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PODWÓJNY LAUREAT

Na prze³omie lutego i marca 2012 r. odby³y siê etapy fina³owe
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Wiedzy o Sztuce,
w których Hubert Smoliñski, uczeñ Gimnazjum nr 2 im. Marsz.
J. Pi³sudskiego w Kutnie, zdoby³ podwójny tytu³ laureata.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Julianów

BOMBA EKOLOGICZNA!

Spotkanie z pos³em Grzegorzem Schreiberem (z udzia³em lokalnych
mediów) na temat budowy eksperymentalnego sk³adowiska CO

2
 w Julia-

nowie (gmina Krzy¿anów, powiat Kutno) odby³o siê w �rodê, 7 marca,
w mieszkaniu so³tysa Andrzeja Lewickiego.         (ci¹g dalszy - strona 4)

Fot: Wojciech Skrzypiñski

NAJPOTĘŻNIEJSZY REACHSTACKER

PCC Intermodal S.A. po raz kolejny zasili³a swój park maszynowy. Tym
razem imponuj¹cy, blisko 90 tonowy, rechastacker marki Hyster trafi³ na
terminal kontenerowy PCC w Kutnie.           (ci¹g dalszy - strona 3)

SUKCES POLSKIEJ HODOWLI

Uroczysto�æ wrêczenia Z³otych Medali. Od lewej stoj¹: dr Andrzej Bryt
- prezes MTP, Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof.
dr hab. Edward Arseniuk - dyrektor IHAR, Wojciech B³aszczak - prezes
Zarz¹du HR STRZELCE, dr Zygmunt Nita - cz³onek Zarz¹du HR
STRZELCE.           (ci¹g dalszy - strona 4)

BÓJ O GIMNAZJALISTÓW
W sali konferencyjnej starostwa
powiatowego odby³y siê IX Targi
Edukacyjne. By³y one adresowane
do gimnazjalistów, przed którymi
stoi wybór kolejnej szko³y i dalszej
edukacji. Na przygotowanych, bardzo
ciekawych stoiskach uczniowie
liceów, zasadniczych szkó³ zawodo-
wych i szkó³ technicznych prezen-
towali osi¹gniêcia tych placówek
i zachêcali do dokonania wyboru tej,
a nie innej szko³y. By³y kolorowe
foldery, krótkie filmy z ¿ycia szko³y,
galeria fotograficzna, a czêsto s³owa
zachêty poparte by³y czêstowaniem
zainteresowanych s³odyczami.

(ci¹g dalszy - strona 2, 3)

BÓJ O GIMNAZJALISTÓW

USŁUGI
REMONTOWE

 • glazura
   • terakota,
     • kominki

Ponad 20−letnie
doświadczenie.

Telefon:
695−408−013

USŁUGI
REMONTOWE
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OKAZJA !  OKAZJA !  OKAZJA !

BÓJ O GIMNAZJALISTÓW

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W Targach zaprezentowa³y siê: Zespó³ Szkó³ Nr 4 Azory; II LO im.
J. Kasprowicza w Kutnie; Zespó³ Szkó³ Nr 3; I LO im. gen. J.H.
D¹browskiego w Kutnie; Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Kutnie;
Zespó³ Szkó³ w ¯ychlinie; Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Kutnie; Specjalny
O�rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie; Zespó³ Szkó³ Cen-
trum Kszta³cenia Rolniczego w Mieczys³awowie; Zasadnicza Szko³a

Zawodowa Nr 5 w Kutnie. W wype³nionej m³odzie¿¹ sali otwarcia
tegorocznych Targów dokona³ Miros³aw Ruciñski, cz³onek Zarz¹du
Powiatu. Witaj¹c zebranych nadmieni³: �Mam nadziejê, ¿e uzyskane
od waszych starszych kolegów informacje u³atwi¹ wam trafne wybory
kolejnych szkó³, w których od wrze�nia rozpoczniecie dalsz¹ naukê,
a data w³a�nie 1-go wrze�nia nie bêdzie dla was dniem stresu�. Rów-
nolegle z Targami odby³o siê szkolenie po�wiêcone wdra¿aniu w roku
szkolnym 2012/2013  elektronicznego systemu wspomagaj¹cego
proces  rekrutacji do szkó³ ponadgimnazjalnych oraz szkolnych admi-
nistratorów elektronicznej rekrutacji. Kilkugodzinne szkolenie
prowadzili przedstawiciele firmy Vulcan          /A.B./

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. gen. Jana Henryka D¹browskiego
w Kutnie.

Zespó³ Szkó³ Nr 1 im. Stanis³awa Staszica w Kutnie. Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. Antoniego Troczewskiego
w Kutnie
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Wynurzaj¹ siê spod �niegu bia³e przebi�niegi.
Pierwiosnek bia³¹ g³ówkê wychyla do S³onka.
Widzisz zieleñ trawy, czujesz podmuch wiatru
I ³owisz nutki �piewu pierwszego skowronka.
Za oknem dzieciêce wrzawy.
Motyl tañczy z wietrzykiem.
Jaskó³ka szybuje nisko w powietrzu
A klucz ¿urawi
Wiosnê oznajmia swym krzykiem.
Marzec odwi¹zuje z okopów swój miecz-lodowy sopel,
A nagi las smutny jeszcze,
Zachêca tysi¹cem naszyjników z ró¿owych kropel.
�d�b³a listowia oziminy puszczaj¹.
�wiat zieleni¹ zakwita,
Bociany w swe strony do gniazd wracaj¹.
Wiosna oznajmi³a, ¿e powoli nas wita.
Zakochaj siê w wio�nie!
Pokochaj jej uroki-wiosenny wiatr,
Deszcz majowy, ksiê¿yc i S³oñce,
Nawet przymrozek kwietniowy
I pierwsze kwiaty na ³¹ce

Maria Stêpniak

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W sekcji plastyki (98 pkt. - 98%) nauczyciel przygotowuj¹cy Ewa
Andryszczak-Paw³owska i w sekcji muzyki (38 pkt. - 95%) � nauczyciel
przygotowuj¹cy Jolanta Andrysiak. Organizatorem Konkursu by³ £ódzki
Kurator O�wiaty. Hubert Smoliñski by³ równie¿ laureatem Konkursu
Wiedzy o Sztuce w sekcji muzyki w ubieg³ym roku szkolnym. W pa�dzier-
niku 2011 r. w ramach XVII-tej edycji projektu stypendialnego przygoto-
wanego przez £ódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole Hubert Smoliñski
otrzyma³ stypendium ufundowane przez Okrêgow¹ Radê Adwokack¹
w £odzi, jako wybitnie uzdolniony uczeñ z regionu ³ódzkiego.

PODWÓJNY LAUREAT

Ju¿ po raz dziewi¹ty Gimnazjum Nr 2 by³o organizatorem konkursu orto-
graficznego �O z³ote pióro prezydenta miasta Kutna�. Tekst dyktanda
przygotowa³y: Katarzyna Narkiewicz i Ewa Kudelska, organizatorki
konkursu. Pisa³o je 28 uczniów. Tytu³ dyktanda: �Kartka z pamiêtnika
gimnazjalisty�. Sze�cioosobowe jury stwierdzi³o, i¿ najmniej b³êdów
w jego pisaniu pope³nili uczniowie: Hubert Smoliñski z Gimnazjum Nr 2
i on otrzyma³ nagrodê g³ówn¹ � pióro firmy Waterman, Justyna Cinarska
i Maria Kalbarczyk, obie z Gimnazjum Nr 1. Laureaci otrzymali �S³owniki
ortograficzne PWN�. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali okolicz-
no�ciowe dyplomy. Po napisaniu dyktanda Justyna Cinarska powiedzia³a:
�To mój drugi taki konkurs. Tegoroczne dyktando by³o ³atwiejsze od tego
opracowanego w roku minionym. Przewodnicz¹ca jury najpierw zapo-
zna³a nas z tre�ci¹ dyktanda no i mia³am ju¿ o nim pewne rozeznanie.
Najtrudniejsze by³y dla mnie d³ugie, zawi³e zdania�. Wrêczaj¹c nagrody
wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak z³o¿y³ gratulacje pisz¹cym
dyktando i ¿yczy³ sukcesów w kolejnych konkursach.           /A.B./

NIE TYLKO INTERPUNKCJA

Kutno w Toskanii
Grupa uczniów Katolickiego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
�w. Stanis³awa Kostki w Kutnie
wziê³a udzia³ w wymianie miêdzy-
narodowej z Toskani¹ (opiekunowie:
Karolina Wo�niak Halina Grzy-
wacz). Oprócz m³odych kutnowian
i gospodarzy w programie imprezy
�Dzi� nieznajomi, jutro przyjaciele�
bra³a udzia³ m³odzie¿ z Chorwacji.

Monitoring
Monitoring miasta Kutno sk³ada siê
z 19 kamer. Teraz przybêd¹ jeszcze
trzy, co kosztowaæ ma 120 tysiêcy
z³otych.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Do tej pory, na otwartym jesieni¹ ubieg³ego roku terminalu, pracowa³y
trzy ciê¿kie wózki kontenerowe. Nieustannie rosn¹ce zainteresowanie
prze³adunkami na terenie hubu w Kutnie zaowocowa³ decyzj¹ o zakupie
kolejnej maszyny. Reachstacker, który rozpocz¹³ w tym tygodniu pracê
na Terminalu Kutno to czwarta mobilna maszyna prze³adunkowa na tym
obiekcie. Jej zalety podkre�la dyrektor Terminalu, Wojciech Skrzypiñski:
�Dostarczone do nas urz¹dzenie to najpotê¿niejszy z dostêpnych reach-
stackerów marki Hyster, o maksymalnym ud�wigu 46 ton. Wyró¿nia go
m.in. zastosowany stabilizator, dziêki któremu z drugiego rzêdu kontene-
rów jest on w stanie podnie�æ a¿ 41 ton, a z wagonu stoj¹cego na drugim
torze - do 30 ton, dwa razy wiêcej ni¿ to mo¿liwe w przypadku klasycz-
nych urz¹dzeñ tego typu. Zastosowane rozwi¹zania czyni¹ go jednym
z najsilniejszych i najnowocze�niejszych reachstackerów eksploatowanych
w Polsce, co umo¿liwi nam jeszcze sprawniejsz¹ i efektywn¹ kosztowo
obs³ugê prze³adunków dla naszych klientów�.
Ci¹g³a rozbudowa sieci regularnych po³¹czeñ i w³¹czanie do rozk³adu
kolejnych poci¹gów owocuje dynamicznie przyrastaj¹c¹ ilo�ci¹ wolumenów
na Terminalu w Kutnie. To przyspiesza decyzjê spó³ki o przyst¹pieniu do
kolejnego etapu rozbudowy inwestycji.

NAJPOTĘŻNIEJSZY REACHSTACKER

Mia³a ona kolejny numer XVIII i trwa³a 43 minuty. Radni Rady Miasta
Kutna podjêli trzy uchwa³y w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kutna na lata 2012-2041, Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata
2006-2013 i zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego. Do �Strategii roz-
woju...� dodane zosta³o zdanie pod nazw¹ �Kompleksowe uzbrojenie
kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowê ulicy Poprzecznej
(foto) z odga³êzieniem wraz z infrastruktur¹ o warto�ci 5.211.878 z³, na
które miasto zamierza pozyskaæ �rodki z Urzêdu Marsza³kowskiego. Jedna
z osób wstrzyma³a siê od g³osu, pozostali byli na tak.            /J.P./

NADZWYCZAJNA SESJA

X Mistrzostwa
X Ogólnopolskie Mistrzostwa
Szkó³ w Scrabble odbêd¹ siê
25 maja 2012 r. w Gimnazjum nr 2
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie. Tym razem do zawodów
zaproszeni s¹ nie tylko gimnazja-
li�ci, ale tak¿e uczniowie szkó³
podstawowych i ponadgimnazjal-
nych ró¿nych typów. Honorowy
Patronat, w ramach Kutnowskich
Grantów O�wiatowych, obj¹³ prezy-
dent miasta Kutna. Dok³adne infor-
macje o programie znajduj¹ siê na
stronie internetowej: www.scrab-
blewszkole.pl.

BÓJ O GIMNAZJALISTÓW

Zespó³ Szkó³ Nr 4 Kutno-Azory.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Nr 5 w Kutnie.

Zespó³ Szkó³ w ¯ychlinie.

Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego im. Macieja Rataja
w Mieczys³awowie.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna nr 7 dla S³abo-S³ysz¹-
cych w Kutnie oraz Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 2 w Kutnie.

Pokochaj wiosnę

Czy wiecie, ¿e...
� Na prowadzenie O�rodka Gminy Kultury Gminy Kutno zaplanowano
dotacjê podmiotow¹ w kwocie 350.000,00 z³.
� Na utrzymanie bibliotek, które funkcjonuj¹ jako instytucja kultury,
zosta³a wydzielona kwota 245.100,00 z³. Jest to dotacja podmiotowa
z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki gminnej wraz z filiami.
� (...) Kwota na rewitalizacjê parku przy Gminnym O�rodku Kultury
w Leszczynku zosta³a zaplanowana w wysoko�ci 102.198,00 z³ (jest to
dalszy etap prac rozpoczêtych w 2010 roku), w tym 40.093,00 z³ to dotacja
z WFO�iGW w £odzi. (...)
� (...) Budowa ogrodzenia parku w Leszczynku w 2012 roku zaplanowana
zosta³a w celu zabezpieczenia wykonanej rewaloryzacji i nasadzeñ zieleni
parkowej oraz odnowionych stawów na terenie parku. Warto�æ zaplano-
wanych prac wynosi 160.000,00 z³.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Rodzinie zmar³ego

�.P.

KACPRA
KONARSKIEGO

sk³adaj¹
przyjaciele
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WIEŚCI GMINNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W spotkaniu uczestniczyli so³tysi i przedstawiciele s¹siednich wsi: Szewce
Marynin - Jacek Olczak, Groszki - Katarzyna Kraskiewicz; W³adys³awów
- Jadwiga Pop³awska i Kaszew Tarnowskich - El¿bieta W³odarczyk. By³
te¿ Edward Maciak, szef powo³anego przez rolników komitetu obrony.
Pose³ przyby³ z ponad godzinnym opó�nieniem. W tym czasie przedsta-
wiciele mediów mogli wys³uchaæ opinii mieszkañców Julianowa i oko-
licznych wsi, które wyra¿ali o projekcie usytuowania sk³adowiska CO2.
Pose³ Schreiber chcia³ siê zapoznaæ ze stanem faktycznym konsultacji
spo³ecznych z w³adzami lokalnych i opini¹ mieszkañców. Chcia³by równie¿
dowiedzieæ siê czy i w jaki sposób w³adze samorz¹dowe komunikowa³y
siê z mieszkañcami i osobami zainteresowanymi. Jak wynika z informacji
zebranych rolników Julianowa i s¹siednich wsi do dzi� nie wiedz¹, czy
w ich miejscowo�ci bêdzie sk³adowany dwutlenek wêgla z be³chatow-
skiej kopalni. Mimo ¿e firma wiertnicza dawno opu�ci³a teren odwiertu,
to zdaniem mieszkañców dalej pe³no jest znaków zapytania wokó³ tej
sprawy. �W³adze gminy o niczym nie chc¹ nas informowaæ... A my nie
wiemy na czym stoimy!� - mówi³ Dariusz Piotrowski. Z informacji w³adz
kopalni wynika, ¿e be³chatowska spó³ka przygotowuje jednak kolejne
badania geologiczne nie tylko w gminie Krzy¿anów (ale równie¿ Kutno,
Bedlno), wiêc takiej mo¿liwo�ci nie wyklucza. Mimo uspokajaj¹cych
informacji wójta, ¿e ma pisemne uzgodnienie, ¿e wszelkie mo¿liwe zat³a-
czanie dwutlenku mo¿e siê rozpocz¹æ dopiero po uzyskaniu akceptacji
okolicznych mieszkañców - rolnicy s¹ podenerwowani i nieufni. Na spo-
tkaniu z irytacj¹ mówili o planach be³chatowskiej elektrowni. Nie chc¹,
by w ich okolicy sk³adowany by³ dwutlenek wêgla. �Takie eksperymenty
mo¿na przeprowadzaæ na poligonach, a nie tam, gdzie mieszkaj¹ ludzie�
- mówi³ so³tys Julianowa Andrzej Lewicki. �Jeszcze dojdzie do tego, ¿e
krowy bêd¹ nam zdycha³y na polach�. Rolników kusi siê pieniêdzmi
- groszami, czê�æ �po³aszczy³a siê na nie� bez pe³nej wiedzy co to jest CO

2
.

Sam pose³ obiecywa³ pomoc, ale chce zacz¹æ (w najbli¿szym czasie) od
wspólnego spotkania mieszkañców z w³adzami gminy i elektrowni. �Muszê
mieæ konkretne informacje - mo¿e - opinie niezale¿nych ekspertów, którzy
znaj¹ t¹ now¹ metodê wt³aczania dwutlenku wêgla. Opinie, które czyta-
³em s¹ ró¿ne i czêsto ze sob¹ sprzeczne�. Wójt gminy Krzy¿anów (we
wcze�niejszej rozmowie z pos³em) Tomasz Jakubowski zapewnia³, ¿e bez
zgody mieszkañców nikt CO

2
 nie bêdzie wt³acza³. Twierdzi³, ¿e on te¿

jest przeciwnikiem tej inwestycji. Wspomnia³, ¿e odwiedzili go przedsta-
wiciele elektrowni twierdz¹c, ¿e nie podjêto w tej sprawie konkretnych
decyzji, bo potrzebne s¹ dodatkowe badania. Chocia¿ elektrownia teren
gminy Krzy¿anów (i s¹siednich - czyli tzw. strukturê Wojszyce) uzna³a za
najbardziej korzystn¹ do tych celów. �W³adza� swoje, elektrownia swoje,
a mieszkañcy boj¹ siê tego co mo¿e wynikn¹æ dla nich z obecno�ci pod
�ich polami� CO2 dla ich zdrowia i dla �rodowiska. Nie chc¹ byæ jak mówi¹
królikami do�wiadczalnymi. Nie rozumiej¹, dlaczego takie sk³adowisko
ma byæ na jednym  z naj¿y�niejszych terenów w województwa z glebami
drugiej klasy, a nie tam gdzie nie ma ludzi, a s¹ nieu¿ytki. Twierdz¹, ¿e
oni musz¹ przestrzegaæ wymagañ jakie obowi¹zuj¹ na terenie obszaru
�Natura 2000�, a elektrownia mo¿e usytuowaæ �magazyn - bombê ekolo-
giczn¹ CO

2
� przy jego granicy i omin¹æ te wymogi. Z ¿alem mówi¹, ¿e

o tych zamiarach dowiedzieli siê: �Gdy wesz³y maszyny, radni i wójt nic
im wcze�niej nie mówili!�. Przyby³ym na spotkanie rozdano Odezwê
podpisan¹ przez Teresê Wojdê i Mariê Bejdê z Inicjatywy Obywatelskiej
Dorzecza Bzury i S³udwi nastêpuj¹cej tre�ci:

Posiedzenie odby³o siê w �rodê -7 marca o godz. 15:00. Proponowany porz¹dek
obrad przewidywa³ tylko jeden punkt merytoryczny - podjêcie uchwa³y w sprawie
wyra¿enia zgody na u¿yczenie nieruchomo�ci stanowi¹cej w³asno�æ powiatu
kutnowskiego. Tym razem bez wiêkszej dyskusji (by³o tylko jedno pytanie rad-
nego Debicha: �Sk¹d ten nadzwyczajny sposób obradowania nad t¹ uchwa³¹?
- Z racji terminów jakie musi dotrzymaæ gmina Bedlno - wyja�ni³ cz³onek
Zarz¹du Powiatu Miros³aw Ruciñski. - Gmina musi z³o¿yæ wniosek do 15 marca,
a 9 marca Rada Gminy Bedlno bêdzie w tej sprawie obradowa³a�. Uchwa³a
zapad³a jednog³o�nie przy 22 g³osach za. Na tym posiedzenie siê zakoñczy³o.
U¿yczana Gminie Bedlno na 12 lat nieruchomo�æ to dzia³ka o pow. 3,0638 ha,
po³o¿ona w obrêbie ewidencyjnym Pniewo, wchodz¹ca w sk³ad pasa drogowego
drogi powiatowej. U¿yczono jej, aby gmina mog³a przebudowaæ doj�cie do
Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie. W uzasadnieniu czy-
tamy: �Gmina Bedlno podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia lepszych
warunków doj�cia osobom korzystaj¹cym z WCRiW w Pniewie. Dlatego
konieczna jest przebudowa chodnika. (...) W celu realizacji tego przedsiêwziêcia
w ramach �rodków unijnych, o których pozyskanie Gmina siê ubiega, zachodzi
konieczno�æ formalnego udostêpnienia Gminie przez w³a�ciciela, tj. przez powiat
kutnowski prawa do dysponowania t¹ nieruchomo�ci¹ na czas trwania inwestycji
oraz na okres 10 lat po jej zakoñczeniu. Okres u¿yczenia wynosz¹cy 12 lat
obejmuje czas niezbêdny na wykonanie robót budowlanych oraz utrzymanie
nieruchomo�ci w okresie trwa³o�ci wykonanego projektu�. Wszystko odbywa
siê w ramach wdra¿ania unijnych lokalnych strategii rozwoju. Warto�æ projektu
to ok. 150 tysiêcy z³otych.          /G.B./

XV SESJA RADY POWIATU ODEZWA
do mieszkañców £owicza, Kutna i okolic

Wzywamy wszystkich mieszkañców do pe³nej mobilizacji
i wyra¿enia stanowczego sprzeciwu wobec niszczycielskich zamiarów
m.in.w ramach oddania naszego terenu w okupacjê amerykañskiemu
koncernowi wydobywczemu FX Energy Poland w ramach koncesji

wydobywczej naszych polskich bogactw naturalnych.
Wiertnia gazu ziemnego ju¿ dzia³a pod Kutnem

w Go³êbiewie Nowym i truje nam wodê i �rodowisko, niszczy
rolnictwo. Zu¿ywa ogromne ilo�ci wody za darmo! Do tego

dok³ada siê skazanie naszego terenu na podziemne
sk³adowanie skroplonego CO2 z Elektrowni Be³chatów

wed³ug technologii CCS, któr¹ skutecznie oprotestowano
w innych krajach.

Grozi nam rabunek Polskiej Ziemia poprzez masowe wyw³aszczenia
bez prawa do godziwych odszkodowañ.

Bez wiedzy i woli spo³eczeñstwa podjêto decyzje, które
w perspektywie zamieni¹ nasz teren w krajobraz ksiê¿ycowy

bez szans dla jakiegokolwiek ¿ycia.
Zróbmy wszystko by zapobiec gro¿¹cej nam zag³adzie. Konieczne s¹

niezw³oczne i zmasowane dzia³ania. Organizujmy siê!
Zjednoczmy w obronie swojego miejsca do ¿ycia.

Wzywamy do masowego oplakatowania budynków
w miastach i w ka¿dej wsi!

Gdy w grê wchodzi LUDZKIE ¯YCIE i grozi katastrofa na ogromn¹
skalê to nie mo¿e byæ ¿adnych negocjacji

JEDYNIE STANOWCZE - NIE
wobec tak barbarzyñskich zamiarów

podpisujmy masowo petycjê i niechaj �wiat widzi,
¿e Ziemia £owicka i Ziemia Kutnowska broni siê!

http://www.petycjeonline.com/protes przeciw_ustawie_nowe_
prawo_geologiczne_i górnicze

CHCEMY ¯YÆ I STOP GAZOWEJ GOR¥CZCE!
NIE CHCEMY GAZU ZAMIAST WODY!

TRUCICIELE PRECZ Z NASZEJ ZIEMI!
Teresa Wojda, Maria Bejda    htt://www.bejda.iddd.de
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i S³udwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU
£owicz 25.02.2012 r.

Julianów

BOMBA EKOLOGICZNA!

- dzia³kê zabudowan¹ o pow. 0,15 ha z budynkiem
warsztatowo-biurowym,
- dzia³kê zabudowan¹ o pow. 0,15 ha z budynkiem
magazynowym.

Likwidator SKR Strzelce
k/Kutna SPRZEDA:

Tel. 609−821−692, 24 252−11−24

Uniwersytet w ̄ ychlinie
W I roku w zajêciach Uniwersytetu
III wieku w ¯ychlinie bra³y udzia³
64 osoby. Dzia³a w strukturach
¯ychliñskiego Domu Kultury
(dyrektor Magdalena Konczarek).

Nudzimisie
¯ychlinianin, Rafa³ Klimczak wy-
da³ ju¿ trzeci¹ czê�æ opowie�ci
o Nudzimisiach z ilustracjami
Agnieszki K³os-Milewskiej.

Nowy - stary dyrektor
Stanowisko dyrektora kro�niewic-
kiego Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach
obj¹³ - po raz drugi - Grzegorz
Dêbski (zwolniony w 2010 roku).

Kulturalny zamek
Urz¹d Gminy w £aniêtach podpi-
sa³ umowê na przebudowê zabyt-
kowego pa³acyku w centrum parku.

Podczas tegorocznych Miêdzynarodowych Targów Rolniczych
Polagra-Premiery 2012 dwie odmiany Hodowli Ro�lin Strzelce
Sp. z .o.o. Grupa IHAR zosta³y nagrodzone presti¿owymi
Z³otymi Medalami.
Jury konkursowe, w sk³ad którego weszli eksperci bran¿owi oraz
autorytety ze �wiata nauki (m.in. prof. dr hab. Grzegorz Skrzyp-
czak - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) wyró¿ni³o
najlepsze obecnie odmiany w Polsce, w�ród których znalaz³y siê
nastêpuj¹ce odmiany wyhodowane w Strzelcach:
- pszenica ozima BAMBERKA - odmiana pszenicy ozimej,
zarejestrowana w 2009. W krótkim czasie sta³a siê jedn¹ z najpo-
pularniejszych odmian pszenicy ozimej w Polsce uprawian¹
z powodzeniem na terenie ca³ego kraju.
- owies BINGO - odmiana wpisana do krajowego rejestru w 2009
roku. Ju¿ w drugim roku od rejestracji uzyska³a status najczê�ciej
reprodukowanej odmiany w Polsce. W 2011 roku plantacje
nasienne odmiany BINGO stanowi³y prawie 22% wszystkich plan-
tacji nasiennych owsa w Polsce.
Hodowla Ro�lin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR jest jedn¹
z najbardziej utytu³owanych firm w bran¿y rolniczej w Polsce.
W jej dorobku znajduje siê 15 Z³otych Medali Polagra, 3 na-
grody Ministra Rolnictwa, Nagroda Wojewody £ódzkiego oraz
God³o �Teraz Polska�.

SUKCES POLSKIEJ HODOWLI

Stoisko firmowe HR STRZELCE podczas Targów Polaga-Premiery
2012 w Poznaniu.

Wykonawc¹ bêdzie ZUH �FureX�
z Kutna, a nowa siedziba Gminnego
O�rodka Kultury i Sportu koszto-
waæ ma 1,133 miliona z³otych.
Obiekt zosta³ wybudowany w II
po³owie XIX stulecia, a remont
potrwa do koñca listopada.

Ptactwo ozdobne
Ponad 40 hodowców uczestniczy³o
w IV wystawie go³êbi rasowych
i drobiu ozdobnego zorganizowanej,
w Kutnie, przez Klub �Kariera� im.
Alfonsa Dubickiego. Byli m.in.
hodowcy z Kutna, Zgierza, £odzi,
Aleksandrowa Kujawskiego, Ozor-
kowa i W³oc³awka. Mo¿na by³o
zobaczyæ m.in. pawiki, srebrniaki,
motyle warszawskie, swifty egip-
skie, mewki orientalne loczki czy
koczuny rostowskie , a tak¿e kury
zielononó¿ki, kaczki mandarynki
czy morensy.

Blisko 10 tysiêcy osób uczestniczy³o w ostatni¹ �rodê w marszu pokojowym
przeciw podwy¿szeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Swoje niezadowo-
lenie z planów Donalda Tuska i jego rz¹du wyrazili m.in. cz³onkowie
i sympatycy Prawa i Sprawiedliwo�ci, parlamentarzy�ci oraz przedstawi-
ciele NSZZ Solidarno�æ.
Marsz rozpocz¹³ siê od�piewaniem hymnu na pl. Trzech Krzy¿y w War-
szawie, sk¹d uczestnicy manifestacji ruszyli w stronê Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Spotkanie by³o okazj¹ do wyra¿enia stanowczej dez-
aprobaty dla dzia³añ rz¹du Donalda Tuska, które uderz¹ przede wszyst-
kim w najubo¿szych. Chodzi m.in. o lansowany przez obecnego premiera
pomys³ podwy¿szenia wieku emerytalnego do 67 lat.
- Polacy zostali oszukani. My bêdziemy protestowaæ przeciw tej tzw.
reformie i innym wydarzeniom, które maj¹ miejsce w naszym kraju � mówi³
w czasie marszu prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski. Nie chcemy, ¿eby w³adza
oszukiwa³a obywateli. Bêdziemy przeciw temu protestowaæ � zaznaczy³.
Niezadowolenie ze szkodliwej polityki rz¹du Donalda Tuska zgodnie
wyrazili wszyscy uczestnicy marszu. Na znak protestu pokazali Tuskowi
czerwone kartki. W manifestacji aktywny udzia³ wziê³a równie¿ delegacja
Prawa i Sprawiedliwo�ci z powiatu kutnowskiego.
- Polityka Tuska jest oderwana od rzeczywisto�ci. Nie mo¿emy zgadzaæ
siê na absurdalne pomys³y, które próbuje zrealizowaæ jego ekipa � podsu-
mowuje Konrad K³opotowski, przewodnicz¹cy Zarz¹du PiS w powiecie
kutnowskim.

CZERWONA KARTKA DLA TUSKA

Erygowanie nowej parafii imienia Kutnowskich
Ksiê¿y Mêczenników odbêdzie siê 25 marca w ka-
plicy przy dworcu PKP w Kutnie. Ma przybyæ
m.in. biskup ordynariusz Diecezji £owickiej
ksi¹dz Andrzej F. Dziuba. Ko�ció³ parafialny powsta-
nie na wolnym placu przy ulicy Kochanowskiego.

NOWA PARAFIA

Rodzinie
�.P.

WALDEMARA
MARCHLEWSKIEGO

najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹

Przyjaciele, Kole¿anki i Koledzy
z Zarz¹du Inwestycji Spó³ka z o.o. w Kutnie

Bêdzie nam Ciebie brakowaæ!
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

31 marca 2012 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy pol-
skiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Biote-
rapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ 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
pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach
itd. Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi�:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Jestem bardzo wdziêczna Tomaszowi Æwiekowi za zlikwidowanie moich
chorób kobiecych - Jadwiga Bagiñska Maków Maz.

W miniony weekend Studio TV Kutno odwiedzi³ Janusz Korwin-Mikke,
polski publicysta i polityk, pose³ na Sejm I kadencji, by³y prezes Unii
Polityki Realnej oraz Wolno�ci i Praworz¹dno�ci, a obecnie prezes Kon-
gresu Nowej Prawicy. Korwin-Mikke by³ go�ciem Tomasza Rzymkow-
skiego w programie �Tym ¿yje Kutno�. � Prezes Mikke odwiedzi³ gród
nad Ochni¹ na nasze specjalne zaproszenie. Przyjecha³ w sobotê oko³o
godziny 21 � mówi Tomasz Rzymkowski, redaktor naczelny TV Kutno
i jednocze�nie gospodarz audycji �Tym ¿yje Kutno�. � Cieszê siê, ¿e
Telewizja Kutno otwiera siê tak¿e na polityków formatu ogólnopolskiego.
Rozmawiali�my na temat samorz¹du terytorialnego i kutnowskiej têczowej
koalicji w powiecie.

Go�æ TV Kutno

WIZYTA JANUSZA KORWINA−MIKKE

W Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie 3 marca
2012 r. odby³y siê Drzwi Otwarte. Oko³o 100 uczniów klas szóstych prze-
kroczy³o próg gimnazjum po to, by bli¿ej poznaæ ofertê szko³y. Niektórzy
na spotkanie przybyli w towarzystwie swoich rodziców lub opiekunów.
Po oficjalnym powitaniu go�ci przez dyrektora Juliusza Sieradzona i przed-
stawiciela Samorz¹du Uczniowskiego nast¹pi³a prezentacja szko³y.
Szóstoklasi�ci wraz z przewodnikami udali siê na spacer po szkole, gdzie
czeka³o na nich wiele niespodzianek i prezentacji przygotowanych przez
uczniów i nauczycieli. Go�cie eksperymentowali w sali chemicznej
i fizycznej, a tak¿e poznawali kulisy tworzenia szkolnej gazetki Carpe
Diem. Mieli oni mo¿liwo�æ obejrzenia prac wykonanych na ró¿nych
zajêciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, z ciekawo�ci¹ przygl¹dali siê
trofeom sportowym. Przegl¹daj¹c w Szkolnym Centrum Informacji
Bibliotecznej i Medialnej kroniki szkolne zapoznali siê z histori¹ gimna-
zjum. Mogli zobaczyæ jak funkcjonuje tablica multimedialna, a tak¿e
zagraæ w scrabble. Zapewne ka¿dy z szóstoklasistów w ofercie gimnazjum
móg³ znale�æ co� interesuj¹cego dla siebie.

DRZWI OTWARTE W GM NR 2 W KUTNIE

Konkurs recytatorski �Zdrowym byæ� dla uczniów klas I-III zorgani-
zowano w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie. Dzieci
mia³y okazjê do zaprezentowania swoich umiejêtno�ci i talentów
recytatorskich. Konkurs szkolny poprzedzi³y eliminacje klasowe.
Najlepsi recytatorzy wy³onieni zostali przez jury w sk³adzie: dyrektor
szko³y Jaros³aw Koszañski, wicedyrektor Violetta Wojciechowska,
pielêgniarka szkolna Gra¿yna Motylewska, pracownik biblioteki Anna
Fija³kowska. Najlepszymi interpretatorami wierszy okazali siê: I miej-
sce: Julia Stêpieñ (kl. Id), Natalia Gens (kl.IIa), Julia Rejmonciak
(kl. IIIc); II miejsce: Jakub £aszewski (kl. Ie), Kinga Maciaszek
(kl. IIe), Micha³ Olesiñski (kl. IIIa); III miejsce: Zofia Tar³owska
(kl. Ia), Jakub Grodzicki (kl. IIf), Julia ¯yczkowska (kl. IIId). Pod-
czas konkursu odby³a siê degustacja zdrowej ¿ywno�ci, po³¹czona
z nauk¹ piosenki promuj¹cej zdrowy styl ¿ycia. Na zakoñczenie wszy-
scy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i drobne upominki.
Organizatorami konkursu by³y panie Jolanta Kruszewska i Anna
Zgierska, które zachêcaj¹ do w³¹czania siê w propagowanie nawy-
ków prozdrowotnych.     Opracowa³a Jolanta Kruszewska

ZDROWYM BYĆ
W 1963 roku Ewa i Roman Garliccy z Warszawy wywo³ali publiczn¹
debatê o pozbawionych edukacji, zatrudnienia i miejsca w spo³eczeñ-
stwie dzieciach, m³odzie¿y i osobach doros³ych z upo�ledzeniem umy-
s³owym. Po odmowie rejestracji przez ówczesne w³adze utworzyli w
ramach Towarzystwa Przyjació³ Dzieci specjalistyczn¹ strukturê pod
nazw¹ Komitet i Ko³a Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. W 1970
roku Komitet, jako ogólnopolska reprezentacja, uzyska³ cz³onkostwo
w Miêdzynarodowej Lidze Stowarzyszeñ na Rzecz Osób z Upo�ledze-
niem Umys³owym. W 1991 roku Komitet i Ko³a oddzieli³y siê od TPD
i utworzy³y pozarz¹dow¹, samopomocow¹ i niedochodow¹ organizacjê
o nazwie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umy-
s³owym. Jego Ko³o w Kutnie (ul. 29 Listopada 27, tel./ fax 24/ 253-34-27)
powsta³o w 1992 roku i niedawno uroczy�cie obchodzi³o w Kutnow-
skim Domu Kultury Jubileusz swojego aktywnego dzia³ania. Kieruj¹
Nim: przewodnicz¹ca Ewa Pogorzelska, wiceprzewodnicz¹ca Barbara
Królikowska, sekretarz Maria Pop³awska, skarbnik Marceli Ka�mierski
i cz³onek Zarz¹du W³adys³aw Strychalski. To Stowarzyszenie dzia³a
pod has³em �Otwórzmy przed Nimi ¯ycie�. Od 20 lat prê¿nie organi-
zuje ró¿nego rodzaju programy i wsparcia dla dzieci i osób doros³ych
niepe³nosprawnych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej
rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia,
udzia³u w kulturze i rekreacji oraz wspiera w samodzielno�ci, a tak¿e
pomaga rodzinom niepe³nosprawnym poprzez udostêpnianie informacji,
poradnictwo ¿yciowe i prawne. Kutnowskie Ko³o Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym u�wiadamia, jak
tylko mo¿e, spo³eczeñstwu, ¿e niepe³nosprawno�æ fizyczna i intelektu-
alna, tak samo jak kolor skóry i p³eæ oraz religia jak i pogl¹dy polityczne
czy pochodzenie spo³eczne, nie mog¹ byæ przyczyn¹ dyskryminacji
i niechêci do osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Osoby te, tak samo
jak i inni uprawnione s¹ do korzystania ze wszystkich wolno�ci i praw
bez jakiejkolwiek ró¿nicy. PSOUU jest organizatorem w Kutnie ró¿nego
rodzaju uroczysto�ci, których celem jest wyrównywanie szans osób
upo�ledzonych umys³owo oraz przyczynienie siê do uznania ich za osoby
pod ka¿dym wzglêdem zas³uguj¹ce na szacunek i godne miejsce w spo-
³eczeñstwie.

KUTNOWSKI JUBILAT

Takimi imprezami, ju¿ na skalê powiatu kutnowskiego i regionu ³ódz-
kiego, s¹: Dzieñ Godno�ci Osób z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹
(maj) i Spartakiada Osób z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹. Stowa-
rzyszenie ma licznych przyjació³ w �rodowisku artystycznym naszego
kraju, którzy czêsto przyje¿d¿aj¹ do Kutna, i to bezinteresownie, na
w/w imprezy (m.in. Don Vasyl, Ivan Komarenko). To o czym� �wiadczy!

Jerzy Papiewski

To nie tylko tytu³ monografii, ale tak¿e projekt programu edukacji regionalnej,
którego zasadniczym celem jest kszta³towanie w ka¿dym z nas poczucia
to¿samo�ci regionalnej jako podstawy zaanga¿owania w funkcjonowanie
�rodowiska lokalnego. Ten program jest pok³osiem zapisów �Strategii Roz-
woju Miasta Kutna w latach 2006-2013� i odnosi siê przede wszystkim do
lokalnego systemu edukacji przedszkolnej i szkolnej. Priorytety programowe
to: �rodowisko geograficzne i przyrodnicze miasta Kutna i okolic, ludno�æ
naszego miasta na przestrzeni dziejów: rys historyczny, przekrój spo³eczny,
narodowo�ciowy i religijny, jêzyk rejonu kutnowskiego, w tym miejscowe
nazwy, imiona i nazwiska, dzieje kultury regionalnej; w tym tradycje,
obyczaje i muzyka ludowa oraz miejscowe przys³owia, podania, twórczo�æ
plastyczna, tradycja, rzemios³o, sztuka ludowa, folklor; historia miasta
Kutna poprzez stulecia, najwybitniejsi mieszkañcy na przestrzeni dziejów,
wyj¹tkowe miejsca pamiêci, urbanistyka, zabytki i to¿samo�æ lokalna.
Samorz¹d lokalny - struktura, akty prawa miejscowego i zadania. Prezydent
miasta Kutna, poprzez Wydzia³ Edukacji, Kultury i Sportu, zagwarantuje
w bud¿ecie miasta stosowne �rodki na realizacjê celów edukacji regionalnej,
a dla organizacji pozarz¹dowych zostanie wydzielona pula �rodków bud¿e-
towych, które zostan¹ rozdysponowane w procedurach konkursowych.
W konferencji dotycz¹cej Programu Edukacji Regionalnej �Kutno poprzez
wieki� w Urzêdzie Miasta Kutna, z udzia³em w³adz miasta i samorz¹du,
wziê³o udzia³ blisko 100 osób reprezentuj¹cych przedszkola, szko³y podsta-
wowe i gimnazjalne, ich dyrekcje oraz instytucje i organizacje pozarz¹dowe.
Ciekawe by³o wyst¹pienie historyka z Uniwersytetu £ódzkiego profesora

KUTNO POPRZEZ WIEKI

W sali amfiteatralnej Kutnowskiego Domu Kultury wyst¹pi³ miêdzyna-
rodowy zespó³ jazzowy Wierba and Schmidt Quintet. To m³odzi, utalen-
towani muzycy maj¹cy na koncie ju¿ wiele presti¿owych nagród. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ koncertu by³ go�cinny wystêp nowojorskiego saksofonisty
altowego Benjamina Drazena. Znakomicie wypad³y, grane razem, utwory
z najnowszej p³yty zespo³u �The mole people�. Zespó³ �Wierba and
Schmidt Quintet� jest laureatem znanego Getxo Jazz Festiwal w Hiszpanii,
a wspó³pracuje z nim polski saksofonista tenorowy Piotr Baron.      /J.P./

DOBRY JAZZ W KDK

Jaros³awa Kity (autora rozdzia³u �Kutno w okresie zaborów 1773-1918�
w monografii) na temat �Czy i dlaczego warto nauczaæ o swoim mie�cie i o
regionie?�. Zastêpca prezydenta m. Kutna Zbigniew Wdowiak zaprezentowa³
Kutnowski Program Edukacji Regionalnej, a o formach jego rozpowszech-
niania mówi³a inspektor WEKiS Anna Michalska. Ciekawe by³y wyst¹pienia:
Bogdana Danelskiego, dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
Grzegorza Skrzyneckiego, dyrektora Muzeum Regionalnego, Andrzeja
Mariusza Wieczorkowskiego, prezesa Fundacji Odbudowy Pa³acu Saskiego,
Marka Wójkowskiego, prezesa Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
i Jolanty Le�niewskiej, kierownika kutnowskiego Oddzia³u Archiwum
Pañstwowego. Po�wiêcone by³y one edukacji regionalnej w za³o¿eniach
i dzia³aniach wybranych instytucji oraz organizacji pozarz¹dowych funk-
cjonuj¹cych na terenie miasta Kutna.            /J.P./
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

 KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Zwiastujesz swe nadej�cie
Bia³ym przebi�niegiem,
Który sw¹ g³ówkê wychyla pod �niegiem.
Widzê ciê w fiolecie sasanki,
¯ó³ci krokusów i kluczu dzikich kaczek
Przebijaj¹cych b³êkitne niebo,
Co cichym deszczem p³acze.
S³yszê ciê w �piewie skowronka
I w jaskó³ki powrocie
W boæku st¹paj¹cym po ³¹ce
I w ¿ab rechocie.
Czujê ciê w pierwiosnków i tulipanów zapachu.
Urzekasz mnie têcz¹ pierwszej burzy kwietniowej,
Zieleni¹ traw i ciep³em nocy majowej.
Smakujê ciê turkotem traktora w polu
Gdzie� pod lasem
I rytmem serca, które wiosn¹ mocniej bije czasem.

Maria Stêpniak

Masz babo placek! Co rozs¹dniejsi rolnicy ju¿ podsumowuj¹ straty krót-
kiej ale dla rolnictwa �gro�nej� zimy. Prawie bez�nie¿nej, ale z du¿ymi
mrozami, przez co �ozime�... szlag trafi³. Ale rz¹d udaje, ¿e nic nie widzi,
a jak nie widzi, to... nie ma problemu. Odwrotnie - do rolników, którzy
ju¿ szukaj¹ �jarych� zbó¿ i finansów, i maj¹ nadziejê, ¿e chocia¿ �rzepaki
nie wymarz³y�. Masz babo placek!
Miêdzy innymi oscypek podhalañski, bryndza podhalañska i fasola war-
szawska uzyska³y unijny tytu³ �chronionej nazwy pochodzenia�. Chro-
nionym oznaczeniem geograficznym szczyci siê 16, a wiêc najwiêcej
produktów regionalnych z Polski, m.in. wielkopolski ser sma¿ony, jab³ka
grójeckie i rogal �wiêtomarciñski. Niemal co czwarty z 40 zarejestrowa-
nych w Unii Europejskiej produktów polskich chwali siê znakiem �Gwa-
rantowana tradycyjna specjalno�æ� m.in. kabanosy, kie³basa ja³owcowa
i my�liwska. Tak w ogóle to 34 artyku³y z Polski s¹ zarejestrowane w UE,
m.in. tak¿e olej rydzowy i kie³basa lisiecka, a na rejestracjê w Brukseli
czekaj¹ obecnie ser koryciñski i jagniêcina podhalañska. Masz babo
placek!
Po cichu, a tak¿e g³o�niej, w gminach wrze, tym razem za spraw¹ o�wiaty.
Ni¿ nie jest jedynym wyt³umaczeniem sytuacji. Chocia¿by �wiadczy
o tym fakt, ¿e od lat maleje liczba szkó³ i uczniów, ale nie nauczycieli...
Poza tym: Nauczyciele to w istocie bogowie, bo uprawnienia z Karty
Nauczyciela (i inne nadawane przez resort), np. roczne urlopy, stoj¹
w sprzeczno�ci z nasz¹ sytuacj¹ finansow¹� - twierdz¹ znajomi mi wójtowie.
Masz babo placek!

Mimo podwy¿szenia op³at dla rodziców przychody kutnowskich przed-
szkoli s¹ ni¿sze ni¿ zak³adano (i ni¿sze ni¿ by³y przed podwy¿kami).
Powodem tego jest nie tylko wcze�niejsze odbieranie dzieci (do godziny
13.00 rodzice nie p³ac¹ dodatkowo nic), ale przede wszystkim zwroty na
nieobecno�æ dzieci w przedszkolach, gdy przedtem dotyczy³y one kosz-
tów posi³ków.            /k.s./

Idzie wolnymi krokami
WIOSNA! Pachn¹ca pierwszymi kwiatami.
Ostatnie �niegi ju¿ stopnia³y,
na stawach kry lodu pozosta³y.

S³oñce na niebie wiêksze ko³a krêci,
w górze klucz¹ ¿urawie i gêsi.
Rankiem s³ychaæ ptaków æwierkanie,
wnet patrzeæ - bocian na ³¹ce stanie.

Skowronek z jaskó³k¹ bliski przylotu,
nied�wied� zaspany przeciera oczy z potu.
�d�b³o trawy zielon¹ barwê przybiera,
przebi�nieg w s³oñcu swe p³atki otwiera.

Drzewa szumi¹ce wiatrem marcowym
do rozkwitu niemal gotowe.
Przyjd� WIOSNO - na Ciebie czekamy,
bo� piêkna - dlatego Ciê kochamy.

Kazimierz Che³miniak

Jak funkcjonuj¹ publiczno-prywatne media? Chyba najdobitniej
przedstawiæ ich dzia³alno�æ na przyk³adzie afery ¿ywno�ciowej
z sol¹ tzw. wypadow¹. Tak¿e z z suszem jajecznym, który równie¿
mia³ tyle wspólnego z jajkami, co my z �ubieg³orocznym �niegiem�.
Dziennikarze TVN �Uwaga� i policja odkryli te skandaliczne sprawy.
Jednak do dzi� nie opublikowano listy zak³adów, które stosowa³y
ow¹ sól z �Anwilu�. Baa, wiêcej! �Pismaki� zaczê³y udowadniaæ,
¿e wszystko gra, a minister od rolnictwa stwierdzi³, ¿e polska ¿yw-
no�æ jest zdrowa i bezpieczna. Niemal jak krem do ciastek! Zrobi³
siê szum! W zwi¹zku z tym �Sanepid� wycofa³ siê z tych niby -
informacji i og³osi³, ¿e zarekwirowa³ 250 ton niezdrowej ¿ywno�ci.
Powsta³ konflikt miêdzynarodowy, gdy¿ Czesi w ogóle zatrzymali
import z Polski soli, a gro¿¹, ¿e i zamierzaj¹ to uczyniæ z ¿ywno-
�ci¹. Ale najciekawiej, co w zasadzie przemilcza³y wszystkie mass-
media, ¿e g³ówny lekarz weterynarii kraju (Polski) wystosowa³ do
weterynarzy wojewódzkich pismo o dopuszczeniu do obrotu spo-
¿ywczego soli wypadowej (!), w sytuacji, je�li producent ¿ywno�ci,
ma wyniki badañ, ¿e nie zawiera ona rakotwórczych dioksyn ani
metali ciê¿kich. To jest skandal!!! To w³a�nie jest kapitalizm, w któ-
rym najwa¿niejszy nie jest dobry produkt, ale przede wszystkim
piêkne (sugestywne) opakowanie i - og³upiaj¹ca - reklama! To s¹
nasze mass-media, dla których �motorem� dzia³ania s¹ sponsoringi
tak¿e takich firm.
WIÊC APEL DO NASZYCH PRODUCENTÓW! JE�LI NIE
STOSOWALI�CIE SOLI WYPADOWEJ I FA£SZYWEJ
MASY JAJECZNEJ, OG£O�CIE TO WE W£ASNYCH (I NIE
TYLKO) SKLEPACH!!! Andrzej Stelmaszewski
P.S. Przy pisaniu artyku³u korzysta³em z informacji Tomasza Patory TVN Natura,
�Wycofano 250 ton ¿ywno�ci w handlu�, [w:] Angora, 18 marca 2012, nr 11/1135.

W poniedzia³ek, 12 marca, na miejskim zje�dzie spotkali siê dzia³acze
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kutnie. Zebrani wys³uchali sprawoz-
dania z dzia³alno�ci organizacji w ostatnich czterech latach, które przed-
stawi³ dotychczasowy przewodnicz¹cy Bartosz Serenda. Zjazd kutnowskiej
SLD wybra³, w ci¹gu czterech godzin obrad, nowe w³adze i zobowi¹za³
je do opracowania programu dzia³ania partii w ci¹gu najbli¿szych czte-
rech lat. Nowym przewodnicz¹cym Sojuszu zosta³ wybrany Aleksander
Wiliñski, a sekretarzem Beata Krukowska. Aleksander Wiliñski jest z wy-
kszta³cenia in¿ynierem elektrykiem, ojcem dwojga doros³ych dzieci (córka
i syn) i ma wnuka. ¯ona Barbara - te¿ cz³onek SLD.          /G.B./

ZJAZD MIEJSKI SLD

Prof. Aleksander Nalaskowski
- Uniwersytet Miko³aja Kopernika  w Toruniu
Reforma Buzka zniszczy³a najlepsz¹ polsk¹ szko³ê, jak¹ by³o liceum
ogólnokszta³c¹ce. To by³a taka ma³a akademia, gdzie do 1999 roku
uczyli�my siê wszystkiego i to na ca³kiem niez³ym poziomie. Zlikwi-
dowano szko³y zawodowe, co spowodowa³o, ¿e tumaneria posz³a do
liceów. Zniszczono bardzo dobrze funkcjonuj¹cy uk³ad nauczania
8 plus 4. Dzi�, po kilkunastu latach funkcjonowania obecnego systemu,
okazuje siê, ¿e mamy m³odzie¿ o 30-40% g³upsz¹, maj¹c¹ mniejszy
zasób wiedzy ni¿ ta, która koñczy³a szko³ê �redni¹ do czasu reformy
Buzka.   (Przegl¹d Nr 10 (636) z dn. 11 marca 2012 r.)

Oko³o 600 pêkniêæ pojawi³o siê po lutowych mrozach w podbudowie
uk³adanych autostrad A1 z Torunia do £odzi, A2 z £odzi do Warszawy
i A4 - na Podkarpaciu. Inwestor (GDDKiA) twierdzi, ¿e to wina
niechlujstwa budowlanego. Dyrektor GDDKiA - Lech Witecki naj-
wiêkszemu oponentowi Eurovii, ¿e na czele firmy jest mened¿er, który
dawniej kierowa³ budow¹ przez szwedzki koncern NCC, p³atnej
autostrady dla spó³ki Autostrada Wielkopolska, a droga wymaga³a
naprawy z powodu spêkañ.      Jan Widz

JESTEM ZDZIWIONY!
W internecie ukaza³a siê notatka o spotkaniu grupy osób inicjuj¹cych ideê
budowy w Kutnie pomnika po�wiêconego pamiêci 37 Pu³ku Piechoty im.
Ks. Józefa Poniatowskiego. Ta idea wzbudzi³a niechêæ i zastrze¿enia
niektórych internautów i to w³a�nie spowodowa³o moje zdziwienie. Powo-
³any do ¿ycia w ubieg³ym roku Kr¹g Rodzin Wojskowych skupia dzieci
kadry zawodowej 37 pu³ku. Skrzyknêli�my siê (nie jeste�my ¿adn¹ sfor-
malizowan¹ organizacj¹) po to, by przypomnieæ fragment dziejów miasta
Kutna i uczciæ pamiêæ naszych ojców, którzy mieli niebagatelny wp³yw
na historiê naszej Ma³ej Ojczyzny. Doszli�my do wniosku, ¿e godnym
akcentem, honoruj¹cym kutnowskie wojsko, by³by pomnik po�wiêcony
37 pu³kowi piechoty. Uda³o nam siê do naszego pomys³u zachêciæ wszystkie
organizacje, które w swoich mianach powo³uj¹ siê na 37 pu³k, a tak¿e
Towarzystwo Przyja�ni Ziemi Kutnowskiej, Muzeum Regionalne i Biblio-
tekê Powiatow¹. Wstêpne rozmowy z w³adzami miasta i starostwem
pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e taka mo¿liwo�æ istnieje. Powo³any do ¿ycia
Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika og³osi konkurs na jego projekt.
W ¿adnym przypadku nie marzy nam siê kosztowny monument na miarê
pomnika Pi³sudskiego. Dominowaæ powinny prostota i skromno�æ.
Dotychczas jedynym, upamiêtniaj¹cym 37 PP akcentem, jest tablica ufun-
dowana przez TPZK umieszczona na �cianie by³ych koszar. To zdecydo-
wanie za ma³o! Po pierwsze: ten pu³k mia³ swój udzia³ w odzyskaniu
porozbiorowej niepodleg³o�ci Polski. Bra³ udzia³ w walkach z bolszewi-
kami na Ukrainie. A w 1939 r. broni³ ojczyzny w Bitwie nad Bzur¹. Szlak
bojowy pu³ku, pocz¹wszy od wojny z bolszewikami, przez przewrót
majowy oraz udzia³ w Bitwie nad Bzur¹ (Bitwa pod Kutnem), upowa¿nia
do zaliczenia go do elitarnych jednostek Wojska Polskiego. Po drugie: po
przekwaterowaniu go w 1920 roku do Kutna, gdzie stacjonowa³y przez
prawie 20 lat dwa bataliony (trzeci by³ w £êczycy), pu³k mia³ niebagatelny
wp³yw na ¿ycie miasta i regionu. Dowodami materialnymi s¹ m.in.
wybudowane domy - oficerski i podoficerski, istniej¹ce do dzi�, podobnie
jak inne budowle. Wielki by³ równie¿ udzia³ pu³ku w ¿yciu kulturalnym
i sportowym miasta. Imieniem oficera tego pu³ku majora Reymana, nazwany
jest stadion miejski. Na placu Pi³sudskiego stoi pomnik Marsza³ka. Dzi�
nie zawsze siê pamiêta, ¿e w³a�nie 37 PP walczy³ po jego stronie w prze-
wrocie majowym 1926 r. Tak¿e prezydent Mo�cicki by³ go�ciem Kutna
w 1933 r. z okazji wrêczania temu pu³kowi sztandaru ufundowanego przez
spo³eczeñstwo naszej ziemi. Kwiaty wrêcza³a mu wtedy cz³onkini Krêgu
Bo¿ena D¹browa, córka kapitana Dercza. Argumentów u¿ytych tu
w ogromnym skrócie nie da siê podwa¿yæ. Wierzê, ¿e zdecydowanej wiêk-
szo�ci spo³eczeñstwa naszego powiatu nie jest obojêtnym fakt braku wojska
na kutnowskim terenie. Ostatnia jednostka ze Sklêczek, nosz¹ca zreszt¹
imiê 37 Pu³ku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego, zosta³a zlikwidowana.
Po wojsku zosta³y w Kutnie jedynie wspomnienia. Pamiêæ zwyciê¿a
przemijanie, ale tylko wtedy gdy ma materialne wsparcie. Takim wspo-
maganiem pamiêci s¹ w³a�nie pomniki, tote¿ niechêtnym akurat tego
proponowanego, dziwiê siê! Liczê, ¿e znajd¹ siê sponsorzy i uda siê zgro-
madziæ �rodki niezbêdne do powstania tego skromnego dzie³a.

Kazimierz Ci¹¿ela

Tu-154 nie powinien nawet wystartowaæ
Tak wynika z raportu Najwy¿szej Izby Kontroli na temat katastrofy
smoleñskiej. Prezes Izby Jacek Jezierski ujawni³, ¿e procedury dotycz¹ce
lotów najwa¿niejszych osób w pañstwie by³y ³amane od wielu lat.
Mamy k³opot z jajami
S¹ ju¿ prawie dwa razy dro¿sze ni¿ w rok temu. Zawdziêczamy to
unijnej dyrektywie, która narzuci³a na hodowców kur obowi¹zek
wymiany klatek na wiêksze i wyposa¿enia ich w urz¹dzenia do �cie-
rania pazurów. Niektórzy eksperci prognozuj¹ cenê 1 z³ za sztukê.

Z �Angory�, Nr 11 (1135), z dnia 18 marca 2012 r.

Wed³ug danych Ministerstwa Transportu, w budowie i przebudowie
jest dzi� 1380 km dróg krajowych i, w tym m.in. 29 odcinków auto-
strad o ³¹cznej d³ugo�ci 643 km, 43 odcinki dróg ekspresowych (631 km)
oraz 12 obwodnic na drogach krajowych (86 km). Pd listopada 2007 r.
oddano do u¿ytku 1440 km dróg krajowych, w tym 298 km autostrad
, 443 km ekspresówek , 153 km obwodnic oraz 546 dróg po przebudo-
wie. (...) Wskazano przy tym, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami
i specyfikacjami technicznymi polskie asfalty pêkaj¹ w temperatu-
rach od minus 16 do minus 22 stopni Celsjusza, podczas gdy wiadomo,
ze zim¹ temperatura potrafi u nas spa�æ nawet do minus 34 stopni.
Gdy dodamy do tego ryzyko skrócenia ¿ywotno�ci nawierzchni o 40-
70% na skutek wymywania asfaltu, wnikania i zamarzania wody oraz
innych procesów, mo¿e siê okazaæ, ¿e nowo budowane w Polsce drogi
i autostrady bêd¹ siê nadawa³y do remontu nie po siedmiu-o�miu
latach, jak przewiduje siê na zachodzie, lecz ju¿ po dwóch-trzech.

Z �Przegl¹du� z 18 marca 2012 r., nr 11 (637)

DZIURAWE AUTOSTRADY

CHYTRY... DWA RAZY TRACI

REFORMA BUZKA

NIECHLUJSTWO!?

Idzie wiosna

Zwiastuny wiosny

Kutnowskie obserwacje

W pi¹tek 9 marca w Muzeum Regionalnym w Kutnie odby³o siê spotkanie
autorskie z Tomaszem Budzyñskim. Pretekstem spotkania by³ pokaz awan-
gardowego filmu �Podró¿ na wschód�. Film nie by³ porywaj¹cy. Wa¿n¹
i pozytywn¹ rolê odegra³a w nim muzyka. Bardziej by³em zainteresowany
tym co do powiedzenia ma Tomasz Budzyñski o muzyce, o sztuce i o ¿yciu.
Jako sta³y uczestnik festiwali w Jarocinie pamiêtam m³odego Budzyñskiego
z roku 1984, kiedy z punkowym zespo³em Siekiera zosta³ laureatem festi-
walu. Pó¿niej Budzyñski wielokrotnie pojawia³ siê w Jarocinie bêd¹c
liderem i solist¹ zespo³u Armia. W tamtym smutnym czasie zupe³nej zapa�ci
gospodarczej oraz pocz¹tku koñca niewydolnego systemu, festiwal
w Jarocinie by³ swoist¹ enklaw¹ wolno�ci. Na festiwal do Jarocina zje¿d¿a³o
co roku najpierw kilka tysiêcy, pó�niej kilkana�cie tysiêcy i w szczyto-
wych latach prawie trzydzie�ci tysiêcy kochaj¹cych wolno�æ fanów muzyki.
Muzyka  prezentowana w Jarocinie wyrywa³a  siê z obowi¹zuj¹cych sche-
matów koñcz¹cego swój ¿ywot PRL-u. W trakcie 20 minutowego wystêpu
konkursowego w 1984 roku Siekiera z Tomaszem Budzyñskim wykona³a
ostr¹ punkow¹ muzykê. Utwory Fala i Idzie Wojna porwa³y jarociñsk¹
publiczno�æ, a to wszystko dzia³o siê krótko po zniesieniu stanu wojennego,
w siermiê¿nych czasach pustych pó³ek w sklepach i  emigracji wewnêtrznej
du¿ej czê�ci spo³eczeñstwa. Jarocin by³ swoistym symbolem wolno�ci
i w okresie tych kilku dni jego trwania nie obowi¹zywa³a ponura bezna-
dzieja tamtych czasów. Niestety, pó�niej zawsze trzeba by³o wracaæ do
zupe³nie innej rzeczywisto�ci. Po zmianie systemu czerpali�my z wolno�ci
do syta, czasami zach³ystuj¹c siê z jej nadmiaru. Mówi³ o tym Tomasz
Budzyñski na spotkaniu w Kutnie. Nast¹pi³y czasy wolno�ci i jednocze�nie
postêpuj¹cego zniewolenia komercj¹ która pora¿a³a nas niczym tsunami
po trzêsieniu ziemi. Nowe czasy i komercja zabi³y dawny autentyczny, wrêcz
dziewiczy festiwal w Jarocinie, który w tamtej formule zakoñczy³ swój
¿ywot w 1994 roku. Wówczas Siekiera przesta³a kojarzyæ siê z ostr¹ pun-
kow¹ muzyk¹ i wolno�ci¹. Nasta³y czasy, w których Polska otworzy³a siê
na �wiat, nast¹pi³y gruntownie przemiany systemu. Kolejnym ju¿ bardziej
smutnym zjawiskiem by³ sta³y upadek klasy politycznej. Politycy rozpo-
czêli ze sob¹ walkê, mniej na argumenty zwi¹zane z dba³o�ci¹ o interes
spo³eczeñstwa, a bardziej w interesie swoim w³asnym i grup, których s¹
reprezentantem. Siekiera sta³a siê symbolem walki. Pada³y g³owy pre-
mierów, ministrów. Podobnie dzia³o siê w terenie. Pamiêtamy przecie¿
nieodleg³e czasy padaj¹cych g³ów w samorz¹dach wszystkich szczebli,
równie¿ w Kutnie. Tak wiêc Siekiera, która kiedy� kojarzy³a siê pozytywnie
z jarociñsk¹ wolno�ci¹, dzisiaj bardziej kojarzy siê nam z dzia³alno�ci¹
niektórych w sumie kiepskich i miernych polityków.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

SIEKIERA

Modernizacja roku
W XVI Konkursie �Modernizacja
2011 Roku�, organizowanym g³ów-
nie przez Targi Pomorskie Sp. z o.o.
w Bydgoszczy, zg³oszono dotych-
czas 20 propozycji, w tym remont
Kutnowskiego Domu Kultury. Jak
rozumiemy kto� (?) zap³aci³ 9000
z³otych i VAT.

O�key!?
W sobotnim telewizyjnym programie
�Max Factor� pokazano - jakby
fleszem - zespó³ piosenkarski
�O�key� z M³odzie¿owego Domu
Kultury w Kutnie. Tylko sk¹d tele-
widzowie mogli wiedzieæ, ¿e to
ansamble piêciu uzdolnionych
dziewcz¹t z kutnowskiego grodu.
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I ODDZIA£ CHORÓB WEWNÊTRZNYCH
24 3880 290 Sekretariat
24 3880 292 Pokój lekarski
24 3880 294 Punkt pielêgniarski

II ODDZIA£ CHORÓB WEWNÊTRZNYCH
24 3880 300 Sekretariat
24 3880 302 Pokój lekarski
24 3880 305 Punkt pielêgniarski

III ODDZIA£ CHORÓB WEWNÊTRZNYCH
24 3880 310 Sekretariat
24 3880 314 Pokój lekarski
24 3880 315 Punkt pielêgniarski

ODDZIA£ ENDOKRYNOLOGICZNY
24 3880 360 Sekretariat
24 3880 363 Punkt pielêgniarski

ODDZIA£ NEFROLOGICZNY
24 3880 260 Sekretariat
24 3880 322 Pokój lekarski
24 3880 324 Punkt pielêgniarski

ODDZIA£ DERMATOLOGICZNY
24 3880 350 Sekretariat
24 3880 352 Pokój lekarski
24 3880 354 Punkt pielêgniarski

ODDZIA£ NEUROLOGICZNY
24 3880 404 Sekretariat
24 3880 248 Pokój lekarski
24 3880 229 Punkt pielêgniarski

99−300 Kutno, ul. Kościuszki 52, tel.24 388−02−00, fax 24 388−02−01
e−mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl     www.szpital.kutno.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr Antoniego Troczewskiego”
realizuje usługi medyczne w n/w Oddziałach i Poradniach:

ODDZIA£ ANESTEZ. I INTENSYWNEJ TERAPII
24 3880 250 Sekretariat
24 3880 253 Punkt pielêgniarski

ODDZIA£ REHABILITACYJNY Z PODODDZIA£EM
REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

24 3880 280 Sekretariat
24 3880 282 Pokój lekarski
24 3880 284 Punkt pielêgniarki

ODDZIA£ PEDIATRYCZNY
24 3880 380 Sekretariat
24 3880 382 Pokój lekarski
24 3880 384 Punkt pielêgniarski

ODDZIA£ NEONATOLOGICZNY
24 3880 260 Sekretariat
24 3880 275 Pokój lekarski
24 3880 278 Punkt pielêgniarski

ODDZIA£ PO£O¯NICZO-GINEKOLOGICZNY
24 3880 260 Sekretariat
24 3880 262 Pokój lekarski po³o¿nictwa
24 3880 266 Punkt po³o¿nych
24 3880 267 Izba przyjêæ ,Sala porodowa
24 3880 268 OCP dy¿urka po³o¿nych
24 3880 269 OCP telefon do pacjentek
24 3880 270 Pokój lekarski Ginekologia
24 3880 271 Punkt po³o¿nych Ginekologia

ODDZIA£ CHIRURGICZNY OGÓLNY- CHIRURGII
ONKOLOGICZNEJ I CHIRURGII NACZYNIOWEJ

24 3880 330 Sekretariat
24 3880 334 Pokój lekarski
24 3880 338 Punkt pielêgniarski

ODDZIA£ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
24 3880 340 Sekretariat
24 3880 342 Pokój lekarski
24 3880 344 Punkt pielêgniarski

SZPITALNY ODDZIA£ RATUNKOWY
24 3880 230 Sekretariat
24 3880 233 Konsola tel./fax.
24 3880 234 Konsola

ZAK£AD OPIEKUÑCZO-LECZNICZY
24 3880 365 Sekretariat
24 3880 366 punkt pielêgniarski

PRZYCHODNIA WIELOSPECJALISTYCZNEJ
OPIEKI AMBULATORYJNEJ

Rejestracja Ogólna 24 3880 370
Poradnia Chemioterapii 24 3880 377
Poradnia Chirurgii Ogólnej 24 3880 372
Poradnia Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej 24 3880 375
Poradnia Chorób Naczyñ 24 3880 372
Poradnia Dermatologiczna 24 3880 379
Poradnia Ginekologiczno-Po³o¿nicza 24 3880 376
Poradnia Nefrologiczna 24 3880 407
Poradnia Neurologiczna 24 3880 374
Poradnia Onkologiczna 24 3880 373

ZAK£ADY I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Zak³ad Diagnostyki Laboratoryjnej 24 3880 393
Pracownia Diagnostyczna - EKG 24 3880 316
Pracownia Endoskopii 24 3880 470
Pracownia Histopatologii 24 3880 403
Bank Krwi 24 3880 396

Wytnij i zachowaj!
##

Wytnij i zachowaj!
##
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Mia³em przyjemno�æ, i to wielk¹, znaæ Ich. To by³y nietuzinkowe i zas³u-
¿one osoby w polskim sporcie, a zw³aszcza w pi³ce no¿nej. Przyje¿d¿ali
do naszego miasta, gdzie podziwiali obiekt Stadionu Miejskiego oraz jego
funkcjonalno�æ. Podkre�lali dobr¹ pracê z m³odzie¿¹ w futbolu, koszy-
kówce i baseballu. Chwalili klimat wokó³ sportu i wzorow¹ niemal orga-
nizacjê imprez przez Miejski Klub Sportowy i Miejski O�rodek Sportu
i Rekreacji. Obaj niespodziewanie odeszli z pado³u ziemskiego w tym
miesi¹cu. Pozosta³y po nich niestety tylko wspomnienia.
Jan Maj zmar³ w wieku 76 lat. Przez kilka lat by³ prezesem Polskiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Sta³ na czele tego Zwi¹zku w okresie najwiêk-
szych sukcesów w latach 1973 - 1976. Wtedy to nasza wspania³a repre-
zentacja, trenowana przez Kazimierza Górskiego, zajê³a trzecie miejsce
w mistrzostwach �wiata i zdoby³a srebrny medal olimpijski. £ezka pojawia
siê w oku, gdy wspomina siê z wielkim rozrzewnieniem czasy �Or³ów
Górskiego�. Bli¿ej prezesa Jana Maja pozna³em podczas d³u¿szego Jego
pobytu w Kutnie w czerwcu 1999 roku. Wtedy to, bêd¹c dyrektorem
departamentu w ówczesnym Urzêdzie Kultury Fizycznej i Turystyki (dzi�
nazwa brzmi inaczej - Ministerstwo Sportu), w sali koncertowej Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I i II stopnia imienia Karola Kurpiñskiego w Kutnie,
odznaczy³ trenera Adama Paw³owskiego i mnie (w imieniu ministra - pre-
zesa �p. Jacka Dêbskiego) Z³ot¹ Odznak¹ �Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury
Fizycznej�. Takich chwil nigdy siê nie zapomina.

Z wielkim niedowierzaniem (tak jak chyba wszyscy kochaj¹cy pi³kê no¿n¹)
przyj¹³em do wiadomo�ci �mieræ W³odzimierza Smolarka, jednego
z najwybitniejszych zawodników w historii polskiego futbolu, legen-

darnego napastnika. Urodzi³ siê 54 lata temu w Aleksandrowie £ódzkim
i tutaj zmar³. Zaczyna³ karierê pi³karsk¹ od miejscowego W³ókniarza,
potem by³ �Widzewski charakter� (RTS Widzew 1973 - 77, 1979 - 86).
Z t¹ dru¿yn¹ wywalczy³ dwukrotnie mistrzostwo Polski (1981, 1982).
Z �Widzewem� awansowa³ do pó³fina³u Pucharu Europy (wiosna 1983)
eliminuj¹c Liverpool. Gra³ te¿ bêd¹c w wojsku w Legii Warszawa (1977
- 1979). By³ ulubieñcem kibiców, którzy kochali go za niezwyk³e akcje,
waleczno�æ, ambicjê i wspania³e bramki. Jego talentem zachwycali siê
ówcze�ni te¿ pi³karze, z którymi gra³ - Platini, Maradona. By³ br¹zowym
medalist¹ mistrzostw �wiata Espania 1982. W reprezentacji Polski roze-
gra³ 60 spotkañ i strzeli³ 13 goli. Po wyje�dzie z Polski gra³ w Eintrachcie
Frankfurt (1986-1988) i zdoby³ Puchar Niemiec. Nastêpnie by³ zawodni-
kiem, przez 18 miesiêcy, holenderskiego Feyenoordu Rotterdam (46 meczy -
14 bramek). Najd³u¿ej gra³ w FC Utrecht. W latach 1990-1996 rozegra³
w tym klubie 165 spotkañ i zdoby³ 33 gole. Powróci³ do Feyenoordu,
gdzie trenowa³ m³odzie¿ - juniorów. Tu te¿ gra³ jego syn Euzebiusz, który
dla reprezentacji Polski strzeli³ 20 bramek i do tej pory gra. Po powrocie
do Polski trafi³ do PZPN. Wyszukiwa³ talenty do m³odych reprezentacji.
Wtedy go pozna³em bli¿ej. To by³o podczas meczu reprezentacji Polski
U-18 (trener W³adys³aw ¯muda) z dru¿yn¹ rówie�ników z Rosji (Kutno
i £owicz). Imponowa³ mi Jego prosty, pozbawiony ozdobników, jêzyk,
którym trafia³ nawet do najwiêkszego laika. Mimo sukcesów, które mia³
na koncie, pozosta³ skromnym cz³owiekiem. Kilkakrotnie rozmawiali�my
telefonicznie, miêdzy innymi o �Sokole� Aleksandrów £ódzki, z którym

�p. Jan Maj, �p. W³odzimierz Smolarek

LUBILI KUTNO

obecnie gra nasz MKS w III lidze. Opowiada³ mi o swoich planach zwi¹-
zanych z o�rodkiem pi³karskim w Uniejowie. To mia³ byæ najlepszy o�rodek
szkolenia m³odzie¿y w Europie. Obu moich znajomych ju¿ nie ma, ale
pamiêæ o Nich pozostanie na d³ugo!        Jerzy Papiewski
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W ostatniej monografii Kutna z pewnym zainteresowaniem przeczyta³em,
¿e moje miasto by³o miastem czterech narodowo�ci. Poniewa¿ wydawa³o
mi siê to z wielu powodów dziwne i moim zdaniem nieprawdziwe, posta-
nowi³em siê temu bli¿ej przyjrzeæ. Moja rodzina od ponad 300 lat zwi¹zana
jest z Kutnem i okolicami. Dziadkowie urodzeni przed I wojn¹ �wiatow¹,
pradziadkowie w XIX w. o niczym takim nie wiedzieli, wiêc sk¹d ta mo-
zaika kulturowa? My�lê, ¿e autor rodem z £odzi przyj¹³ model badañ
ilo�ciowych � skoro w wielu miastach ³ódzkiego rzeczywi�cie tak by³o
� to i w Kutnie, jak tylko znalaz³ kilku prawos³awnych i ponad setkê
ewangelików � uzna³ to za dope³nienie swojej tezy o mie�cie czterech
kultur. Zacznijmy od prawos³awnych. W ci¹gu kilkunastu lat przed i po
Powstaniu Styczniowym by³o ich od 4 do 17! Wygl¹da to jakby jedna
rodzina przyjecha³a do miasta � 4 to rodzice z dzieæmi, a 17 to jakby dalsi
cz³onkowie przyjechali na uroczysto�ci rodzinne. Powa¿nie mówi¹c,
Rosjanie to g³ównie wy¿si urzêdnicy pañstwowi, naczelnicy kolei, poczty,
¿andarmerii, zupe³nie z Kutnem nie zwi¹zani, nie identyfikuj¹cy siê
w ¿adnym razie. Cerkiew, o której wspomina autor, to ma³y drewniany
budynek, czasami czê�æ pomieszczenia w wiêkszym budynku, ¿eby
pomie�ciæ stacjonuj¹cych tu rosyjskich prawos³awnych ¿o³nierzy. O braku
jakichkolwiek powi¹zañ z Kutnem �wiadczy brak ich pochówków. B³êdnie
autor interpretuje kilkana�cie pochowanych w Kutnie osób � s¹ to naj-
czê�ciej osoby pochowane podczas jednej z epidemii na pocz¹tku XX w.,
wiêc niejako pod przymusem, nie z zasiedzenia w mie�cie! Trudno zatem
pokazaæ jakikolwiek zwi¹zek Rosjan - prawos³awnych z Kutnem. ¯adnej
szko³y, ¿adnej organizacji kulturalnej, ¿adnej wiêzi z Kutnem, które by³o
tylko etapem urzêdniczej kariery. Na przypomnienie wszystkim starszym
przypominam, ¿e przez  kilkadziesi¹t lat po II wojnie w Kutnie stacjono-
wa³a jednostka rosyjska za obecnymi budynkami �Miflexu�. Poniewa¿
sam tam zagl¹da³em, pamiêtam dziwnych, obco mówi¹cych facetów
pal¹cych �ruskie cygarety�, nie pamiêtam natomiast ¿adnego ich wp³ywu
na moje miasto. Nie licz¹c popijaw u naczelnika stacji kolejowej radziec-
kiego �komandira� Taki sam wp³yw Rosjanie wywarli na nasze miasto
w XIX w., jak radziecka jednostka w PRL przez kilkadziesi¹t lat, czyli
¿aden! Dojd�my teraz do kolejnej mniejszo�ci � niemieckiej. Poniewa¿
jeste�my ju¿ sporo lat po II wojnie i wiêkszo�ci z nas nie towarzyszy
trauma zwi¹zana z niemieckimi okupantami mo¿emy o tym mówiæ bez
emocji. W polskiej historiografii do�æ d³ugo panowa³a moda na tropienie
niemiecko�ci wszêdzie tam, gdzie pojawia³a siê odrêbno�æ. W³adza ofi-
cjalnie antyreligijna wyznaczy³a wska�nik polsko�ci na podstawie przy-
nale¿no�ci religijnej: Polacy � katolicy, Ukraiñcy � prawos³awni, Niemcy
� ewangelicy. Jest to i dzi� do�æ popularny, jak widaæ pogl¹d. Ale ad rem!
Ewangelicy to nie Niemcy. Przypominam, ¿e po reformacji Lutra Niemcy
nie sta³y siê pañstwem ewangelików. Po pokoju Augsburskim w 1555 r.
Wprowadzono zasadê cuius regio eius religio � czyj kraj, panowanie, tego
religia. Pó³noc Niemiec sta³a siê rzeczywi�cie w wiêkszo�ci reformowana,
po³udnie pozosta³o przy katolicyzmie. Niemcy wiêc to nie tylko ewange-
licy, ale i w równym stopniu katolicy. Jak bardzo kryterium religijne jest
zawodne do okre�lenia narodowo�ci �wiadcz¹ przyk³ady z naszej rzeczy-
wisto�ci. Adam Ma³ysz, Jerzy Buzek to ewangelicy, a nikt chyba nie twierdzi,
¿e to Niemcy. Przyk³adem kutnowskim jest genera³ W³adys³aw Anders,
który wychowa³ siê w wierze ewangelickiej i dopiero pod wp³ywem swoich
prze¿yæ wojennych zmieni³ wyznanie na katolickie. Podobny epizod mia³
równie¿ Józef Pi³sudski, który z powodów osobistych zmieni³ wyznanie
na reformowane i po jakim� czasie powróci³ do katolicyzmu. Widaæ na
tym przyk³adzie jak trudno w sposób prosty uto¿samiaæ ewangelików
z Niemcami. Przypomnê, ¿e takie w³a�nie kryterium stosowali hitlerow-
cy proponuj¹c rodzinom, poszczególnym osobom volkslistê � czy to nie
rechot historii? Zreszt¹ to my�lenie ewangelicki � niemiecki doprowa-
dzi³o do zniszczenia Cmentarza Ewangelickiego przy dzisiejszej ul. Opo-
rowskiej. Chêæ odegrania siê na Niemcach po zbrodniach II wojny by³a
silniejsza od prawdy. Osadnicy niemieccy rzeczywi�cie pojawiali siê
w okolicach Kutna, jako fachowa si³a robocza, koloni�ci � okolice
D¹browic, czy w³a�ciciele du¿ych maj¹tków ziemskich � Strzelce. Do�æ
szybko ulega³a jednak polonizacji, najwolniej w przypadku kolonistów
pochodzenia ch³opskiego. By³ to proces powszechnie znany. Rodzina
niemieckich Fuggerów ju¿ w kolejnym pokoleniu przekszta³ci³a siê
w Fukkerów, na koniec Fukkierów w Warszawie. Andersowie zwi¹zani
z powiatem kutnowskim, jak widaæ po przyk³adzie W³adys³awa, byli zwi¹-
zani z polsko�ci¹, nie niemiecko�ci¹. Pró¿no szukaæ organizacji niemieckich,
niemieckich szkó³, stowarzyszeñ  gospodarczych w Kutnie. Po prostu ich
w rozumieniu wielokulturowo�ci nie by³o! Nie mówiê przy tym, ¿e
po�ród grupy stu, dwustu osób nie by³o ¿adnej o to¿samo�ci niemieckiej
Mówiê tylko, ¿e nie tworzyli oni mozaiki czterokulturowo�ci! Co do samych
¯ydów prof. Kita nie ustrzeg³ siê równie¿ i b³êdów. Mylnie przet³uma-
czy³ s³owo visited jako emigrated i pierwszego z rodziny Trunków na str.
317, t. 1 �wyemigrowa³�do Ziemi �wiêtej. Gdyby autor zada³ sobie nieco
wiêcej trudu wiedzia³by, ¿e Joshua Trunk  from 1861 to the end of his life
he was rabbi of Kutno, co nale¿y przet³umaczyæ, ¿e by³ rabinem w Kutnie
od 1861 do 1893, a nie do 1885. Nawiasem mówi¹c autor pomyli³ siê
o 1 rok, bo Trunk wyjecha³ do Ziemi �wiêtej w 1886 r., a nie 1885 (Ency-
klopedia Iudaica, Jerozolima 1972 r., t. 15, s. 1414) Jak powszechnie wia-
domo, na kutnowskim Kirkucie powsta³ na eksponowanym, najwy¿szym
miejscu ohel Joshuy Trunka, do którego pielgrzymowali  pobo¿ni ¯ydzi,
nie tylko z Kutna. Z tym wi¹¿e siê równie¿ kolejna pomy³ka, ka¿¹c obj¹æ
funkcjê Mosze Trunkowi ju¿ w roku 1885, podczas gdy to nast¹pi³a
dopiero po �mierci Joshuy w 1893 r. Widaæ, ¿e takie drobiazgi nie zaprz¹-
ta³y autorowi g³owy! ¯eby�my wszyscy zobaczyli jak ta wielokulturo-
wo�æ mia³a zdaniem autora przebiegaæ � przyjrzyjmy siê dzisiejszemu
Kutnu. Znam kilku W³ochów, Japoñczyków, Rosjan, Ormian, Wietnam-
czyków. Czy znaczy to, ¿e teraz jeste�my miastem tych narodowo�ci? Nie!
Trzeba spe³niæ jeden drobny warunek. Mieszkaj¹cy w naszym mie�cie
musz¹  uznaæ to miejsce za swoje. Musi byæ ich równie¿ taka ilo�æ, ¿e
bêd¹ tu tworzyli w³asne relacje, organizacje wchodz¹c w relacje z miej-
scowymi, czyli nami. W ujêciu historycznym Kutno by³o miastem dwóch
kultur ¿ydowskiej i polskiej, polskiej i ¿ydowskiej. W przypadku Polaków
i ¯ydów dochodzi³o do ró¿nego rodzaju relacji w przeci¹gu kilkuset lat.
Czterokulturowo�æ to po prostu  bajka!          Janusz Pawlak
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Kutno czterech narodowości?

Czy wiecie, ¿e we wrze�niu 1925 roku (w obecnym �D¹browszczaku�)
powsta³o kó³ko fizyczno-lotnicze. Kierownikiem Sekcji Lotniczej by³
M. Ko�ciuszko, a fizycznej Stefan Aktabowski i chemicznej Stefan Hipolit
Hordyjewski. W listopadzie tego roku wyodrêbni³o siê z niej samodzielne
kó³ko lotnicze, którym kierowa³ J. Pe³ka. W 1930 r. z inicjatywy profesora
Hieronima Urbana przemianowano je na kó³ko szybowcowe. W 1933 roku
12 entuzjastów rozpoczê³o budowê szybowca �Wrona�. Przy jego budowie
szczególnie zas³u¿yli siê: Jerzy Ka³u¿ny, Zbigniew Góreczny, Franciszek
Kamiñski i Stanis³aw Zdanowski. Szybowiec kosztowa³ ponad 1000 ów-
czesnych z³otych, które pokry³ Zarz¹d Powiatowy LOPP i w³a�ciciele
sk³adów drzewa: Izaak Hokman i Jakub Goldsztein. Najprawdopodobniej
w 1934 roku samolot by³ gotowy i w Brzozówce ko³o Gostynina upraw-
nienia pilotów w kategorii A zdobyli: Pawe³ Kaps, Edward Kowalski,
Boles³aw �nieæ, Janusz Ubysz, Stanis³aw Zdanowski, a w kategorii B
Wac³aw Krysiñski i Jerzy Okupski.

A to ciekawe...

(...) Organizacjê placówki muzealnej w zamku, nazwanej O�rodkiem
Muzealnym, rozpoczêto w 1948 r. Wed³ug planów w³adz wojewódzkich
w £odzi mia³a byæ ona otwarta po krótkotrwa³ych pracach remontowych
w grudniu tego samego roku z okazji zjednoczenia PPS i PPR w now¹
partiê PZPR. Termin nie zosta³ jednak dotrzymany z przyczyny opó�nienia
remontu i O�rodek Muzealny w Oporowie udostêpniono turystom 16 lu-
tego 1949 r. Podlega³ on wówczas Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony
Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie. W nastêpnych
latach przekszta³cono go w Sk³adnicê Muzealn¹, podporz¹dkowuj¹c
administracyjnie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (dalej: PPRN)
w Kutnie. Teren Muzeum w 1957 r. zosta³ powiêkszony przez w³¹czenie
sadu podworskiego, s¹siaduj¹cego z parkiem muzealnym, który u¿ytko-
wa³a miejscowa spó³dzielnia produkcyjna, rozwi¹zana po krótkim okresie
istnienia. Wnêtrza zamkowe nie zachowa³y mobiliów sprzed 1939 r.,
poniewa¿ wyprzedano je podczas licytacji dóbr oporowskich w 1932 r.,
a nowi w³a�ciciele nie zamieszkali w Oporowie. Z dawnego wyposa¿enia
pozosta³y tylko dwa lustra z ¿ardinierami z oko³o 1840 r., zdobi¹ce pier-
wotnie salê balow¹ na piêtrze. Do pustych wnêtrz zwo¿ono w 1949 r.
przedmioty zabytkowe przekazywane przez Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w £odzi (mienie podworskie), a tak¿e pochodz¹ce z darów,
zakupów i depozyty z Muzeum Sztuki w £odzi. Jednymi z pierwszych
eksponatów jakie znalaz³y siê w muzeum by³y portrety z XVIII w. i kopie
portretowe z XIX w. ze zbiorów rodziny Lubomirskich w Kruszynie oraz
neorenesansowe meble z pa³acu w Walewicach, pó�niej zwrócone. Nale-
¿a³y one do nielicznych obiektów, którym oznaczono miejsce pochodzenia
w ksiêdze inwentarzowej, wiêkszo�æ pozostawa³a anonimowa. W 1952 r.
zbiory liczy³y 179 eksponatów i sk³ada³y siê na nie meble i drobne wyroby
rzemios³a artystycznego, g³ównie z XIX w. oraz kopie obrazów m.in. dzie³
Antoniego van Dycka, Rembrandta van Rijn. Piotra Paw³a Rubensa. Ten
przypadkowy zespó³ obiektów zabytkowych, wymagaj¹cy w wiêkszo�ci
zabiegów konserwatorskich, rozmieszczono w sze�ciu salach bez szcze-
gólnej dba³o�ci o wzglêdy estetyczne. Z czasem nadzór merytoryczny nad
dzia³alno�ci¹ placówki objê³o Muzeum Sztuki w £odzi. Powierzono
w opiekê ekspozycjê oporowsk¹ kustoszowi Micha³owi Bohdziewiczowi,
który wspiera³ radami kolejnych kierowników nie posiadaj¹cych kwalifi-
kacji do pracy w muzeum. On te¿ przysparza³ nowych obiektów do
wyposa¿enia wnêtrz z zasobów magazynowych Muzeum Sztuki. W gro-
madzeniu zbiorów pomagali równie¿ Stanis³aw Kurman, artysta malarz,
pe³ni¹cy funkcjê kierownika Wydzia³u Kultury PPRN w Kutnie oraz
architekt powiatowy - Micha³ Racinowski. O�rodek Muzealny nie by³
jedynym gospodarzem zespo³u zamkowego, gdy¿ do 1957 r, dwa pomiesz-
czenia w zamku u¿ytkowa³a Gminna Biblioteka (jadalnia i pokój kreden-
sowy), a pawilony parkowe: �Domek Szwajcarski�, �Domek Neogotycki�
i budynek kuchni tzw. Murowanka (rozebrany w 1957 r.) zasiedlali od
1945 r. dawni robotnicy folwarczni. Usuwanie zmieniaj¹cych siê lokato-
rów trwa³o do 90-lych lat. Decyzj¹ w³adz gminnych w 1960 r. uleg³y
wyburzeniu stajnia i wozownia z ok. 1840 r., usytuowane na terenie parku,
z których ceg³a rozbiórkowa zosta³a przeznaczona na budowê �wietlicy
wiejskiej, nigdy nie zrealizowan¹. Organizowaniem nowej placówki
muzealnej zajmowa³a siê od 1948 r. Wanda Kurnatowska, przyrodnik po
studiach w Pary¿u, posiadaj¹ca tak¿e rozleg³¹ wiedzê z dziedziny sztuki,
pierwszy kustosz i kierownik O�rodka Muzealnego w Oporowie. Mia³a
ona do pomocy tylko etatowego wo�nego. Dokonania jej dowodz¹ wiel-
kiej si³y ducha i umi³owania tego miejsca, gdy¿ warunki pracy w tamtych
czasach by³y szczególnie trudne. Wie� nie by³a jeszcze zelektryfikowana
i nie posiada³a po³¹czeñ autobusowych z odleg³ym o 15 km Kutnem
i ¯ychlinem oddalonym o 6 km. Wszelkie wyjazdy s³u¿bowe z Oporowa
wymaga³y wynajêcia pojazdu konnego. Problemy kustosza - kierownika
z tamtych lat obrazuje korespondencja do w³adz centralnych, wojewódz-
kich i powiatowych w sprawach zaleg³ych uposa¿eñ, braku subwencji na
utrzymanie zamku i nie zrealizowanych obietnic wyprowadzenia lokato-
rów. W jednym z pism kierowanych do w³adz zwierzchnich zdesperowana
W. Kurnatowska prosz¹c o pomoc, ¿ali³a siê: �wo�ny i stró¿ nocny upo-
minaj¹ siê o pobory za 2 miesi¹ce, ja osobi�cie równie¿ nie pobiera³am
wynagrodzenia od Nowego Roku i nie mam za co ¿yæ (...). Sal muzeal-
nych siê niê opala i eksponaty niszczej¹, ksi¹¿ki w bibliotece butwiej¹,
a mury nasi¹kaj¹ wilgoci¹ (...). Je¿eli to siê nie zmieni nie pozostaje mi
nic innego, jak zrezygnowaæ ze stanowiska i wyjechaæ�. Protestowa³a rów-
nie¿ przeciwko swoim niskim zarobkom, pisz¹c do profesora Lorentza,
¿e �jest rzecz¹ niemo¿liw¹ pracowaæ za te pieni¹dze i nawet nie wypada!�.
Problem ten powszechny w muzealnictwie polskim pozosta³ do dzi� ak-
tualny. Wanda Kurnatowska nieustannie zabiega³a o powiêkszenie zbio-
rów, a tak¿e wiele troski wk³ada³a w upiêkszanie i w³a�ciwe utrzymanie
zabytkowego parku. W staraniach o dobro powierzonej sobie placówki
niestrudzenie szuka³a poparcia u najwy¿szych ówczesnych autorytetów
w muzealnictwie i ochronie zabytków. W pi�mie dziêkczynnym do prof.
Stanis³awa Lorentza wyra¿a³a rado�æ, ¿e �Oporów stan¹³ na nogi...�, gdy¿
po jego interwencji otrzyma³a zaleg³e subwencje i nowe eksponaty.
Pomoc¹ s³u¿y³ tak¿e prof. Jan Zachwatowicz, Generalny Konserwator
Zabytków, do którego dotar³a w 1950 r., po wielu trudno�ciach, z pro�b¹
o dotacje na remont zamku i mostu. Nie na d³ugo jednak ustabilizowa³ siê
byt muzeum, gdy¿ w rok pó�niej w korespondencji kierownika O�rodka
Muzealnego do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w £odzi czytamy
�pieniêdzy, ani wêgla nie ma i by³oby beznadziejnie, gdyby nie to piêkno,
które otacza i które pozwala o wszystkim zapomnieæ...�. Ta pasjonatka
miejsca swojej pracy zamieszka³a w 1950 r. na sta³e w zamku. Jej niespe³-
nionym marzeniem by³o stworzenie w pawilonach parkowych pokoi
go�cinnych dla naukowców i artystów, którzy w otoczeniu gotyckiej
rezydencji znajdowaliby dobry klimat do pracy twórczej. W li�cie do
pisarki Marii Kownackiej, zachêcaj¹c j¹ do przyjazdu, pisa³a �Mam na
dole mieszkanie, biuro i pokój sypialny oraz dwa «salony» dla go�ci. Na
górze s¹ sale muzealne, biblioteka i czytelnia. Wszêdzie ciep³o, jasno
i swojsko. Oporów na razie ma niektóre warunki prymitywne, np. lampy
naftowe, ale i to ma swój charakter i urok...�. W Ministerstwie Kultury
i Sztuki zaistnia³ w 1950 r. pomys³ stworzenia w Oporowie domu pracy
twórczej dla architektów i historyków sztuki. Przewidywa³ on ca³kowit¹
likwidacjê muzeum, lecz na szczê�cie nic zosta³ zrealizowany ze wzglêdu

Powojenna historia zamku w Oporowie

PIERWSZA OPIEKUNKA
na zbyt szczup³¹ kubaturê zamku. Nowo zorganizowana placówka muze-
alna, pierwsza w powiecie kutnowskim, dziêki du¿ej aktywno�ci kierownika
szybko zdoby³a popularno�æ, a osobiste kontakty i przyja�nie przyspa-
rza³y admiratorów zamkowemu muzeum w odleg³ej Warszawie, £odzi
i Toruniu. Czêstymi go�æmi w Oporowie bywali: Jan Krukowski, lekarz
medycyny w ¯ychlinie z ¿on¹ Ann¹, w³a�ciciele bogatej kolekcji dzie³
sztuki, ofiarodawcy kilku przedmiotów artystycznych do zbiorów opo-
rowskich. Mimo trudno�ci komunikacyjnych ju¿ w 1949 r. odwiedzi³o
Oporów 814 osób, w tym wycieczki szkolne i tury�ci indywidualni.
Niewielka przestrzeñ wnêtrz zamkowych nie pozwala³a na wydzielenie
sal na wystawy czasowe, co sprawi³o, ¿e tego typu prezentacje organizo-
wano sporadycznie, uszczuplaj¹c ekspozycjê sta³¹. Pierwszy w historii
muzeum pokaz czasowy odby³ siê w 1950 r. z polecenia w³adz zwierzch-
nich i mia³ zwi¹zek z obchodami miesi¹ca przyja�ni polsko-radzieckiej.
Formê tej wystawy obrazuje W. Kurnatowska w sprawozdaniu do
Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków: �W sali na pó³piêtrzê,
na du¿ym stole zas³anym czerwieni¹ roz³o¿ono kolekcjê zdjêæ najpiêk-
niejszych gmachów ZSRR. (...) Architekturê uwzglêdnia te¿ album
Leningradu oraz architektura krajobrazu i sanatoria na Krymie i Kaukazie.
Wystawiono plansze rze�b i zbiór pie�ni radzieckich. Wreszcie literaturê (...),
prezentuj¹c¹ dzie³a Lenina i Stalina oraz szereg dzie³ z dziedziny beletry-
styki, jak «Cichy Don» Szo³ochowa i «Burza» Elie Ehrenburga itp.�.
Wymóg propagowania socjalistycznego systemu warto�ci stawiany kul-
turze w okresie Polski Ludowej, w tym tak¿e muzeom, szczególnie mocno
by³ egzekwowany w czasach stalinowskich. Mia³o to m.in. odbicie w planie
stworzenia w zamku, obok stylowych wnêtrz �izby ludowej�, prezentuj¹cej
wyroby sztuki ludowej. Podjête w tym kierunku dzia³ania zosta³y z czasem
zaniechane i skoñczy³y siê na pozyskaniu kilku eksponatów, przechowy-
wanych w magazynie. Nag³a �mieræ Wandy Kurnatowskiej w 1952 r.
pozbawi³a zamek i park dotychczasowej troskliwej i �wiat³ej opiekunki.
Zbigniew Ciekliñski - konserwator wojewódzki, w Ksiêdze Pami¹tkowej
pod dat¹ 6 czerwca 1952 r. po�wiêci³ Jej wpis nastêpuj¹cej Ire�ci: �Nie-
od¿a³owanej pamiêci Wandy Kurnatowskiej, zapobiegliwej opiekunki
Zbiorów Oporowskich, zmar³ej na posterunku dnia 22.05.1952 r. wyrazy
prawdziwego uznania - non omnis moriar�.

Gra¿yna Kin-Rzymkowska �Pó³wiecze Muzeum w Oporowie�
[w:] Oporów. Stan badañ, Oporów 2000

CHWILA WSPOMNIEŃ
Ze zbiorów Jana Brody

OSP Wola Pierowa - 1938 rok.

OSP Wola Ka³kowa - 1938 rok.

Czytelniczy Hyde Park
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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Z DZIEJÓW KDK

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks ku-
chenny. Tel. 0519-592-418

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603-
639-456

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

IMPRESJE FOTOGRAFICZNE

Zdjêcia z archiwum Jerzego Papiewskiego, dyrektora KDK w latach 1979
- 1990 (foto: �.P. Wac³aw Budzyñski i Micha³ Jab³oñski).

Rok 2012 jest wyj¹tkowy dla Kutnowskiego Domu Kultury, bowiem ta
najwiêksza placówka upowszechniania kultury, nie tylko na Ziemi Kut-
nowskiej, obchodzi 40-lecie swojego aktywnego funkcjonowania. Z okazji
zacnego jubileuszu KDK prezentujemy na ³amach �P¯K�, przy pomocy
zdjêæ, Jego historiê poprzez ludzi, wydarzenia, dzia³alno�æ.

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³
24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy  ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, przedpokój)
dzia³ka 898 m2, cena 300 tys. z³.
Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 49 m2 (3p+k), IV piêtro
przy ul. Troczewskiego. Tel.
664-018-595
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58 m2 (2 pokoje+kuchnia)
po kapitalnym remoncie, w pe³ni
umeblowane, I p., ul. Królowej
Jadwigi. Tel. 664-268-043
Sprzedam lub zamieniê 37 m2.
Tel. 516-024-028 po 17
Kupiê  kawalerkê do 32 m2,
w okolicach Staszica, Ko³³¹taja,
Braci �niad. Tel. 512-444-900
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�-
niaków. Tel. 605 557 827
Sprzedam niedrogo dom z zabu-
dowaniami gosp. + dzia³ka 28
arów, Grabów k. ¯ychlina. Tel.
500-211-542
Sprzedam dom parterowy 70 m2

i dom 40 m2 na dzia³ce 648 m2,
media, centrum Kutna. Tel.
512-444-918, 518-791-872
Tanio sprzedam domek na wsi
ko³o Gostynina, pod lasem,
dzia³ka 0,5 ha. Tel. 516-199-906
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dom piêtrowy, os.
Dybów, dzia³ka 432 m2. Tel. 518-
093-832
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel. 782-
280-223
Sprzedam lub wynajmê miesz-
kanie w³asno�ciowe umeblo-
wane o pow. 49 m2, 3 pokoje,
IV pietro, centrum miasta. Tel.
0664-01-85-95.

Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
ok. 400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwo�æ
najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
501-666-527
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie.
Dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604-
913-028
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
950 m2, przy ul. Zielonej w Kutnie.
Tel. 604-586-443
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane po
1500 m2, Florek k. Kutna. Tel.
502-257-652
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ok.
2400 m2, media w dzia³ce, Kucz-
ków. Tel. 24 253-34-40
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
300 m2, wszystkie media, os.
£¹koszyn. Tel. 668-788-024
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, Piwki. Tel.
889-084-794
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1350 m2, ul. Konopnicka, ogro-
dzona, wszystkie media. Tel. 784-
232-360, 24 355-56-25
Sprzedam 1,75 ha + budynki
we wsi Wymys³ów, gm. Kro�nie-
wice. Tel. 663-470-881
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel.
608-797-821
Sprzedam 2 ha przy KPB �Eko
Serwis�, dzia³ka 50 - 400 m2. Tel.
508-722-413
Kupiê ziemiê w okolicach
Klonowca, Woli Chru�cianej,
£ani¹t. Tel. 607-092-666
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce 1700 m2,
Kutno. Tel. 501-669-196
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alno�æ, centrum Kutna.
Faktura VAT. Tel. 501-669-196,
501-666-527
Wynajmê lokal przy ul. Królew-
skiej, parter. Tel. 510-712-893
Posiadam do wynajêcia plac
270 m2 w centrum Kutna. Tel.
601-310-151
Posiadam do wynajêcia lokal na
dzia³alno�æ, przy ul. Królewskiej.
Tel. 519-762-235, 609- 161-997
Sprzedam stoisko na placu han-
dlowym Manhatan w Kutnie. Tel.
513-837-559
Sprzedam stoisko na placu han-
dlowym Manhatan w Kutnie. Tel.
502-127-530
Sprzedam Peugota 206 (2000);
1,4 benzyna, srebrny, przebieg
156 tys. km, klimatyzacja, el. szyby,

podgrzew szyby, centr zamek.
Tel. 607-38-17-17
Sprzedam gara¿ murowany na
Warszawskim Przedmie�ciu. Tel.
664-268-043
Sprzedam piece gazowe Rapido
60 i 120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam sukniê �lubn¹ ecru
firmy Cymbelaine model Gala
2011, rozm. 40/173. Tel. 503-
030-475
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maksy-
malne obci¹¿enie 130 kg. Tel.
0604-913-028
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Wynajmê kiosk 16 m2 - bardzo
tani czynsz - na dowoln¹ dzia-
³alno�æ gospodarcz¹. Bardzo
dobra lokalizacja - skrzy¿owanie
ulicy Sk³odowskiej i Sosabow-
skiego. Tel. 691-916-000
Tanie pokoje dla pracownika od
15 z³otych netto. Tel. 607-092-666
22-letni mieszkaniec Kutna
podejmie pracê na koparkach
jednonaczyniowych, wózkach
jezdniowych lub jako kierowca
dostawczy (prawo jazdy kat b).
Tel. 665-668-407
Sprzedam dom parterowy (w sta-
nie surowym) o pow. 115 m2,
dzia³ka 940 m2. Cena 250 tys. Tel.
604-120-357
Sprzedam mieszkanie w³as. M5,
59 m2, IV p. Tel. 665-738-414
Sprzedam nieruchomo�æ rolno-
budowlan¹ Kutno - Florek, pow.
9650 m2 (mo¿liwo�æ podzia³u).
Tel. 508-460-467
Sprzedam dom 100 m2, gara¿,
dzia³ka 550 m2. Tel. 601-994-708
Sprzedam dzia³kê 5000 m2

w Kutnie (media). Tel. 697-586-508
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1500 m2 w Kutnie, ul. Niemce-
wicza, media na dzia³ce. Tel. 505-
933-968
Sprzedam Fiat Uno-2 1,7 Diesel

Adela Szwarc-Kaszubska i Czes³awa Kurczewska, tancerki, w prze-
piêknym Ulcinij (pogranicze z Albani¹).

Gawêdziarz ludowy Kazimierz Maurer (od lewej) i choreograf Wiktor
Dêbiñski z grup¹ przed meczetem.

Solistki i kapela Zespo³u PiTZK przed DK Èaèak.

Dom Kultury w Èaèaku zaprasza na nasz koncert.

Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej (rok za³o¿enia 1968) czêsto
wyje¿d¿a³ za granicê.

Salezjañska Organizacja
Sportowa SL SALOS

ZAPRASZA Panie na zajêcia
z gimnastyki wyszczuplaj¹cej.

Telefon: 603-852-801

Rywal monopolu
Prawie 30 tysiêcy paczek papierosów
nielegalnego pochodzenia ujawnili
kutnowscy policjanci, 9 marca oko³o
godziny 6.30 na terenie gminy
Krzy¿anów. Sprawcê zatrzymano
po po�cigu w miejscowo�ci Krzy-
¿anówek. Okaza³ siê nim 35-latek,
poszukiwany ju¿... listem goñczym
przez Prokuraturê Okrêgow¹
w £odzi.

Cenniejszy tytoñ
W miejscowo�ci Jastrzêbia, z tam-
tejszego sklepu, skradziono papie-
rosy ró¿nych marek. Straty wyce-
niono na 6500 z³otych.

Nieproszone wizyty
W ¯ychlinie, z budynku przy ulicy
Wiejskiej, skradziono prostownik,
wiertarkê, elektryczn¹ opalarkê,
miernik pomiarowy, szlifierkê kon-
tow¹ i lutownicê. Ogó³em straty to
kwota 2500 z³otych.
W Krzewiu, gmina Kro�niewice,

z budynku gospodarczego skra-
dziono 410 l oleju napêdowego,
sprê¿arkê marki EUROTEC TP
211, dwa pojemniki ze smo³¹, piêæ
rolek papy oraz 20 sztuk kaczek.
Wyrz¹dzone szkody oszacowano na
4425 z³otych.

Budowlany boom
Z otwartego terenu budowy, przy
ulicy Królewskiej w Kutnie, skra-
dziono sk³adowane tam elementy
stalowe, 6 sztuk tregrów, 3 elementy
konstrukcji dachu w kszta³cie trój-
k¹ta oraz 3 arkuszy blachy. Straty
oszacowano na 4 tysi¹ce z³otych.

Z³ote i z³oto
Z pomieszczenia mieszkalnego
w Kuczkowie skradziono 2 tysi¹ce
z³otych i z³ote kolczyki. W³a�ciciel
mieszkania poniós³ ³¹cznie straty
w wysoko�ci 3800 z³otych.

Trudno upilnowaæ
Stratê 3 tysiêcy z³otych poniós³
mieszkaniec Augustopola (gmina

Kro�niewice), któremu skradziono
komputer steruj¹cy kombajnu
buraczanego marki Rational Nova,
bed¹cego jego w³asno�ci¹.

Nowy szejk
W miejscowo�ci Wa³y B skradziono
200 litrów oleju napêdowego ze
stoj¹cego tam ci¹gnika siod³owego.
Straty 1120 z³otych.

Samochodowa Corrida
Z zaparkowanego przy ulicy
Wschodniej w Kutnie samochodu
Suzuki Alto skradzino dwa tylne
ko³a. Szkody wyceniono na 800
z³otych.
Nieznany sprawca uszkodzi³ lu-
sterko i szybê czo³ow¹ samochodu
Citroen Xara Picasso, stoj¹cego na
Osiedlu £¹koszyn w Kutnie.
Straty oszacowano na oko³o tysi¹c
z³otych.

Szaleñstwa ma³olatów
W rejonie kutnowskiej ulicy Jana
Paw³a II zatrzyma³y siê dwa samo-

chody. Wysiad³o z nich piêciu mê¿-
czyzn. Zaatakowali dwóch prze-
chodniów, po czym jednego z nich
wepchnêli do baga¿nika. Dziêki
�wiadkom wypadku policja szybko
ustali³a sprawców, a i ofiarê. Oka-
za³o siê, ¿e by³ to... uczniowski ¿art.
Co najmniej - g³upi!?

Denatki
W Mnichu Po³udnie 2 kieruj¹ca
samochodem Fiat Punto nie dosto-
sowa³a prêdko�ci do panuj¹cych
warunków na drodze. W wyniku
czego straci³a panowanie nad po-
jazdem zje¿d¿aj¹c na przeciwleg³y
pas ruchu i uderzy³a w przydro¿ne
drzewo. Skutkiem tego by³a jej
�mieræ na miejscu wypadku.
Przy ulicy Grunwaldzkiej starsz¹
osobê wracaj¹c¹ z ko�cio³a potr¹ci³
przewo¿¹cy gaz samochód Kia
(kierowca 19-latek z powiatu
³êczyckiego). 72-latka zmar³a po
przewiezieniu do szpitala.

99 rok. 5-cio drzwiowy, cena
3.200 z³. Tel. 668-412-767
Sprzedam klatkê dla szynszyla.
Wym: d³. 100 cm, wys. 80 cm,
szer. 54 cm. Tel. 668-310-268
Sprzedam tanio ró¿ne filmy
DVD - pojedyncze i seriale (805
i 7 z³). Tel. 604-254-132
Sprzedam ma³o u¿ywany laptop
�Asus�: wbudowana kamera,
matryca 15,4 cale, 4 GB, proce-
sor  Intel Core Duo, Windows
Vista Home Basic, cena 1300 z³.
Tel. 607-190-927
Sprzedam nowy naro¿nik ze skó-
ry �Vito� kolor ecri, 165 cm x 230
cm, pow. spania 130 cm x 200 cm,
cena 2.300 z³. Tel. 607-190-927
Sprzedam tanio pi³ê tarczow¹
(trajzega) do ciêcia drewna oraz
2 tarcze do pi³y. Tel. 505-933-968
Sprzedam tanio siatkê górnicz¹
do ospawania w ramê do ogrodze-
nia. Tel. 505-933-968
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

KoszykówkaPi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Ostatnie mecze sparingowe przed rund¹ wiosenn¹ sezonu 2011/2012 roz-
grywaj¹ zespo³y Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�.

MKS Kutno - Chrobry G³ogów 0:4 (0:2)
Spotkanie rozegrano w Kleszczowie. Trzecioligowcy ulegli wyra�nie
wiceliderowi II ligi grupy zachodniej. MKS: Micha³ Soko³owicz, Marcin
Dopiera³a, £ukasz Znyk, Bartosz Broniarek, Dariusz Lipiñski, Wojciech
Borowiec, Rafa³ Kubiak, Mariusz Jakubowski, Dawid Klepczyñski,
(z KS Piaseczno), Sylwester P³acheta, Micha³ Rosiak. Ponadto grali: Jakub
Skrzypiec, Bartosz Kaczor, Przemys³aw Michalski, Jakub Lipczyñski,
Kamil Zagajewski, Maciej Kowalczyk, Maciej Rutkowski.

GKS Bedlno - MKS II Kutno 3:3 (1:1)
Na naturalnej, dobrej nawierzchni, rozegrano ciekawy i zaciêty mecz kon-
trolny. Trener Andrzej Grzegorek testowa³ utalentowanych juniorów. Spo-
tkanie by³o wyrównane, a dla sympatycznych kutnian gole zdobywali:
Piotr Michalski na 0:1 (7), Arkadiusz B³aszczyk na 2:2 (60), Micha³
Michalski na 3:3 (88). Ambitni gospodarze dwukrotnie prowadzili.
Ostatni mecz kontrolny podopieczni trenera Kamila Sochy i kierownika
Andrzeja Królaka rozegrali na naturalnym boisku w Koninie z miejsco-
wym Górnikiem graj¹cym w III lidze kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej.
�Miejscy wyst¹pili w takim sk³adzie jak w poprzednich sparingach.

Górnik Konin - MKS Kutno 2:1 (1:1)
Bramki: 0:1 - Micha³ Rosiak (7), 1:1 Eliasz Misztela (15), 2:1 - Micha³
Adamczewski (88). Gospodarze grali ostro na pograniczu nawet faulu,
a kutnianie nie chcieli ryzykowaæ kontuzjami. St¹d te¿ s³uszne wycofanie
z gry Sylwka P³achety, na którego miejscowi jakby �uwziêli siê�. Spotkanie
wyrównane.

Pelikan £owicz - MKS II Kutno 1:1 (0:0)
Mecz z lekk¹ przewag¹ zespo³u trenera Andrzeja Grzegorka, rozegrano
na sztucznej murawie. Bramkê dla MKS-u (wyrównuj¹c¹) strzeli³ Micha³
Michalski w 71 minucie.

Liga kadetek U-16
TK Aloes G³owno - MKS Sirmax Kutno 20:102

(w kwartach: 2:21, 4:22, 10:23, 4:36)
MKS: Michalina Kamiñska 25, Maria Z³otowska 2:2, And¿elina Przytul-
ska 14, Klaudia Klaudia Matczak 12, Marta Domañska 10, Karolina
Zieliñska 9, Karolina Filipczak 8, Patrycja Matczak 2. Gra³y tak¿e:
Martyna Borowiecka, Angelika Kobus, Natalia Furmañska; trener Adam
Paw³owski.

MKS Sirmax Kutno - Widzew £ód� 71:50
(w kwartach: 18:8, 21:10, 15:6, 17:26)

 MKS: Maria Z³otowska 20, Angelika Kobus 15, Patrycja Matczak 11,
Michalina Kamiñska 6, Karolina Filipczak 7, Karolina Zieliñska 4,
And¿elina Przytulska 4, Marta Domañska 3, Natalia Furmañska 1 oraz
Klaudia Matczak, Martyna Borowiecka; trener Adam Paw³owski. Ciekawy
mecz. Do szczê�cia zabrak³o 1 punktu i wtedy sympatyczne kutnianki
wywalczy³yby prawo do reprezentowania regionu ³ódzkiego w rozgryw-
kach strefy ³ódzko-kujawsko-pomorskiej. O tym, czy MKS Sirmax Kutno
czy Widzew £ód� zajm¹ 2 miejsce, zadecyduj¹ zdobyte i stracone punkty
w ca³ej lidze. A by³ moment, ¿e �prowadzi³y� róznic¹ 32 punktów (63:31
- 25 min.)

MKS Sirmax Kutno - PTK Pabianice 82:92
(w kwartach: 21:23, 30:21, 22:28, 9:20)

 MKS: Z³otowska 12, Kamiñska 17, Filipczak 25, Zieliñska 6, Kobus 9,
Furmañska 10, Domañska 3. W pojedynku najlepszych zespo³ów ligi
kadetek regionu ³ódzkiego, tak jak i  u siebie, lepsze by³y pabianiczanki.

Liga m³odziczek U-14
UMKS ApiS Bêdków - MKS Kutno 78:62
(w kwartach: 16:11, 23:16, 22:15, 17:20)

MKS: Paulina Kasprowicz 18, Angelika Gabrysiak 10, Anna Walicka 9,
Monika Smorawska 11, Paulina Jêdrzejczak 7, Wiktoria Nowak 3, Weronika
Bogdañska 2, Kinga Chodorowska 2, Zuzanna Molka 2, oraz Patrycja
Sujecka, Magdalena Pietrzykowska, Oliwia Sienkiewicz; trener Tomasz
Pasiñski, kierownik Marcin Bogdañski.

MKS Kutno - PTK Pabianice 62:44
(w kwartach: 16:12, 14:5, 19:10, 13:17)

MKS: Anna Walicka 15, Angelika Gabrysiak 13, Paulina Jêdrzejczak 7,
Paulina Kacprowicz 6, Zuzanna Molka 5, Wiktoria Nowak 4, Monika
Smorawska 4, Blanka Zawierucha 4, Weronika Bogdañska 2, Kinga Cho-
dorowska 2 oraz Patrycja Sujecka, Oliwia Sienkiewicz; trener Tomasz
Pasiñski, kierownik Marcin Bogdañski.

¯aczki U-12
MKS Kutno - PTK Pabianice 26:52
(w kwartach: 9:6, 4:11, 6:20, 7:15)

MKS Kutno - TK Alles G³owno 77:65 po dogrywce;
(w kwartach: 13:18, 16:12, 16:15, 14:14, 18:6 dogrywka)

MKS: Blanka Zawierucha 32, Martyna Goniarska 17, Karolina Graczyk 8,
Karolina Jankowska 4, Ma³gorzata £ukasiewicz 4, Marta Erwiñska 2,
Kamila Pi³acik 2, Magdalena Buczyñska 1 oraz Joanna Garstka, Natalia
Zybura, Julia Stêpniak. Trener Mariusz £ubiñski, asystent Jaros³aw
Malarski.

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u

Zespó³ trenera S³awomira Rybarczyka i jego asystenta Tomasza Psurskiego
gra³ mecz wyjazdowy w Sieradzu z miejscow¹ dru¿yn¹ UKS Trójka. Mówi
o nim trener Rybarczyk: �Po bardzo zaciêtym pojedynku nasza ekipa
wygra³a 46:37. Po pierwszej kwarcie, przegranej 6:15. nic nie wskazywa³o,
¿e odniesiemy zwyciêstwo. Jednak druga ods³ona nale¿a³a do nas. Wygra-
li�my j¹ 16:5 i po pierwszej po³owie prowadzili�my 22:21. Po dobrym
pocz¹tku trzeciej kwarty uda³o nam siê odskoczyæ na 8 punktów i ju¿ do
koñca spotkania kontrolowali�my przebieg meczu nie daj¹c sobie
wyrwaæ zwyciêstwa. Do sukcesu w du¿ej mierze przyczyni³o siê dwóch
zawodników - Krzysztof Góral i Marcel Haczyk, którzy razem �rzucili�
32 punkty�. Krzysztof Góral 17, Maciej Wiercioch 2, Krzysztof Wojtczak 2,
Jakub Mróz 4, Jakub £ukasiewicz 4, Adam Postolski 2. Grali równie¿�
Daniel Golis, Arkadiusz Psurski, Micha³ Pop³awski, Micha³ ¯ydowo,
Jakub Falczewski, Adam Boroñ. Gratulujemy!
Zespó³ trenera S³awomira Rybarczyka (asystent Tomasz Psurski) po dra-
matycznym spotkaniu zwyciê¿y³ faworyzowanego rywala z Pabianic.

AZS WSGK Polsad Kutno - PKK 99 Pabianice 47:46
(w kwartach 12:11, 14:12, 9:11, 12:12)

AZS: Marcel Haczyk 11, Krzysztof Góral 15, Maciej Wiercioch 2. Krzysztof
Wojtczak 2, Jakub Mróz 3, Jakub £ukasiewicz 3, Adam Boroñ 2, Daniel
Golis 1. Kutnianie (U-13) zagrali bardzo dobrze w obronie i mieli za sob¹
znakomity doping kibiców, którzy jakby byli szóstym zawodnikiem na
parkiecie.

GÓRĄ AZS WSGK POLSAD

13 WYGRANA AZS−u
Zwyciêstwo kutnowskich akademików nad outsliderem nie przysz³o tak
³atwo, jakby mia³o siê wydawaæ. Go�cie grali bardzo ambitnie i przez
9.25 minut nawet prowadzili (najwy¿ej 41:47 w 27 minucie). Nale¿¹ siê
im za tak¹ postawê brawa. Podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza,
po trzech porazkach z rzedu, wygrali zas³u¿enie. Prowadzili w meczu przez
23.06 minut (najwiêcej 66:52 w 39 minucie).

AZS WSGK Polfarmex Kutno - Sudety Jelenia Góra 66:54
(w kwartach: 16:13, 19:18, 18:16, 13:7)

AZS: Aleksander Perka 16, Sebastian Grzesiñski 12, Micha³ Marciniak 11,
Mariusz Bacik 9, Grzegorz Ma³ecki 4, Dawid Brêk 7, Dariusz Kalinowski 3,
Tomasz Deja 2, Krzysztof Jakóbczyk 2, Adam Linowski 0. W zespole
AZS-u najs³abiej wychodzi³y rzuty za 3 punkty (tylko 1 Perki na 16 odda-
nych - 6,3% skuteczno�ci). Najd³u¿ej gra³ Perka - 34.12 min. Aleksander
popisa³ siê te¿ kapitalnym wsadem w 11 minucie. Mecz ogl¹da³o blisko
tysi¹c osób, a dodatkow¹ atrakcj¹ jego, oprócz �Pere³ Ars Vity� by³a for-
macja Studia Tañca �Alibi� z Kutnowskiego Domuu Kultury (choreograf
Dorota Cio³kowska). Zespó³ liczy 26 osób w wieku od 8 do 12 lat.
Tañczy³ hip hop. Brawo!

¯acy (U-12) trenera S³awomira Rybarczyka s¹ najlepsz¹ dru¿yn¹ woje-
wódzkiej ligi i jedynym zespo³em bez pora¿ki.

AZS WSGK Teva Kutno - Ósemka Skierniewice  94:33
(w kwartach: 26:9, 28:10, 24:4, 16:10)

AZS WSGK Teva Kutno - Ksiê¿ak £owicz 73:20
(w kwartach: 24:5, 14:5, 19:4, 16:6)

AZS: Maciej Wiercioch 35, Kacper Kowalski 17, Micha³ Pop³awski 17,
Mateusz Socik 12, Mateusz B³a¿ejczyk 10, Bartosz Kubiak 24, Dawid
Urbaniak 16, Mateusz Rosa 6, Mi³osz Urbañski 4, Micha³ Sêczkowski 2,
Pawe³ Kwiatkowski 4, Maciej Pluta 0, Mateusz Kowalewski 0.

LIDER AZS − TEVA

Koszykówka

ŚWIĘTO KUTNOWSKIEGO SPORTUCENNA WYGRANA MKS−u
W inauguracyjnym meczu rundy wiosennej III ligi podopieczni Kamila
Sochy i Andrzeja Królaka pokonali w Warszawie broni¹cy siê przed spad-
kiem Ursus.

Ursus Warszawa - MKS Kutno 0:1 (0:0)
MKS: Skrzypiec, Przemys³aw Michalski. Znyk, Broniarek, Borowiec,
Sipiñski, Jakubowski (67 Zagajewski), Kubiak, Dawid Klepczyñski - debiut
(z KP Piaseczno), Rosiak (89 Rutkowski), P³acheta (79 Dopiera³a). Bramkê
dla miejskich zdoby³ w 68 minucie Klepczyñski. To siê nazywa dopiero
debiut! Pierwsza po³owa dla graj¹cych desperacko gospodarzy.

SKK Siedlce - AZS WSGK Polfarmex Kutno 78:54
(w kwartach: 29:9, 18:14, 19:12, 12:19)

AZS: Krzysztof Jakóbczyk 2, Grzegorz Ma³ecki 4, Marcin Strzelecki 2,
Dariusz Kalinowski 3, Mariusz Bacik 10, Tomasz Deja 8, Adam Linow-
ski 3, Micha³ Marciniak 6, Aleksander Perka 8, Dawid Brêk 6, Sebastian
Grzesiñski 2, Tego meczu podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza nie
bêd¹ na pewno dobrze wspominaæ. Zawiedli we wszystkich formacjach,
a skuteczno�æ by³a fatalna. Na 61 prób rzutowych tylko 23 by³y trafione -
37,7% skuteczno�ci; za 2 punkty na 43 próby - 22 celne, za 3 punkty, na
18 rzutów, tylko 1 trafiony. 18 rzutów za 1 pkt - 1 rzucony. Nastêpny
mecz w Kutnie 18.03 o godz. 17.30 ze Sportino Inowroc³aw.

12 PORAŻKA AKADEMIKÓW
Przez kilka godzin ostatniej niedzieli hala sportowa SP nr 9 têtni³a mocnym,
amatorskim rytmem. Swój akcent w niego w³o¿yli zawodnicy, którzy przez
blisko cztery miesi¹ce grali w dru¿ynach pi³ki no¿nej, siatkówki i koszy-
kówki mêskiej w ramach organizowanej przez Miejski O�rodek Sportu
i Rekreacji w Kutnie Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi w tych dys-
cyplinach. W pi³ce no¿nej gra³o w trzech ligach 31 zespo³ów. W ekstra-
klasie (6) wygra³ Protektor przed WNC Sk³ad i ULK 97/Hurt-Pap. MVP
zosta³ Jacek Walczak (ULK), a najlepsz¹ pi¹tkê stanowili: Pawe³ Polich-
nowski (WNC), Jacek Walczak (ULK), Maciej Kaliñski (Old Boys), Piotr
Modliñski (Protektor) i Tomasz Janakowski (Starter). Pierwsz¹ ligê (12)
na trzech pierwszych miejscach zakoñczy³y: Wens, Sami Swoi, W³adcy
Pó³nocy. MVP - Micha³ Witkowski (Sami Swoi), a �5� to: Sebastian
Jó�wiak (Amazonka Strzelce), Micha³ Witkowski (Sami Swoi), Robert
Skonieczny (W³adcy), Mariusz Gorzeñ (Wens), Micha³ Ziuko (Viva Prosto).
Tabelê II ligi (13) otwieraj¹: KP Klonowiec, Street Boys, KS Têcza. MVP
- Micha³ Majtczak - Klonowiec, a �5� ligi: Tomasz Bulas (Street), Micha³
Majtczak (Klonowiec), Przemys³aw Balcerak (Klonowiec), Krystian
Zdziarski (Bedlno), Przemys³aw Kopañski (Stra¿ Po¿arna). W lidze
koszykówki gra³o 7 ekip. Najlepsze to: Czarni, Nauczyciele ¯ychlin, Grani-
Tech Gostynin, Szewskie Poniedzia³ki, Avatory (ex Markan). W�ród
najlepszych strzelców byli: Filip Filiñski (Nauczyciele 255 pkt.), Rafa³
Przybylski (Team Kutno 258 pkt.), Wojciech Makowski (Czarni 280 pkt),
Adrian Brudnicki (Basket Gostynin), Arkadiusz Suchiñski (Avatory).
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê siatkówka. W I lidze (8 dru¿yn)
najlepszymi byli: Waleczne Pumy, Gostynin Team, GKS Bedlno. MVP -
Witold Musierowicz (Pumy); w II lidze (8): Farbis £owicz, Aura £¹ck,
Stone Team. MVP - Cezary Do³owiec (Farbis)); w III lidze (8): Bzura
Sobota, Fenix Kutno, Potê¿ne Kaczory. MVP - £ukasz �wi¹tkowski (Bzura);
w lidze kobiet (10) triumfowa³y: Siatkarz Ko³o, Rolpuch Kutno, LO im.
T. Ko�ciuszki Gostynin. MVP - Daria Jarmuszewicz (Siatkarz). Podczas
Kutnowskiego �wiêta Sportu Amatorskiego gra³y z sob¹ ju¿
towarzysko mistrzowskie zespo³y i reprezentacje poszczególnych lig.
Najlepsi otrzymali puchary, medale, nagrody indywidualne. Brawa dla
wszystkich zawodników, zespo³ów, dzia³aczy i organizatorów.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 330

MIESZKANIE
DLA FIRM

− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 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.

WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE

Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102

Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133

Has³o: D12-M1-F6-K2-E9-A4  C1-I6-K8-A11-E6-L5
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 Kutnie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166.
Wiêcej na stronie www.fitforza.pl.

BIURO
MATRYMONIALNE

serdecznie zaprasza
Tanio !!!

24 268-12-76

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 609−107−203

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Choroby serca
Nadci�nienie têtnicze

Kontrola rozruszników serca
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Szp. ul. S. Sterlinga w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (024) 254 39 76

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

Poziomo: A-1. Jezioro na Pojezierzu I³awskim A-7. Kij do dawnej m³ocki
B-9. Sfilmowana powie�æ T. Brezy C-1. Znany polski podró¿nik i dzienni-
karz, który odwiedzi³ 160 krajów (Olgierd) D-9.�T³usta� dzielnica Gdañska
E-1. Rzymski Hades E-5. Promieniotwórczy pierwiastek chemiczny G-1.
Podstêp, knowanie I-1. �Dzieci i ...� w tytule polskiej komedii filmowej
J. Bromskiego z G. Kownack¹ (TVP 4.XI.2011) I-6. Dawny Polak J-9. Pra-
pradziad Peruwiañczyka K-1. Wpêdzanie w matniê L-9. Urz¹dzenia nada-
j¹ce ruch maszynie M-1. Nad ni¹ Krzemieñ i Recz M-5. Rogo¿a (bylina).

Pionowo: 1-A. Polska rze�biarka, zmar³a w II po³owie XX wieku 1-I.
Wpada do Morza Czarnego (Gruzja) 2-E. Poszkodowany na pobojowisku
3-A. Coroczny wypêd owiec na pastwiska górskie 3-I. Kozidrak z estrady
4-F. ... korony w herbie Pabianic 5-A. Uliczka bez wylotu 5-J. Ko³ek do
zatykania otworu 6-E. �... mogel� w tytule komedii filmowej 7-A. Imiê
aktora i re¿ysera filmowego Eastwooda 7-I. Roczniki, kroniki 9-A. Instru-
ment blaszany z suwakiem 9-I. Horror z Borysem Szycem (tak¿e padlino-
¿erne zwierzê) 11-A. Cisza na morzu (flauta) 11-I. Z rodziny ¿yraf 13-A.
Zbêdna resztka 13-I. Za³oga ³odzi wios³owej. oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Za³o¿ony zosta³ w pa�dzierniku 1990 roku z inicjatywy Maurycego Pola-
skiego i £ukasza Rybarskiego, absolwentów Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Teatralnej w Krakowie. Pocz¹tkowo grupa nosi³a nazwê �Somgorsi�,
a obecn¹ nazwê kabaret przyj¹³ po reaktywacji w 1994 roku. Kabaret �ci�le
wspó³pracuje z radiem RMF FM, miêdzy innymi realizuj¹c �Miêdzy
Bugiem a prawd¹� - cykl s³uchowisk humorystycznych o rodzinie z Kresów.
Kabaret dodatkow¹ popularno�æ w Polsce zyska³ nagrywaj¹c w lutym 2008
roku wersjê przeboju �Jo�in z ba�in� zespo³u Banjo Band z Czech i zaty-
tu³owan¹ �Donald marzy�. Utwór wykonany zosta³ w programie TVP 2
�Pojedynek na ¿arty� i zyska³ z miejsca rozg³os. Obecny sk³ad kabaretu
stanowi¹: Beata Rybarska, £ukasz Rybarski, Maurycy Polaski, Andrzej
Koz³owski, Tomasz Olbratowski, W Kutnowskim Domu Kultury zespó³
wyst¹pi³ w nowym programie �Program czterogwiazdkowy�. Oklaskiwa³
go nadkomplet ¿ywo reaguj¹cej publiczno�ci, nie tylko z Ziemi Kutnowskiej.
Cz³onkowie tego sympatycznego zespo³u mówi¹ o nim: �Dlaczego ten
kabaret jest Pod Wyrwigroszem? Kto to jest Wyrwigrosz? A¿eby zaspokoiæ
ciekawo�æ winni Pañstwo zapoznaæ siê z kilkoma faktami znanymi tylko
nam i kilkorgu takich, co jeszcze ¿yj¹ i pamiêtaj¹. Siêgnijmy do prehistorii.
Otó¿ w 1987 roku PWST w Krakowie rzuci³a na rynek (krakowski zreszt¹)
kolejn¹ partiê aktorów dramatycznych. Po�ród nich znale�li siê tak¿e
Maurycy Polaski i £ukasz Rybarski. ¯yli i sobie i pracowali przez jaki�
czas na w³asn¹ rêkê próbuj¹c odnale�æ swoje miejsce w okrutnym �wiecie
bussinesu. W koñcu jednak zaczêli romansowaæ artystycznie i w efekcie,
w pa�dzierniku 1990 r., za³o¿yli podstawow¹ komórkê rozrywkow¹, czyli
kabaret. Natychmiast zaprosili do wspó³pracy kilkoro przyjació³, którzy
zapragnêli po�wiêciæ siê sztuce równie wielkiej co niedochodowej. Nie
dziwota, ¿e uda³o siê skusiæ m³odych i nastawionych równie altruistycznie
kolegów: Beatê Rakowsk¹, która za chwilê zmieni³a siê w Rybarsk¹ (zbie¿-
no�æ nazwisk nieprzypadkowa!), Basiê Krasiñsk¹ i Krzysia Stawowego.
Wszyscy jednakowo spragnieni sceny, ¿¹dni widza i oklasków. Ale ju¿
nawi¹zanie porozumienia, na podobnie spo³ecznej zasadzie, z najlepszymi
krakowskimi akompaniatorami Jerzym Kluzowiczem i Paw³em Bieñkowskim
to by³o mistrzostwo dyplomacji. Polega³o na tym, ¿e obaj panowie mieli
zasiadaæ przy jednym pianinie i graæ na cztery rêce. Zagrali i to jak! Ale
zanim do tego dosz³o, koledzy aktorzy pojawili siê na pierwszej próbie.
Repertuarowym pewnikiem okaza³y siê tylko piosenki, które do wierszy
Ga³czyñskiego u³o¿y³ kolega Polaski. Ze skeczami by³o ju¿ znacznie gorzej.
Ka¿dy z wykonawców przyniós³ pierwszy lepszy tekst. Okaza³o siê, ¿e
bardziej pierwszy ni¿ lepszy. Wszyscy mieli dot¹d jakie� swoje wcze-
�niejsze do�wiadczenia kabaretowe. Jednak, jak siê okaza³o, poruszali�my
siê po zupe³nie ró¿nych zau³kach tego jak¿e pojemnego gatunku. Popro-
szony o radê Jerzy Fedorowicz spyta³, czy koniecznie musimy pos³ugiwaæ
siê wy�wiechtanymi ramotami. Czy nie staæ nas na w³asne spojrzenie na
to, co siê dzieje dooko³a. Okaza³o siê, ¿e nas staæ. Polityczna odwil¿ uak-
tywni³a nasz¹ zdolno�æ wypowiedzi estradowej. Kabaret �Somgorsi�, bo
tak nazwali�my swoje dzieciê, mie�ci³ siê w przytulnych pomieszczeniach

Teatru Sytuacji (dawniej Teatr 38). Ka¿dej soboty, ku uciesze nielicznie
zgromadzonej widowni, wystawiali�my autorski program pt. �Szarlatanów
nikt nie kocha�. Spektakl nie zawiód³ oczekiwañ. By³o du¿o dobrych
piosenek, popisy aktorskie, a co najistotniejsze - poruszone zosta³y tematy,
o których nikt inny wcze�niej nie o�mieli³ siê mówiæ. Na warsztat wziête
zosta³y sex-shopy, �wie¿utki wówczas Teleekspress, kandydat na prezy-
denta Stan Tymiñski oraz nauki przedma³¿eñskie. Nasze po�wiêcenie
i zaanga¿owanie by³o tak wielkie, ¿e pañstwo (prawie) Rybarscy powtórnie
poszli na kurs przedma³¿eñski, ¿eby starannej spisaæ wszelkie zas³yszane
tam rewelacje. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Wysi³ki zosta³y
docenione. Program podoba³ siê do tego stopnia, ¿e kabaretem zaintere-
sowa³ siê sam Krzysztof Jasiñski. Zaprosi³ nas do Teatru Stu. Tam zagra-
li�my kilkana�cie razy z go�cinnym udzia³em Beaty Fudalej i basisty
Wies³awa Murzañskiego. Seria udanych przedstawieñ zaowocowa³a pro-
gramem dla TVP 2 �Kabaret Somgorsi TV-Live�. Potem nast¹pi³ kryzys.
Stracili�my dotychczasow¹ siedzibê i zapa³. Arty�ci rozpierzchli siê po
ró¿nych teatrach, okopali w garderobach i czekali na kolejn¹ okazjê do
kabaretowego ataku. Sposobno�æ pojawi³a siê w czerwcu 1994 roku.
Kolega Polaski spotka³ siê przypadkiem, na terenie rozg³o�ni PR Kraków,
z pocz¹tkuj¹cym krakowskim restauratorem, niejakim Waldemarem Pelcem.
Waldemar wyzna³, ¿e prowadzi restauracjê przy ul. �w. Jana. Jesieni¹ otwiera
piwnice, w których rad by animowaæ ¿ycie kulturalne Krakowa. I kabaret,
w zwi¹zku z tym, przyda³by mu siê bezwzglêdnie... Dzia³alno�æ nowej
placówki rozpoczê³a siê niekonwencjonalnie, bo od wymy�lenia nazwy.
Restauracja nosi³a nazwê Wyrwigrosz. Ku po¿ytkowi obu stron nazwali�my
przedsiêwziêcie �Kabaret Pod Wyrwigroszem�. U góry �Wyrwigrosz�,
a pod spodem �Kabaret Pod... Po wynalezieniu nazwy rozpoczêli�my
poszukiwanie partnerów. Pad³o na dwie nowe panie - Aldonê Jankowsk¹
i Anetê Kosowsk¹, i na Krzysia Stawowego (drugie podej�cie) oraz na
Andrzeja Jurczyñskiego i Kajtka Wolniewicza ze �Spotkania z ballad¹�.
Program nasz nosi³ tytu³ � Wieczór I�. Na tapetê wziêli�my agencjê towa-
rzysk¹ i medycynê ludow¹. Czego tam nie by³o? Chyba tylko nadziei na
rych³¹ kasê. Aktualno�ci zawarli�my w Polskiej Kronice Slajdowej, pio-
nierko stosuj¹c projekcjê multimedialn¹. Teksty powstawa³y w rezultacie
zbiorowych przemy�leñ. Za�piewali�my te¿ kilka urokliwych piosenek.
Re¿yserem do dzi� jest Rybarski, a muzyk¹ zajmuje siê Polaski. Poniewa¿
nic tak dobrze nie robi rozrywce jak skandal, jedn¹ z piosenek wykony-
wa³a ma³a wtedy Ala Bachleda-Curu�. Skandal mia³ polegaæ na tym, ¿e
ma³oletnia panienka wystêpuje w kabarecie granym o 22.15. Dziwnym
trafem nikt siê nie oburzy³. Do³¹czy³ do nas te¿ m³ody zdolny aktor Wojtek
Szawul. Postawili�my na parodie. O�mieszali�my nowy typ Polaka - biz-
nesmena z nieod³¹czn¹ komórk¹, teleturnieje i Wojciecha Cejrowskiego.
Bierzemy udzia³ w Teatrze Stu w benefisie Iwony Bielskiej i wystêpujemy
na antenie TVP 2 i TV Polonia. Zaczêli�my byæ rozpoznawalni w Polsce.
Wtedy powsta³ legendarny skecz jako ucho-ufo, gdzie Rybarski stworzy³
postaæ sympatycznego, zagubionego Bronka spod Limanowej, a Szawul
udanie sparodiowa³ Mariusza Szczyg³a. Jeste�my zapraszani do coraz to
nowych telewizyjnych programów rozrywkowych. Szczególnie lubi nas
TV P 2. Pokazujemy siê tak¿e na licznych biesiadach kabaretowych
w kraju. Piwnica przy u. �w. Jana zaczyna byæ popularna, nawet telefo-
nicznie trzeba rezerwowaæ by³o bilety. Stali�my siê jednym z najlepszych
kabaretów w Polsce. �wiadczy³o o tym �wietne przyjêcie naszych programów
w ró¿nych regionach kraju. W �Wieczorze III� ¿artowali�my z planowanej
w Zakopanym Olimpiadzie, sparodiowali�my kolegê Drozdê i jego pro-
gram ��miechu warte�. By³ Bronek, by³ Ksi¹dz, by³ Pan Bajer. W TVP 2
powsta³ siedmioodcinkowy serial �Klinika pod Wyrwigroszem�. Grali
z nami zaprzyja�nione gwiazdy, m.in. Katarzyna Figura, Rudi Schubert,
Piotr Cyrwus, S³awomir Orzechowski,. Kolejn¹ premier¹ jest program
�Krok w mrok, czyli dziewice i kaptury�. Fabularne ponad dwugodzinne
przedstawienie (kabaret i teatr) cieszy siê du¿ym powodzeniem. Po d³ugiej
walce z rakiem odszed³ od nas na zawsze Wojtek Szawul. Mimo ¿e
zamkniêto restauracjê �Pod Wyrwigroszem� i zawieszono regularne
wystêpy w Krakowie, gramy i czujemy siê �wietnie. Nie zapomina o nas
telewizja. Mamy zaproszenia z ca³ej Polski. Szykuj¹ siê te¿ regularne
wystêpy w grodzie Kraka. Cieszymy siê bardzo, ¿e mogli�my wyst¹piæ
w Kutnie. Macie �wietn¹ publiczno�æ i akustyczn¹ salê, co stwarza idealn¹
wiê� miêdzy aktorem a odbiorc¹. Do zobaczenia�.        Jerzy Papiewski

�Kabaret Pod Wyrwigroszem� w Kutnie

ŚWIETNA SATYRA
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W NOWYM

Pocz¹tki wspólnoty w Nowym ko³o Kutna siêgaj¹ XV wieku. Parafia ery-
gowana zosta³a przed 1442 rokiem. Obecny ko�ció³ ufundowa³ w 1772
roku miejscowy dziedzic Andrzej Kiciñski, wojewoda rawski. W tym sa-
mym roku zbudowana zosta³a, zachowana do dzi�, drewniana dzwonnica
konstrukcji s³upowej, oszalowana i posadowiona na kamiennej podmu-
rówce. Ko�ció³ pod wezwaniem �w. Floriana Mêczennika (dekanat Kro-
�niewice) jest typowym przyk³adem XVIII-wiecznego drewnianego bu-
downictwa sakralnego o konstrukcji zrêbowej, oszalowanego, krytego
dwuspadowym dachem gontowym z drewnian¹ wie¿yczk¹ na sygnatur-
kê. Poprzedzon¹ krucht¹ nawê na planie prostok¹ta zamyka nieco wê¿sze
od niej, równie¿ prostok¹tne prezbiterium z wieloboczn¹ absyd¹. G³ów-
nym elementem wyposa¿enia wnêtrza s¹ zabytkowe XVIII-wieczne o³ta-
rze z obrazami namalowanymi w 1880 roku przez Antoniego Murzynow-
skiego. W retabulum o³tarza g³ównego jest obraz Matki Bo¿ej z Dzieci¹t-
kiem w srebrnych sukienkach z XVII wieku oraz obraz Wniebowziêcia
Naj�wiêtszej Maryi Panny (na zasuwie), ponad którym usytuowano wize-
runek �wiêtego Józefa z koñca wieku XVIII. Uwagê zwraca tabernaku-
lum. W o³tarzu bocznym, dedykowanym patronowi parafii, znajduj¹ siê
wizerunki �wiêtego Floriana i �wiêtego Antoniego, a w o³tarzu �wiêtego
Rocha - obrazy �wiêtego Rocha i �wiêtego Walentego. Zabytkowy ko-
�ció³ek jest centrum ¿ycia duchowego tutejszej wspólnoty. W nim odby-
waj¹ siê wszystkie wiêksze uroczysto�ci. Duchowo�æ wiernych umacnia-
j¹ wspólnoty formacyjne i religijne: Liturgiczna S³u¿ba O³tarza, schola
dzieciêco-m³odzie¿owa, grupa modlitewna Odnowy w Duchu �wiêtym.
W pobliskich wioskach istniej¹ ko³a ̄ ywego Ró¿añca. Od 2009 roku pro-
boszczem parafii Nowe jest ksi¹dz Krzysztof Ku�mirek, nastêpca ks. Ta-
deusza Przybylskiego. Parafialne �wiêta - to odpusty we wspomnienie
�wiêtego Floriana - 4 maja i �wiêtego Rocha - 16 sierpnia (przenoszony
na niedzielê). Jerzy Papiewski
(Na podstawie ksi¹¿ki �Ko�cio³y Diecezji £owickiej - Nasze dziedzictwo�)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

3 kwietnia 2012 r.

O Dniu Kobiet pamiêtali uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 6 w Kutnie.
Wszystkim paniom tu pracuj¹cym zrobili niespodziankê. Podczas okolicz-
no�ciowego apelu uczniowie klas IIc i Vb pod kierunkiem nauczycielek
Danuty Zieñkowicz i Agnieszki Dêbskiej zaprezentowali program arty-
styczny, tre�ci¹ którego by³y krótkie scenki, skecze i piosenki, oczywi�cie
o tematyce zwi¹zanej z kobietami. Pierwsza czê�æ programu dotyczy³a
kobiet w sensie ogólnym, druga natomiast mówi³a o typach kobiet:
gospodyni domowej, intelektualistki, wampa, szlachetnego anio³a, dobrego
kumpla. Narratorem tego pe³nego �miechu programu by³ Przemek
Kucharski z klasy Vb graj¹cy profesora znaj¹cego siê na charakterach
kobiet. Podsumowaniem tego przedstawienia by³o stwierdzenie �profe-
sora� � i¿ wszyscy panowie dostan¹ tak¹ kobietê, na jak¹ sobie zas³u¿yli.
Na zakoñczenie uczniowie podarowali swoim paniom upominki w postaci
tabliczek czekolady.            /a.b./

UCZNIOWSKIE ŻYCZENIA

W Gimnazjum Nr 2 przeprowadzono kolejne ju¿ mistrzostwa tej szko³y
w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej. Nauczyciele w-f
Marzanna Kroczek i Andrzej Karbowski przygotowali do nich 62 uczniów.
Zawody odbywa³y siê w kategorii dziewcz¹t i ch³opców, strzelano z po-
zycji stoj¹cej (10 strza³ów). Dla wielu uczniów by³ to pierwszy ich udzia³
w tego rodzaju zawodach. Wszystko wskazuje na to, ¿e najlepsi z nich
bêd¹ reprezentowaæ gimnazjum w dniu 26 marca w miêdzyszkolnych
zawodach, które przeprowadzone zostan¹ równie¿ w Gimnazjum Nr 2.
W grupie ch³opców kolejno�æ by³a nastêpuj¹ca: Dawid Mazur, Bartosz
Pawlak i Piotr B³aszczyk. W�ród dziewcz¹t najlepiej strzela³y: Aleksan-
dra Szwenderska, Aleksandra Zawadzka i Magdalena Zieliñska. Dla
najlepszych nagrody ksi¹¿kowe ufundowa³ dyrektor szko³y Juliusz
Sieradzon. Organizacyjnie zawody wspomagali dzia³acze Zarz¹du Powia-
towego LOK.           /A.B./

NIE ZAWSZE CELNIE

14 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie odby³a siê Szkolna
Konferencja Dnia Bezpiecznego Internetu. Zosta³a ona zorganizowana
w zwi¹zku z europejskimi obchodami DBI oraz ogólnopolsk¹ akcj¹ Szko³a
z Klas¹ 2.0, do której w tym roku przyst¹pi³a kutnowska �dziewi¹tka�.
Celem spotkania by³o propagowanie zasad bezpieczeñstwa i netykiety
w Internecie, zwrócenie uwagi na znaczenie TIK, czyli technologii infor-
macyjno- komunikacyjnej w ¿yciu doros³ych i dzieci. Uczniowie klas
szóstych pod kierunkiem  Aliny Limanowskiej i Ewy Potockiej zaprezen-
towali przygotowane przez siebie  prezentacje multimedialne nt. cyber-
przemocy, zagro¿eñ,  netykiety, bezpieczeñstwa w Sieci. Nakrêcili filmy
pokazuj¹ce jak wspólnie z rodzicami odkrywaj¹ cyfrowy �wiat czy
bezpiecznie surfuj¹ w Internecie. Wykonali  komputerowe komiksy i prze-
prowadzili prelekcjê. Kulminacyjnym punktem spotkania by³a wideokon-
ferencja  z podkomisarzem Grzegorzem Olesiñskim, przedstawicielem
Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, który odpowiada³ na pytania
uczniów dotycz¹ce przypadków cyberprzemocy na terenia naszego
miasta. Udzieli³ tak¿e wskazówek jak chroniæ siê przed cyberbullyingiem.
Na zakoñczenie konferencji nawi¹zano do szkolnego Kodeksu Szko³y
z klas¹ 2.0. Uczniowie poprzez g³osowanie opowiedzieli siê za bezpiecz-
nym korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnej w codziennym
¿yciu oraz za zg³êbianiem jej tajników wraz z rodzicami i dziadkami.

BEZPIECZNY INTERNET

Zespó³ trenera S³awomira Podemskiego zosta³ mistrzem powiatu kutnow-
skiego w ramach Licealiady pokonuj¹c ZS ¯ychlin 2:0 oraz ZS 3 im.
Grabskiego Kutno 2:1 i bêdzie reprezentowa³ Ziemiê Kutnowsk¹ w za-
wodach rejonowych w Rawie Mazowieckiej. �Staszic�: Krzysztof ¯ydowo,
Micha³ Wo�niak, Filip Gawroñski, Rafa³ W³odarczyk, Kamil Matuszewski,
Bart³omiej Nykiel, Kamil Jaros, Przemys³aw Bielawski, Krzysztof Sadowski,
Maciej Rogala, Jakub Nadolski, Marcin Przepiórkowski, Maciej Wróblewski.

STASZIC NAJLEPSZY




