rodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) objêtego
PROW na lata 2007-2013 (1.195.191,00 z³)oraz dziêki po¿yczce z WFO-
�iGW w £odzi (1.083.292,00 z³). Gmina wspó³pracowa³a równie¿ w tym
zakresie z samorz¹dem miejskim bo dziêki kanalizacyjnej inwestycji
przy³¹cza uzyskali kutnianie z ulicy Zielonej. To w sumie 22 przy³¹cza za
120 tys. z³. W zamian za to miasto wykona³o przepompowniê na swoim
terenie.
Wspomnê równie¿, ¿e w trosce o bezpieczeñstwo naszych mieszkañców
we wszystkich so³ectwach zmodernizowali�my o�wietlenie uliczne.
Wymienili�my dotychczas istniej¹ce lampy na energooszczêdne oraz do-
budowali�my nowe odcinki. W sumie za ponad 1.000.000 z³, zainstalo-
wano ponad 1200 lamp.
Bardzo trafn¹ decyzj¹ by³o uchwalenie w 2004 roku nowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy. Dziêki temu od d³u¿szego czasu
obserwujemy olbrzymie zainteresowanie zakupem dzia³ek pod budow-
nictwo jednorodzinne, co w efekcie da³o znaczny wzrost dochodów
w³asnych z tytu³u podatków od nieruchomo�ci.
W roku 1998 dziêki przychylno�ci ówczesnego Wojewody P³ockiego
nabyli�my od Urzêdu Skarbowego budynek, z przeznaczeniem na siedzibê
Urzêdu Gminy, po³o¿ony w centrum miasta Kutno. Wa¿n¹ instytucj¹ dla
wielu osób borykaj¹cych siê z k³opotami dnia codziennego jest Gminny
O�rodek Pomocy Spo³ecznej. W nim mog¹ i znajduj¹ wsparcie wszyscy,
którzy znale�li siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Dziêki du¿emu zaanga¿o-
waniu i ¿yczliwo�ci pracowników , mog¹ liczyæ na zrozumienie, ale przede
wszystkim konkretn¹ pomoc. S¹ to ró¿nego rodzaju zasi³ki sta³e i celowe,
�wiadczenia rodzinne i alimentacyjne  jak równie¿ do¿ywianie dzieci
w szko³ach.
Równie¿ wiele uwagi i troski samorz¹d zawsze po�wiêca³ dzia³alno�ci
stra¿aków ochotników zrzeszonych na terenie naszej gminy w 7 jednost-
kach Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Zawsze w bud¿etach gminy zabez-
piecza³ odpowiednie �rodki finansowe na dzia³alno�æ przeciwpo¿arow¹,
tj. na zakup sprzêtu przeciwpo¿arowego jak równie¿ na dzia³alno�æ
kulturaln¹ któr¹ stra¿acy prowadz¹ w remizach stra¿ackich. Dziêki ich
po�wiêceniu i zaanga¿owaniu, ¿ycie naszych mieszkañców staje siê bar-
dziej bezpieczne. Realizuj¹c potrzeby mieszkañców w dziedzinie kultury
Rada Gminy w styczniu 2008 roku powo³a³a do ¿ycia O�rodek Kultury
Gminy Kutno, z siedzib¹ w Leszczynku, w budynku po by³ej szkole pod-
stawowej. Dzia³alno�æ O�rodka Kultury okaza³a siê ze wszech miar
potrzebna, gdzie m³odzie¿ realizuje zainteresowania i rozwija talenty.
Szanowni Pañstwo,
Nie sposób abym w swym wyst¹pieniu przedstawi³ wszystkie zadania
i sprawy jakimi samorz¹d zajmowa³ siê na przestrzeni 25 lat. Skupi³em siê
na najwa¿niejszych dziedzinach ¿ycia, które decyduj¹ o jako�ci i zaspo-
kajaniu potrzeb naszych mieszkañców. Jestem �wiadomy, ¿e nie wszystkie
oczekiwania mieszkañców zosta³y spe³nione, ale my�lê, ¿e w nastêpnych
latach funkcjonowania samorz¹du zostan¹ one zrealizowane. S¹dzê, ¿e
mam prawo stwierdziæ, ¿e przywrócenie samorz¹dno�ci po roku 1989  by³o
jednym z najwiêkszych sukcesów Polski. Oczywi�cie, funkcjonowanie
samorz¹du podlega nieustannemu doskonaleniu - pojawiaj¹ siê nowe
wyzwania, samorz¹dowcy przejmuj¹ coraz wiêcej obowi¹zków, coraz
lepiej udaje siê nam wykorzystywaæ �rodki z Unii Europejskiej i inwesto-
waæ w infrastrukturê
Szanowni Pañstwo,
Nie by³oby tego sukcesu bez samorz¹dowców - ludzi, którzy ka¿dego dnia
usilnie pracuj¹ nad popraw¹ jako�ci ¿ycia mieszkañców. Koñcz¹c moje
wyst¹pienie, w tym uroczystym dniu, pragnê podziêkowaæ Wam - samo-
rz¹dowcom za trud i po�wiêcenie  jakim s³u¿ycie spo³eczeñstwu  naszej
Gminy. Serdeczne podziêkowania sk³adam: paniom i panom pos³om
i senatorom wszystkich kadencji, w³adzom i wszystkim pracownikom
Urzêdu Marsza³kowskiego i Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi; podziêko-
wania kierujê równie¿ do w³adz i pracowników dawnego Urzêdu Woje-
wódzkiego w P³ocku, z którymi wspólnie rozpoczynali�my dzia³alno�æ
w odrodzonym samorz¹dzie; wszystkim radnym Rady Gminy Kutno obecnej
i poprzednich kadencji; serdeczne podziêkowania, za wzorow¹ wspó³-
pracê, za zrozumienie w realizowaniu zadañ s³u¿¹cych obu samorz¹dom
z uwagi na s¹siedztwo ich po³o¿enia, pragnê skierowaæ do w³adz samo-
rz¹du miasta Kutno, obecnej jak równie¿ minionych kadencji; Powiatowi
Kutnowskiemu; Kole¿ankom i Kolegom Burmistrzom i Wójtom zaprzy-
ja�nionych Gmin z powiatu kutnowskiego, ³êczyckiego i innych s¹siedz-
kich; pracownikom Urzêdu Gminy Kutno pracuj¹cym jak i tym, którzy
odeszli na emeryturê, sk³adam podziêkowania za profesjonaln¹ prace,
wysok¹ wiedzê merytoryczn¹ oraz ogromne zaanga¿owanie w wykony-
waniu codziennych s³u¿bowych obowi¹zków, pracownikom podleg³ych
jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorom i nauczycielom gminnych
szkó³, pracownikom instytucji kultury, wszystkim druhom jednostek OSP,
którzy z tak ogromnym zaanga¿owaniem s³u¿¹ ludziom, nios¹c pomoc
w trudnych dla nich chwilach a oprócz tego wykonuj¹cych wiele nie
statutowych obowi¹zków, so³tysom, którzy z tak du¿ym po�wiêceniem
i zaanga¿owaniem s³u¿¹ swoim lokalnym spo³eczno�ciom, niejednokrotnie
bior¹c na swoje barki rozwi¹zanie trudnych, �rodowiskowych problemów;
dziêkujê przedstawicielom mediów, lokalnej prasy i telewizji za rzeczowe
i prawdziwe przedstawianie zdarzeñ jakie mia³y miejsce na terenie naszej
gminy w okresie 25 lat, choæby informacje by³y przykre; dziêkujê wszyst-
kim, a niewymienionym tutaj osobom i instytucjom wspó³pracuj¹cym
z naszym samorz¹dem.  Jerzy Bry³a

PODZIĘKOWANIA

Nagroda starosty
Zarz¹d Powiatu w Kutnie przyzna³
Nagrodê Starosty Kutnowskiego
w uznaniu ca³okszta³tu dzia³alno�ci
w dziedzinie twórczo�ci artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
Tadeuszowi Kacalakowi - rze�bia-
rzowi i kolekcjonerowi.
Tadeusz Kacalak w 2015 roku ob-
chodzi 40-lecie pracy artystycznej.
W roku 1973 rozpocz¹³ swoj¹ dzia-
³alno�æ w dziedzinie rze�biarstwa,
któr¹ to traktowa³ jako hobby.
W miejscu swojej pracy - zak³adzie
fryzjerskim mo¿na by³o zobaczyæ
ptaki i drewniane figurki. Gdy
w 1975 r. Muzeum w £êczycy zor-
ganizowa³o konkurs �Pami¹tka
z £êczycy�, Tadeusz Kacalak
wystawi³ tam swoje prace i zosta³
wyró¿niony. Jest tak¿e kolekcjone-
rem polskiej sztuki ludowej. Jego
pasja kolekcjonerstwa zaczê³a siê
w latach 70-tych. W swojej kolekcji
ma ponad 1000 rze�b, s¹ to prace
zaliczane do sztuki naiwnej, prymi-
tywnej, Art Brut. W 1989 r. po wielu
staraniach otworzy³ w Kutnie przy
ul. Ogrodowej �Galeriê wystawien-

nicz¹ polskiej rze�by ludowej�,
któr¹ uwa¿a za swoje najwiêksze
¿yciowe osi¹gniêcie. Pocz¹tkiem
kolekcji by³y rze�by, które Tadeusz
Kacalak naby³ od cenionego artysty
Stanis³awa Kopki z Dzierzbiêtowa.

Salon poetycki
Muzeum zainaugurowa³o �Salon
Poetycki na Zamku w Oporowie�.
Wyst¹pili w nim: Dariusz Jaku-
bowski - spiritus movens przedsiê-
wziêcia, Katarzyna Thomas - sopran,
Piotr Szafraniec - fortepian, którzy
zaprezentowali poetycko-perfor-
matywny wyk³ad �O talencie, tremie
i byciu sob¹, czyli o istocie kamieni
szlachetnych�.

D¹browicka ulica mówi
Z pocz¹tkiem maja, na popularnym
portalu spo³eczno�ciowym, pojawi³
siê profil d¹browiczan komentuj¹cy
poczynania lokalnego samorz¹du.
Pod ostrza³em internetowych kry-
tyków znalaz³a siê g³ównie wójt
Dorota D¹browska. Krytykuj¹ oni
m.in. zwolnienia jakich dokona³a
D. D¹browska - chodzi g³ównie
o funkcje skarbnika, a tak¿e sekre-
tarza gminy.

WIEŚCI GMINNE

Syreno wróæ
(...) Rozbudzonej têsknocie za Syren¹ próbuje siê jako� wychodziæ
naprzeciw w kraju. Podj¹³ siê tego Zygmunt Fabisiak, w³a�ciciel AMZ
KUTNO - przedsiêbiorstwa zajmuj¹cego siê specjalistycznymi przebu-
dowami samochodów u¿ytkowych, cywilnych i wojskowych (ambulanse,
bankowozy, samochody opancerzone itp.) Fabisiak sam w m³odo�ci je�dzi³
Syren¹ i dlatego jego firma zdecydowa³a siê na stworzenie wspó³czesnej
Syrenki. Trzeba by³o u¿yæ formy zdrobnia³ej, bo w³a�cicielem oryginalnej
wersji jest Kamiñski. Wspó³czesna Syrenka, jak inne sentymentalne modele,
ma pod nadwoziem z tworzywa kryæ nowoczesne wnêtrze i zespó³ napê-
dowy General Motors. Choæ projektanci deklaruj¹ docelowo du¿y udzia³
polskich czê�ci. Na razie prototypy przechodz¹ testy i s¹ pokazywane na
wystawach. Na kongresie gospodarczym w Katowicach Syrenka robi³a
furorê. Zachwycony Gabriel Janowski (b. minister rolnictwa) deklarowa³,
¿e chêtnie kupi pierwszy egzemplarz. Projekt nosi nazwê �Reaktywacja
polskiego przemys³u motoryzacyjnego - Syrenka� i jest realizowany przez
AMZ Kutno wspólnie z farmaceutyczn¹ firm¹ Polfarmex oraz Agencj¹
Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Dosta³ nawet dofinansowanie z NCBR
w wysoko�ci 4,5 mln z³. Jednak przysz³o�æ Syrenki jest wci¹¿ niejasna,
bo auto mia³o byæ wytwarzane w liczbie kilkuset sztuk rocznie. Jej cena
jest nieznana, ale przedstawiciele firmy w Katowicach nie�mia³o mówili
o 60-70 tys. z³. Czy znajdzie siê w kraju (bo poza Polsk¹ trudno na nich
liczyæ) takie grono sentymentalnych nabywców? Syrena, dzi� nazywana
autem kultowym (wszystko co stare jest teraz kultowe), w rzeczywisto�ci
nigdy nie by³a obiektem kultu. Choæ oryginalnie polska (inne auta by³y
najczê�ciej licencyjne) by³a pojazdem do�æ prymitywnym i zawodnym,
a dwusuwowy �mierdz¹cy silnik sprawia³, ¿e nazywano j¹ skarpet¹ (...).
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PRZEGLĄD PRASY

Ju¿ czwarty rok z rzêdu Stowarzyszenie Clonowia zorganizowa³o
Dziedzictwa i Tradycji Orê¿a Polskiego. Odby³o siê ono 6 czerwca b.r.
w Kutnie, a jego zasadnicza czê�æ mia³a miejsce w Liceum im. J.H.
D¹browskiego. Jako, ¿e orkiestra Clonowii nosi imiê 37 Pu³ku Piechoty,
seminaria odbywaj¹ siê w terminie daty �wiêta pu³kowego obchodzonego
od 1934 roku 26 maja. W³a�nie orkiestra zainaugurowa³a tegoroczne
uroczysto�ci. O godz. 10.30 przemaszerowa³a ona ulic¹ Ko³³¹taja, gdzie
stoj¹ zbudowane przed wojn¹ domy oficerów 37 Pu³ku Piechoty. S¹ to
bydynki pu³kownika Kusia, kapitana Dercza i porucznika Kluziñskiego -
dyrygenta orkiestry pu³kowej. Ten ostatni dom rodzina sprzeda³a, a dwóch
pozosta³ych mieszkaj¹ nadal córki oficerów: Bo¿ena (Dercz) D¹browa
i Zofia Ku�-Miko³ajczyk - lekarz (tak jak jej tata - lekarz pu³kowy,
zamordowany w Katyniu).Przy tych domach orkiestra zagra ³a marsze
wojskowe. W programie seminarium znalaz³y siê i tematy zwi¹zane
z kultur¹ w wojsku. O udziale 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty w ¿yciu
kulturalnym Kutna opowiada³a harcerka Aleksandra Baranowska.
Dzia³alno�æ kulturalno-o�wiatow¹ w 18 p.p. w okresie miêdzywojen-
nym przedstawi³ Piotr Paradowski reprezentant Stowarzyszenia
Tradycji Skierniewickiej Dywizji Piechoty. Natomiast o s³u¿ba woj-
skowa w okresie II Rzeczpospolitej na przyk³adzie jednostek 26 Dywizji
Piechoty jako pola aktywno�ci spo³eczno-kulturalnej - by³a tematem
referatu Zbigniewa Zagajewskiego cz³onka Grupy Rekonstrukcji
Historycznej 10 pp. Z kolei dzia³alno�æ kulturalna w wojsku polskim
omówi³ cz³onek Stowarzyszenia Mi³o�ników Historii z Koszalina
- Zbigniew Izraelski. Poza tym o dzia³alno�ci orkiestry 37 Pu³ku Pie-
choty im. ks. J. Poniatowskiego opowiedzia³a prezes Stowarzyszenia
Clonowia Anna Baranowska. W seminarium udzia³ wziêli: senator
Przemys³aw B³aszczyk, pose³ Tadeusz Wo�niak oraz starosta powiatu
kutnowskiego - patron spotkania Krzysztof Debich. Na korytarzu szkol-
nym grupy rekonstrukcyjne zaprezentowa³y broñ i wyposa¿enie ¿o³nierzy,
a tak¿e dokumenty wojskowe z okresu II RP.     Kazimierz Ci¹¿ela

LEKCJA HISTORII



Pod takim has³em rozegrany zosta³ w kutnowskim Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca fina³ IV Miêdzyszkolnego konkursu Historycznego, a dotyczy³
czasów 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. ksiêcia Józefa Poniatowskiego.
Organizatorami tegorocznej edycji byli: Kutnowskie Towarzystwo Histo-
ryczne, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce PUL im. 37 Pu³ku Piechoty w Kutnie
oraz CTMiT i Stowarzyszenie Historyczne Pu³k 37. Konkurs odbywa³ siê
w formie quizu wzorowanego na programie �Jeden z dziesiêciu�.
W I rundzie przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego Pu³k 37 doko-
nali prezentacji uzbrojenia jakie by³o na wyposa¿eniu 37 pp, a nastêpnie
zadawali uczniom pytania dotycz¹ce w³a�nie jego. Nad prawid³owym prze-
biegiem konkursu czuwa³a Komisja w sk³adzie: przewodnicz¹cy Grzegorz
Skrzynecki z KTH oraz Piotr Bielecki - ZS nr 3, Robert Ma³achowski -
Gimnazjum nr 2, Pawe³ Babecki - ZS nr 1 i Gra¿yna Grobelska - I LO PUL.
Pierwsze miejsce zajêli: Anita Szczech i Klaudia Brz¹ka³a - I LO PUL
(opiekun Gra¿yna Grobelska); drugie Zuzanna Staniszewska i Zuzanna
Wo�niak - Gimnazjum nr 3 (opiekun Gra¿yna Grobelska), a trzecie - Patryk
Pieni¹¿ek i Micha³ Saczuk - II LO im. Jana Kasprowicza (opiekun Artur
Ciurlej). W przerwie fina³u wy�wietlano film o I LO PUL im. 37 £êczyckiego
Pu³ku Piechoty. Suma nagród przekroczy³a 4000 z³. Proponowanym
bohaterem przysz³orocznego konkursu jest Stanis³aw Staszic.          /J.P/
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

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

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

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

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

�.P. Stefan S³awomir Oberleitner � wybitny specjalista od odznaczeñ
i orderów. Z wykszta³cenia � magister historii, z zami³owania � niestru-
dzony falerysta, w³a�ciciel kolekcji ponad piêciu tysiêcy odznak i odznaczeñ.
Sam projektowa³ tak¿e odznaczenia LOK-owskie. Pu³kownik rezerwy
Wojska Polskiego, zwi¹zany z wojskiem od najm³odszych lat � najpierw
jako absolwent kursu oficerskiego, pó�niej - wieloletni ¿o³nierz zawodowy
awansuj¹cy a¿ do stopnia pu³kownika. Cz³onek sekcji falerystycznej Pol-
skiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego oraz Klubu
Kolekcjonerów Wojskowych we Wroc³awiu. Jego przygoda kolekcjonerska
rozpoczê³a siê jeszcze w latach 60-tych, a pierwszymi nabytkami by³y
odznaczenia ojca. Z czasem poszerzy³ swoje zainteresowania o tematykê
polskich orderów z lat 1705 � a¿ do dzi�. Autor i wspó³autor kilkunastu
ksi¹¿ek z zakresu polskiej falerystyki. Jak na prawdziwego kolekcjonera
odznaczeñ przysta³o - kolekcjonuje je tak¿e na w³asnej piersi. Zosta³
odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym
i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, medalami �Si³y Zbrojne w S³u¿bie Ojczy-
zny�, �Za Zas³ugi dla Obronno�ci Kraju� i wieloma innymi (³¹cznie
ponad piêædziesiêcioma) odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi.
Przez przyjació³ okre�lany jako �ukochany m¹¿, ojciec, dziadek, szano-
wany s¹siad i dzia³acz spo³eczny. Cz³owiek pe³en dobroci i otwartego
serca�. Pu³kownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku - Stefan Oberle-
itner odszed³ na wieczn¹ wartê 29 grudnia 2014 r.        (c.d. - strona 11)

13 spotkanie Klubu Wiedzy Uniwersalnej nie by³o - jak mawialiby prze-
s¹dni - feralne, a wrêcz przeciwnie - by³o wspania³e, integracyjne i co
najwa¿niejsze... po¿yteczne. Go�ciem honorowym i zarazem g³ównym
prelegentem by³ Wasilij Dworecki urodzony w 1979 roku w dalekim
Kazachstanie, a obecnie mieszkaj¹cy w naszym Kutnie. Zanim dosz³o do
Jego opowie�ci o Polonii w dalekim Kazachstanie Klubowicze zgotowali
owacjê na cze�æ wójta Gminy Kutno Jerzego Bry³y, który zosta³ odzna-
czony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta
RP Bronis³awa Komorowskiego za aktywn¹ pracê w okresie 25-lecia
Odrodzonego Samorz¹du Terytorialnego. Nastêpnie Miros³aw Borowicz
przekaza³ na rzecz ksiêdza pra³ata Jana Dobrodzieja do Jego Muzeum
ryngraf generalski �Land Forces�. Sympatyczny Wasilij - nowy cz³onek
Klubu Wiedzy Uniwersalnej - opowiada³ o swoim ¿yciu. Urodzi³ siê
w 1979 r. w pó³nocnym Kazachstanie. Tam ukoñczy³ Pañstwowy Uni-
wersytet im. Szokana Ualichanowa, specjalizacja historia-geografia,
w Kokszetan (po polsku B³êkitna Góra). Pochodzi z rodziny typowo pol-
skiej. O korzeniach jej opowiada³ bardzo piêknym i zrozumia³ym dla
wszystkich jêzykiem. By³a mowa o jego czasie w Kazachstanie, o klimacie,
warunkach ¿ycia, o podzia³ach narodowo�ciowych. Wasilij pokazywa³
pami¹tki fotograficzne z ¿ycia swojej rodziny, która w Kazachstanie by³a
od 1936 roku. Ciekawa jak zwykle by³a dyskusja, w której Klubowicze
pytali  Wasilija m.in. o zwyczaje i obyczaje mieszkañców Jego osady.
Odpowiada³ On wprost: co prawda by³a bieda, ale ludzie 56 narodowo�ci
siê szanowali... Od 2009 roku Wasilij wraz matk¹ i ojcem mieszka w Kutnie
i pracuje w kutnowskim Muzeum Regionalnym, gdzie jest cenionym prze-
wodnikiem po tej Placówce. Ze swej rodzinnej miejscowo�ci do grodu
nad Ochni¹, który bardzo kocha, jest tylko... 4 500 kilometrów! W spo-
tkaniu KWU z Wasilijem aktywni byli m.in.: ks. proboszcz z Nowych
Ostrów Mieczys³aw Podsêdek i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnow-
skiego Marek Jankowski.            /J.P./

W �Dobrodziejówce�

O KAZACHSTANIE

HONOROWE NAGRODY
Hetmana Kolekcjonerów Polskich 2015

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³ II LO im. Jana Kasprowicza
w Kutnie, II LO im. Jana Kasprowicza oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie znakomicie przygotowali
literack¹ ucztê, której bohaterem by³ przesympatyczny absolwent �Ka-
sprowicza 2003� Rafa³ Cichowski - kutnianin, rocznik 1984. Na dodatek
by³a ona s³odka, a to za spraw¹ Cukierni Wasiakowie - sponsor. Osoba
utalentowanego Rafa³a zgromadzi³a nadkomplet osób kochaj¹cych prozê.
W�ród nich by³a doskonale rozumiej¹ca siê i utalentowana �paczka�
z klasy Rafa³a (miêdzy innymi Liliana Urbañczyk-Wójcik, mi³o�niczka
tak¿e lotów szybowcowych - doskona³a mened¿erka w nich swojego mê¿a
£ukasza). Nie zawiod³a debiutuj¹cego na rynku wydawniczym (na razie
w Polsce) Rafa³a Rodzina (na zdjêciu - Rafa³, babcia Zofia, mama Ewa,
tata Andrzej, ¿ona Aleksandra i brat Kacper. Rafa³ Cichowski wyda³ swoj¹
pierwsz¹ ksi¹¿kê �2049� w Wydawnictwie �Novae Res� (brawa za pro-
mocjê Wielkiego Talentu). Recenzenci pisz¹: �2049� to inteligentna i ory-
ginalnie napisana proza, która bawi siê konwencjami i porusza powa¿ne
tematy unikaj¹c przy tym patosu i moralizatorstwa. To �wiat absurdalnych
reality shows, wirtualnych celebrytów, taniej rozrywki i jeszcze wiêkszych
podzia³ów spo³ecznych, w którym zapewne odnajdziemy siê szybciej, ni¿
sugeruje to tytu³ powie�ci�. Ok³adkê do niej projektowa³ te¿ kutnianin
Piotr Cie�liñski z �Kasprowicza� (wspó³lokator Rafa³a na studiach i wed³ug
Niego najlepszy wykonawca obwolut w Polsce). Nasz bohater mieszka
ponad 10 lat w Warszawie. Skoñczy³ filologiê angielsk¹, a pracuje w uznanej
agencji reklamowej i te¿ z sukcesami. Swoj¹ debiutanck¹ ksi¹¿kê pisa³
4,5 roku, a zaczyna³ 3 razy. D³ugotrwa³y proces, ale sukces! ¯ona by³a
jego pierwszym testorem (absolwentka �Kasprowicza� oraz filologii pol-
skiej, obecnie logopeda). Rafa³ ma zamiar kontynuowaæ tematykê �2049�
i ukazaæ ten sam �wiat za tysi¹c lat. Pó�niej... pragnie napisaæ ksi¹¿kê
o dzieciach lat 90 XX wieku w Kutnie. Do tej pory nie by³o negatywnych
recenzji o �2049�. Sygna³, ¿e jest dobrze. Pisze w nocy (miêdzy 24.00
a 02.00). Mówi: �Przekona³em siê, ¿e moi czytelnicy daj¹ mi dodatkow¹
si³ê i motywacjê do pisania, a po tym pierwszym w moim ¿yciu spotkaniu
autorskim, tu w moim Kutnie, mo¿e byæ Ona tylko bardzo owocna.
�Kasprowicz� da³ mi wspania³¹ ¿onê Olê, mnóstwo fantastycznych wspo-
mnieñ i liczne przyja�nie. Pisanie sprawia mi wielk¹ przyjemno�æ�. Na
pytanie co by powiedzia³ o swojej ksi¹¿ce Rafa³ dowcipnie stwierdzi³:
�Jest ona bardzo dobra... i tania�. Nic dodaæ i tylko ¿yczyæ sukcesów, co
z przyjemno�ci¹ �Powiatowe ¯ycie Kutna� czyni.        Jerzy Papiewski

W ROLI GŁÓWNEJ RAFAŁ CICHOWSKI

Na tê wyj¹tkow¹ wystawê sk³ada siê 25 grafik z cyklu Rowerzysta oraz
7 innych (4 drzeworyty i 3 akwaforty) wypo¿yczonych specjalnie na tê oko-
liczno�æ dziêki uprzejmo�ci przez Leonharda Klosa. Na wystawie bêd¹
prezentowane grafiki nale¿¹ce do najbardziej znanego cyklu zatytu³owanego
Rowerzysta, zaliczanego przez krytyków do kanonu najwybitniejszych dzie³
polskiej sztuki XX wieku. Cyklem tym Mieczys³aw Wejman zainicjowa³
powstanie nurtu grafiki metaforycznej. Jest to jedna z najistotniejszych cech
wyró¿niaj¹cych krakowsk¹ szko³ê grafiki. G³ównym motywem przewijaj¹-
cym siê przez ca³y cykl jest rower, z pozoru prosty i banalny, jedno�ladowy
pojazd, który w przedstawieniach staje siê zal¹¿kiem do snucia bogatej
metafory. W grafikach Wejmana ukazani rowerzy�ci zamiast jechaæ, czêsto le¿¹
na ziemi; we krwi, w�ród samochodów, innych rowerzystów, t³umu ludzi,
lub innych maszyn. Ich kontury zdaj¹ siê tworzyæ swoist¹ siatkê-pajêczynê,
w któr¹ zapl¹tany jest bohater. To osobisty komunikat artysty, przekaz
do�wiadczeñ i przemy�leñ, inspirowany d³ugimi zapewne przemy�leniami
na temat losu cz³owieka i jego egzystencji. Jest to, jak okre�li³ kiedy� sam
artysta, opowie�æ �o losach jednostki poddanej maszynerii wspó³czesnego
�wiata nasyconego obezw³adniaj¹c¹ jednostkê mnogo�ci¹ ludzi i przedmio-
tów�. Kolejnymi epizodami drogi, która odbywa rowerzysta, s¹ �upadki�,
�zawa³y�, �zdrady�, �lêki�, �zabawy�, itp., po fina³owy �ca³un�, którym przy-
krywany jest g³ówny bohater. Jak pisze prof. Tomasz Gryglewicz w katalogu
wystawy: �Tematem cyklu staje siê kluczowe zagadnienie cywilizacji wieku
XX, jakim jest nieuchronny konflikt twórczej i niezale¿nej jednostki, uosa-
bianej postaci¹ rowerzysty, z zagra¿aj¹cym jej wspó³czesnym represyjnym
spo³eczeñstwem masowym, poch³oniêtym konsumpcj¹, rozrywk¹ i seksem�.

WYSTAWA MIECZYSŁAWA WEJMANA
Kutnowski Dom Kultury zaprasza 11 czerwca o godz. 17.00 na otwarcie
wystawy grafik  Mieczys³awa Wejmana. Ekspozycjê mo¿na ogl¹daæ
w Galerii KDK - Okno na Sztukê (wstêp wolny).

PATRON ZNANY, CZY NIEZNANY?

To tytu³, fascynuj¹co siê ju¿ teraz
zapowiadaj¹cej, ekspozycji Macieja
Ka�mierczaka z popularnego �Ka-
sprowicza�, na któr¹ serdecznie
zapraszali do Kutnowskiego Domu
Kultury - 8 czerwca o godzinie 17.00:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przy-
jació³ II LO im. Jana Kasprowicza
w Kutnie, w/w II Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce i Kutnowski Dom Kultury.

/J.P./

„ZWIERZYNA”

Od samego pocz¹tku Kutnowski Dom Kultury jest organizatorem Prze-
gl¹du Teatrów Dzieciêcych i M³odzie¿owych (pomys³odawczyni i g³ówny
re¿yser - Jadwiga Rzetelska). Jurorzy doro�li, dzieciêco-m³odzie¿owi oraz
przedstawiciele Grupy Teatralnej ��od jutra� i Studia Teatralnego ��Oj�
ocenili 18 spektakli konkursowych w 4 kategoriach. Honorowy patronat
nad �£ap¹� sprawowa³ prezydent m. Kutna. Otrzyma³y nagrody g³ówne -
emblematy Przegl¹du £apa i nagrody finansowe - ufundowane przez
prezydenta i KDK; w kat. I ��Motylki� z Przedszkola Miejskiego �Cali-
neczka� za spektakl �Koty i myszy�; w kat. II �Zielony parawan� ze SP
nr 9 za �Ko³owatego Kopciuszka�. �Ich siedem i on jeden� ze SP nr 1 za
�Szko³o, jak tu weso³o�, �Misiaki z naszej Paki� ze SP nr 1 za �Ba�niowy
ambaras� i �Mleczaki� z SP nr 9 za �Wawrzyniak�; w kat. III �Kamele-
on� z SP nr 6 za �Archipelag Przebudzenia� i �Grupa Art.� z SP nr 5 za
�Prawie królewna �nie¿ka�; w kat. IV �Wa¿ni niepowa¿ni� z ZS Byszw
za �Twarde Prawo i �Na sopockim molo� oraz �Tak czy nie� z Gimn. nr 1
za �Ksi¹¿ê Fredek na ziarnku grochu�. Nagrody specjalne za aktywne
uczestnictwo w projekcie �Teatr od podszewki� otrzyma³y: SP nr 6, SP nr 1,
PM nr 15 �Bajka�.            /J.P./

„ŁAPA” PO RAZ 21!

Ju¿ po raz trzeci odby³ siê pod tym has³em w Kutnie - na Józefowie -
najwiêkszy festiwal muzyki rockowej regionu ³ódzkiego. Przy du¿ym
zainteresowaniu m³odzie¿y - i nie tylko - gra³o dziewiêæ zespo³ów.
Na scenie mo¿na by³o podziwiaæ: kutnowsk¹ grupê trash-metalow¹
�Alastor� ze S³awomirem Bry³k¹ (perkusista) na czele. Gwiazd¹
wieczoru by³a formacja �Hate�. Powsta³a ona w Warszawie w 1990
roku. W Kutnie promowa³a swoj¹ najnowsz¹ p³ytê �Crusade Zero�.
Wystêpowa³y tak¿e zespo³y: �P.A.G.E. Rock�, �Okash�, Vectonist�,
�Chainasaw�, �Concatenation�, �Astral Queen� i �Betrayer�. W trakcie
imprezy mo¿na by³o kupiæ: wydawnictwa muzyczne, koszulki grup
muzycznych. Dopisa³a te¿ pogoda.           /J.P./

„ROCK AND ROSE”
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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
Pierwsze tegoroczne wybory ju¿ za nami. Dla wielu to sensacja, ¿e wygra³
Andrzej Duda. Inni twierdz¹, ¿e by³o to do przewidzenia, gdy¿ wynika³o to
z pychy w³adzy. Dla ugrupowania z PO - kompletny kociokwik! Dosz³o do
tego, ¿e czê�æ zaprzyja�nionych mediów og³osi³a klêskê w wyniku internetowej
przewagi prezydenta elekta. Mo¿e tak, a mo¿e nie... Bo w takim powiecie, jak
kutnowski, to nieoczekiwane przez wielu zwyciêstwo Andrzeja Dudy, by³o
raczej spowodowane tym, ¿e w obu turach wyborczych - na wsiach przed loka-
lami wyborczymi wisia³y g³ownie jego fotografie . W mie�cie jeden plakat z
Bronis³awem Komorowskim przypada³ na dwa do piêciu afiszy z podobizn¹
konkurenta. Ale s¹dzê, ¿e wiêcej g³osów odebra³y by³emu ju¿ prezydentowi
�nekrologi�, które masowo klejono na czym siê da³o. Z podobizn¹ zatroskanej
osoby ponownego kandydata, z tekstem tej tre�ci:
�Nie g³osuj na Bronis³awa Komorowskiego poniewa¿:
- To on zgodzi³ siê na podwy¿szenie wieku emerytalnego
- To on zgodzi³ siê na podwy¿szenie podatku VAT
- To on zgodzi³ siê na wprowadzenie GMO
- To on zgodzi³ siê na niepodwy¿szanie kwoty wolnej od podatku
- To on kosztuje wiêcej ni¿ dwór Królowej Brytyjskiej�.
To jedno. Drugie - wyp³ywa z do�wiadczeñ i dotyczy wyborów jednomandato-
wych. Zdajê sobie sprawê z u³omno�ci takiego rozwi¹zania, ale na obecnym
etapie polskiej demokracji - jestem te¿ �za�. Tak¿e za sprawowaniem funkcji,
na wszystkich szczeblach w³adzy tylko przez dwie kadencje. To wa¿ne, tym
bardziej, ¿e jak teoria, a przede wszystkim praktyka ¿yciowa ucz¹, to wystar-
czaj¹cy okres czasu do realizacji s³usznych za³o¿eñ. W tym miejscu zaznaczê,
¿e jestem w tym zgodny z by³ym prezydentem Lechem Wa³ês¹. Nawet gdy
mamy pozytywne przyk³ady d³u¿szego sprawowania w³adzy (przez np. wójta
gminy £aniêta - Stanis³awa Jêdrzejczaka czy gminy wiejskiej Kutno - Jerzego
Bry³ê)! Lecz w wiêkszo�ci d³u¿sze sprawowanie w³adzy �upupia� i wówczas
zmiany s¹ g³ównie kadrowe, a i dzia³alno�æ we wcze�niejszych kadencjach
s³u¿y utrzymaniu w³adzy. A to nie jest wszystko jedno!

Andrzej Stelmaszewski

Niby wszystko jest w porz¹dku, ale nie jest... W rolnictwie susza, to klêska!
Mimo wcze�niejszej, tegorocznej wegetacji z rolnictwem nie jest w porz¹dku,
bo wyschniête pola oczekuj¹ na deszcze. Niby na nie siê zbiera, ale �z chmury
- nici�... Chocia¿ rolnicy boj¹ siê, ¿e jak ostro z góry lunie, to wtedy w ogóle
nic nie bêdzie. Ale có¿, nie ma na to si³y, wiêc poczekajmy, mo¿e bêdzie lepiej.
Masz babo placek! Ni¿sze ceny sprawi³y, ¿e w I kwartale 2015 roku warto�æ
eksportu mleczarskiego zmala³a niemal o 20 procent, do oko³o 384 milionów
z³otych. Najwiêkszym odbiorcom s¹ Niemcy (78 milionów euro). Bran¿a ta
ma niewielkie szanse, aby nadrobiæ straty w eksporcie znacznym wzrostem
sprzeda¿y w kraju. Najwiêcej �w skórê� dostan¹ rolnicy, gdy¿ ceny mleka mog¹
spa�æ do 90 groszy za litr(poziom cen najni¿szy od 2009 roku). Masz babo
placek! Nie min¹³ nawet dzieñ od triumfalnego og³oszenia, ¿e Singapur zniós³
embargo na polskie miêso, a ju¿ polscy rze�nicy zanegowali przepisy i praktykê
eksportu do tego kraju. W sumie - nie op³aca siê wywoziæ miêsa do tego kraju.
I tak �le, i tak niedobrze!? Masz babo placek! Powiat Kutnowski g³osowa³ na
Andrzeja Dudê. Do�æ stwierdziæ, ¿e przy frekwencji 51,73% prezydent - jeszcze
elekt - uzyska³ wiêksze poparcie ni¿ w kraju, bo 58,96%. Najmniej w Kutnie,
bo 53,56 (ale wiêcej ni¿ w Polsce) i ¯ychlinie (57,48%). Najwiêcej w D¹bro-
wicach (73,28%), Oporowie (71,43%) i £aniêtach (*70,86%). Nawet w �PSL-
owskich� gminach jak Bedlno (64.74%) i Krzy¿anów (67,11%) kandydat PiS-u
zwyciê¿y³ zdecydowanie. Masz babo placek! Co� pozytywnego o rolnictwie.
Przypominam, ¿e roku ubieg³ym stali�my siê najwiêkszym producentem drobiu
w Europie. To m.in. i zas³uga kutnowsko-p³ockiego �Exdrobu� S.A. Masz babo
placek! I jeszcze jedna kwestia! W prezydenckiej kampanii wyborczej star³y
siê dwa pogl¹dy na temat dop³at dla rolników. Kandydat Duda reprezentowa³
liniê PiS. Wmawia³ wszystkim, ¿e zostali skrzywdzeni przez polski rz¹d.
W sumie by³y prezydent nie powiedzia³, co my�li o naszych dop³atach. Jak
w rzeczywisto�ci jest?! Dop³aty s¹ ró¿ne dla ró¿nych krajów. Ma³o osób wie,
¿e Hiszpanie, Portugalczycy czy Brytyjczycy maj¹ je... ni¿sze ni¿ Polska. Wiêc
postulat o wyrównanie tych subsydiów dla polskich rolników jest, delikatnie
ujmuj¹c, dyskusyjny. To by³a typowa walka o wzglêdy wsi, które przysporzy³a
tak wiele g³osów wiejskich - nowemu prezydentowi. Masz babo placek!

Onegdaj, wzd³u¿ aktualnego wjazdu do PKS-u (ulicy ¯wirki i Wigury),
by³a strzelnica wojskowa. Otoczona wysokimi, prawie siedmiometrowymi,
ziemnymi wa³ami ochronnymi. Faktycznie to za nimi wojsko æwiczy³o
strzelanie. Wojskowy obiekt trwa³ chyba, a¿ do lat sze�ædziesi¹tych ...
ubieg³ego wieku, gdy ju¿ jednostki Wojska Polskiego w Kutnie nie by³o.
Pó�niej zlokalizowano tam, przeniesiony �zza kolei� PKS (który by³ wcze-
�niej w miejscu, �gdzie pó�niej dzia³a³a spó³ka �Avis� i sk³ad wêgla).
Wreszcie nadesz³a pora zmian. Najpierw z �Kraju� doprowadzono bocz-
nicê kolejow¹, likwiduj¹c przejazd z siewnikami przez ca³e miasto. Tory
przeciê³y strzelnicê i wiod³y na wschód do przystanku kolejowego Sklêczki.
Na prze³omie lat siedemdziesi¹tych podjêto decyzjê o przeniesieniu PKS
na Józefów. Nawet postawiono szkielety ¿elbetonowych konstrukcji. Dzi�
w tym miejscu s¹ du¿e, jak na kapitalizm, Zak³ady Farmaceutyczne �Po-
lfarmex�. Wówczas podjêto te¿ realizacjê wiaduktu nad �krajowskimi�
torami i rozpoczêto wywóz ziemi z wa³ów strzelnicy. Chciano w ten sposób
po³¹czyæ dwie czê�ci miasta Kutna, pó�niejsze osiedle �Stadion� (Olim-
pijska) z przysz³ym osiedlem Grunwald. Zrealizowano wiadukt, ale wówczas
zatrzymano realizacjê nowej bazy PKS. Taki stan trwa³ do 2015 roku,
kiedy wreszcie sprywatyzowano PKS. Teraz, wraz z now¹ nawierzchni¹
ulicy ¯wirki i Wigury, udostêpniono po³¹czenie miasta, które mia³o ju¿
byæ gotowe 40 lat temu. Wreszcie!      Jan Widz

KUTNOWSKIE PRZEMIANY

W ostatni weekend maja, po blisko miesiêcznej nieobecno�ci, wróci³em
do Kutna. Wróci³em odnowiony fizycznie i duchowo do polskiej i kut-
nowskiej rzeczywisto�ci. Zdarzenia ostatnich tygodni przypominaj¹ stan
wrzenia wody gotowanej w czajniku. Na polskiej scenie politycznej mamy
do czynienia ze zmian¹ warty. Dotychczasowy prezydent Bronis³aw
Komorowski ustêpuje po przegranych wyborach. Notowania butnej
i pysza³kowatej Platformy Obywatelskiej pikuj¹ w dó³. Oderwane od
rzeczywisto�ci PSL i SLD trac¹ zaufanie spo³eczne.
Urz¹d prezydenta w sierpniu obejmuje wielki wygrany Andrzej Duda.
Przebojowo i profesjonalnie przeprowadzona kampania wyborcza trafi³a
w zapotrzebowanie spo³eczne. Koalicja rz¹dowa PO-PSL zaczê³a bujaæ
w ob³okach i w tym bujaniu zapomnia³a o realizacji wcze�niejszych obietnic
wyborczych oraz zapomnia³a, ¿e pilne problemy spo³eczne nale¿y roz-
wi¹zywaæ, a nie obchodziæ. Nad klêsk¹ lewicy i potê¿nej kiedy� SLD nie
wypada siê pastwiæ, bowiem liderzy tej formacji robi¹ to znacznie lepiej.
Rz¹dz¹cy dostali czerwon¹ kartkê od m³odych szukaj¹cych pracy za granic¹
lub pracuj¹cych na umowach �mieciowych. Tych m³odych gniewnych
potrafi³ porwaæ Pawe³ Kukiz tworz¹c pozapartyjny ruch spo³eczny. Rów-
nie¿ du¿a rzesza emerytów i wiele polskich rodzin, które nie mog¹ zabez-
pieczyæ elementarnych potrzeb bytowych i zdrowotnych, przesta³a ufaæ
rz¹dz¹cym. Stan wrzenia trwa dalej i dzisiaj wszystko wskazuje na to, ¿e
pa�dziernikowe wybory do Parlamentu przemebluj¹ sejm i senat. Grzech
pychy, bujania w ob³okach i oderwania siê od spo³eczeñstwa czêsto dopada
w³adzê, która d³ugo rz¹dzi. Upadek jest wtedy bolesny. W Kutnie mamy
niestety skrajny przyk³ad jak w³adza w samorz¹dzie powiatowym, ju¿ po
sze�ciomiesiêcznym okresie rz¹dów, roztrwoni³a zaufanie wielu swoich
wyborców. Nawet szukaj¹c ze �wieczk¹ trudno znale¿æ osi¹gniêcia koalicji
rz¹dz¹cej. Zarz¹d Powiatu i koalicjanci wykazuj¹c wielk¹ determinacjê
zajmuj¹ siê zmianami personalnymi. Korytko bêd¹ce do dyspozycji nie
jest tak bogate jak w mie�cie, wiêc t³ok jest du¿y. Czasami jest og³aszany
konkurs i przed fina³em na konferencji pada nazwisko wybrañca. Czasami
zamiata siê pod dywan problemy cz³onka Zarz¹du. Ludzie widz¹, komen-
tuj¹ i s¹ coraz bardziej wkurzeni. Stan wrzenia staje siê wprost proporcjo-
nalny do stanu kompromitacji jak¹ funduje nam w³adza, a to wcze�niej
czy pó�niej prowadzi do nieuchronnych zmian.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

STAN WRZENIA

PRZEGLĄD PRASY

W naszym mie�cie, nadal s¹ sprzedawane �rodki psychoaktywne, które
robi¹ spustoszenie w organizmie cz³owieka, tak zwane dopalacze. Sub-
stancje te oddzia³ywuj¹ na centralny uk³ad nerwowy, bezpo�rednio wp³y-
waj¹ na funkcje mózgu, czego efektem s¹ czasowe zmiany postrzegania,
nastroju, �wiadomo�ci i zachowania. U¿ywanie dopalaczy prowadzi do
na³ogu, uzale¿nienia oraz mo¿e wyrz¹dziæ znaczne szkody zdrowotne,
nawet �mieræ. Podstawowym sk³adnikiem wiêkszo�ci dopalaczy jest
N-benzylo-piperazyna w skrócie BZP. BZP doprowadza do uzale¿nienia,
ma z³y wp³yw na nasze zdrowie. Nastêpstwa dopalaczy do koñca nie s¹
znane, ale wiadomo, ¿e s¹ bardzo szkodliwe. W dopalaczach nigdy nie
wiadomo co w �rodku jest i w jakiej dawce. Lekarze s¹ bezradni, czasem
nie wiedz¹ jak takiej osobie pomóc, gdy osoba odurzona trafia do szpitala.
W naszym mie�cie s¹ sprzedawane, pod kamufla¿em, jako upominki. Brak
w naszym kraju dobrego prawa, by zlikwidowaæ miejsca, z których m³odzi
ludzie zaopatruj¹ siê w dopalacze. Za du¿o jest procedur. Osoby rozpro-
wadzaj¹ce nie s¹ karane. Co na to nasze USTAWODAWSTWO?! Mo¿e
trzeba bardziej interweniowaæ, aby prawo uleg³o zmianie i m³odzie¿ prze-
sta³aby mieæ dostêp do dopalaczy.          Nazwisko i adres znane redakcji

Jak to bywa w Hyde Parku - przy³o¿ê Administracji Cmentarza w Kucz-
kowie, która bezradnie rozk³ada rêce na liczne zg³oszenia o okradaniu
grobów ze wszystkiego, co tylko siê da ud�wign¹æ. Problem jest przykry
i niezmiernie bolesny dla wielu, wielu ludzi, którzy po¿egnali swoich bli-
skich. Nasz Cmentarz w Kuczkowie (ju¿ mo¿na mówiæ o jego historii)
stanowi miejsce wspomnieñ o swoich bliskich. Niestety, �li ludzie, którzy
dopuszczaj¹ siê kradzie¿y stanowi¹ margines spo³eczny, z którym trzeba
walczyæ. Z³odziejstwo zawsze by³o, jest i bêdzie problemem spo³ecznym,
ale cmentarzy dotyka bardziej i bardziej boli. Dlatego wobec niemocy
i bierno�ci Administracji Cmentarza wzywam wszystkich do konsolidacji
i sprzeciwu wobec narastaj¹cego problemu okradania grobów. Wywarcie
presji i pobudzenie do dzia³añ odpowiedzialnych w³adz jakimi s¹: Admi-
nistracja Cmentarza oraz Urz¹d Miasta Kutna, postawi³oby tamê temu
procederowi. Równie¿ ogromn¹ rolê mogliby odegraæ Proboszczowie
z pobliskich Parafii podnosz¹c ten problem z ambon. Anna Sarna
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

CMENTARNE HIENY

DOPALACZE − dostępne w sklepie

Z Ziemi W³oskiej do Polski
Romano Pini to jeden z trzech braci zajmuj¹cych siê miêsnym biznesem.
W³oska rodzina ma ju¿ 30-letnie do�wiadczenie w tej bran¿y. Na pocz¹tku
rodzina mia³a Breasole Pini, zak³ad we W³oszech produkuj¹cy wo³ow¹
wêdlinê - breasolê. W 1997 r. uruchomi³a na Wêgrzech Hungary Meat,
ubojniê trzody chlewnej; maj¹ te¿ firmy w S³owacji i Rumunii. W Polsce
pojawi³a siê w 2006 r. W 2010 r. ruszy³a nale¿¹ca do Piero Piniego Pini
Polonia, pó�niej uruchomi³ on Pini Hamburgera, a w tym roku - Pini Polska.

Agora nr 22 (1302) z dn. 31 maja 2015; s. 59

�Dzisiaj wszyscy z trosk¹ pochylaj¹ siê nad polsk¹ ochron¹ zdrowia; rów-
nie¿ kandydaci na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej sporo starali
siê mówiæ o ochronie zdrowia i reformie ca³ego systemu. Ale ¿adna
reforma nie ma szans na powodzenie, je¿eli nie bêdzie kto mia³ ludzi
leczyæ. Je¿eli dzi� jest lekarzy ma³o, a bêdzie jeszcze mniej, to trudno
sobie wyobraziæ racjonalne zorganizowanie ochrony zdrowia. NRL ocenia
sytuacjê jako dramatyczn¹ i bezpo�rednio zagra¿aj¹c¹ jako�ci i mo¿liwo�ci
w³a�ciwego udzielania �wiadczeñ� - powiedzia³ prezes Rady Maciej
Hamankiewicz podczas konferencji prasowej.

Angora nr 22 (1302) z 31 maja 2015 r.; s 11
Od redakcji �P¯K�: Czy w Kutnowskim Szpitalu Samorz¹dowym Spó³ka
z o.o. - jest inaczej!? Czy stanowi on �tratwê na oceanie�?

BRAKUJE LEKARZY

Panu Prezydentowi Miasta Kutna
Sz.P. Zbigniewowi Burzyñskiemu

i Wszystkim Panom naszego Powiatu
Serdecznie Dziêkujemy za Piêkne ¯yczenia!

na �Dzieñ Matki�.
¯yczymy Panom du¿o zdrowia oraz

rado�ci w ¿yciu rodzinnym i osobistym.
Grono Mam Powiatu Kutnowskiego!

PODZIĘKOWANIE!
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V Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy £owieckiej o Puchar Przechodni Prezesa
Zarz¹du Ko³a £owieckiego nr 2 �£owiec� w £odzi prowadzili koordyna-
torzy - my�liwi Miros³aw Kaczmarek i Edward Ozdobiñski. Tematem
przewodnim jubileuszowego konkursu by³a: �Kultura, etyka i tradycje
³owieckie�. Organizatorami konkursu by³y: Ko³o £owieckie nr 2 �£owiec�
w £odzi, Starostwo Powiatowe w £êczycy oraz Gminy: Grabów, Kutno
i Witonia. W konkursie czwarte miejsce zajê³a reprezentacja Zespo³u Szkó³
w Byszewie pod opiek¹ Iwony Zawadzkiej. Nagrodzeni otrzymali dyplom
oraz tablety, ksi¹¿ki i inne drobiazgi. Zwyciê¿y³a reprezentacja Szko³y
Podstawowej w Chorkach pod opiek¹ El¿biety Niespodziañskiej zdoby-
waj¹c nagrodê g³ówn¹ - Puchar Przechodni ufundowany przez Zarz¹d
Ko³a �£owiec� z £odzi, dyplom, z³oty medal i tablety multimedialne
wy¿szej klasy, ksi¹¿ki i inne drobiazgi.

ŁOWIECKIE TRADYCJE
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Muzealne skarby

Muzealne skarby

Muzealne skarby

(ci¹g dalszy ze strony 5)
Marek Konstanty Michniewski (ur. w 1947 r.) � Kielczanin, kolek-
cjoner starych kieleckich pocztówek i rodzinnych pami¹tek. Kolekcjo-
nerstwem interesowa³ siê ju¿ od dzieciñstwa. Jak wielu ch³opców
w jego wieku zaczyna³ od zbierania znaczków i monet polskich z okresu
miêdzywojennego. Ju¿ w liceum zacz¹³ interesowaæ siê antykami,
a jego pokój pe³ny by³ starych mebli, obrazów, ksi¹¿ek i bibelotów.
Istnym rajem dla m³odego kolekcjonera okaza³ siê strych w domu jego
dziadka, na którym odnalaz³ piêkny i sprawny gramofon z bogat¹
kolekcj¹ p³yt. Nadgryzione zêbem czasu przedmioty nale¿a³o oczywi-
�cie naprawiæ lub poddaæ konserwacji, co Marek Michniewski nieraz
osobi�cie wykonywa³. Kolejnym etapem zainteresowañ by³a historia
rodziny, w tym podpisanie i opisanie starych XIX-wiecznych zdjêæ.
Wykorzysta³ czas, gdy ¿yli najstarsi cz³onkowie jego rodziny i mogli
zweryfikowaæ przedstawione na zdjêciach osoby i opowiedzieæ wiele
ciekawych zdarzeñ. Z czasem jego zainteresowania objê³y: polsk¹ por-
celanê, polskie sztuæce, polonica, pami¹tki Powstania Styczniowego,
Kielce na starej pocztówce oraz pocztówki �wi¹teczne. Najnowszym
jego zainteresowaniem jest zbieranie i opracowywanie dokonañ jego
kuzyna Genera³a Antoniego Listowskiego. Jest cz³onkiem Zarz¹du
Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich, Prezesem Stowarzy-
szenia Kieleckiego Klubu Kolekcjonera oraz cz³onkiem �wiêtokrzy-
skiego Towarzystwa Genealogicznego i Polskiego Towarzystwa
Ziemiañskiego. Jego kolekcja bra³a udzia³ w kilkunastu wystawach
i pokazach. Swoj¹ osobowo�ci¹ przyci¹ga m³odych ludzi do Stowarzy-
szenia Kielecki Klub Kolekcjonera. Jego pasj¹ jest muzyka, sam gra na
fortepianie, a dewizê ¿yciow¹ stanowi motto: �Ocaliæ od zapomnienia
pami¹tki historyczne�.
Stanis³aw Andrzej Walisch � wybitny polski filatelista, ceniony
ekspert, publicysta i wystawca. Niestrudzony tropiciel b³êdnodruków
i fa³szerstw znaczków oraz specjalista od liniowych z¹bkowañ. Posiada
uprawnienia eksperta Polskiego Zwi¹zku Filatelistów. Pocz¹tki jego
kolekcjonerstwa siêgaj¹ jeszcze czasów szkolnych. W latach 50 i 60
kolekcjonowa³ specjalizowane zbiory Polski miêdzywojennej i PRL-u,
w pó�niejszym czasie studiowa³ techniki druku i prowadzi³ szczegó³owe
badania znaczków polskich. Posiada wszystkie odznaczenia Polskiego
Zwi¹zku Filatelistów: z³ot¹ odznakê honorow¹, z³ot¹ odznakê �Za
zas³ugi dla Polskiej Filatelistyki�, odznakê �Zas³u¿ony dla Okrêgu £ódz-
kiego PZF�, trzykrotnie zosta³ wyró¿niony medalem �Za zas³ugi dla
rozwoju publikacji filatelistycznych�. Zosta³ tak¿e uhonorowany
odznaczeniami pañstwowymi: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi i Krzy¿em
Kawalerów Orderu Odrodzenia Polski. Chêtnie dzieli siê sw¹ wiedz¹
z wieloma muzeami, bierze udzia³ w konsultacjach eksperckich i bada
autentyczno�æ znaczków. Ma na swoim koncie ponad 160 publikacji,
dotycz¹cych przede wszystkim badañ filatelistycznych zwi¹zanych
z b³êdami i usterkami, u³o¿eniem znaków wodnych, badaniami form
drukarskich i prawid³owym katalogowaniu znaczków. Prowadzi tak¿e
kursy i szkolenia dla pracowników Poczty Polskiej z zakresu filateli-
styki, sprzeda¿y artyku³ów filatelistycznych, wyposa¿enia sklepów pocz-
towych i przygotowania ekspozycji filatelistycznej.
Haraburda Aleksander (ur. 1931 r.) � filatelistyk¹ zajmuje siê od kil-
kudziesiêciu lat. Z zawodu � projektant, z zami³owania - niestrudzony
badacz dziejów poczty w Siedlcach.  Filatelistyk¹ zacz¹³ siê interesowaæ
ponad pó³ wieku temu, bo w 1957r. Cztery lata pó�niej na wystawie
filatelistycznej zdoby³ ju¿ pierwsze medale. Pocz¹tkowo zajmowa³ siê
tematyk¹ sportow¹ i odnosi³ na tym polu znaczne sukcesy. Mia³ intere-
suj¹cy zbiór � �Sport � znaki Poczty Polskiej�, za który uzyska³ szereg
medali. Z czasem zafascynowa³ siê problematyk¹ badawcz¹ z zakresu
historii poczty i odznaczeñ pocztowych wystêpuj¹cych w Siedlcach �
tym badaniom po�wiêca obecnie najwiêcej wolnego czasu. Choæ mówi,
¿e w zasadzie jest ju¿ by³ym filatelist¹ i od jakiego� czasu nie zbiera
znaczków, to nad zbiorami wystawienniczymi i publikacjami pracuje
do chwili obecnej. Z zami³owaniem �ledzi dzieje siedleckiej poczty.
W³asnym nak³adem wyda³ kilka znacz¹cych ksi¹¿ek: ��Poczta w Sie-
dlcach. Inwentaryzacja znaków pocztowych 1817-1997�, �Poczta Miejska
w Siedlcach 1916-1918�, �Sport znaki Poczty Polskiej�. Jest jedynym
wystawc¹ miêdzynarodowym w regionie w dziedzinie filatelistyki i au-
torem jedynego w Polsce opracowania naukowego historii poczt jednego
miasta (Siedlce) na podstawie walorów pocztowych. Otrzyma³ ponad
70 medali z wystaw krajowych, miêdzynarodowych i �wiatowych. Bra³
udzia³ w wystawach w Londynie, Korei, Bangkoku czy Wiedniu.
Krzysztof Julian Socha (ur. 1963 r.) � na co dzieñ mieszka w niewielkiej
wiosce Kolonia ko³o Baækowic i zajmuje siê montowaniem wentylacji.
Jest jednak jedn¹ z nielicznych osób w Polsce, które kolekcjonuj¹
meteoryty. W jego zbiorach znajduje siê kilkadziesi¹t okazów mete-
orytów ró¿nych typów. Pochodz¹ one zarówno z wymiany z innymi
kolekcjonerami, jak równie¿ s¹ efektem samodzielnej pracy poszuki-
wawczej. Astronomi¹ interesowa³ siê od dziecka. Kiedy by³ ma³ym
ch³opcem ojciec pokaza³ mu kometê. Od tamtej pory uwa¿nie przygl¹da
siê niebu. Zami³owanie do meteorytów przysz³o kilka lat pó�niej.
W 1989r zapocz¹tkowa³ kolekcjê meteorytów, a od 1992 r. bra³ udzia³
w wystawach na polskich uniwersytetach i w muzeach. Od kilkunastu
lat prowadzi zaawansowane badania dotycz¹ce spadku meteorytów. Jest
prezesem �Pulsaru� oraz cz³onkiem Polskiego Stowarzyszenia Mi³o-
�ników Astronomii, Polskiego Towarzystwa Meteorytowego oraz
Stowarzyszenia Kielecki Klub Kolekcjonera. Tworzy kolekcje dydak-
tyczne, poszukuje nowych spadków, weryfikuje okazy, chêtnie pomaga
pocz¹tkuj¹cym. Prowadzi dzia³alno�æ dydaktyczn¹ w Geo-Parku w Kiel-
cach, a ostatnio bada tak¿e tematykê wykorzystania meteorytów przez
ludy staro¿ytne. Jak ka¿dy mi³o�nik gwiazd marzy o odkryciu w³asnej
komety.

W 1929 r. kutnowska organizacja otrzyma³a sztandar wykonany z at³asu,
haftowany jedwabnymi, srebrnymi i z³otymi niæmi. Sztandar ma kszta³t
zbli¿ony do kwadratu o wymiarach ok. 90x90 cm. Obie strony jego p³ata
wype³niaj¹ symbole drogie sercu ka¿dego Polaka, odzwierciedlaj¹ce
heroiczn¹ drogê naszych przodków do niepodleg³ej Ojczyzny. Na prawej
stronie p³ata, czerwonej, widnieje po�rodku bia³y orze³, pierwotnie z ko-
ron¹ usuniêt¹ po 1945 r. Wokó³ niego z³ot¹ nici¹ wyhaftowany jest napis
� �POWIATOWE KO£O ZWI¥ZKU INWALIDÓW WOJENNYCH
RZPLITEJ POLSKIEJ� i poni¿ej poziomo W KUTNIE oraz herb miasta.
Nad g³ow¹ or³a widnieje data ufundowania sztandaru - 1929. Wokó³ god³a
wyhaftowano otwarty od góry wieniec, którego lewe ramiê tworzy ple-
cionka z cierniowych ga³êzi w kolorze krwistoczerwonym, a prawe z³ota
ga³¹zka wawrzynu (laurowa). Wieniec przewi¹zany jest u do³u srebrn¹
kokard¹. Na lewej, bia³ej stronie p³ata, znajduje siê wizerunek Matki Boskiej
Czêstochowskiej. Twarze i ods³oniête czê�ci cia³a wykonane s¹ z lakiero-
wanej skóry, szaty wyhaftowano ró¿nokolorowymi niæmi, natomiast korony
z³ot¹ nici¹ i dodatkowo udekorowano cekinami i kamieniami ozdobnymi.
Od góry Matkê Bosk¹ otacza haftowana wstêga, na której umieszczono
napis haftowany z³ot¹ nici¹ �DLA CIEBIE POLSKO DLA TWOJEJ
CHWA£Y�. Na koñcach wstêgi znajduj¹ siê daty - 1914 i 1920, wyzna-
czaj¹ce lata walki o niepodleg³¹ Polskê - od pierwszych walk Legionów
Polskich do wojny z Rosj¹ Bolszewick¹. Na wstêdze z lewej strony
zawieszony jest Krzy¿ Walecznych, a z prawej Order Virtuti Militari. Oba
odznaczenia zachowa³y or³y z koron¹. Pod wizerunkiem umieszczono
panoplium z darów i wotów dziêkczynnych ofiarowanych Pani Jasnogórskiej.
Na dole p³ata wyhaftowano sentencjê �Z OFIAR ZWYCIÊSTWO�.

Kazimierz �wircz, Muzeum Regionalne w Kutnie

Sztandar Związku Inwalidów Wojennych
Rzeczpospolitej Polskiej

Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP powsta³ w 1919 r. jako organizacja
o zasiêgu ogólnopolskim zrzeszaj¹ca inwalidów wojennych, zranionych
i kontuzjowanych ¿o³nierzy, którzy walczyli na ró¿nych frontach i w ró¿-
nych armiach I wojny �wiatowej. Ko³o Powiatowe w Kutnie powsta³o
w 1922 r. Oprócz uczestników wojny �wiatowej i walki o niepodleg³o�æ
i granice w w latach 1918-1920, nale¿a³y do niego równie¿ wdowy i sie-
roty po poleg³ych ¿o³nierzach i zmar³ych inwalidach wojennych. Zwi¹zek
spontanicznie siê odrodzi³ ju¿ w 1944 r. W Kutnie w 1945 r., ale ju¿
w 1950 r. w³adze komunistyczne rozwi¹za³y tê organizacjê. Odrodzi³a siê
w 1956 r. na fali tzw. odwil¿y popa�dziernikowej.

HONOROWE NAGRODY
Hetmana Kolekcjonerów Polskich 2015

Na dziesiêciolistnej wysoko wysklepionej stopie, dekorowanej makami
ogrodowymi i li�æmi akantu, znajduje siê nodus w formie 4 ptaków sty-
kaj¹cych siê ogonami (2 ba¿anty i 2 przepiórki umieszczone naprzemien-
nie), d�wigaj¹cych na ³epkach kolist¹ podstawê zdobion¹ w górnej czê�ci
fryzem z kwiatami ró¿y i s³onecznika. Na podstawie umieszczony jest
kryszta³owy wk³ad dziesiêcio�cienny, z 10 barwionymi tlenkami metali
medalionami w piêciu kolorach (zielonym, czerwonym, ¿ó³tym, niebie-
skim i ró¿owym), tworz¹cych t³o r¿niêtych, architektonicznych przedsta-
wieñ altan ogrodowych. Ka¿dy medalion dekorowany inn¹ form¹ altany.
Srebrne ucha w formie akantowych wolut i szyszek pinii w �limaku. Patera
eksponowana jest na wystawie sta³ej. Anna Majewska-Rau

PATERA Z KILONII
Jednym z nowszych nabytków Muzeum � Zamku w Oporowie jest srebrna
patera z wielobarwnym kryszta³owym wk³adem zakupiona do zbiorów
Muzeum � Zamku w Oporowie w 2012 r. Wykonana w Kilonii w 1876
roku przez z³otnika Jüergena Weissa, jest przyk³adem rzadko spotykanego
w Polskich zbiorach zabytku pochodz¹cego z tego wa¿nego o�rodka
z³otniczego.

7 czerwca 2015 r. w Muzeum w Kro�niewicach odby³o siê XIV Ogólno-
polskie �wiêto Kolekcjonerów. Jednym z wa¿niejszych punktów imprezy
jest wyró¿nienie kolekcjonerów szczególnie zas³u¿onych w popularyzacji
i wspieraniu idei kolekcjonerstwa  i przyznanie im Honorowej Nagrody
Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Nagrod¹,
obok okoliczno�ciowego dyplomu, jest tak¿e wykonany w srebrze i z³ocony
pier�cieñ. Taki pier�cieñ mo¿na ogl¹daæ w �Gabinecie Kolekcjonera� -
jednej z sal kro�niewickiego Muzeum, po�wiêconej pami¹tkom zwi¹zanym
z Jerzym Dunin-Borkowskim - za³o¿ycielem i patronem placówki. W cen-
tralnej czê�ci pier�cienia, na o�miobocznej tarczy sygnetowej, usytuowany
jest herb �£abêd�� - rodu Dunin-Borkowskich, zwieñczony klejnotem
i otoczony labrami. Na szynie pier�cienia widnieje dewiza �PRZESZ£O�Æ
- PRZYSZ£O�CI� - has³o towarzysz¹ce corocznemu �wiêtu Kolekcjo-
nerów, nawi¹zuj¹ce do motta umieszczonego nad wej�ciem do �wi¹tyni
Sybilli - pierwszego polskiego muzeum, za³o¿onego w Pu³awach przez
ksiê¿n¹ Izabelê Czartorysk¹. Autorami projektu pier�cienia s¹: Bohdan
Kowalczyk i Henryk Poselt, a wykonawcami z³otnicy E. i K. Zieliñscy z £odzi.
Pierwsze pier�cienie zosta³y wrêczone w 2002 roku, w siedzibie kro�nie-
wickiego Muzeum, podczas I Ogólnopolskiego �wiêta Kolekcjonerów,
ale tradycja ich nadawania siêga jeszcze lat 60-tych XX wieku, kiedy Jerzy
Dunin-Borkowski honorowa³ swoich przyjació³-kolekcjonerów, wrêczaj¹c
im pier�cieñ z ³aciñsk¹ dewiz¹ �Digno Amicitiae� - godny przyja�ni. Pier-
�cienie Jerzego Borkowskiego tak¿e pochodzi³y z pracowni z³otniczej E. i K.
Zieliñskich w £odzi. Pierwszy taki pier�cieñ, z ok. 1968r., z dedykacj¹
dla rotmistrza Ryszarda Dembiñskiego � wieloletniego dyrektora Polskiego
Instytutu i Muzeum im. Genera³a Sikorskiego w Londynie, przewodni-
cz¹cego Komitetu Redakcyjnego �Przegl¹du Kawalerii i Broni Pancernej�,
cz³onka armii genera³a Andersa mo¿na ogl¹daæ w kro�niewickim
Muzeum, w sali �Gabinet Kolekcjonera� tu¿ obok ostatniego pier�cienia
wykonanego z oryginalnej matrycy, nadawanego przez Jerzego Dunin-
Borkowskiego.            Anna Rajska Muzeum w Kro�niewicach

PIERŚCIENIE

Na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie znajduje siê zbiorowa mogi³a robot-
ników zabitych przez wojsko carskie w 1905 r. W 1928 roku staraniem
socjalistycznych w³adz Kutna, w tym burmistrza Stanis³awa Gruszczyñ-
skiego, na mogile postawiono kamienny obelisk. Dziwiæ mo¿e b³¹d jaki
siê wkrad³ w datê wykut¹ w kamieniu. Zamiast 1905 widnieje rok 1906.
Zim¹ i wiosn¹ 1905 roku przez powiat kutnowski przetoczy³a siê fala
strajków robotniczych w cukrowniach i robotników rolnych, w których
domagano siê przede wszystkim 8-godzinnego dnia pracy, podwy¿ki p³ac,
czy �wiadczeñ zdrowotnych. Do tragicznego w skutkach zdarzenia dosz³o
(7) 21 marca w £aniêtach, gdzie na rozkaz kapitana Gribba ¿o³nierze 192
wawerskiego pu³ku piechoty otworzyli ogieñ do robotników. �mieræ po-
nios³o 12 osób, z czego 9 pochowano na cmentarzu w Kutnie, a 3 w £aniêtach.
Antoni Troczewski i Marian Kiniorski - w³a�ciciel Suchodêbia, pó�niejszy
pose³ do I i IV Dumy i senator w II RP, z³o¿yli protest w tej sprawie.
M. Kiniorski uda³ siê do Warszawy prosz¹c o pomoc hrabiego Ksawerego
Branickiego, który wystara³ siê o audiencjê u genera³a gubernatora Mak-
simowicza. A. Troczewski z³o¿y³ dymisjê z funkcji naczelnego lekarza
powiatu i o�wiadczy³ w³adzom, i¿: �z takimi lud�mi, którzy dopuszczaj¹
siê mordu na bezbronnych, pracowaæ nie chce�. Przedstawicieli w³adzy
carskiej nazwa³ �³ajdakami�. Nastêpnie napisa³ specjalny raport guberna-
torowi warszawskiemu, inspektorowi lekarskiemu i towarzystwu lekar-
skiemu. W rezultacie w³adze carskie wszczê³y �ledztwo, w wyniku którego
zdymisjonowano naczelnika powiatu, a naczelnika stra¿y ziemskiej prze-
niesiona na inny teren. W najbli¿szej przysz³o�ci warto mo¿e siê zastanowiæ
nad ufundowaniem pami¹tkowej tablicy z w³a�ciw¹ dat¹ oraz nazwiskami
spoczywaj¹cych w mogile robotników.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

ZBIOROWA MOGIŁA
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�nia-
czej, dzia³ka 360 m2, wszystkie
media, centrum Kutna. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Tanio sprzedam po³owê domu
jednorodzinnego (oko³o 70 m2)
lub zamieniê na ma³e mieszka-
nie w blokach z dop³at¹ z mo-
jej strony.  Tel. kontaktowy:
692-727-415
Posiadam do wynajêcia ume-
blowane mieszkanie w Kutnie,
ul Wybickiego (33 m2, III p.,
2p+k). Tel. 501-220-678 po 1600

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-
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
Zamieniê mieszkanie komunalne
2 pokoje (1 z aneksem kuchen-
nym) na pokój z kuchni¹ w cen-
trum. Tel. 604-254-132

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

Posiadam do wynajêcia miesz-
kanie w centrum Kutna 38 m2,
umeblowane. Tel. 662-354-031
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki z dop³at¹.
Tel 601-390-784
Sprzedam dom piêtrowy 150 m2

w Kro�niewicach. Tel. 663-
495-985
Sprzedam dom na dzia³ce 500 m2

w Kutnie. Tel. 663-716-866
Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie Kutna. Tel. 603-277-155
Sprzedam 2 ha, w ca³o�ci lub
na dzia³ki. Tel. 608-797-871
Kupiê pilnie samochód dostaw-
czy. Mo¿e byæ do poprawek
blacharsko lakierniczych. Tel.
726-562-998
Kupiê Toyotê Corollê lub
Avenius. Mo¿e byæ do remontu.
Tel. 665-160-703
Kupiê tani ci¹gnik rolniczy.
Mo¿e byæ do remontu. Pilne.
Tel. 725-361-836
Sprzedam rower damski
Cross-Accent z pe³nym wypo-
sa¿eniem, z³oto czerwony, na
gwarancji. Tel. 781-640-283
Sprzedam porcelanê �Chodzie¿�;
miseczki 12 szt; kryszta³y, wa-
zon i inne. Tel. 608-615-325
Sprzedam pomnik na cmentarzu
w Kuczkowie. Tel. 24 253-53-92
Sprzedam bardzo tanio kanapê
2-osobow¹, rozk³adan¹. Tel.
606-475-184

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

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), przyczepê 4 t sztywn¹
oraz kultywator i brony pi¹tki
(stan dobry), kabel do si³y. Tel.
783-436-872

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

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

Tel. 609-107-203

Beniaminek Tauron Basket Ligi (polskiej ekstraklasy) rozegra³
w sezonie mistrzowskim 2014/2015 - w rundzie zasadniczej - 30
meczów (u siebie - d. i na wyje�dzie -w.). Oto wyniki debiutanta
kutnowskiego w tym presti¿owym gronie uznanych polskich
zespo³ów:
z Ros¹ Radom - 59:86 w., 76:71 d.;
z Polpharm¹ Starogard Gdañski - 80:32 d., 83:92 w.;
z PGE Turów Zgorzelec - 89:91 w., 70:83 d.;
z Wikan¹ Start Lublin - 88:72 d., 91:80 w.;
z MKS D¹browa Górnicza - 99:88 w., 80:86 d.;
z WKS �l¹sk Wroc³aw - 71:76 d., 68:78 w.;
z AZS Koszalin - 63:95 w., 76:70 d.;
z Asseco Gdynia - 86:80 d., 82:73 w.;
z King Wilki Morskie Szczecin - 70:65 d., 92:68 w.;
z Treflem Sopot - 63:66 d., 83:90 w.;
ze Stelmetem Zielona Góra - 61:69 w., 66:68 d.;
z Energ¹ Czarni S³upsk - 68: 86 d., 59:76 w.;
z Jeziorem Tarnobrzeg - 86:85 w., 77:62 d.;
z Anwilem W³oc³awek - 66:87 w., 78:71d.;
z Polskim Cukrem Toruñ - 70:80 d., 84: 105 w.;
W 30 meczach ulubieñcy Kutna, nie tylko, zdobyli 43 punkty (ma³e
2287:2364, - 77); wygrali 13 spotkañ i ponie�li 17 pora¿ek.
W debiucie w TBL zajêli 10 miejsce! Punkty dla �Polfarmexu�
zdobywali:
- Kwamain Mitchell (USA) - 484 (gra³ w 25 meczach - kontuzja),
- Patrick Auda (Czechy) - 375,
- Kevin Johnson (USA) - 370,
- Bart³omiej Wo³oszyn - 335,
- Kamil £¹czyñski - 129 (rozegra³ 14 spotkañ - II runda),
- Mateusz Bartosz - 129,
- Marcin Malczyk - 121,
- Grzegorz Grochowski - 98,
- Jacek Jarecki - 88,
- Krzysztof Jakóbczyk - 65,
- Micha³ Batka (S³owacja) - 60 (gra³ w rundzie I),
- Kevin Fletcher (USA) - 42 (6 meczy w rundzie II),
- January Sobczak (junior) - 2.

BRAWO „POLFARMEX”

Mitchell w TBL zaj¹³ czwarte miejsce w�ród najskuteczniejszych ze
�redni¹ 19,36 pkt. na mecz, a Johnson by³ najlepiej zbieraj¹cym (308
zebranych pi³ek; 86 - pod atakowanym koszem i 222 - spod w³asnego
kosza). Mitchell by³ trzeci w TBL w przechwytach; �rednio 2.40
w meczu i najlepszym asystuj¹cym (133 asysty w 25 meczach). Naj-
d³u¿ej gra³ Johnson (³¹cznie 1048 minut) - trzeci w TBS. �rednio na
meczu w Kutnie by³o ponad tysi¹c osób - wspaniale i kulturalnie
zespó³ dopinguj¹cych (rej wodzi³ Klub Kibica �Polfarmexu� pod
dowództwem m.in.: Asi Podemskiej, Jurka Fronczaka, Miecia Orliñ-
skiego. W przerwach tañczy³ �wietny zespó³ �Polfarmex Dance Team�.
Znakomicie organizacj¹ meczów kierowali mocno zaanga¿owani dzia-
³acze i wielcy sympatycy basketu mêskiego: S³awomir Erwiñski,
Jaros³aw Borowski, Jacek Sikora, Waldemar P³ocha, Marek Koralew-
ski, Dorian Koralewski, Mariusz Pi¹tek, Paulina Krauze, Marcin
Nadolski. Gratulujemy wszystkim osobom zwi¹zanym z KKS
�Pro-Basket� i �Polfarmexem�, a zw³aszcza sztabowi trenersko - szko-
leniowemu: selekcjonerom - Jaros³awowi Krysiewiczowi, Wojciechowi
Walichowi, Krzysztofowi Szablowskiemu; fizjoterapeutce Paulinie
Gawron i kierownikowi dru¿yny Arkadiuszowi Suchiñskiemu, Dziê-
kujemy tak¿e aktywnym sponsorom.       Jerzy Papiewski

ARTYKUŁY METALOWE
• podkładki • nakrętki
• śruby • kołki • wkręty

Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980

Policja ostrzega
Policjanci apeluj¹ o zachowanie
ostro¿no�ci. Pracownicy firm czy
instytucji zawsze powinny mieæ
przy sobie dokumenty potwierdzaj¹ce
ich uprawnienia do wizyt w naszym
mieszkaniu. Taki dokument nale¿y
sprawdziæ i potwierdziæ w instytucji,
któr¹ dana osoba ma reprezento-
waæ. Starsi podczas takiej wizyty
powinni poprosiæ zaufanego s¹siada,
by wspólnie z nami by³ obecny
w domu. W razie jakichkolwiek
podejrzeñ nale¿y umawiaæ siê na
inny termin i o wizycie poinformo-
waæ policjê dzwoni¹c na bezp³atny
numer alarmowy 997.

Autostradowe remanenty
W Niedrzewiu Pierwszym, z terenu
MOP Strzelce i na odcinku auto-
strady A-1, z³odzieje wykopali

i skradli 42 metry przewodu o�wie-
tleniowego powoduj¹c straty
w kwocie oko³o 7 tysiêcy z³otych.

Na awariê
W Kutnie, przy ulicy Braci �nia-
deckich, para przestêpców podaj¹c
siê za pracowników administracji
osiedla, wykorzysta³a nieuwagê
82-latki i skrad³a  jej pieni¹dze,
ponad 20 tysiêcy z³otych. Mê¿czy-
zna, który przedstawi³ siê jako
hydraulik, mia³ sprawdziæ czy w lo-
kalu nie ma awarii instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

Internetowy oszust
W Kutnie, przy ulicy Ko�ciuszki,
oszust oferowa³ do sprzeda¿y na
aukcji portalu internetowego wia-
trówkê. Pobra³ wp³atê 400 z³otych
i nie wywi¹za³ siê z umowy
sprzeda¿y.

Alkoholowy w³am
W ¯ychlinie, przy ulicy 3 Maja, po
zerwaniu plomby z naczepy samo-
chodu ciê¿arowego z³odziej ukrad³
11 kartonów alkoholu Sheridans na
szkodê prywatnej firmy handlowej.

Przyda siê wszystko
W ̄ ychlinie, przy ulicy Granicznej,
z terenu tutejszego przedsiêbior-
stwa us³ugowego skradziono silnik
elektryczny. Straty wynios³y oko³o
3000 z³otych.

Podczas snu
W ¯ychlinie, przy ulicy Narutowi-
cza, z³odziej podczas snu pokrzyw-
dzonego i wykorzystuj¹c brak za-
bezpieczenia drzwi wej�ciowych do
mieszkania ukrad³ jego portfel
z pieniêdzmi w kwocie  650 z³o-
tych, dowód osobisty oraz prawo
jazdy.

Skutek nieuwagi
W Kro�niewicach, przy ulicy
Targowej, na terenie targowiska
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonej, skrad³ z torebki
portfel z pieniêdzmi w kwocie 120
z³otych.

W³amywacz
W Kutnie, przy ulicy Wschodniej,
z³odziej po wybiciu szyby bocznej
w samochodzie Daewoo Lanos
ukrad³ radioodtwarzacz i nawigacjê
na szkodê mieszkanki £odzi. Straty
oko³o 300 z³otych.

Czerwony kur
W miejscowo�ci Budy Nowe, gmina
£aniêta, dosz³o do po¿aru stodo³y.
W akcji ga�niczej uczestniczy³o
5 zastêpów Stra¿y Po¿arnej; w tym
1 z JRG Kutno oraz 4 zastêpy oko-
licznych OSP.

Sprzedam 4-letni, ma³o u¿y-
wany (rezerwowy), jedno-
funkcyjny piec gazowy c.o.
BERETTA z wymiennikiem
¿eliwnym i wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemno-
�ci 80 litrów. Moc 24 kW.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ
w otwartej instalacji c.o. Cena
do uzgodnienia.

Tel. 609-717-136

Sprzedam mieszkanie w³a-
sno�ciowe (ul. Staszica)
w centrum Kutna (2p+k z
³azienk¹ - IV p.), 47,7 m2,
niski czynsz. Kontakt tel.
513-859-986
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Koszykówka

Lekkoatletyka

Lekkoatletyka

Dziewczêta z �Dziewi¹tki� startuj¹ce w sk³adzie: Julia Myszkowska,
Milena Budner, Natalia Majchrzak, Natalia Hupa, Oliwia Miko³ajczyk,
Sara Kubiak (opiekun Agnieszka Fuz) zdoby³y w punktacji wielobojowej
1098 punktów i po zaciêtej walce wyprzedzi³y ekipê SP nr 2 Skierniewice
o 14 punktów. Natomiast reprezentacja ch³opców SP 9 startuj¹ca w sk³adzie:
Micha³ Jurczak, Szymon Pajor, Patryk Wojtczak, Maksymilian Majda,
Kacper Ko�cielak, Jakub Radecki (opiekun Jacek Kud³a) zdobywaj¹c  951
punktów wyprzedzi³a zdecydowanie o 127 punktów drug¹ w klasyfikacji
SP nr 2 £owicz. Obydwie kutnowskie reprezentacje wystartuj¹ w finale
wojewódzkim w Aleksandrowie £ódzkim.

TRIUMF “9” KUTNO

Siatkówka pla¿owa

Na stadionie kutnowskiego MOSiR-u odby³y siê Mistrzostwa Rejonu
Wojewódzkiego Szkó³ Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Zawody by³y rozgrywane w kategorii dziewcz¹t (siedem zespo³ów: SP nr 9
Kutno, SP Strzelce, SP nr 5 Skierniewice, SP nr 1 £owicz, SP nr 2 £owicz,
SP Bia³a Rawska, SP Konopnica) i ch³opców (sze�æ zespo³ów: SP nr 9
Kutno, SP Strzelce, SP Boguszyce, SP nr 1 £owicz, SP nr 2 £owicz, SP
Bia³a Rawska). Zarówno w�ród dziewcz¹t jak ch³opców tytu³y mistrzowskie
�pad³y ³upem� reprezentantów Szko³y Podstawowej nr 9.

Dziewczêta ze szkó³ ponadgimnazjalnych zakoñczy³y ju¿ rywalizacjê spor-
tow¹ w ramach rozgrywek Licealiady. Ostatni¹ dyscyplin¹, w której wziê³y
udzia³ by³a siatkówka pla¿owa. Zawody odby³y siê na obiektach sporto-
wych Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie. W mistrzostwach powiatu wziê³o
udzia³ osiem szkolnych reprezentacji: I LO im. gen. J.H. D¹browskiego,
II LO im. J. Kasprowicza, ZS nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, ZSZ  nr 2 im.
A. Troczewskiego w Kutnie, ZS nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, ZSCKR
w Mieczys³awowie, ZS w ¯ychlinie oraz LO w ¯ychlinie. W pierwszym
etapie mistrzostw dru¿yny rywalizowa³y w dwóch grupach, nastêpnie
zwyciêzcy grup zagrali mecz fina³owy. Po bardzo emocjonuj¹cym i za-
ciêtym spotkaniu mistrzem powiatu kutnowskiego w siatkówce pla¿owej
zosta³a reprezentacja Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie. Organizatorem zawodów
by³ kutnowski Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji. Wyniki grupowe:
Grupa A:
LO ¯ychlin - LO Kasprowicza 21:12
LO D¹browskiego - ZSZ Nr 2 21:2
LO Kasprowicza - ZSZ Nr 2 21:8
LO D¹browskiego - LO ¯ychlin 21:11
LO Kasprowicza - LO D¹browskiego 11:21
LO ¯ychlin - ZSZ Nr 2 21:0 w.o
Tabela Grupy A: 1. I LO im. Gen. J.H. D¹browskiego, 2. LO w ¯ychlinie,
3. II LO im. J. Kasprowicza, 4. ZSZ  nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie.
Grupa B:
ZS Nr 3 w Kutnie - ZSCKR w Mieczys³awowie 21:12
ZS w ¯ychlinie - ZS Nr 1 w Kutnie 21:15
ZS Nr 3 w Kutnie - ZS Nr 1 w Kutnie 24:22
ZS w ¯ychlinie - ZSCKR w Mieczys³awowie 21:7
ZS Nr 3 w Kutnie - ZS w ¯ychlinie 10:21
ZSCKR w Mieczys³awowie - ZS Nr 1 w Kutnie 12:21
Tabela Grupy B: 1. ZS w ¯ychlinie, 2. ZS nr 3 im. W. Grabskiego
w Kutnie, 3. ZS nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, 4. ZSCKR w Mieczys³a-
wowie.
Mecz fina³owy: ZS w ¯ychlinie - LO D¹browskiego 21:19.
Sk³ad ZS w ¯ychlinie: Aleksandra Kowalska, Marta Kie³basa, nauczyciel
El¿bieta Dobiñska. Dwie najlepsze szko³y uzyska³y awans do zawodów
rejonowych, które odbêd¹ siê w £owiczu.

“ŻYCHLIN” NAJLEPSZY

�wietnie spisuj¹ siê w m³odzie¿owych rozgrywkach mistrzowskich regionu
³ódzkiego dru¿yny Koszykarskiego Klubu Sportowego �Pro-Basket�
Kutno, któremu prezesuje S³awomir Erwiñski. Szczególnie okazale
wypadli m³odzicy trenera S³awomira Rybarczyka, których a¿ siedmiu
powo³ano na pierwsze konsultacje selekcyjne kadry województwa ³ódz-
kiego (rocznik 2002 i m³odsi), bêd¹ce zarazem kwalifikacj¹ dla najlep-
szych. To du¿e wyró¿nienie dla operatywnego Stowarzyszenia jakim jest
niew¹tpliwie KKS Pro-Basket i ambitnego szkoleniowca S³awka Rybar-
czyka. Do £odzi powo³ano, na pierwsz¹ konsultacjê kadry Arkadiusza
Gralewskiego: Mateusza Kowalewskiego, Daniela Matuszewskiego,
Szymona Pajera, Macieja Plutê, Patryka Wojtczaka, Maksymiliana Majdê
i Patryka Czarneckiego; a do drugiej zakwalifikowano... pi¹tkê kutnian
(bez Mateusza i Daniela) Gratulujemy wszystkim!

„POLFARMEX” W STOLICY
Ju¿ po raz siedemnasty na terenie warszawskiego parku Kêpa Potocka
(¯oliborz) zorganizowany zosta³ z udzia³em 150 polskich medalistów
Piknik Olimpijski. Jego twórcami byli: Polski Komitet Olimpijski, Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki oraz Urz¹d Dzielnicy ¯oliborz. Ide¹ prze-
wodni¹ imprezy by³y zbli¿aj¹ce siê I Igrzyska Europejskie w Baku. W�ród
presti¿owych dyscyplin sportowych prezentowana by³a Tauron Basket Liga
i jej sponsor strategiczny Tauron Polska Energa. Polsk¹ ekstraligê basketu
mêskiego reprezentowali miêdzy innymi dwaj czo³owi zawodnicy kut-
nowskiego �Polfarmexu� - Grzegorz Grochowski i Kamil £¹czyñski.
Uczyli zainteresowanych zasad koszykówki, rzucali ze znawstwem do
kosza, pozowali do zdjêæ, prowadzili basketow¹ konwersacjê. By³a to
zarazem �wietna promocja naszego miasta, z mêsk¹ koszykówk¹ na czele!

PRĘŻNY KKS PRO−BASKET

Do mistrzostw zg³osi³o siê 118 uczestników z 41 szkó³, którzy przyjechali
do Kutna z 23 miejscowo�ci z ca³ej Polski. Podobnie jak w poprzednich
mistrzostwach sêdzi¹ zawodów by³ Maciej �liwa z Polskiej Federacji
Scrabble. W grupie szkó³ podstawowych wygra³a dru¿yna ze Szko³y Pod-
stawowej nr 23 im. Edwarda Szymañskiego w Warszawie przed Szko³¹
Podstawow¹ nr 2 w D¹browie Górniczej i Szko³¹ Podstawow¹ im. Marii
Konopnickiej w Mazowszanach. W grupie gimnazjów mistrzostwo
wywalczyli uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego
w Kutnie: Julia Kowalska i Kamil Olejniczak  przed dwoma dru¿ynami
Gimnazjum w Zespole Szkó³ w Rybnie k. Sochaczewa. W grupie szkó³
�rednich zwyciê¿y³a dru¿yna IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zabrzu
przed I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie i Zespo³em Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych nr 3 im. Jana Paw³a II w Jaworznie. Puchar w kategorii
najlepsza szko³a nale¿¹ca do Klubu Przoduj¹cych Szkó³ Krajowego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole otrzymali � Martyna Bloch i Hubert Smo-
liñski, reprezentanci I LO w Kutnie. Nagrody i upominki wrêcza³ wice-
prezydent Kutna Zbigniew Wdowiak. Ca³y turniej realizowany zosta³
w ramach Kutnowskich Grantów O�wiatowych, a wspó³organizatorem
by³ Program Scrabble w Szkole.           /A.B./

BRAWO SCRABBLIŚCI
Trwaj¹ce kilka godzin XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkó³ w Scrabble,
jakie odby³y siê w Gimnazjum nr 2 w Kutnie, przesz³y do historii. Sta³y
siê one sukcesem organizacyjnym imprezy dla Renaty Chodorowskiej
i Ma³gorzaty Sieradzon, nauczycielek tej szko³y oraz sukcesem ich dru-
¿yny, która w tym roku w grupie gimnazjów zdoby³a I miejsce.

W Ostrowcu �wiêtokrzyskim odby³ siê turniej juniorów w pointfightingu
i light contact oraz Puchar Polski seniorów i kadetów w light contact.
Bra³o w nim udzia³ 259 zawodników z 50 klubów, a w�ród nich pod-
opieczni Mariusza Konwerskiego i Aleksandra G³owackiego, trenerów
z M³odzie¿owego Domu Kultury i Akademii Sportów Walki i Rekreacji
�Alex� Kutno. Na szczególne s³owa uznania zas³uguj¹: Sylwia Raciborska
- I miejsce i mistrzostwo Polski juniorów w light contact oraz Aleks Choj-
nacki - I miejsce w Pucharze Polski kadetów w light contact. Tytu³y wice-
mistrzowskie zdobyli: Sylwia Raciborska w pointfighting oraz £ukasz
Winiecki - junior - w pointfighting . Br¹zowymi medalistami zostali: Filip
Grabowski i Tomasz Gawêda (pointfighting). Warto tak¿e odnotowaæ pi¹te
lokaty Oskara Chojnackiego i Micha³a Fr¹czaka. Gratulujemy!

Na Europejskim Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie rozegrano fina³
m³odzików w PP z udzia³em dru¿yny trenerów S³awomira Kryski
i Andrzeja Pietrzaka (kierownik �Stali� - Bogus³aw Zagawa). Kut-
nianie w dwóch najwa¿niejszych meczach stoczyli heroiczne
pojedynki. Najpierw w pó³finale pokonali Gepardy III ¯ory 7:5
(a przegrywali ju¿ 0:5), a w spotkaniu g³ównym Pucharu wygrali
7:6 z Silesi¹ Rybnik, chocia¿ rybniczanie prowadzili 4:0. Gratu-
lujemy i podziwiamy za wolê walki do koñca. Naszym m³odzikom
niew¹tpliwie pomóg³ wspania³y doping rodziców!

KUTNO Z PUCHAREM POLSKI

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Kutnie (prze-
wodnicz¹cy W³adys³aw Sokó³), przy wspó³pracy Starostwa Kutnowskiego,
LUKS-u £aniêta i WZ LZS w £odzi zorganizowa³a w £aniêtach indywi-
dualne zawody w kategorii juniorów o tytu³ najlepszego w powiecie
kutnowskim. Impreza cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem w�ród
m³odzie¿y i kibiców. Bra³o w niej udzia³ 164 zawodników, w tym 68 dziew-
cz¹t, z gmin: Kutno, D¹browice, Strzelce, £aniêta, Krzy¿anów i Oporów.
Na doskonale przygotowanym przez LUKS £aniêta stadionie zwyciê¿yli:
100 m - 1.  Zuzanna Rêbowska - Go³êbiewek, 2. Aleksandra Brzozowska
- £aniêta, 3. Natalia Lipiñska - £aniêta; 1. Kacper Skibiñski - £aniêta,
2. Patryk Kwiatkowski - D¹browice, 3. Adrian D¹browski - Strzelce; 400 m
- 1. Karolina Reszke - Strzelce, Emika Rybska - Go³êbiewek, 3, Natalia
Kacprzak - £aniêta; 1. Kamil Katzerke - £aniêta, 2. Dawid Jêdrzejczak -
Go³êbiewek, 3. Konrad Korzuchowski - Krzy¿anów i Mateusz Perka-
Oporów; 800 m - 1. Anna Andrzejewska - Strzelce, 2. Klaudia Adamowicz
- Go³êbiewek, 3. Katarzyna Miko³ajczyk - Strzelce; 1200 m - 1. Jakub
Zieliñski - Strzelce, 2. Daniel Wi�niewski - £aniêta, 3. Bart³omiej
Wichliñski - Strzelce; Skok w dal - 1. Klaudia Adamowicz- Go³êbiewek,
2. Patrycja Stêpieñ - D¹browice, 3. Katarzyna Miko³ajczyk - Strzelce;
1. B³a¿ej Heleniak - Go³êbiewek, 2. B³a¿ej Józwiak - Strzelce, 3. Kacper
Skibiñski - £aniêta; pchniêcie kul¹ - 1. Angelika Michalak - Strzelce,
2. Aleksandra Pietrzak - £aniêta, 3. Monika Poñska - Go³êbiewek; 1. Bar-
t³omiej Wichliñski - Strzelce, 2. Kamil Katzerke - £aniêta, 3. Dominik
Sobierajski - Krzy¿anów. Opiekunami zawodników byli: Barbara Pawlak
- Go³êbiewek, Pawe³ Kacprzak - Strzelce, Piotr Go³ofit - £aniêta, Jaros³aw
Kacprzak - D¹browice, Anna Tec³aw - Krzy¿anów. Najlepsi otrzymali
medale i dyplomy.

MISTRZOSTWA ZIEMI KUTNOWSKIEJ

W hali sportowej SP nr 6 w Kutnie odby³ siê fina³owy turniej woje-
wództwa ³ódzkiego w kategorii U-11. Bra³y w nim udzia³ dru¿yny:
KKS Pro-Basket Kutno, Dekorex I Pabianice, TK Basket Stryków,
Dekorex II Pabianice. Kutnowianki pod wodz¹ Karoliny Kociurskiej-
Tomczak udowodni³y, ¿e s¹ na razie niepokonane. Wygra³y z Dekore-
xem I 69:31, a w finale z Dekorexem II 70:40 (21:8, 27:8, 11:6,
11:18).Punkty zdoby³y: Paulina Poniszewska 23, Nikola Tomasik 11,
Michalina Wójkowska 9, Paulina Krawczyk 0, Wiktoria Wojtczak 21,
Zuzanna Jarosiñska 2, Weronika Zalewska 4, kpt. Milena Budner 12,
Justyna Andziak 20, Julia Dresler 11, Wiktoria Kacperska 18, Edyta
Sieczka 8. Turniej �wietnie zorganizowa³ Koszykarski Klub Sportowy
Pro-Basket Kutno, a pami¹tkowe puchary i medale wrêczali: prezes
S³awomir Erwiñski i cz³onek Zarz¹du Mariusz Pi¹tek. Gratulujemy
Wszystkim!

Baseball

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

KUTNOWSKIE SKAUTKI NAJLEPSZE!

Kick-boxing

KUTNIANIE W MISTRZOSTWACH KRAJU

Pi³ka no¿na

Na zupe³nie przyzwoitym poziomie (mimo z³ego boiska) sta³ przedostatni mecz
A klasy ³ódzkiej (gr. III). Zmierzy³y siê w nim zespo³y prowadz¹ce w tabeli
rozgrywek; lider KS Sand-Bus Kutno i LKS Bzura M³ogoszyn, ambitna dru-
¿yna trenera Paw³a Flisiuka i Zdzis³awa Pietrasika zajmuj¹ca drug¹ lokatê.
Gospodarze, przyzwyczajeni do swojej p³yty boiskowej w Mieczys³awowie
(dodajmy mocno specyficznej), chcieli za wszelk¹ cenê zrewan¿owaæ siê
kutnianom za pora¿kê u nich 0:2 (jesieni¹ grano na boisku �Kutnowianki�).
Pocz¹tek meczu nawet na to wskazywa³. W 8 minucie �niedouczony� arbiter
podyktowa³ dla Bzury rzut karny; Taki - jak mawiaj¹ pi³karze - z kapelusza.
Wykona³ go Kamil Miszczak. W 10 minucie by³o ju¿ 1:1. Po wolnym
Andrzeja Grzegorka bramkê zdoby³ wszêdobylski Piotr Mucha (uda³ mu siê
ten mecz pod ka¿dym wzglêdem - pó³ ¿artem, pó³ serio; gol, dwie ¿ó³te
kartki i w konsekwencji czerwona oraz b³¹d i potem karny dla ambitnej Bzury).
Takim rezultatem zakoñczy³a siê pierwsza po³owa, w której wyró¿niali siê
tak¿e bramkarze: £ukasz ¯yto w Bzurze i Mateusz Wojtczak w �Kutnie�.
Drug¹ po³owê mo¿na �mia³o nazwaæ �po³ow¹ s³upków i poprzeczek�. By³o
z obu stron sze�æ strza³ów w nie (4 z �Kutna� i 2 z M³ogoszyna). W 67
minucie podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza i kierownika zespo³u
Andrzeja Królaka wyszli na prowadzenie po ³adnym golu Rafa³a ¯emiga³y.
Wynik ustali³ w 85 minucie Piotr Kierus. Awansowa³ KS Sand-Bus Kutno!

DOBRY POZIOM DERBÓW
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 408

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: G6-C1-A3-E8  B12-E2  I13-G4-J5-K9-M7-B7
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. Klika, szajka A-7. Egzystencja B-9. Najwiêksza
z antylop afrykañskich C-1. W filmie J. Hoffmana zagra³ Podbi-
piêtê D-9. Suche ciasto z orzechami, migda³ami i miodem E-1.
Porz¹dek E-5. Odmiana jab³oni, renety G-1. Bylina lecznicza I-1.
Wroc³awskie radio I-6. Rzeka jak ryba J-9. Dzier¿awi sklep K-1.
Szlachetny zbójca z lasu Sherwood L-9. Ukochany Eos M-1. �...
w Wenecji� (operetka J. Straussa II) M-5. Jon o ³adunku elek-
trycznym ujemnym.

Pionowo: 1-A. Trud 1-I. Akustyczny, t³umi ha³as 2-E. Razem
z kodem pocztowym 3-A. G³êboka zatoka morska charakterystycz-
na dla Szkocji 3-I. Nie jeden na stadionie narodowym w czasie
Euro 2012 4-F. Czynny wulkan sycylijski 5-A. Era archaiczna
5-J. ... Europejska 6-E. Krzew lub drzewo o kwiatach zebranych
w kotki 7-A. Najni¿sza struna skrzypiec 7-I. Ciemno�ci niepa-
miêci lub �redniowiecza 9-A. Zawiera j¹ herbata 9-I. Promienio-
twóczy pierwiastek 11-A. Azjatyckie drzewo owocowe 11-I. Pó�-
niejszy dukat 13-A. Jungowska z ekranu 13-I. Stoisko, w którym
roz³o¿y³ eksponaty wystawca.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

To has³o obchodów tegorocznego Dnia Rodzicielstwa Zastêpczego, co
szeroko zosta³o zrealizowane podczas VIII Integracyjnego Pikniku
Rodzinnego jaki odby³ siê na obiekcie Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie.
Organizatorami tej imprezy by³y: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Do-
mów Dziecka i Rodzin Zastêpczych �Wyspa Skarbów�, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, Stowarzyszenie Pomocy �Laris�
oraz  Placówka Opiekuñczo � Wychowawcza �Têcza� w Kutnie. Celem
tej imprezy by³a integracja �rodowiska rodzin zastêpczych. Dla oko³o
dwustu dzieci i m³odzie¿y oraz ich rodziców przygotowany zosta³ bogaty
program rozrywkowy, który rozpoczê³a Nikola Stêpska �piewaj¹c dwie
piosenki: �Dobranoc mamo� oraz �Kropelka z³otych marzeñ�. Przed
zebranymi wyst¹pi³y: zespó³ taneczny �Fair play� i �Alibi�, dzia³aj¹ce
przy Kutnowskim Domu Kultury. Zaprezentowali siê te¿ cz³onkowie grup
tanecznych i wokalnych z Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej �Têcza�.
Oklaskami, ale i nagrodami rzeczowymi nagradzano laureatów konkursu
plastycznego pod tytu³em �Kolorowe marzenia�. W kategorii wiekowej
do 7 lat nagrody otrzymali: Bogus³aw �liwakowski, Julita Olczak i Bartosz
Lotkowski. W kategorii wiekowej od 8 do 13 lat: I miejsce � Kinga
Koszañska, II miejsce � Igor Bzdak, Julita Galicka i Patryk ¯akieta, III
miejsce � Sylwia Wawrzyniak. W kategorii od 14 do 18 lat: Angelika
Torzewska, Marika Kuku³a i Maja Szybkowska. Nagrody wrêczali: Grze-
gorz Chojnacki, przewodnicz¹cy Rady Miasta oraz Micha³ Kacprzak,
naczelnik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych przy Urzêdzie Miasta. W trakcie
pikniku zapewniony by³ s³odki poczêstunek i potrawy z grilla.       /A.B./

RAZEM DLA DZIECI
Joanna Trzepieciñska w Kutnie

PRZESYMPATYCZNA ARTYSTKA

Joanna Trzepieciñska urodzi³a siê 7 wrze�nia 1965 roku w Tomaszowie
Mazowieckim. Jest popularn¹ aktork¹ teatraln¹ i filmow¹. Zwi¹zana
z warszawskimi scenami teatralnymi. Ukoñczy³a Pañstwow¹ Szko³ê
Muzyczn¹ w klasie fortepianu i �redni¹ w klasie fletu. Szybko zaskarbi³a
sobie sympatiê telewidzów debiutanck¹ rol¹ osieroconej Joanny Macie-
szanki, uparcie poszukuj¹cej szczê�cia, której ¿ycie przypad³o na czas
burzliwych wydarzeñ historycznych - od Rewolucji 1905 roku do I wojny
�wiatowej - w serialu TVP 1Jana £omnickiego na motywach cyklu
powie�ciowego Ewy Szelburg-Zarembiny �Rzeka k³amstwa� (1987 r.).
12 grudnia 1987 r. zadebiutowa³a w roli s³u¿¹cej w spektaklu Stanis³awa
Ignacego Witkiewicza �Bezimienne dzie³o� w re¿yserii Jana Englerta na
scenie warszawskiego Teatru Polskiego. W 1988 roku otrzyma³a dyplom
ukoñczenia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Warszawie im. Alek-
sandra Zelwerowicza i zwi¹za³a siê na sta³e z warszawskim Teatrem
Studio im. Stanis³awa Ignacego Witkiewicza, gdzie pojawi³a siê jako
Nancy w przedstawieniu Wood�ego Allena �Zagraj to jeszcze raz� w re-
¿yserii Adama Hanuszkiewicza (1988 r.) oraz wyst¹pi³a w roli Lucy
w musicalu Bertolda Brechta �Opera za trzy grosze� w re¿yserii Jerzego
Grzegorzewskiego (1989 r.). Niebawem trafi³a na ekran kinowy w dra-
macie �Dotkniêci� (1988 r.) jako studentka Wanda Milewska, córka Jana
(Piotr Fronczewski) i chorej psychicznie Joanny (Ewa Wi�niewska). Rok
pó�niej zagra³a w trzech filmach: sensacyjnym Janusza Majewskiego
�Czarny w¹wóz� (1989 r.), dramacie politycznym Janusza Kijowskiego
�Stan strachu� (1989 r.) u boku Wojciecha Malajkata i komedii erotycznej
Jacka Bromskiego �Sztuka kochania� (1989 r.). Zagra³a potem w sensa-
cyjnym filmie politycznym Tadeusza Wiszniewskiego �Kanalia� (1990 r.)
z Adamem Ferencym, horrorze �Powrót Wilczycy (1990 r.) u boku Jerzego
Zelnika i telewizyjnym filmie Piotra £azarkiewicza �W �rodku Europy�
(1990 r.). Pod koniec roku 1990 wystêpowa³a tak¿e go�cinnie w roli Klary
w spektaklu Aleksandra Fredry �Zemsta� - w re¿yserii Gustawa Holoubka.
Ekranowa kreacja Marty z obozu studenckiego w filmie psychologicznym
Andrzeja Barañskiego �Nad rzek¹, której nie ma� (1991 r.) przynios³a jej
nominacjê do Nagrody Z³otych Lwów za pierwszoplanow¹ rolê kobiec¹
na XVI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W roku 1992
otrzyma³a �Z³ot¹ Kaczkê�, nagrodê przyznawan¹ przez czytelników
magazynu �Film� dla najlepszej aktorki. Powróci³a na du¿y ekran w filmach:
�Obywatel �wiata� (1991 r.) z Janem Fryczem, melodramacie historycznym
Janusza Zaorskiego �Panny i wdowy� (1991 r.), melodramacie komedio-
wym Krzysztofa Langa �Papierowe ma³¿eñstwo� (�Paper marriage� 1991 r.),
w roli panny m³odej, która mia³a wyj�æ za m¹¿ za angielskiego lekarza,
a w efekcie po�lubia bezrobotnego muzyka, zapl¹tanego w ciemne inte-
resy z gangsterami; �Balanga� (1993 r.), w filmie akcji �Anio³ �mierci�
(�Beyond Forgiveness�, 1994 r.) u boku Rutgera Hauera, Johna Rhysa -
Daviesa, sensacyjnym Krzysztofa Langa �Prowokator� (1995 r.) oraz
kostiumowym fantasy Krzysztofa Gradowskiego �Dzieje mistrza Twar-
dowskiego� (1995 r.) jako duch Barbary Radziwi³ówny. Odnios³a sukces
sceniczny rol¹ �nie¿ki w musicalu na podstawie ba�ni Jakuba i Wilhelma
Grimmów �Królewna �nie¿ka i krasnoludki� - w re¿yserii Krzysztofa
Kolbergera na scenie Teatru �Komedia� w Warszawie (1994 r.) i Opery-
Operetki w Szczecinie (1999 r.). Uznanie publiczno�ci zdoby³a w roli Alicji
�Alutki� Kossoñ, ¿ony Jêdruli (Tomasz Dedek) w serialu telewizyjnym
�Rodzina zastêpcza�. Pojawi³a siê tak¿e w dwóch odcinkach opery
mydlanej TVP 2 �Na dobre i na z³e� (2002 r.), jednym z odcinków serialu
TVP 1 �Plebania� (2005r.) - jako Anna Stajniak oraz sitkomie TVN �Anio³
Stró¿� (2005 r.) - w roli rozwódki Anny Górskiej. W 2004 roku w War-
szawie odebra³a Nagrodê �K³apy 2003� The Walt Disney Company Polska
dla najlepszych twórców polskiej wersji jêzykowej w filmach animowa-
nych - za rolê Dory w filmie �Gdzie jest Nemo�? W 2007 roku nagra³a
wspólnie z W³odzimierzem Nahornym, Januszem Szromem, Grzegorzem
Markowskim oraz Agnieszk¹ Wilczyñsk¹ p³ytê z kolêdami. P³yta zosta³a
zatytu³owana �Cicho, cicho Pastuszkowie�. W roku 2008 za rolê Claire
w sztuce pt. �Dowód�, w re¿yserii Andrzeja Seweryna, granej w Teatrze
�Polonia�, otrzyma³a nominacjê do presti¿owej nagrody �Feliksa�. Bierze
czynny udzia³ w ró¿nych projektach muzycznych koncertuj¹c z takimi
muzykami jak: Bogdan Ho³ownia, W³odzimierz Nahorny, Andrzej Jago-
dziñski, Andrzej £ukasik, Janusz Szrom. Wystêpuje z w³asnymi recitalami
oraz jako go�æ wyj¹tkowy w jazzowym projekcie Janusza Szroma �Straszni
Panowie Trzej� �piewaj¹c piosenki z kabaretu Starszych Panów. Wziê³a
udzia³ w drugiej edycji programu telewizyjnego �Jak oni �piewaj¹� zaj-
muj¹c szóste miejsce. W sezonie 2009/2010 by³a jurork¹ Nagrody
Teatralnej �Feliksy Warszawskie�. W radiu mo¿na j¹ us³yszeæ w s³ucho-
wiskach na podstawie ksi¹¿ek Joanny Chmielewskiej, a w popularnym
serialu TVN �Na Wspólnej� gra Betty Sulinsy, matkê Nicole.
Cieszy nas kutnian to, ¿e piêkna kobieta, jak¹ jest niew¹tpliwie Joanna
Trzepieciñska i doskona³a uniwersalna autorka, lubi przyje¿d¿aæ do Kutna,
a zw³aszcza na Ogólnopolski Festiwal Piosenek Jeremiego Przybory -
Honorowego Starosty Kutnowskiego.       Jerzy Papiewski

Lubi wystêpowaæ w naszym mie�cie w ró¿nych estradowych sk³adankach,
a tak¿e w swoich recitalach i koncertach. Zarówno podczas wystêpów
w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca jak i w Kutnowskim Domu Kultury
�jest odbierana przez widowniê bardzo ciep³o� i nagradzana rzêsistymi
brawami. I nie ma siê co dziwiæ, gdy¿ jest osob¹ niezwykle komunika-
tywn¹ i nawi¹zuj¹c¹ z miejsca bezpo�redni, wspania³y kontakt z widzem.
A nie ka¿dy artysta to potrafi...

W punkcie przedszkolnym �Kolorowy �wiat� w Bielawkach odby³o siê
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty. Czê�æ artystyczna przy-
gotowana przez dzieci by³a przepe³niona piêknymi melodiami i wierszami.
Rodzice dumni ze swych pociech z u�miechem i ³ezk¹ w oku przygl¹dali
siê poczynaniom ma³ych artystów. Z wielk¹ ochot¹ uczestniczyli w czê�ci
warsztatowej i konkursach � zarówno plastycznych jak i zrêczno�ciowych.
Mi³¹ i rodzinn¹ atmosferê wzbogaci³ s³odki poczêstunek przygotowany
przez Rodziców. Dzieci cieszy³y siê z obecno�ci wyj¹tkowych go�ci,
poniewa¿ dziêki temu mog³y spêdziæ z Rodzicami mi³o czas w miejscu
ich nauki i zabawy. Spotkanie przepe³nione by³o serdecznymi ca³usami
i wspania³ymi rodzinnymi u�ciskami. Przedszkolaki udowodni³y swym
zachowaniem jak wa¿ni s¹ dla nich Rodzice i jak wielkim darz¹ ich
szacunkiem i zaufaniem.             Emilia Tarka

DZIEŃ MAMY I TATY
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¯YCIE DIECEZJALNE

Prezydent miasta Kutna oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie
byli organizatorami obchodów �wiêta B³êkitnej Armii na pami¹tkê przy-
bycia w 1919 roku do Kutna sformowanej we Francji armii gen. Józefa
Hallera. W naszym mie�cie ulokowana by³a siedziba sztabu i garnizon
Dywizji Instrukcyjnej. Dla upamiêtnienia tego wydarzenia w 2000 roku
zosta³a za³o¿ona, na zewnêtrznej �cianie ko�cio³a �wiêtegoStanis³awa przy
ulicy £¹koszyñskiej, pami¹tkowa tablica po�wiêcona Hallerczykom. Tu
zgromadzonych przedstawicieli samorz¹dów miasta, powiatu, gminy
Kutno, uczniów szkó³, pos³a na Sejm RP Tadeusza Wo�niaka oraz osoby
prywatne przywita³ Grzegorz Skrzynecki, dyrektor muzeum. Przypomnia³
w du¿ym skrócie wydarzenia zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ wojskow¹ armii.
Na zakoñczenie spotkania pod tablic¹ z³o¿ono kwiaty.          /A.B./

ŚWIĘTO BŁĘKITNEJ ARMII

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przyby³e tu delegacje, poczty sztandarowe i osoby prywatne powita³a
Bo¿ena Gajewska � prezes TPZK. Mówi³a m.in.: �Corocznie od 33 lat
spotykamy siê przed t¹ tablic¹ w dniu 26 maja. Przez wiele lat przyje¿d¿ali
tu weterani tego pu³ku, niestety � kolejno odchodzili na wieczn¹ chwa³ê.
Dzi� by³y tu tylko ich rodziny oraz ci ,którym pamiêæ o kutnowskim Pu³ku
Piechoty jest bliska sercu. Dzi� obchodzili�my 95 rocznicê zwyciêskiej
bitwy pod ¯ukowcem, mia³a ona miejsce w maju 1920 roku podczas wojny
z bolszewikami�. Przytoczy³a te¿ tre�æ historycznego ju¿ rozkazu dowódcy
pu³ku Sasz-Hoszowskiego, podpu³kownika dyplomowanego jaki zosta³
zamieszczony w numerze 19 GROMADY w dniu 27 maja 1934 r. Z jego
tre�ci wynika³o, i¿ �nasze �wiêto (pu³kowe) obchodziæ bêdziemy zawsze
26 maja, w rocznicê zwyciêskiej bitwy pod ¯ukowcem�. Posterunek
honorowy przy tablicy pami¹tkowej wystawi³o I LO PUL w Kutnie. Tu
z³o¿one zosta³y wi¹zanki kwiatów.           /A.B./

TRZYDZIESTA TRZECIA ROCZNICA

Odbywaj¹ siê one ju¿ od kilkunastu lat. S¹ coroczn¹ tradycj¹ Parafii Matki
Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych. Jest Ona g³ównym organizatorem tej
imprezy, tak jak i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dybów - Kutno
oraz Parafialny Zespó³ �Caritas�. Dybowskie Spotkania Odpustowe
zapocz¹tkowa³ ówczesny proboszcz ks. Piotr Banach, a od kilku lat
z powodzeniem kontynuuje Je obecny proboszcz dybowskiej Parafii
ks. Ireneusz Chmielowski. Dybowskie Spotkania Odpustowe zosta³y

DYBOWSKIE SPOTKANIA ODPUSTOWE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Bo¿e Cia³o to uroczysto�æ ku czci Naj�wiêtszego Sakramentu, okazywana
tak¿e uroczyst¹ procesj¹. To �wiêto jest jednym z g³ównych �wi¹t obcho-
dzonych w ko�ciele katolickim. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w naszym kraju ta
uroczysto�æ jest obchodzona w ostatni czwartek po oktawie Zes³ania
Ducha �wiêtego. Procesja eucharystyczna ulicami miasta jest publiczn¹
manifestacj¹ wiary. Podobnie jak w roku ubieg³ym w dzielnicy Kutna
£¹koszyn ulicami osiedla, w pobli¿u ko�cio³a, przesz³a procesja prowa-
dzona przez ksiêdza pra³ata Miros³awa Czarno³êckiego. Pie�ni ko�cielne
wykonywa³ chór parafialny, a tak¿e orkiestra dêta Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Kutnie.           /A.B./

BOŻE CIAŁO

po³¹czone z obchodami Miêdzynarodowego Dnia Dziecka i z drug¹ rocz-
nic¹ konsekracji dybowskiego ko�cio³a. Uroczysto�ci rozpoczê³a msza
�wiêta, a nastêpnie - na osiedlu Dybów - na placu zabaw (integracyjne
miejsce nazywane �górk¹�) odbywa³a siê udana czê�æ artystyczno - roz-
rywkowa. By³a trampolina i samochody na akumulatory. Odbywa³y siê
zawody rekreacyjno- sportowe. Najm³odsi cieszyli siê z dmuchanej
zje¿d¿alni i malowania twarzy. Zorganizowano karaoke i pokaz tañca
z ogniem. Zajadano siê potrawami z grilla, bigosem �zakonnym�, piero-
gami i ciastem w³asnej roboty. A do tego wszystkiego gra³ i �piewa³
zespó³ instrumentalno-muzyczny �Vitalis�.            /J.P./

Dziêkuj¹c za kanonizacjê Jana Paw³a II uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 6 w Kutnie przygotowali program sceniczny pod tytu³em �Lekcja prze-
baczenia�. Najpierw pokazali scenê dotycz¹c¹ celi wiêziennej, w której
przebywa³ Mehmed Ali Agca, turecki zamachowiec, który strzela³ do Jana
Paw³a II. Postaæ papie¿a zagra³ Piotr Graczyk z klasy Va, natomiast Ali
Agcê zagra³ Jakub Kaczorowski równie¿ z Va. Chór szkolny za�piewa³
znane pie�ni, m.in. �Wadowice�, �Barkê�. Druga czê�æ przedstawienia to
recytacje wierszy napisanych przez papie¿a Polaka jak i wiersze o nim
samym. Dekoracjê tworzy³y prace uczniów przygotowane w ramach kon-
kursu plastycznego pod has³em �Portret Jana Paw³a II w oczach dziecka�.
Stronê muzyczn¹ opracowa³ Piotr Pawlak, nauczyciel muzyki.        /A.B./

PAMIĘCI PAPIEŻA POLAKA



Zespó³ pie�ni �Kaszewianki�.

Dzieciêce zespo³y pie�ni i tañca - �Iskierka� i �Kalina�.

Zespó³ wokalno-muzyczny �Têcza�.

ŚWIĘTO WSI POLSKIEJ

Kapela Rodzinna Zieliñskich.

Kapela ludowa z Bedlna.

Kapela ludowa �Okowita� z Leszczynka.

W minion¹ niedzielê, 7 czerwca 2015 r., w sali widowiskowej Gminnego
O�rodka Kultury w Bedlnie ju¿ po raz 25 odby³ siê Miêdzywojewódzki
Przegl¹d Kapel Ludowych. Przyby³ych  powitali Jolanta Rosó³ dyrektor
GOK-u oraz Krzysztof Ko³ach, wójt gminy Bedlno, jednak tradycyjn¹
formu³ê dotycz¹c¹ oficjalnego otwarcia imprezy wypowiedzia³ Pawe³
Bejda reprezentuj¹cy marsza³ka wojewóztwa ³ódzkiego. Jak wspomnia³a
dyrektor GOK-u: �Celem Przegl¹du jest ochrona i kultywowanie rodzi-
mego folkloru, upowszechnianie muzyki ludowej, wspieranie amatorskiego
ruchu muzycznego, twórców i wykonawców muzyki ludowej i co najwa¿-
niejsze � artystyczna konfrontacja kapel ze �rodowisk wiejskich, inspiro-
wanych tradycj¹ regionaln¹�.

NA LUDOWO

Tegoroczna impreza to równie¿ osobisty sukces Eligiusza Pietruchy
z £owicza, który poprowadzi³ j¹ po raz piêtnasty jak zawsze z humorem
i du¿¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ wystêpuj¹cych tu kapel. W niedzielê wyst¹pi³o
ich dwana�cie. Wystêpy ocenia³o jury w sk³adzie: Ewa Anna Gruszczyñska-
Zió³kowska - prof. Zak³adu Muzykologii Systematycznej Instytutu
Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Nowak - adiunkt
Zak³adu Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Janina Kolado-Fr¹tczak - muzyk i twórca folkloru.
W kategorii kapel autentycznych przyznano: I miejsce - Kapeli Romana
Wojciechowskiego, II miejsce -  Kapeli Tadeusza Kubiaka i Kapeli Tolka
z Witaszewic, III miejsce - Kapeli Marty Cichej, Kapeli Ludowej
�Rawianie� i Kapeli Ludowej z Bedlna. W kategorii kapel stylizowanych
najlepsz¹ okaza³a siê Kapela Ludowa Jerzego Jasiaka. Nagrodê specjaln¹
starosty kutnowskiego dla najlepszej kapeli powiatu kutnowskiego przy-
znano Kapeli Rodzinnej Zieliñskich. Nagrodê publiczno�ci otrzyma³a
Kapela Ludowa �Okowita� z Leszczynka.           /A.B./


