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RECYTOWALI „DLA NIEPODLEGŁEJ”

W �rodê, 7 listopada br., w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez
Polskê niepodleg³o�ci, w Zespole Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie
odby³ siê Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej �Dla Niepodleg³ej�.

(ci¹g dalszy - strona 5)

DOBRZE WYKORZYSTALIŚMY
SZANSĘ!

Rozmowa ze Zbigniewem Burzyñskim,
prezydentem Miasta Kutno

- Dobieg³a koñca czwarta Pana kadencja, spory wiêc �szmat�
czasu� Co Pan zalicza do najwiêkszych sukcesów tego okresu?
- Jest kilka spraw, które uwa¿am za zbiorowe, ale tak¿e i osobiste
sukcesy. Do naszych osi¹gniêæ w zakresie rozwoju gospodarczego
mo¿emy zaliczyæ utworzenie nowej dzielnicy przemys³owej,
a zw³aszcza Podstrefy Kutno £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Podj¹³em du¿e ryzyko decyduj¹c siê na wyposa¿enie we
wszystkie media gruntów miejskich. Op³aca³o siê. Bezpo�rednim
skutkiem tych dzia³añ by³o pozyskanie kilkudziesiêciu nowych
inwestorów i w znacznej mierze z kapita³em zagranicznym.

(ci¹g dalszy - strona 2)

KUTNOWSKI POZYTYWISTA

W przeddzieñ obchodów stulecia odzyskania przez Polskê niepod-
leg³o�ci, w sobotê 10 listopada 2018 roku, mieszkañcy Kutna wziêli
udzia³ w ods³oniêciu pomnika dr. Antoniego Troczewskiego,
Honorowego Obywatela Naszego Miasta. To wyj¹tkowe wydarzenie
mia³o miejsce przed budynkiem Urzêdu Stanu Cywilnego, dawnej
willi doktora.     (ci¹g dalszy - strona 15)

PATRIOTYCZNIE W KRZYŻANOWIE

Od z³o¿enia wi¹zanek kwiatów, pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym
poleg³ych mieszkañców gminy Krzy¿anów w wojnie 1914-1920 roku,
rozpoczê³y siê 9 listopada 2018 r. uroczysto�ci z okazji setnej rocznicy
odzyskania niepodleg³o�ci.           (ci¹g dalszy - strona 4)

NARODZINY NIEPODLEGŁOŚCI

W pi¹tek, 9 listopada, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk
nad Bzur¹ w Szewcach Nadolnych �wiêtowano setn¹ rocznicê
odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci oraz dokonano podsumo-
wania projektu szkolnego pt.: �Narodziny Niepodleg³o�ci�.

(ci¹g dalszy - strona 4)

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne, ogólnopolskie uroczysto�ci mia³y szczególny charakter.
Obchodzone by³y w 100 rocznicê Odzyskania przez Nasz Kraj
Niepodleg³o�ci. Tak by³o i w Mie�cie Ró¿ Kutnie.

(ci¹g dalszy - strona 8)

9 listopada w Szkole Podstawowej im. W³. St. Reymonta w Go³ê-
biewku odby³a siê uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodleg³o�ci przez Polskê. Szko³a w³¹czy³a siê w akcjê
MEN �Rekord dla Niepodleg³ej�, dlatego akademia rozpoczê³a
siê o godz. 11.11 od�piewaniem 4 zwrotek Mazurka D¹browskiego.
Pó�niej uczniowie zaprezentowali czê�æ artystyczn¹ pt.�Droga do
wolno�ci�.

REKORD
DLA NIEPODLEGŁEJ

GMINNE MIESZKANIA
SOCJALNE

Wójt Jerzy Bry³a, przewodnicz¹cy Rady Gminy Kutno Dariusz
Mroczek i so³tys Bielawek Jan Starba³a w trakcie przecinania oko-
liczno�ciowej szarfy przy oddaniu do u¿ytku mieszkañ socjalnych.
Koszt modernizacji budynku wyniós³ 606.016.97 z³, w tym wk³ad
gminy 333.309,34 z³, a reszta - Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wykonawc¹ by³a kutnowska firma �Fureks� Zbigniewa Furmañ-
skiego, nadzór - Dyrekcja Inwestycji w Kutnie.

(ci¹g dalszy - strona 3)

BRAWA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W niedzielê, 18 listopada, do Kutnowskiego Domu Kultury, dzie-
ci  miejscowych przedszkoli zaprosi³y swoich rodziców, wycho-
wawców i przyjació³ na program artystyczny po�wiêcony 100-
leciu odzyskania niepodleg³o�ci przez Polskê.

(ci¹g dalszy - strona 3)



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 23/492 • 20 LISTOPADA 2018 R.2
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Rozmowa ze Zbigniewem Burzyñskim, prezydentem Miasta Kutno

DOBRZE WYKORZYSTALIŚMY SZANSĘ!

Wnêtrza willi dr. Antoniego Troczewskiego.

Pomnik dr. Antoniego Troczewskiego.

¯³obek Miejski �Weso³a ³¹ka�.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Obecnie zak³ady dzia³aj¹ce na terenie dzielnicy przemys³owej
Sklêczki zatrudniaj¹ ponad 9 tys. osób. Nak³ady inwestycyjne
w samej tylko Podstrefie Kutno wynios³y dotychczas ok. 2,8 mld z³.
Jednym z efektów rozwoju przemys³u jest osi¹gniêcie najni¿szego
wska�nika bezrobocia w mie�cie od lat 90-tych, który obecnie
kszta³tuje siê na poziomie ok. 6%, a przypomnê, ¿e wynosi³o
ponad 25%.
W czasie minionych kadencji zmodernizowano lub wybudowano
ponad 120 ulic na ogóln¹ liczbê 304 wszystkich ulic w mie�cie.
Wybudowali�my ponad 600 nowych mieszkañ zarówno komunal-
nych, jak i w ramach Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego,
których koszt przekroczy³ 53 mln z³. Uda³o siê równie¿ przej¹æ
g³ównie od PKP i zaadaptowaæ prawie 120 lokali zwiêkszaj¹c tym
samym mieszkaniowy zasób miasta.
Mówi¹c o dorobku minionej kadencji chcia³bym podziêkowaæ
osobom, których profesjonalizm, sumienno�æ i oddanie w realizacjê
zadañ zapewni³y w³a�ciwe funkcjonowanie i rozwój naszego
Miasta. Serdecznie dziêkujê radnym Rady Miasta Kutno, preze-
som i dyrektorom miejskich spó³ek, jednostek organizacyjnych
oraz wszystkim pracownikom samorz¹dowym.
- Kutno sta³o siê wielkim beneficjentem �rodków z Unii
Europejskiej. Jakie inwestycje wymieni³by Pan w Kutnie jako
sztandarowe?
- Lista jest d³uga. W tej kadencji zakoñczyli�my proces termomo-
dernizacji szkó³, przedszkoli i instytucji miejskich. Unia Europejska
dofinansowa³a remont wielu naszych obiektów, m.in. dawnego
Domu Dochodowego Stra¿y Ogniowej, w którym dzi� mie�ci siê
Centrum Teatru, Muzyki i Tañca. Wspólnie z powiatem uda³o siê
wyremontowaæ wiadukt nad torami kolejowymi w ci¹gu ulicy
£êczyckiej. Du¿ym udogodnieniem komunikacyjnym by³o oddanie
do u¿ytku zachodniej obwodnicy miasta ³¹cz¹cej ul. Toruñsk¹
z ul. Mickiewicza. Przeprowadzili�my pe³n¹ modernizacjê Kut-
nowskiego Domu Kultury i Dworku Modrzewiowego (siedziby
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku i Towarzystwa Przy-
jació³ Ziemi Kutnowskiej). Powsta³ tak¿e Aquapark Kutno, który
odwiedzi³o ju¿ ponad 1,5 miliona go�ci. To chyba najczê�ciej
odwiedzany kutnowski obiekt sportowo-rekreacyjny. �rodki
unijne wykorzystali�my równie¿ na modernizacjê i rozbudowê
Grupowej Oczyszczalni �cieków oraz Stacji Uzdatniania Wody
przy ulicy Granicznej.
- Wróæmy do realiów dnia dzisiejszego. Przed miastem kolejne
du¿e inwestycje z dofinansowaniem unijnym.
  � Jest kilka wa¿nych zadañ, na które miasto pozyska³o �rodki
z UE. Realizujemy projekt modernizacji komunikacji miejskiej.
Jeszcze w tym roku og³osimy przetarg na zakup autobusów elek-
trycznych. We wrze�niu br. oddali�my do u¿ytku Centrum Seniora
przy ul. Wyszyñskiego. Piêknie odrestaurowana zosta³a willa dra
Antoniego Troczewskiego (siedziba USC), przed któr¹ w przed-
dzieñ stulecia odzyskania niepodleg³o�ci uroczy�cie zosta³ ods³o-
niêty pomnik doktora. Przy ul. Wyszyñskiego zakoñczono tak¿e

budowê ¿³obka miejskiego �Weso³a ³¹ka� dla 50-ciorga maluchów.
Aktualnie du¿ym problemem dla nas jest przede wszystkim ogromny
wzrost cen w budownictwie. Dotacje unijne s¹ sta³e, a szacowanie
projektów sk³adanych do Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi przy-
gotowane by³o na podstawie cen materia³ów budowlanych z 2016
roku. St¹d ca³y dodatkowy wysi³ek finansowy, przekraczaj¹cy
kilkana�cie milionów z³otych, spoczywa na bud¿ecie samorz¹du
miejskiego. Liczê jednak, ¿e g³ówne inwestycje, jakie za³o¿yli-
�my w planach wieloletnich, jak rewitalizacja Pa³acu Saskiego,
przebudowa placu Wolno�ci, biblioteki miejskiej czy budowa
rozarium i �cie¿ki rowerowej wzd³u¿ rzeki Ochni, uda nam siê
zrealizowaæ. Bêdzie trudno, ale damy radê!
- Jak kszta³towa³ siê bud¿et miasta na przestrzeni tych kadencji?
- Powiem krótko, w 2003 roku zaczynali�my od kwoty oko³o
65 mln z³otych, obecnie bud¿et przekracza kwotê 250 mln z³. Na
przestrzeni tych lat bud¿et miasta zwiêkszy³ siê 4-krotnie. Dochody
z tytu³u udzia³ów w podatku dochodowym od firm (CIT) zwiêk-
szy³y siê odpowiednio z 1,5 mln z³ w 2003 roku do oko³o 5 mln z³
w tym roku. Natomiast udzia³y w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT) w tym okresie wzros³y z 12,6 mln z³ do plano-
wanych 48 mln z³ w roku przysz³ym. Wiêksze z roku na rok
dochody bud¿etowe skutkowa³y wiêkszymi wydatkami na inwe-
stycje miejskie, o�wiatê, pomoc spo³eczn¹, kulturê czy sport. Dziêki
temu miasto mog³o zrealizowaæ wiele wa¿nych inwestycji popra-
wiaj¹cych warunki ¿ycia mieszkañców.
- Czy dobr¹ kondycjê gospodarcz¹ Miasta Kutna zauwa¿ono
w rankingach?
- W Ogólnopolskim Konkursie �Wzorowa Gmina� Miasto otrzy-
ma³o Statuetkê Lidera w dziedzinie �Gospodarka� - za tworzenie
korzystnych warunków dla inwestorów. Szczególnie znaczenie ma
dla mnie tytu³ �Samorz¹dowego Mened¿era Regionu�, który otrzy-
ma³em w rankingu przygotowanym przez Redakcjê �Pulsu
Biznesu�. To wyró¿nienie jest przyznawane przez innych samo-
rz¹dowców, dlatego tym wiêksza nasza satysfakcja z dotychcza-
sowej pracy na rzecz rozwoju miasta.
Kolejn¹ dobr¹ informacjê przyniós³ nam raport Szko³y G³ównej
Handlowej zatytu³owany �Atrakcyjno�æ inwestycyjna regionów
2017�. Kutno po raz drugi zosta³o wyró¿nione �Z³ot¹ Gwiazdk¹�,
co oznacza najwy¿sze noty we wszystkich kategoriach. To nastraja
optymistycznie i zapewniam Pañstwa, ¿e Kutno nie powiedzia³o
jeszcze ostatniego s³owa w zakresie pozyskiwania nowych inwe-
storów.
- Jak Pan ocenia, czy przyjê³a siê ró¿ana strategia miasta? Mija
6 lat odk¹d miasto rozpoczê³o j¹ realizowaæ.
- Ró¿ana idea cieszy siê coraz wiêkszym uznaniem kutnian,
którzy chêtnie identyfikuj¹ siê z ni¹ uprawiaj¹c ró¿e w swoich
ogródkach, czy te¿ w³¹czaj¹c siê w ró¿nego rodzaju inicjatywy
lokalne. To nas bardzo cieszy i napawa optymizmem. Tradycje
ró¿ane Kutna to niew¹tpliwie wielki atut i wyró¿nik, który sta³ siê
jednym z podstawowych elementów budowania to¿samo�ci

lokalnej w ramach strategii marki �Kutno � Miasto Ró¿�. My jako
samorz¹d rozpoczêli�my tê pracê poprzez rokroczne nasadzenia
krzewów ró¿anych w ca³ym mie�cie, których pojawi³o siê ju¿
kilkadziesi¹t tysiêcy. Dociera do nas wiele pozytywnych opinii na
temat ujednoliconego Systemu Informacji Miejskiej w postaci
tabliczek z informacj¹ uliczn¹ i adresow¹, czy o obiektach zabyt-
kowych. Upamiêtniamy tak¿e kutnowskich hodowców ró¿ nadaj¹c
ulicom ich imiona. Dobrze zosta³ równie¿ przyjêty projekt pod
nazw¹ �Ró¿ana Rodzina�, gdzie witamy najm³odszych mieszkañ-
ców miasta i przekazujemy ich rodzicom drobne upominki. Mam
nadziejê, ¿e te dzia³ania, wspólnie podejmowane z mieszkañcami,
podkre�laj¹ i utrwalaj¹ ró¿any charakter naszego miasta. Wyko-
rzystujemy historyczny �kapita³ ró¿y� po to, aby tworzyæ warunki
sprzyjaj¹ce pozytywnym i trwa³ym zmianom w ¿yciu mieszkañców
wspó³tworz¹cych miasto.
- Z pewno�ci¹ nie sposób tego okresu podsumowaæ w zakresie
wydarzeñ kulturalnych.
- Najwiêkszy rozwój odnotowali�my w kulturze. Przypomnê, ¿e
jeszcze 5 lat temu zdarza³y siê problemy z satysfakcjonuj¹c¹
frekwencj¹, dzi� rzecz nie do pomy�lenia. Organizowane przez
samorz¹d i nasze instytucje wydarzenia, koncerty i spektakle
ciesz¹ siê wielkim zainteresowaniem i znajduje to potwierdzenie
w stale rosn¹cej frekwencji.
Mamy wiele ciekawych wydarzeñ kulturalnych, a w�ród nich naj-
wa¿niejsze to: �wiêto Ró¿y, Kutnowska Majówka, Ogólnopolski
Festiwal Jeremiego Przybory �Stacja Kutno�, Festyn Saski, Ogól-
nopolski Festiwal Z³oty �rodek Poezji, Przegl¹d Teatrów Dzie-
ciêcych i M³odzie¿owych �£apa�, czy Ogólnopolski Konkurs
Literacki i Festiwal Szaloma Asza. Z roku na rok ich formu³y s¹
wzbogacane o nowe tre�ci i elementy, aby sprostaæ oczekiwaniom
coraz bardziej wymagaj¹cego odbiorcy. Co roku kalendarz
wydarzeñ kulturalnych proponowanych przez nasze instytucje jest
bardzo ciekawy, a nawet pokusi³bym siê o stwierdzenie �imponu-
j¹cy�. Jestem pe³en uznania dla bogatego dorobku tych instytucji,
na który sk³ada siê praca wielu zaanga¿owanych ludzi.
Niew¹tpliwie na poprawê jako�ci �wiadczonych us³ug w zakresie
kultury maj¹ wp³yw zadania inwestycyjne przeprowadzone przez
samorz¹d przy wsparciu �rodków unijnych. To, co mamy nadziejê
jeszcze zrealizowaæ, to odbudowa Pa³acu Saskiego wraz z budow¹
kompleksu muzealnego oraz rozbudowy biblioteki miejskiej.
- Od pocz¹tku, czyli ju¿ od czterech kadencji, nieprzerwanie jest
Pan wybierany na Prezydenta Miasta przez mieszkañców Kutna
i to ju¿ w pierwszej turze wyborczej. Nadto, w poprzednich
wyborach, Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Burzyñskiego
osi¹gn¹³ swoisty rekord �wiata! Zdoby³ wszystkie, 21 mandatów
wyborczych, do Rady Miasta Kutna!
- No có¿, dopisa³o nam szczê�cie, a w czê�ci i metoda wyborów.
Tak¿e fakt, ¿e nasz Komitet Wyborczy nigdy nie by³ partyjny, ale
samorz¹dowy. Chocia¿... nawet w tym sk³adzie �samych swoich�
wbrew pozorom, nie by³o to dla mnie takie ³atwe ¿ycie�
Jednak jestem przekonany, ¿e w sumie zapracowali�my na nasz
wspólny sukces równie¿ osi¹gniêciami gospodarczymi, spo³ecz-
nymi i kulturalnymi. Po prostu:

DOBRZE WYKORZYSTALI�MY
SZANSÊ!

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Tradycyjna ogólnopolska akcja wysy³ania kartek jest efektem wielolet-
niej wspó³pracy szko³y z Muzeum Józefa Pi³sudskiego w Sulejówku.
Szkolne przedsiêwziêcie koordynuje biblioteka szkolna z Samorz¹dem
Uczniowskim. Akcji towarzyszy okoliczno�ciowa wystawa �Patron szko³y
Józef Pi³sudski i jego epoka� prezentuj¹ca bogate zbiory biblioteczne
ksi¹¿ek i materia³ów dotycz¹cych patrona szko³y.

Wysy³amy ¿yczenia z okazji Stulecia Niepodleg³o�ci

OKOLICZNOŚCIOWA KARTKA
Od rana w pi¹tek, 9 listopada 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie uczniowie, nauczyciele i rodzice mieli
mo¿liwo�æ wysy³ania okoliczno�ciowych kartek z motywem patriotycz-
nym do bliskich i znajomych z pozdrowieniami i ¿yczeniami. Kartki by³y
bezp³atne i nie wymaga³y znaczka pocztowego.

Jubileusz
Jubileuszow¹ konferencjê z okazji
25-lecia dzia³alno�ci zorganizowa³a
17 listopada Agencja Rozwoju
Regionu Kutnowskiego S.A. Jej
aktualnym prezesem jest Mariola
Grodnicka. To firma prywatno-
samorz¹dowa.

Hubertus
Zarz¹d Ko³a £owieckiego �Dzik�
w Kutnie zorganizowa³ 18 listopada
��wiêtego Huberta� w siedlisku
Ko³a, w raciborowskim lesie.

Zawadzka w Kutnie
W �rodê, 28 listopada, w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca odbêdzie siê
�Podwieczorek z Magdalen¹
Zawadzk¹�.

Kutnowska Karczma
Piwna
W pi¹tek, 16 listopada, XVI Wêd-
karsk¹ Karczmê Piwn¹ zorganizo-
wa³o w restauracji hotelu �Avis�
w Kutnie Ko³o nr 109 Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego �Metalurg�
Kutno (prezes Zbigniew Gralewski).

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Szczê�liwi mieszkañcy trzech nowych i eleganckich mieszkañ. Od
lewej: Katarzyna Sobczyk, rodzina Marcina i Natalii Kubiaków
oraz rodzina Kingi i Kamila £adziñskich. S¹ to mieszkania
socjalne na okres oczekiwania... w³asnych mieszkañ, nie d³u¿ej
ni¿ piêæ lat. Nasze gratulacje!

GMINNE MIESZKANIA
SOCJALNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Gospodarzem wydarzenia by³o Przedszkole Miejskie nr 15 �Bajka�,
za� ca³¹ imprezê prowadzi³a Ma³gorzata Zab³ocka. Na scenie
zaprezentowa³o swe umiejêtno�ci aktorskie ponad 60 dzieci. Po-
dziwiano piêkne stroje, �piew patriotycznych piosenek i swobodê
na scenie. Ka¿de z przedszkoli przygotowa³o co� innego, ale wspól-
nym mianownikiem by³a niepodleg³o�æ, patriotyzm, polsko�æ. Na
scenie zaprezentowane zosta³y programy nie tylko na weso³o, ale
i z powag¹. Przyk³adem mo¿e byæ program pod tytu³em �Krótka
historia Polski � od zniewolenia do niepodleg³o�ci�, pokazany
przez Przedszkole Miejskie nr 15. Wprowadzeniem muzycznym
do niego by³ wystêp wokalny Antoniego Marca, absolwenta �piêt-
nastki�, który za�piewa³ �Modlitwê katyñsk¹�. Ten niedzielny
program artystyczny by³ powtórzeniem XVI Miêdzyprzedszkol-
nego Przegl¹du Ma³ych Form Scenicznych, jaki mia³ miejsce dwa
tygodnie temu, równie¿ w KDK.         /A.B./

Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej wyliczyli Edukacyjn¹
Warto�æ Dodan¹ za lata 2016-2018. To wska�niki najbardziej
obiektywnie oceniaj¹ce pracê szko³y, gdy¿ porównuj¹ wiedzê uzy-
skan¹ na egzaminie gimnazjalnym z wynikiem maturalnym. W�ród
123 �ogólniaków� ca³kiem nie�le �wypad³y� kutnowskie licea,
z których I LO im. J.H. D¹browskiego �uzyska³o� - niomen omen
- 13 lokatê, a II LO im. J. Kasprowicza - 36 miejsce.

BRAWA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

WARTOŚCI DODANE
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WIEŚCI GMINNE
Jubilatka
Robotnicza Spó³dzielnia Mieszka-
niowa �Pionier� w Kutnie �wiêtuje
swoje 60-lecie. Powsta³a - wed³ug
rejestru s¹dowego 24 pa�dziernika
1958 r. Utworzono j¹ dla zaspoko-
jenia �g³odu mieszkaniowego�,
g³ównie jej cz³onków za³o¿ycieli.
Ten okres trwa³ do 1962 r. (osiedle
Staszica I) po czym przekszta³ci³a
siê w spó³dzielnie inwestycyjn¹
(1965 r.), a nastêpnie inwestycyjno-
eksploatacyjn¹ (1966-1992). Aktu-
alnie to spó³dzielnia eksploatacyjna
z niewielk¹ liczb¹ inwestycji.

KULINARNE WARSZTATY

Warsztaty s¹  jednym z elementów dzia³añ zaplanowanych w ramach
wspierania rodzicielstwa zastêpczego, w ramach bloku �W dobrym domu�,
który obejmuje dzia³ania integracyjno-edukacyjne. Podczas Warsztatów
dzieci i m³odzie¿ wspólnie z opiekunami przygotowa³y min. jab³ecznik,
rogaliki dro¿d¿owe, ciasteczka kruche i owsiane, babeczki z owocami,
koktajle owocowe oraz kanapki.. Ponadto uczestnicy przygotowali piêknie
ubrany jesienny stó³ przy, którym wspólnie zasiedli i konsumowali w³a-
snorêcznie wykonane specja³y. Dzieci i doro�li bawili siê wspaniale;  mi³o
i aktywnie spêdzili wspólnie czas.        Dorota Æwirko-Godycka

Stowarzyszenie �Wyspa Skarbów�, we wspó³pracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, zorganizowa³o w ramach programu �Dom i rodzina tu
wszystko siê zaczyna� warsztaty kulinarne. Ich organizacjê wspó³finan-
sowano ze �rodków Zarz¹du Województwa £ódzkiego w ramach �Pro-
gramów na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastêpczej�. Uczestniczy³y
w nich dzieci i m³odzie¿ z rodzin zastêpczych i placówek opiekuñczo-
wychowawczych z terenu powiatu kutnowskiego oraz ³êczyckiego.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
St¹d liczne poczty sztandarowe i mieszkañcy gminy przeszli do budynku
Gimnazjum im. II Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino, gdzie
w hali sportowej odby³a siê kolejna czê�æ tych patriotycznych uroczysto�ci
pod has³em: �Godno�æ, wolno�æ, niepodleg³o�æ�.  Po powitaniu wszyst-
kich zebranych dyrektor szko³y Dorota Kubiak krótko przypomnia³a
historiê wydarzeñ, w jakich brali udzia³ Polacy na przestrzeni minionych
stu lat. Punktualnie, o godzinie 11.11 wszyscy obecni za�piewali hymn
polski. Okoliczno�ciowe przemówienia wyg³osili m.in.: Andrzej Piotro-
wiak, starszy wizytator delegatury Kuratorium w Skierniewicach oraz
Jolanta Pietrusiak, która wyst¹pi³a w imieniu pos³a na Sejm RP Tadeusza
Wo�niaka. W przekazanym przez niego adresie zawarte zosta³y zdania:
�Z okazji Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci, w setn¹ rocznicê odrodze-
nia Polski, ¿yczê wszystkim moim Rodakom, aby nasza Ojczyzna zawsze
ju¿ by³a niepodleg³a, silna swoj¹ tradycj¹, histori¹ i tera�niejszo�ci¹, aby
zawsze troszcz¹c siê o sprawy wewnêtrzne i o ka¿dego cz³owieka, odgry-
wa³a wa¿n¹ rolê na arenie miêdzynarodowej. Niech dobro niepodleg³ej
Polski bêdzie dla wszystkich �wiêt¹ warto�ci¹, której nigdy nie damy
sobie odebraæ, któr¹ bêdziemy pielêgnowaæ zarówno w tym, jak i w na-
stêpnych pokoleniach�.

PATRIOTYCZNIE W KRZYŻANOWIE

Po ciekawym programie artystycznym, przygotowanym przez uczniów
szko³y, wspieranych przez  zespó³ �piewaczy Siemienice, nast¹pi³o wrê-
czanie nagród uczniom, którzy brali udzia³ w trzech konkursach: plastycz-
nym pod tytu³em �Moja Niepodleg³a� i �Ojcowie niepodleg³o�ci oczami
gimnazjalistów� oraz literackim � �Drogi do Niepodleg³ej�. Dziêkuj¹c
wszystkim za udzia³ w spotkaniu wójt gminy Krzy¿anów Tomasz
Jakubowski zaznaczy³, i¿ obecni w nim tworz¹ praktyczn¹ lekcjê historii.
Jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdziêczno�ci wobec Polaków,
którzy walczyli o woln¹, niepodleg³¹ Ojczyznê.          /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Honorowymi Patronatami imprezy byli: senator Przemys³aw B³aszczyk,
pose³ RP Tadeusz Wo�niak, starosta kutnowski Krzysztof Debich, Zarz¹d
Oddzia³u Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kutnie, wójt
gminy Bedlno Krzysztof Ko³ach.
Dyrektor szko³y Jolanta Rosó³ przywita³a wszystkich przyby³ych, w tym
go�ci specjalnych Alicjê Wachnianin-Mêcinê � wizytatora £ódzkiego
Kuratorium O�wiaty, Magdalenê Gawroñska � kierownika Centrum Us³ug
Wspólnych Gminy Bedlno, Artura Zieliñskiego � asystenta pos³a na Sejm
RP Tadeusza Wo�niaka, W³odzimierza Klimeckiego - przewodnicz¹cego
Zarz¹du Oddzia³u Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana
w Kutnie, dh Ludwika Zalewskiego, Sylwestra Trembaczyka - radnego
Gminy Bedlno oraz Beatê Janick¹ i Annê Ratajczyk - przedstawicielki
Rady Rodziców, Jana Wojciechowskiego - so³tysa So³ectwa Szewce
Nadolne, S³awomira Dominiaka - so³tysa So³ectwa Szewce Owsiane,
Zespó³ �piewaczy ¯eroniczanki i Szewcowianki, Kapelê Ludow¹ Wita-
szewiacy.

NARODZINY NIEPODLEGŁOŚCI

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i od�piewaniu hymnu szkolnego
zebrani mogli obejrzeæ cze�æ artystyczn¹ przygotowan¹ pod kierunkiem:
Anny Zawi�lak, Magdaleny Grabowskiej i Agnieszki Miedziñskiej.
Informacje historyczne zosta³y w niej poprzeplatane patriotycznymi
wierszami i piosenkami. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ taniec ze wst¹¿kami
wykonany przez uczniów klasy II i III. G³ówn¹ rolê odegra³a w nim
Ojczyzna � Polska (Wiktoria Grabowska) oraz Józef Pi³sudski (Bartosz
Ratajczyk). Na koniec wystêpu uczniowie klasy V i VII, w przepiêknych
strojach, zatañczyli poloneza. Aby nadaæ spotkaniu jeszcze wiêkszy
historyczny rys nauczycielki postanowi³y dopasowaæ swoje stroje do cza-
sów, kiedy to Polska odzyska³a niepodleg³o�æ. Ich kreacje cieszy³y siê
zainteresowaniem.

Pani dyrektor podziêkowa³a wszystkim tym, którzy zaanga¿owali siê w
realizacjê szkolnego projektu �Narodziny Niepodleg³o�ci� � dzieciom,
nauczycielom, rodzicom, ale tak¿e honorowym patronatom, którzy przez
9 miesiêcy trwania projektu wspierali nasz¹ szko³ê nagrodami w ró¿nych
konkursach. Uczniowie wrêczyli im wykonane przez nauczycieli bia³o-
czerwone ró¿e. Nastêpnie pani dyrektor zaprosi³a do obejrzenia prezenta-
cji multimedialnej dokumentuj¹cej dzia³ania patriotyczne zrealizowane
podczas ostatnich dziewiêciu miesiêcy. Przygotowa³a j¹ i omówi³a Kata-
rzyna Kubiak. Ostatnim punktem uroczysto�ci by³o wspólne �piewanie
piosenek ¿o³nierskich i patriotycznych. Kapela Ludowa Witaszewiacy
zadba³a o muzykê na ¿ywo, za� panie z zespo³ów �piewaczych chêtnie
w³¹czy³y siê do �piewania z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami.
Punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy zgromadzeni za�piewali nasz hymn
pañstwowy �Mazurek D¹browskiego�, tym samym w³¹czaj¹c siê do ogól-
nopolskiej akcji. /SP Szewce Nadolne/

Sw¹ dzia³alno�æ RSM �Pionier�
prowadzi³a na terenie trzech miast,
równie¿ w Kro�niewicach
i ¯ychlinie.
Z okazji 60-lecia Zarz¹d RSM
�Pionier� w Kutnie organizuje
23 listopada 2018 r. okoliczno�ciowe
spotkanie z dzia³aczami w �wietlicy
spó³dzielni. Nasze Gratulacje!

Redakcja

A to ciekawe...
W województwie ³ódzkim s¹: 133
gminy, którymi rz¹dz¹ wójtowie;
33 gminy, którymi rz¹dz¹ burmi-
strzowie i 11 miast prezydenckich.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

15 grudnia 2018 r. od godz. 8:00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Urodzi³a siê w 1954 roku w grodzie nad S³udwi¹. Jest absolwentk¹ m.in.
miejscowego Technikum Elektrotechnicznego. Obecnie mieszka w D¹-
browie Górniczej. Jest cenion¹ w Polsce i na Starym Kontynencie poetk¹,
autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci oraz krytykiem literackim. Opublikowa³a
ponad dwadzie�cia zbiorów wierszy t³umaczonych na wiele jêzyków,
w tym m.in.: �Ogród Artemidy�, �Ciebie nie ma�, �Szelki bezpieczeñ-
stwa�, �Deklinacja�, �Wiersze dawne i nowe�. Jej poezj¹, która jest pe³na
refleksji, zadumy i ¿yciowej filozofii, zachwycaj¹ siê liczni krytycy lite-
raccy, w�ród nich prof. dr hab. Marian Kisiel z Uniwersytetu �l¹skiego.
Nasza rodaczka, która na ka¿dym kroku i podczas spotkañ z ni¹ podkre�la
czasy dzieciêce i m³odzie¿owe oraz szkolne w ¯ychlinie (przez co znako-
micie promuje to miasto) jest m.in laureatk¹ Nagrody Prezydenta D¹browy
Górniczej. Uhonorowana zosta³a równie¿ przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Odznak¹ �Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej�.
Czas chyba teraz na Jej rodzinny ¯ychlin! Co na to w³adze tego¿ Miasta,
do których wielokrotnie wystêpowali�my - jako Redakcja i mi³o�nicy Kul-
tury Ziemi Kutnowskiej - z wnioskiem o uhonorowanie Janiny Barbary
Soko³owskiej tytu³em �Honorowego Obywatela Miasta ¯ychlina�. Nie
by³o ¿adnego ze strony W³adz tego¿ Miasta odzewu! Niestety. Byæ mo¿e
teraz to nast¹pi. Czas najwy¿szy, bo naszym zdaniem (skromnym) pani
Janina Barbara na to Honorowe Uznanie na pewno zas³uguje. Czekamy
wiêc� Póki co prezentujemy w Naszym �P¯K� Jej ostatni wiersz, który
zosta³ zamieszczony w presti¿owym miesiêczniku spo³eczno-kulturalnym
��l¹sk� (nak³ad blisko 300 tysiêcy!).

Wariatkowo
tocz¹ polityczny spór, przyj¹æ nie przyj¹æ.
daæ im dach nad g³ow¹ albo pomóc w inny sposób.
jakby rozstrzygali narodow¹ partiê szachów o przetr¹con¹ nó¿kê ptaka
bo potem mo¿e siê okazaæ ¿e bój
i wcale nie chodzi³o o wojnê czy g³ód
brudni lecz umyci burzow¹ fal¹ p³yn¹ i p³yn¹
ich cia³a za burt¹, odnotowano takie zdarzenia jako IN*
porozrzucane bia³e piany na grzbietach lustra
w upiornym tañcu wywijaj¹ kozio³ki
Bóg musia³ siê zdrzemn¹æ w czasie tragedii tej i tamtej
w telewizji wy³awiaj¹ tê bezwzglêdn¹ noc
z czarnego oceanu

*IN - imigrant nieznany
Jerzy Micha³ Papiewski (te¿ rodem z ¯ychlina)

Janina Barbara Soko³owska rodem z ¯ychlina

UZNANA POETKA (ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysto�æ zosta³a objêta Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego.
W konkursie wziê³o udzia³ 22 uczestników z nastêpuj¹cych szkó³ podsta-
wowych oraz klas gimnazjalnych: Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Tade-
usza Ko�ciuszki w Kutnie, Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie, Szko³y Podstawowej Nr 5 im. Henryka
Sienkiewicza w Kutnie, Szko³y Podstawowej Nr 6 im. Marii Sk³odow-
skiej-Curie w Kutnie, Szko³y Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza
w Kutnie, Szko³y Podstawowej im. W³adys³awa Stanis³awa Reymonta
w Go³êbiewku, Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kro�niewicach, Szko³y Podstawowej
im. Kornela Makuszyñskiego w £aniêtach, Szko³y Podstawowej im.
Bohaterów Walk nad Bzur¹ w Szewcach Nadolnych, Szko³y Podstawowej
im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego
w Szczycie, Szko³y Podstawowej w Witoni. Artystyczne interpretacje
utworów patriotycznych ocenia³o jury w sk³adzie: przewodnicz¹ca
- Agnieszka Jó�wiak, wicedyrektor ZS Nr 1 w Kutnie oraz nauczyciele
jêzyka polskiego ZS Nr 1 w Kutnie: Anna Chmielecka, Anna Kozieñ,
Anna Mazur, Agata Sikorska i Anna Urbañska.

RRECYTOWALI „DLA NIEPODLEGŁEJ”

Andrzejkowe wróżby
We wspó³czesnym zmaterializowanym �wiecie
s¹ jeszcze dziewicze enklawy,
gdzie nitk¹ tradycji siê plecie,
wró¿enie na przysz³o�æ w otoczce zabawy.

Jest taka noc Andrzejkowa, podczas której
niegdy� wosk przelewano, dzi� stearynê.
Ka¿dy ogl¹da odlan¹ figurê
i do z³ej gry robi dobr¹ minê.

Panny przek³adaj¹ kolejne buciki,
który pierwszy próg przekroczy.
Jakby naprawdê tej wró¿by wyniki
decydowa³y, która wcze�niej obr¹czkê zoczy.

¯e w te wró¿by wierzymy troszeczkê,
tak naprawdê dziwiæ siê nie trzeba.
Stanowi¹ od prozy ¿ycia ucieczkê,
bo ludzie chc¹ te¿ igrzysk, nie tylko chleba.

Kazimierz Ci¹¿ela

Po burzliwych obradach jury wy³oni³o zwyciêzców. W�ród uczniów klas
VII-VIII szkó³ podstawowych: I miejsce zdoby³a Natalia Dêbska, SP Nr 2
im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie, II miejsce � Anna Kowalczyk,
SP im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ w Szewcach Nadolnych, III miejsce �
Maja Syska, SP Nr 1 im. T. Ko�ciuszki w Kutnie, wyró¿nienie � Amelia
Góral, SP im. W³. St. Reymonta w Go³êbiewku. W�ród gimnazjalistów
I miejsce zdoby³a Zofia Chmielecka, ZS Nr 1 w Kro�niewicach, II miejsce
� Natalia Sobczyk, SP Nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie, III miejsce
� Joanna Smakowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie, wyró¿nienie
� Marcelina Czajkowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie.
Nagrody g³ówne, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie,
wrêczyli: dyrektor szko³y Andrzej Pud³owski oraz Starosta Kutnowski
Krzysztof Debich. Dziêkujemy nauczycielom jêzyka polskiego za przy-
gotowanie uczniów, za� wszystkim uczestnikom gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów.

KULTURALNE PREZENTY
DLA CIEBIE I BLISKICH

Za chwilê zawita do nas przed�wi¹teczna gor¹czka i sza³ zaku-
pów. A my ju¿ teraz mamy dla Was kilka kulturalnych prezentów
na �wiêta i od �wiêta. Specjalnie dla tych bliskich Waszemu sercu
i dla Was samych. I pamiêtajcie, ¿e kulturalne rozpieszczanie nie
tuczy i to ¿aden grzech.

ALICJA MAJEWSKA I W£ODZIMIERZ KORCZ � dla sen-
tymentalnych, romantycznych marzycieli
Zapraszamy na sentymentalne spotkanie muzyczne, które popro-
wadzi Leszek Bonar. Roz�piewany i subtelny wieczór ju¿ 24 stycznia
2019 o 18:00 w KDK. Bilet: 50 z³.
ALIBI OD ZARAZ � w Walentynki dla zakochanych i singli po-
trzebuj¹cych alibi na wieczór
Wszystkich mi³o�ników lekkich i zabawnych komedii Teatru Ca-
pitol zapraszamy na solidn¹ dawkê humoru. Gwiazdorska obsada,
¿arty i romanse w KDK ju¿ 14 lutego 2019 o 18:00. Bilet: 95 z³.
RAZ DWA TRZY WA¯NE PIOSENKI � dla tych, co nie wstydz¹
siê wzruszeñ
Ten koncert to muzyczna podró¿ po muzycznym �wiecie zespo³u.
Adam Nowak na tle wa¿nych piosenek snuje opowie�æ o ¿yciu,
mi³o�ci, zakamarkach ludzkiej duszy � przygl¹da siê naszym przy-
warom, zadaje pytania o sens ¿ycia, mocuje siê z wiar¹ i niewiar¹.
Koncert nie tylko dla kobiet (wra¿liwi panowie tez s¹ równie mile
widziani). Zapraszamy 7 marca do KDK na godz. 18:00. Bilet 80 z³.

KRÓLEWNA �NIE¯KA � dla ma³ych i du¿ych, którzy wierz¹
w szczê�liwe zakoñczenia
Klasyczn¹ i piêkna bajkê zobaczymy w wykonaniu artystów
narodowego lwowskiego baletu oraz Royal Lviv Ballet. Roztañ-
czona bajkowa opowie�æ w KDK ju¿ 13 grudnia 2018 o 18:00.
Bilety: 70 z³ doro�li, 40 z³ dzieci do lat 12.
CZES£AW MOZIL I GRAJKOWIE PRZYSZ£O�CI � gwiaz-
dorski upominek.
Zapraszamy na koncert gwiazdy obecnej (tu mamy na my�li Cze-
s³awa Mozila) i gwiazd przysz³ych (grajków przysz³o�ci z Kutna
i okolic). �Czes³aw Mozil i Grajkowie Przysz³o�ci� to projekt,
w którym dzieci ze szkó³ muzycznych z ca³ego kraju, akompaniuj¹
muzykowi - Czes³awowi Mozilowi. Niezwyk³y koncert w KDK
ju¿ 10 stycznia 2019 o 18:00. Bilet: 30 z³.
KABARET M£ODYCH PANÓW � co� �miesznego dla ka¿dego
Zapraszamy na absolutn¹ premierê najnowszego programu Kaba-
retu M³odych Panów � TO JEST CHORE! Nowe pomys³y, nowe
skecze i nowe ¿arty w KDK ju¿ 17 stycznia 2019 o 17:30 i 20:30.
Bilet: 70 z³.

a s¹ w�ród nich: �Wojenko, wojenko�, �O mój rozmarynie�, �Marsz
I Brygady�. Ta patriotyczna p³yta, wydana przez KDK na 100 rocznicê
Odzyskania przez Polske Niepodleg³o�ci, jest te¿ doskona³¹ promocj¹
kutnowskich, muzycznych artystów.            /J.P./

PATRIOTYCZNA PŁYTA
Kutnowski Dom Kultury wyda³ w³a-
snym sumptem kr¹¿ek z 10 utworami.
Zatytu³owany on jest �Mojej bia³o-
czerwonej�. Nad ca³o�ci¹ nagrañ i wo-
kalnych opracowañ czuwa³a Katarzyna
Karolak-Rojewska, a aran¿acje zreali-
zowa³ Micha³ Chojnacki. Nagrañ
dokonano w studiu KDK i w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca. Wykonawcami
s¹ m.in.: Micha³ Dudkowski, Sekcja
Wokalna MDK w Kutnie, chór
uczniów szkó³ kutnowskich, Paulina
Wróblewska, Kacper Kita, Aleksander
Klembalski. Wszystkich, wzruszaj¹-
cych piosenek i pie�ni patriotycznych
s³ucha siê z ogromn¹ przyjemno�ci¹,
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton KWD

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Z innych szpalt
Z 529 uczelni zlikwidowano 71, proces likwidacyjny toczy siê w kolejnych
51, a 10 uczelni przerejestrowano lub przekszta³cono.
W Krajowym Rejestrze D³ugów jest ju¿ 2,71 mln Polaków, których d³ugi
wynosz¹ 52,8 mln z³.
700 tys. druhów nale¿y do ochotniczych stra¿y po¿arnych i dzia³a w ra-
mach ponad 16 tys. jednostek, przewa¿nie na wsi. Przegl¹d nr 43 (981)
863 tys. cudzoziemców wydano zezwolenia na pobyt i pracê zarobkow¹
w Polsce. 585 tys. to Ukraiñcy.
Jerzy Urban, redaktor naczelny: Najwa¿niejszym wynikiem wyborów jest
zniszczenie przekonania, ¿e obecnej w³adzy nie mo¿na siê pozbyæ.  (�Nie�)
Prof. Zbigniew Miko³ejko o szkole: Polska szko³a, jak mówi¹ najnowsze
badania, najmniej w skali �wiata uczy literatury, pisania i czytania.

Przegl¹d nr 45 (983) 5-12.11.2018 r.

Kolejowa niepodleg³o�æ
- Po³¹czenie kolejowe Kutno - Konin - Strza³kowo oddane w listopadzie
1921 r. by³o pierwsz¹ lini¹ wybudowan¹ od podstaw w niepodleg³ej Polsce.
- W 1924 roku £ód� uzyska³a po³¹czenie z Kutnem (a wiêc i Poznaniem
i Toruniem).
- W 1937 r. oddano do u¿ytku trasê z Kutna do... P³ocka.
- £¹cznie od wybuchu II wijny �wiatowej wybudowano oko³o 2,3 tysi¹ca
kilometrów nowych linii kolejowych.
- W 1926 r. powsta³y Polskie Koleje Pañstwowe (PKP)

(na podstawie �Superexpresu� z 10-12.11.2018 r.)

Seksbomby 100-lecia
Najseksowniejsz¹ z seksownych Polek wed³ug magazyny �CKM� zosta³a
Katarzyna Figura (56 lat). Wygra³a z Anet¹ Krêglick¹ (53 lata, Miss �wiata),
aktork¹ Juli¹ Wieniaw¹ (20 lat), Dod¹ (34 lata). Gra¿yna Szapo³owska
(65 lat) zajê³a 95 miejsce i przegra³a z Mari¹ Sk³odowsk¹-Curie (92).
Natomiast Weronika Rosati (54 lata) zajê³a 54 lokatê i wyprzedzi³a... Mariê
Konopnick¹ (65 lat) 88 miejsce

(na podstawie �Superexpresu� z 10-12.11.2018 r.)

Oby się udało
Czasy, w których przychodzi mi dokonaæ ¿ywota,
s¹ to czasy wyj¹tkowo niespokojne.
W Polsce, niezale¿nie czy upa³, czy s³ota,
rodacy tocz¹ ze sob¹ nieustann¹ wojnê.

Na razie jest to wojna bezkrwawa.
Toczy siê o to, kto ma rz¹dziæ krajem.
Na konwencjach, manifestacjach g³o�na wrzawa,
chêtni do w³adzy wyzwiskami obrzucaj¹ siê nawzajem.

Teoretycznie rz¹dziæ krajem winien Prezydent,
ten bezpo�rednio przez naród wybrany.
Tyle, ¿e w �wietle uprawnieñ, jest to rz¹du rezydent,
w dodatku przez dominuj¹c¹ partiê sterowany.

Je�li kiedy� zdecydujemy siê zmieniæ konstytucjê,
nie tylko ja jestem tego zdania,
¿e Prezydenta trzeba zmieniæ w instytucjê,
zdoln¹ do samodzielnego rz¹dzenia i decydowania.

Jeden warunek wszak¿e bym postawi³,
Prezydent m¹drym cz³owiekiem byæ musi.
Durnowatych doradców na bok niech odstawi,
a autorytaryzm niech go nie kusi.

Kazimierz Ci¹¿ela

Mieli�my piêkn¹, z³ot¹ jesieñ. Znowu zakwit³y m.in. kasztany...
Znowu od¿y³y biedronki, muchy... Ciekawe, ¿e ma³o by³o babiego
lata, ale i tak tegoroczna jesieñ przypomina³a albo lato, albo wiosnê.
Masz babo placek!
Czy wiecie pañstwo, ¿e za dwa miesi¹ce nie bêdzie  czym karmiæ
zwierz¹t!? W tym drobiu, którego jeste�my najwiêkszym wytwórc¹ -
Unii Europejskiej - 3,3 mln ton (47% na eksport). Chodzi o to, ¿e za
wiêcej ni¿ miesi¹c nie bêdzie mo¿na dawaæ zwierzêtom hodowlanym
paszy z soj¹ GMO. Tyle, ¿e innej - po prostu - nie ma...!!! Jak dotych-
czas na blisko 11 milionów to pasz, ponad 9 mln ton to na bazie gene-
tycznie modyfikowanej soi. Có¿ robiæ? Masz babo placek! Co prawda,
to prawda, ¿e ustawê w tej sprawie uchwalono w 2006 r. z terminem
obowi¹zuj¹cym 2008 r., ale przesuniêto termin wa¿no�ci na styczeñ
2013 r., a nastêpnie - styczeñ 2019 r. Poza tym wzrosn¹ ceny ¿ywno�ci,
a zw³aszcza miêsa drobiowego, wieprzowego i jaj. �Ale jaja� - twierdz¹
hodowcy, chocia¿ im daleko do ¿artu!!! Masz babo placek! Z badañ
prefercji ¿ywieniowych (Biostat na zlecenie SuperDrobiu) wynika,
¿e wieprzowinê wybra³by co czwarty ankietowany, a wo³owinê
i indyka po 5%. W wieku 18-29 lat drób wybiera a¿ 80% ludzi, a dwie
trzecie 30-latkowie. Masz babo placek!

1. Hala firmy �Bury� Maszyny Rolnicze w Wo�niakowie.
2. XXV-lecie Kongskilde.
3. �Dobrodziejówka� za 55 spotkania Klubu Wiedzy Uniwer-
salnej.
4. TBS w Kutnie za wygospodarowanie 17 lokali na strychach.
5. Agro-Factory za Diament Innowacji 2018 (za wa³ hydrau-
liczny powi¹zany z siewnikiem pneumatycznym uprawy gruntu),
pierwsze takie rozwi¹zanie na �wiecie.
6. Expom Sp. z o.o. za unowocze�niony wa³ �Jacvek Gladio�.
7. TPZK za superexlibris, za wydawnictwa regionalne.
8. I miejsce Teatru SUTW za przedstawienie �Hamleta we wsi
G³ucha Dolna�.
9. Jarmark Folkloru Polski Centralnej w Krzy¿anowie.
10. Union Chockolate sp. z o.o. za now¹ inwestycjê.
11. Za Kro�niewickie Spotkania Kolekcjonerów.
12. Pañstwu Sylwii i Arkowi Pro�niewskim za najwiêksz¹
winnicê w województwie ³ódzkim w Mnichu.
13. X Mistrzostwa Zrzeszenia LZS województwa ³ódzkiego
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Kutnie.
14. Za pomnik 37 Pu³ku Piechoty im. Ksiêcia Józefa Ponia-
towskiego w Klonowcu Starym.
15. XV-lecie Stowarzyszenia Z³oty Wiek.
16. Dni Pola Hodowli Ro�lin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
17. Bud-Rem Go³êbiew Nowy - za realizacjê du¿ych obiektów
przemys³owych, m.in. �Pini� w Kutnie i �Animex� w Korytach.
18. P.B. �Vester� Handzelewicz Sp. j.  - za realizacjê w War-
szawie Kliniki Leczenia Stresu.
19. Odyseja Historyczna.
20. Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej - jako Kulturalny
Ambasador Kutna od 50 lat.
21. Aquapark - za milionowego go�cia.
22. �rodek Polski w Nowej Wsi.
23. Jubileusz �Dobrodziejówki� - 5 lat.
24. MF Kompozyt Kutno Marka Bilczewskiego, producenta
jachtów.
25. Radio Q w Kutnie.
26. IV Ogólnopolska Gala Boksu.
27. Zwi¹zek Gmin Regionu Kutnowskiego - za �Odnawialne
�ród³a energii. Etap II�.
28. OSM Kro�niewice w 90-lecie dzia³alno�ci.

PROSIMY O NIEPOWIELANIE ZG£OSZEÑ!
Redakcja

WIEŚCI GMINNE
25-lecie
Agencja Rozwoju Regionu Kut-
nowskiego S.A., 17 listopada,
�wiêtowa³a 25-lecie dzia³alno�ci.
Obchodami by³a jubileuszowa
konferencja, w trakcie której swój
projekt wspó³czesnej �Syreny�
przedstawi³a Fabryka Samocho-
dów Osobowych �Syrena� S.A.
Aktualnym prezesem Zarz¹du
ARRK S.A. w Kutnie jest Mariola
Grodnicka, a przewodnicz¹cym

Rady Nadzorczej - Marek Wo�ko.

Skrótowo o powiecie
Powiat kutnowski zajmuje 887 km2,
a zamieszkuje go 98.018 mieszkañ-
ców (wg stanu na 31.12.2017 r.).
Stanowi go: miasto Kutno, dwie
gminy miejsko-wiejskie - Kro�nie-
wice i ¯ychlin oraz 8 gmin wiej-
skich: gmina Kutno, Bedlno,
D¹browice, Krzy¿anów, £aniêta,
Nowe Ostrowy, Oporów i Strzelce.
Gêsto�æ zaludnienia - 111 osób na km2.

Ku pamięci
Kutno ostatnio buduje pomniki,
nawet swoim obywatelom je stawia.
Byæ mo¿e patriotyzmu lokalnego jest to wynikiem,
dot¹d tylko Pi³sudski potraktowany by³ tak ³askawie.

Kutno Miastem Ró¿ siê obwo³a³o
jako, ¿e tu ich hodowcy ¿yli.
Jednemu z nich pomnik zbudowa³o,
choæ pewnie wszyscy na takie zas³u¿yli.

Doktora Troczewskiego na ³aweczce posadzono,
bo taka jest teraz pomnikowa moda.
Dobrze, ¿e wreszcie jego dzia³alno�æ dostrze¿ono.
Na uczczenie tej postaci jest kutnowian zgoda.

Postaæ to wielka, nie tylko lokalnego formatu.
Lekarz, spo³ecznik, inicjator szkó³ budowania.
Polityk, publicysta, animator kultury i o�wiaty,
zas³u¿y³ na najwy¿sze dowody uznania.

Mo¿e wreszcie na pomnikowej mody fali,
miasto uczci pamiêæ wojskowych, którzy tu ¿yli.
20-letnim pobytem 37 Pu³ku siê pochwali.
Postawi ¿o³nierzom pomnik, na który zas³u¿yli.

Kazimierz Ci¹¿ela

  WolnNa
        WIelka
SprawiEdliwa
    EuroPejska
    NowOczesna
            Dumna
       POLSKA
      TolErancyjna
       BoGata
    Niez£omna
       WAleczna

Taką Cię Polsko
chcemy zawsze!

Podoba³a nam siê reklama �wiêta Niepodleg³o�ci w �Fakcie� z 10-12 li-
stopada. Prezentujemy j¹ poni¿ej.

Wiele lat temu na studiach ekonomicznych w Poznaniu mia³em
obowi¹zkowe studium wojskowe. Pu³kownicy uczyli nas studentów
ekonomii zasad kwatermistrzostwa. Oczywi�cie, by³a te¿ obowi¹z-
kowa musztra, w ramach której uczyli�my siê maszerowaæ. Pu³-
kownik od musztry wrzaskliwym, dono�nym g³osem wydawa³
komendê �naprzód marsz� i my, studenckie ciury wojskowe, usi³o-
wali�my maszerowaæ równym krokiem, co raczej udawa³o siê rzadko.
Lepiej wychodzi³o nam �piewanie przeró¿nych pie�ni, czasami
niepokornych, co mocno wkurza³o pu³kownika. Dzisiaj studenci
nie maj¹ takich obowi¹zków i czêsto marsz kojarzy siê nam ze
�wiêtem Niepodleg³o�ci. Wiêkszo�æ maszeruj¹cych 11 Listopada
manifestuje swój pozytywny i �wi¹teczny stosunek do obchodzo-
nego �wiêta. Niestety, ha³a�liwa mniejszo�æ, w ramach swoi�cie
pojêtej wolno�ci, któr¹ trafnie okre�la has³o �róbta co chceta�,
manifestuje swój krytyczny stosunek do innych ras, w szczegól-
no�ci do ¯ydów i nieistniej¹cej ju¿ w Polsce i Europie komuny.
Nie bardzo wiadomo, dlaczego g³oszona przez ambitn¹ mniejszo�æ
zasada prymatu bia³ej rasy nie jest po³¹czona ze zdecydowanym
potêpieniem wszystkich �niadych, ¿ó³tych, ciemnych i innych, nie
wy³¹czaj¹c Eskimosów i Aborygenów. Marsze odbywa³y siê
w atmosferze huku rac z has³ami naruszaj¹cymi prawo. Nie inaczej
by³o w tym roku, chocia¿ tym razem policja i s³u¿by niespodzie-
wanie zadba³y o to, by pogoniæ ³ami¹cych prawo.
W Kutnie tradycyjnie by³ spokój. W³adze samorz¹dowe, poczty
sztandarowe, m³odzie¿ i starsi razem pomaszerowali ulic¹ Kró-
lewsk¹ z ko�cio³a na plac im. Marsz. J. Pi³sudskiego. Na placu
odby³a siê patriotyczna manifestacja zakoñczona pokazem ogni
sztucznych. Nie by³o rac i rasistowskich hase³. Oczekuj¹cy na
mocne wra¿enia byli zawiedzeni, bowiem dla nich powia³o kom-
pletn¹ nud¹.
Niestety, sytuacja jest nieprzewidywalna i zobaczymy jak bêd¹
wygl¹da³y polskie marsze w latach nastêpnych.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

NAPRZÓD MARSZ!

Na ostatniej sesji Rady Miasta Kutna w tej kadencji radni zwiêk-
szyli kwotê przeznaczon¹ na odbudowê Pa³acu Saskiego w Kutnie
o 12 mln z³. To �rodki w³asne miasta. Pocz¹tkowe za³o¿enia sprzed
kilku lat wskazywa³y, ¿e wystarczaj¹ca do realizacji zadania bêdzie
kwota oko³o 17 mln z³ z czego 10,5 mln z³ mia³o pochodziæ ze
�rodków unijnych. Niestety, jak powiedzia³ wiceprezydent Jacek
Boczkaja, ceny materia³ów budowlanych posz³y znacz¹co w górê
i stare kosztorysy siê zdezaktualizowa³y. W tej kontrowersyjnej
sprawie jako jedyny od g³osu wstrzyma³ siê radny Rafa³ Jó�wiak,
który stwierdzi³: �Miasto planuje zrealizowaæ kilka inwestycji
z udzia³em �rodków unijnych, niestety w przypadku rewitalizacji
placu Wolno�ci i Rynku Zduñskiego oraz w przypadku �Zielonej
osi miasta� ju¿ wiemy, ¿e wstêpne za³o¿enia finansowe rozminê³y
siê z rynkow¹ rzeczywisto�ci¹. Do pierwszego projektu miasto
do³o¿y³o ju¿ oko³o 6 mln z³, co i tak okaza³o siê kwot¹ niewystar-
czaj¹c¹. Wykonawca ostatnio za¿¹da³ 32,7 mln z³, a miasto prze-
znaczy³o na zadanie 28,8 mln z³. Na �Zielon¹ o� miasta� tak¿e nie
rozstrzygniêto przetargów, gdy¿ wykonawcy ¿¹dali wiêcej ni¿
miasto by³o w stanie zap³aciæ. Z drugiej strony stoj¹ zaplanowane
na ten rok inwestycje i remonty, np. budowa ulicy Zimowej i remont
ul. Chopina (II etap). O ile w przypadku Pa³acu Saskiego inwe-
stycja jego odbudowy da siê uzasadniæ unikatowo�ci¹ obiektu
w skali Polski i faktem, i¿ jest to najstarszy kutnowski zabytek
(zbudowany w latach 1750-53), o tyle krytyki nie wytrzymuje
planowanie ogromnych wydatków na plac Wolno�ci i rynek Zduñski.
Szczególnie chodzi mi o budowê ogromnej i drogiej betonowej
p³yty nad placem Wolno�ci. Pod p³yt¹ znajdzie siê parking pod-
ziemny, ale miejsc parkingowych w stosunku do stanu obecnego
ubêdzie, gdy¿ pojawi¹ siê filary podpieraj¹ce p³ytê. P³yta betonowa
bêdzie podniesiona na 5-6 metrów i zas³oni handlowe obiekty na
po³udniowej pierzei placu. Nie bêdzie mo¿na ju¿ wbrew tradycji
�wiêta Ró¿y ustawiaæ na nowym placu Wolno�ci wielkich urz¹-
dzeñ lunaparkowych. Moim zdaniem na placu Wolno�ci wystarczy
wymiana nawierzchni i nowa aran¿acja murów oporowych. Bêdzie
taniej, a zaoszczêdzone �rodki finansowe mo¿na przeznaczyæ na
ulice na których budowê mieszkañcy Kutna czekaj¹ nawet po
40-50 lat. O zmianie zakresu projektu prezydent miasta powinien
rozmawiaæ z Urzêdem Marsza³kowskim, który dofinansowuje to
zadanie. Je�li chodzi o odbudowê Pa³acu Saskiego wkrótce zostanie
og³oszony pierwszy przetarg, który poka¿e trafno�æ aktualnych
wycen robót budowlanych. Pewne jest jednak, ¿e wielkie projekty
nie powinny eliminowaæ mniejszych zadañ, wszak¿e miasto
deklaruje politykê zrównowa¿onego rozwoju�.          /J.R./

WART P(L)AC PAŁACA
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¯YCIE KULTURALNE
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¯YCIE PATRIOTYCZNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
By³o piêknie, uroczy�cie, patriotycznie i prawie rodzinnie.
W tej wzruszaj¹cej pod ka¿dym wzglêdem i niecodziennej
imprezie - przepe³nionej mi³o�ci¹, przyja�ni¹ i wielk¹ czu-
³o�ci¹ do tego co Polskie i ... Kutnowskie - organizowanej
przez Prezydenta Miasta Kutna i Kutnowsk¹ Radê Pamiêci
Narodowej - wziê³y udzia³ liczne rzecze mieszkañców grodu
nad Ochni¹ i co cieszy du¿o, du¿o m³odzie¿y, dla której
by³a to praktyczna lekcja patriotyzmu do Ojczyzny, która
odzyska³a wolno�æ po 123 latach niewoli i do swojej,
kutnowskiej �Ma³ej Ojczyzny�.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Szczególny by³ dzieñ 11 Listopada. Imponuj¹co wygl¹da³a
wystawa plenerowa sprzêtu wojskowego pod nazw¹
�Wojsko Polskie przez stulecie niepodleg³o�ci�. G³ówne
uroczysto�ci w tym dniu rozpoczê³a msza �wiêta pod prze-
wodnictwem Jego Ekscelencji Ksiêdza Biskupa prof. dr. hab.
Andrzeja Franciszka Dziuby - Ordynariusza £owickiego.
Nastêpnie odby³ siê patriotyczny przemarsz ulic¹ Królew-
sk¹ na plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego zabezpieczany
przez harcerzy z pochodniami. Przy pomniku Marsza³ka
wystawiony by³ honorowy posterunek, a po oficjalnym pod-
niesieniu flagi pañstwowej na maszt prezydent miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski wyg³osi³ okoliczno�ciowe przemó-
wienie. By³ apel poleg³ych oraz defilada pododdzia³ów
honorowych. Przed monumentem Józefa Pi³sudskiego
z³o¿ono kwiaty. Podczas uroczysto�ci, która na d³ugo
pozostanie w pamiêci mieszkañców Kutna, wyst¹pi³ wielo-
osobowy chór uczniów szkó³ kutnowskich. By³ tak¿e
pokaz sztucznych ogni i tradycyjny, wojskowy poczêstu-
nek - grochówka. Uroczysto�ciom 11 Listopada - Narodo-
wemu �wiêtu Niepodleg³o�ci - towarzyszy³y liczne imprezy
towarzysz¹ce o ró¿nym charakterze: wystawy, spektakle
teatralne, koncerty muzyczne, wyk³ady patriotyczne, testy
historyczne, turnieje, spotkania autorskie, warsztaty daw-
nego tañca, szycie flagi bia³o-czerwonej.        /J.P./
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

�Mój ulubiony M³ynarski� to ho³d sk³adany Mistrzowi przez Piotra Ma-
chalicê, który jego piosenki �piewa od zawsze. Niezwyk³y koncert (prze-
platany opowie�ci¹ i poezj¹) sk³ada³ siê wy³¹cznie z utworów, które wy-
sz³y spod pióra Mistrza M³ynarskiego. By³y to piosenki zarówno autor-
skie, jak i znakomite przek³ady, które sta³y siê wa¿n¹ czê�ci¹ polskiej
kultury. W programie koncertu nie zabrak³o takich utworów jak: �Jeszcze
w zielone gramy�, �Tango desperado�, �Nie ma jak u mamy�, �Bynaj-
mniej�, �Moje ulubione drzewo�, �Najpiêkniejszy list mi³osny�, �Id� swoj¹

MÓJ ULUBIONY MŁYNARSKI
Niema³¹ niespodziankê przygotowa³a mieszkañcom Kutna Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie organizuj¹c 11 Listopada przy
wspó³pracy z CTMiT koncert znanego artysty z zespo³em. To wyj¹tkowe
wydarzenie zakoñczy³o miejskie obchody z okazji 100-lecia odzyskania
niepodleg³o�ci. Podczas wieczoru zebrani go�cie mogli zatopiæ siê we
wspomnieniach i refleksji przy utworach Wojciecha M³ynarskiego.

W II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie obchodzono stulecie
odzyskania niepodleg³o�ci. Po uroczystym od�piewaniu hymnu
narodowego odby³ siê koncert muzyczny bêd¹cy czê�ci¹ inicjatywy
realizowanej ju¿ od roku pod nazw¹ Kasprowicz dla Niepodleg³ej.
Zapocz¹tkowa³ on jednocze�nie 35 Dni Historii odbywaj¹ce siê
pod has³em �I powsta³a Niepodleg³a�. Koncert pod tytu³em �Jest
taki Kraj� sk³ada³ siê z utworów, które organizatorom i wykonaw-
com kojarz¹ siê z pojêciem ojczyzna. Nie by³y to klasyczne pie�ni
patriotyczne, ale nawi¹zywa³y do wolno�ci, wierno�ci, wiary, czy
mi³o�ci. Arty�ci zaprezentowali: �Kolêdê warszawsk¹�, �Miejcie
nadziejê�, �Bia³y krzy¿�, �Modlitwê o wschodzie s³oñca�, �Nim
wstanie dzieñ�, �Wolno�æ�, �Ojczyznê�, �Kantyczkê z lotu ptaka�,
�Po co wolno�æ�, �Tango na g³os, orkiestrê i jeszcze jeden g³os�,
�Taki kraj�.

JEST TAKI KRAJ

Poruszaj¹ce teksty w piêknej interpretacji w³asnej wykonali: Agata
Daniel, Zuzanna Jó�wiak, Sylwia Koguciñska, Maja Kondras,
Maria Nodzak, Adrian Koguciñski, Julian Kozanecki i Micha³ Le-
wandowski.
Koncert przygotowa³ zespó³ historyków: Dorota Stañska, Renata
Saramonowicz, Piotr Staniszewski. Pomys³odawc¹ koncertu
i wykonawc¹ wizualizacji multimedialnych by³ matematyk - Marcin
Michalski.
/Tekst: zespó³ historyczny II LO, foto: Wiktoria Kapica, Marcin
Michalski, Mateusz Ozdowski, Pawe³ Cegie³ka/

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W KUTNIE
ŚWIĘTUJE 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Biskup Andrzej Franciszek Dziuba w trakcie mszy z okazji 100-lecia Nie-
podleg³o�ci w ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca. Obok poczty sztandarowe
Polskiego Stonnictwa Ludowego (powiatowy, miejsko-gminny i kutnowski).

W trakcie sk³adania wi¹zanki pod tablic¹ pamiêci Wincentego Witosa (od
lewej): Zdzis³aw Trawczyñski - wicestarosta kutnowski, Maria Kurna-
towska, Andrzej Florczak, Zbigniew Jañczak - prezes MGK PSL w Kutnie,
Andrzej Mroczek - przewodnicz¹cy Rady Gminy Kutno i Jerzy Bry³a
- wójt gminy Kutno.

Przed msz¹ poczty sztandarowe PSL przy tablicy Wincentego Witosa,
trzykrotnego Premiera Rz¹du II RP.  W �rodku by³y pose³ ZSL Andrzej
Trzaskowski, wiceprezes MGK PSL w Kutnie.

Laureaci konkursu: mejsce pierwsze: Kaja Marczak - Przedszkole nr 2
im. Jana Paw³a II w ¯ychlinie, mejsca drugie Pola £ukawska - Przed-
szkole Miejskie nr 8 �Promyczek� w Kutnie, mejsca trzecie: Marcel Ci-
choñski - Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 �Jarzêbinka� w Kutnie.
Wyró¿nienia: Alicja Majewska - Przedszkole Miejskie nr 8 �Promyczek�
w Kutnie, Joanna Szczêsna - Przedszkole Lokalne w £aniêtach, Julia Zylak
- Przedszkole nr 2 im. Jana Paw³a II w ¯ychlinie, Kalina Pawlik - Przed-
szkole nr 2 im. Jana Paw³a II w ¯ychlinie, Krystian Porêbski - Przedszkole
nr 2 im. Jana Paw³a II w ¯ychlinie, Lena Orzelska - Przedszkole Miejskie
nr 8 �Promyczek� w Kutnie, Ma³gorzata Borowska - Przedszkole Miejskie
nr 15 �Bajka� w Kutnie, Milena Pa³czyñska - Przedszkole Miejskie nr 8
�Promyczek� w Kutnie, Nadia Miraszewska - Przedszkole Miejskie nr 5
�Stokrotka� w Kutnie, Natalia Kluczko - Przedszkole Miejskie nr 16 �Cali-
neczka� w Kutnie, Nikola Wlaziñska - Przedszkole Lokalne w £aniêtach,
Tymoteusz Politañski - Przedszkole Miejskie nr 17 �Niezapominajka�
w Kutnie, Wojciech Janczura - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podsta-
wowej w Strzegocinie.

drog¹�, czy �Blue Tango�. Publiczno�æ bawi³a siê znakomicie nuc¹c i
�piewaj¹c razem z artyst¹, a wierni fani cierpliwie czekali po koncercie
na sympatyczne, wspólne zdjêcia.
Piotrowi Machalicy towarzyszy³ znakomity zespó³ w sk³adzie: Micha³
Walczak �  gitarzysta, kompozytor i aran¿er. Za³o¿yciel i jeden z liderów
zespo³u BlackBirdLider Walczak/Lamch/Parker Trio. Absolwent Wydzia³u
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Lau-
reat Festiwali Jazz Juniors w Krakowie i  warszawskiego Guitar City (gi-
tara, tamburyn, aran¿acje). Krzysztof Nied�wiecki � gitarzysta, kompo-
zytor, autor i wykonawca piosenek. Ukoñczy³ Akademiê Filmow¹ w War-
szawie. W latach 1998-2014 gra³ w zespo³ach Habakuk, Bakshish, Pta-
szyska, Mind Kampf, Superpa³ka, Wy³¹czeni oraz DiM. Obecnie cz³onek
grup Strojnowy oraz Babylon Raus (gitara, walizka vel stopa). Pawe³ Sur-
man � trêbacz, kompozytor. Ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ w
Czêstochowie. Jest studentem Akademii Muzycznej w Katowicach w kla-
sie tr¹bki Piotra Wojtasika. Cz³onek zespo³u BlackBird. Wspó³pracowa³
z Paw³em Tomaszewskim, Bernardem Maselim, Marcinem Pospieszal-
skim, Erickiem Allenem i Frankiem Parkerem (tr¹bka, akordeon, instru-
menty perkusyjne).

BAJKOWY KONKURS
W Bibliotece Pedagogicznej w Kutnie, 14 listopada, rozdano nagrody lau-
reatom konkursu �Z naszej polskiej bajki� organizowanego dla dzieci
w ramach obchodów Dnia Postaci z Bajek. Do udzia³u zaproszono dzieci
z przedszkoli powiatu kutnowskiego. Wspó³organizatorem konkursu by³o
Przedszkole Miejskie nr 15 �Bajka� w Kutnie. Trzecia edycja nawi¹zywa³a
do setnej rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci. Zadaniem
uczestników by³o wykonanie ilustracji do dowolnego polskiego utworu
literackiego - bajki, legendy, wiersza. Organizacj¹ konkursu zajmowali
siê: Agnieszka Miko³ajczyk, Micha³ Wenerski (Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w £odzi Filia w Kutnie), Sylwia Grzelak, Agata Kowalewska
(Przedszkole Miejskie nr 15 �Bajka� w Kutnie). Na konkurs wp³ynê³y 62
prace dzieci z 10 przedszkoli: Integracyjne Przedszkole nr 3 �Jarzêbinka�
w Kutnie, Przedszkole nr 2 im. Jana Paw³a II w ¯ychlinie, Przedszkole
Lokalne w £aniêtach, Przedszkole Miejskie nr 15 �Bajka�, Przedszkole
Miejskie nr 16 �Calineczka� w Kutnie, Przedszkole Miejskie nr 17 �Nie-
zapominajka� w Kutnie, Przedszkole Miejskie nr 5 �Stokrotka� w Kutnie,
Przedszkole Miejskie nr 8 �Promyczek� w Kutnie, Punkt Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej w Strzegocinie, Punkt Przedszkolny nr 2 przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie.

W sobotê, 17 listopada 2018 r., z okazji Dnia Niepodleg³o�ci i z inicjatywy
prezesa Klubu Strzelectwa Sportowego �Orze³� w Kutnie przeprowadzono
zawody strzeleckie o puchar Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyñ-
skiego. Do zawodów zg³osi³o siê 33 zawodników. Nad ich prawid³owym
przebiegiem czuwa³ Gabriel Polañczyk, sêdzia zawodów. W poszczególnych
konkurencjach uzyskano wyniki: pistolet centralnego zap³onu: 1. Piotr
Barañski (91 pkt.), 2. £ukasz Bartosiak (84 pkt.), 3. Pawe³ Tec³aw (82 pkt.).
Pistolet sportowy: Pawe³ Tec³aw (189 pkt.), Mariusz Mikulski (183 pkt.),
Piotr Barañski (182 pkt.). Karabinek sportowy: 1. Miros³aw Rzymowski
(194 pkt.), 2. Marcin £ukowczyk (186 pkt.), 3. Mariusz Mikulski (184 pkt.).
Karabin centralnego zap³onu: 1. Pawe³ Nied�wiecki (38 pkt.), 2. Jan
Marciszewski (30 pkt.). Zwyciêzcy otrzymali okoliczno�ciowe puchary,
które wrêczy³ im Miros³aw Ziêtek, prezes KSS �Orze³�.          /A.B./

NA „ORLE” DLA NIEPODLEGŁEJ
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Rymowany kalendarzyk adresowy po Kutnie zamie�ci³ w 1913 r. �Kurierek
Kutnowski� ukazuj¹cy siê w �Kurierze W³oc³awskim�.

Apollini - udatnie nas fotografuje,
Bretsznajder - wybornie ciastkami czêstuje,
Czaplicki - poda kotlet, ten wart spo¿ycia,
D¹browski - ma najlepsze maszyny do szycia,
Esman Anto� - powszechnie znany ze swej piwnicy,
Grosbach - towar apteczny bierze z zagranicy,
Hanzelfeld - palce lizaæ, gdy ubierze cz³eka,
Jaworski - higieniczne pieczywo wypieka,
Koppel - na wszystkie strony galanteri¹ szasta,
Lewin twierdzi �nie gorszym Grosbacha�: basta,
£aznowski - jak Zab³ocki - na mydle nie traci,
Mróz - jako damski krawiec - wkrótce siê zbogaci,
Nossal - dostarcza miêso cielêce, wo³owe,
Opoczyñski - malartswo trzyma pokojowe,
Przylubski - ma z cementu rury i koryta,
Regulski - ekspediuje towary i kwita,
Sokopp - ma w Kutnie sklep gastronomiczny,
Towarzystwo Muzyczne - ¿ywot anemiczny,
Urbacha - pe³ne spichrze ¿yta i pszenicy,
Vaedtkiego - m³ockarniami m³óc¹ w okolicy,
Wi�niewski - �lusarz z fachu wytrawny i stary,
Z³otogórski - dostarcza oleje i smary,
¯elechowski - swym m³ynem imponuje w mie�cie
Finis mej adresowej ksi¹¿eczki nareszcie.

Henryk Lesiak, Kutno w latach 1910-1926 na podstawie lokalnej prasy,
TPZK, Kutno 1988

RYMOWANY KALENDARZYK

Dnia 14 listopada XI Korpus niemiecki gwa³townie natar³ w rejonie Unie-
jowa i Che³mna przeciwko znajduj¹cym siê w marszu jednostkom XXIII
Korpusu rosyjskiego. Po nocnych walkach Niemcy opanowali D¹bie
i wzd³u¿ pó³nocnego brzegu Neru, przez Grabów, zbli¿ali siê do £êczycy.
Korpusy XVII i czê�ciowo XX wtargnê³y w linie obronne II Korpusu
rosyjskiego i posuwa³y siê w kierunku na Kutno, by wykorzystaæ podczas
dalszej ofensywy nieobsadzony dotychczas przez nieprzyjaciela trójk¹t
pomiêdzy Pi¹tkiem, £owiczem a Strykowem. W drugim dniu bitwy gen.
Mackensen rozkaza³ zwiêkszyæ napór miêdzy Kro�niewicami a £êczyc¹
w celu opanowania przepraw na Bzurze. Niemiecka 37 Dywizja Piechoty,
posuwaj¹c siê przez Mi³onice na po³udnie, prze³ama³a obronê lewego
skrzyd³a II Korpusu, lecz zamiast kontynuowaæ natarcie, pozwoli³a Rosja-
nom na wycofanie. Rosjanie zostali zmuszeni do generalnego odwrotu
i czê�ciowego porzucenia taborów. W rejonie Gostynina i ¯ychlina, po-
wa¿nie ju¿ os³abionemu V Korpusowi syberyjskiemu, przyszed³ z pomoc¹
VI Korpus syberyjski. W dniu 15 listopada 36 Dywizja Rezerwowa
i l Dywizja Rezerwowa wznowi³y atak w kierunku Gostynina. Rosjanie
zostali odrzuceni o 2 km na wschód. Niemcy zajêli Gostynin, zdobyli
8000 jeñców oraz 11 armat i 20 karabinów maszynowych. 6 Dywizja
Kawalerii dotar³a wieczorem 15 listopada do Kutna. Genera³ hr. Egon
von Schmettow, dowódca dywizji, zdecydowa³ zaj¹æ miasto silnie obsa-
dzone przez Rosjan. Miasto zosta³o zdobyte w krwawej walce wrêcz.
Wziêto do niewoli 1200 Rosjan. Rano, 16 listopada, bez przerwy na odpo-
czynek Niemcy przyst¹pili do dalszego marszu na £owicz. Tego samego
dnia Korpus jazdy gen. Frommela przekroczy³ Wartê zmuszaj¹c do odwrotu
kawaleriê rosyjsk¹. W �lad za kawaleri¹ pod¹¿a³a piechota z Korpusu �Po-
znañ�. W tym czasie g³ówne si³y XVII Korpusu przekroczy³y ju¿ Bzurê,
a Korpus forsowa³ bagnisty pas nad Bzur¹ miêdzy £êczyc¹ a Pi¹tkiem. Pod
koniec dnia natarcie niemieckie straci³o swój impet. Trzydniowa bitwa
w rejonie Kutna (14-16 listopada 1914) przekre�li³a plany rosyjskiej Kwa-
tery G³ównej na przesuniêcie linii frontu w g³¹b Niemiec. Po bitwie Niemcy
znale�li siê tylko 25 km od £odzi, a dla Kutna rozpocz¹³ siê czteroletni
okres okupacji niemieckiej. Armaty zdobyte na Rosjanach w tej bitwie
zosta³y ustawione na Nowym Rynku, jako wyraz triumfu armii niemiec-
kiej, co sta³o uwidocznione na zamieszczonej ni¿ej karcie pocztowej.

BITWA POD KUTNEM

Jeñcy rosyjscy. Kutno, listopad 1914 r.

Rosyjskie armaty i tabory na placu przed ratuszem, listopad 1914 r.

� 28 lipca 1914 r. � Wybuch I wojny �wiatowej.
� Pocz¹tek sierpnia 1914 r. � Rosjanie opuszczaj¹ Kutno w obawie przed atakiem
wojsk niemieckich.
� 4 sierpnia 1914 r. � Powstaje Komitet Obywatelski, który dzia³a do 21 grudnia
1914 roku. Miejscowa prasa donosi³a, i¿ nie dzia³a³y w tym okresie instytucje ban-
kowe oraz o zmniejszaniu zatrudnienia przez fabryki lub ograniczaniu dni robo-
czych. Ponadto informowano o upadku handlu, spekulacjach artyku³ami spo¿yw-
czymi i wprowadzeniu bonów zamiast monet. Pojawiaj¹ siê nad miastem równie¿
zeppeliny zrzucaj¹ce niemieckie ulotki.
� 10 sierpnia 1914 r. � Rosjanie urz¹dzaj¹ w Kutnie zasadzkê na niemiecki zwiad.
W trakcie strzelaniny zginê³o dwóch huzarów, a Rosjanie wycofali siê ponownie z miasta.
� 12 sierpnia 1914 r. � Karna ekspedycja niemiecka dotar³a do Kutna. Dziêki inter-
wencji Komitetu Obywatelskiego Kutno uniknê³o losu Kalisza, a Niemcy do 23 sierpnia
opu�cili miasto.
� 30 sierpnia 1914 r. �W Kutnie og³oszono stan �wyj¹tkowej ochrony�, m.in. zabro-
niono wychodzenia po godz. 21.00 na ulice oraz wprowadzono s¹dy dora�ne za
kradzie¿e.
� 1 wrze�nia 1914 r. � W mie�cie, dziêki staraniom Komitetu Obywatelskiego i dr.
Antoniego Troczewskiego, panuje spokój, a o bezpieczeñstwo dba tak¿e Stra¿ Ogniowa.
Organizowana jest pomoc rannym ¿o³nierzom.
� 2 wrze�nia 1914 r. � Do miasta wracaj¹ Rosjanie.
� 24 pa�dziernika 1914 r. � Kompanie II batalionu 1 Pu³ku Piechoty Legionów Polskich,
którego dowódc¹ by³ Józef Pi³sudski, uczestniczy³y w dzia³aniach opó�niaj¹cych
natarcie wojsk rosyjskich w kierunku Kutna.
� 26 pa�dziernika 1914 r. � 1 kompania z taborami zosta³a skierowana do £êczycy
przez miejscowo�ci: B¹ków Dolny, Sobota i £êki Ko�cielne. Pozosta³e kompanie
dotar³y przez Bedlno i Szewce, nad rzekê Ochniê, gdzie otrzyma³y zadanie obrony
mostów i przepraw, od miejscowo�ci Zawady do wioski Wa³y oraz wzgórza ko³o
miejscowo�ci Wojciechowice Du¿e. Po po³udniu wycofa³y siê w szyku rozwiniê-
tym na Strzegocin, a nastêpnie kolumnami marszowymi, przez Witoniê, dotar³y
wieczorem do £êczycy.
� 14-16 listopada 1914 r. � Bitwa pod Kutnem.
� 16 listopada 1914 r. � Zajêcie Kutna przez wojska niemieckie, pocz¹tek okupacji.
� 1915 r. � Ukonstytuowanie siê na pocz¹tku 1915 roku niemieckich w³adz cywil-
nych. Cz³onkowie Komitetu Obywatelskiego weszli w sk³ad Magistratu powo³ane-
go przez Niemców. Burmistrzem mianowany zosta³ Alfred Vaedtke.
� 1 lipca 1915 r. � Wprowadzenie, jako formy samorz¹du, Sejmiku Powiatowego
(wybory odby³y siê w 1916 r.) i Rady Miejskiej, ale o bardzo ograniczonych kompe-
tencjach.
� 1916 r. � W Kutnie powstaj¹ struktury Polskiej Organizacji Wojskowej. Od wrze�nia
1917 roku w Kutnie komendantem obwodu kutnowskiego by³ Czes³aw Szymañski,
jego zastêpc¹ Antoni Górzyñski �Burza�. W ramach obwodu funkcjonowa³o 9 komend
miejscowych, które w sumie mog³y skupiaæ od kilkunastu do kilkudziesiêciu ludzi.
� 5 listopada 1916 r. � Uroczyste og³oszenie przez landrata von Oppena w Domu
Dochodowym Stra¿y Ogniowej Aktu 5 listopada � odezwy cesarza niemieckiego
i austriackiego zapowiadaj¹cej odbudowê pañstwa polskiego.
� 1917 r. � Rozpoczêcie budowy kopca Ko�ciuszki zainicjowanej przez dr. Antoniego
Troczewskiego, zbiórki pieniêdzy i darów na potrzeby legionistów.
� marzec 1917 r. � Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej mianowano FeliksaW¹sowskiego.
� pa�dziernik 1918 r. � W obliczu nadchodz¹cej klêski pañstw centralnych, z inicja-
tywy dzia³aczy Narodowej Demokracji na czele z dr. A. Troczewskim, wznowi³
dzia³alno�æ Komitet Obywatelski i Stra¿ Obywatelska,.
� 9 listopada 1918 r. � Niemcy zaczêli opuszczaæ Kutno.
� 11 listopada 1918 r. � akcja przejmowania w³adzy z r¹k Niemców. W godzinach
rannych na sk³adzie opa³owym spó³dzielni �Kutnowianka� odby³a siê zbiórka
peowiaków, na któr¹ stawi³o siê ok. 200 osób. Najsilniejszy � 100 osobowy oddzia³
pod dowództwem zastêpcy komendanta obwodu A. Górzyñskigo ps. �Burza� otrzyma³
rozkaz opanowania stacji kolejowej. Inny oddzia³ skierowany zosta³ przed landra-
turê, gdzie oczekiwaæ ju¿ mia³a Stra¿ Obywatelska. Chc¹c unikn¹æ starcia zbrojnego
i ewentualnych strat w ludziach, POW wspólnie z PPS wyda³y ulotkê do ¿o³nierzy
niemieckich, w której proponowano im bezpieczny powrót do Niemiec. Niestety
pomimo wydania ulotki i rozmów z przedstawicielami ¿o³nierzy niemieckich, nie
uda³o siê rozbroiæ kutnowskiego garnizonu. Peowiacy odebrali ¿o³nierzom niemieckim
tylko 69 karabinów. Podczas próby rozbrajania Niemców na dworcu kolejowym
ciê¿ko ranny zosta³ peowiak Wojciech Rychtelski, który zmar³ w szpitalu 12 listo-
pada (14 listopada zosta³ pochowany na cmentarzu parafialnym w Kutnie). Godzina
14.00 � Karol Kostro, przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego, w porozumieniu
z POW, uda³ siê do Domu Dochodowego Stra¿y Ogniowej na zebranie Okrêgowego
Towarzystwa Rolniczego, gdzie zakomunikowa³ o zamiarze przejêcia w³adzy.
W zwi¹zku z t¹ informacj¹ powo³ano tymczasow¹ Radê Powiatow¹ w sk³adzie:
L. Stachowski, S. Jasiukowicz, J. Michalski, Strzelecki, J. Zdziennicki, A. Troczewski,
K. Kostro, R. Kosterski, J. Piesiewicz, W. Ja³owiecki. Wybrano równie¿ tymczaso-
wego starostê w osobie Stanis³awa Chrzanowskiego. Zastêpcami starosty zostali:
S. Taczanowski i S. Pachnowski. Godzina 15.00 � przejêcie w³adzy w mie�cie (pla-
nowane). Nowo wybrany starosta uda³ siê do gabinetu niemieckiego landrata mjr.
B. von Henniksa, komunikuj¹c mu przejêcie w³adzy administracyjnej w powiecie.
S. Chrzanowski jako tymczasowy starosta wyda³ kilka rozporz¹dzeñ o charakterze
sanitarnym, gospodarczym oraz z zakresu bezpieczeñstwa publicznego.
� 12 listopada 1918 r. � S. Chrzanowski jako tymczasowy starosta mianowa³ Tomasza
Klepê na burmistrza Kutna. Pierwsza odezwa burmistrza miasta Kutna T. Klepy do
mieszkañców miasta w sprawie normalizacji stosunków spo³ecznych. Prowadzono
pertraktacje z niemieck¹ rad¹ ¿o³niersk¹, wystawiono w tym dniu wspólne poste-
runki polsko-niemieckie.
� 13 listopada 1918 r. � Niemcy zgodzili siê na oddanie broni, a rozbrojone trans-
porty stopniowo grupowa³y siê na stacji towarowej Kutno � Azory. Ostatni ¿o³nierze
niemieccy opu�cili Kutno 15 listopada 1918 roku.
� 17 listopada 1918 r. � S. Chrzanowski przekaza³ swe funkcje starosty mianowanemu
przez rz¹d W³adys³awowi Froelichowi ze �leszyna.
�  22 listopada 1918 r. � Komendantem wojskowym placu w Kutnie od zosta³ por.
F. Górzyñski, natomiast pierwszym Wojskowym Komendantem garnizonu kutnow-
skiego mianowany zosta³ por. A. Grzybowski.
� listopad/grudzieñ 1918 r. � Kszta³towanie siê administracji powiatowej zakoñczy³o
powo³anie Sejmiku Powiatowego, do którego wybory odby³y siê 26 listopada.
� maj 1919 r. � Na front wyruszy³ sformowany w Kutnie III batalion 30 pu³ku piechoty.
� 25-27 maja � 1919 r. � Pobyt w Kutnie batalionów 3. Pu³ku Instrukcyjnego armii
gen. Józefa Hallera.
� 28 maja 1919 r. � Do Kutna przyby³ wraz ze sztabem gen. Tranié, dowódca Dywizji
Instrukcyjnej oraz poci¹g pancerny nr 2, który bra³ udzia³ w walkach z Ukraiñcami.
� 10 lipca 1019 r. � Wizyta gen. Józefa Hallera w Kutnie.
� 9 listopada 1919 r. � Pierwsze obchody odzyskania niepodleg³o�ci.
� 1919-1921 � udzia³ kutnowskich peowiaków, skautów, mieszkañców miasta, s³u-
¿¹cych m. in. w 30 pu³ku piechoty, w walkach o granice pañstwa:
� 23 stycznia 1920 r. � Do Kutna przybywa batalion zapasowy 37 pp.
� styczeñ 1920 r. � Harcerze z komendantem Stanis³awem Woyczyñskim odwiedzili
przebywaj¹cych na froncie ¿o³nierzy 37 Pu³ku Piechoty Ziemi £êczyckiej.
� 4 lipca 1920 r. � Na apel Komendanta Hufca, nauczyciela gimnazjum profesora
Stanis³awa Woyczyñskiego harcerze I Kutnowskiej Dru¿yny Harcerskiej zg³osili
siê do udzia³u w wojnie z bolszewikami. Utworzyli Harcersk¹ Kompaniê Szturmow¹
37 Pu³ku Piechoty, która 8 sierpnia 1920 r. wyruszy³a na front. Wziêli udzia³ m.in.
19 sierpnia 1920 r. w zwyciêskiej bitwie pod Baboszewem, bitwach pod Rohatynem,
Z³oczowem, Zgni³¹ Lipk¹, Z³ot¹ Lip¹, Horyñcem i w obronie dostêpu do przeprawy
mostowej w Górze Kalwarii. Podczas walk poleg³o piêciu harcerzy: W³adys³aw
Borowski, Maksymilian Jasiñski, Leon Krawczyk, Zygmunt Kurzyñski i Albin Zydorczak.
� kwiecieñ 1921 r. � Bataliony 37 pp, po ustaniu dzia³añ wojennych z Rosj¹ bolsze-
wick¹, przyby³y do Kutna, gdzie stacjonowa³y do wybuchu II wojny �wiatowej.

zród³o: http://www.muzeumkutno.com

KALENDARIUM NIEPODLEGŁOŚCIOWE
(...) Gen. A. Mackenzen mimo pocz¹tkowych niepowodzeñ nakaza³
w dniach 14-15 listopada rozpoczêcie natarcia z rejonu Kutna. Te
w³a�nie dzia³ania niemieckie przeciwko prawemu skrzyd³u 2 armii
rosyjskiej nosz¹ w historiografii wojskowej nazwê bitwy pod Kutnem.
13 listopada wieczorem strona niemiecka zaplanowa³a uderzenie
z linii: Ko³o-Lubieñ na £êczycê na ty³y 2 armii rosyjskiej, aby w pierw-
szej kolejno�ci zniszczyæ II korpus rosyjski ubezpieczaj¹cy prawe
skrzyd³o tej armii, której g³ówne si³y wysunê³y siê na zachód od
£odzi. W dniu nastêpnym XI korpus niemiecki mia³ uderzyæ na
D¹bie i Drzewce, a XVII korpus na Kro�niewice. W tym czasie XX
korpus mia³ zaatakowaæ Rosjan z frontu. I korpus rezerwowy otrzy-
ma³ zadanie po�cigu za V korpursem syberyjskim odpartym spod
W³oc³awka, a 3 dywizja gwardyjska mia³a stanowiæ odwód. Rosjanie
w przededniu bitwy pod Kutnem zajmowali nastêpuj¹ce pozycje:
V korpus syberyjski z I armii zaj¹³ pozycje na zachód od Gostynina;
II korpus wysun¹³ siê na przedpole Kro�niewic zajmuj¹c pozycje na
linii: £aniêta-Wola Pierowa-D¹browice; XXIII korpus mia³ zabezpie-
czyæ skrzyd³o 2 armii w rejonie Uniejowa i D¹bia. Si³y rosyjskie na
przedpolu by³y zabezpieczane wysuniêtymi oddzia³ami kawalerii.
W pierwszym dniu bitwy (14 listopada) na froncie od Wis³y do Warty,
³ukiem na pó³noc i zachód od Kutna rozpoczê³a siê bitwa, w której
dwa i pó³ korpusu rosyjskiego przeciwstawi³o siê piêciu korpusom
niemieckim. XI korpus niemiecki po ca³odziennej walce opanowa³
pó³nocny brzeg Neru. XVII korpus niemiecki powstrzymywany przez
kawaleriê rosyjsk¹ przesun¹³ siê tylko o 12 kilometrów. XX korpus
uderzy³ w kierunku po³udniowym 37 dywizj¹ piechoty na D¹browice,
a 41 dywizjê piechoty po osi Lubieñ-Kro�niewice. Do wieczora oby-
dwie dywizje prze³amuj¹c ubezpieczenia rosyjskie wesz³y w kontakt
bojowy z g³ówn¹ lini¹ oporu wojsk rosyjskich, jednak szturm od³o¿ono
do dnia nastêpnego. 6 dywizja kawalerii niemieckiej napotka³a na opór
wojsk rosyjskich oko³o 10 kilometrów na zachód od Gostynina. Pod
wieczór pierwszego dnia bitwy, wojska niemieckie na ca³ym odcinku
od K³odawy do Wis³y napotka³y na zwarty front wojsk rosyjskich.
W drugim dniu bitwy (15 listopada) przez ca³y dzieñ pada³ deszcz,
drogi by³y rozmok³e, co powodowa³o opó�nienie w marszu wojsk
i w dostawach zaopatrzenia. 71 brygada niemiecka w po³udnie opa-
nowa³a przej�cie przez Bzurê pod £êczyc¹, a 69 brygada na po³udnie
od Kro�niewic wysz³a na ty³y II korpusu rosyjskiego. Nie podjêto
jednak ataku na wycofuj¹cych siê Rosjan, czekaj¹c na 35 dywizjê
piechoty, z któr¹ brygada mia³a razem nacieraæ. Oko³o godziny 2 po
po³udniu wojska niemieckie zajê³y Kro�niewice. Frontalne natarcie
obydwu dywizji niemieckiego XX korpusu doprowadzi³o do opano-
wania g³ównej pozycji rosyjskiej i na ca³ym odcinku wojska rosyjskie
zaczê³y odwrót. Jednostki niemieckie posunê³y siê 12 kilometrów na
po³udnie i po³udniowy wschód od Kro�niewic, jednak wobec silnego
oporu tylnych stra¿y rosyjskich nie uda³o siê Niemcom zaj¹æ Kutna.
Wieczorem czo³owe jednostki niemieckie osi¹gnê³y rejon Strzelec.
Nadzieje dowództwa niemieckiego na szybkie z³amanie oporu rosyj-
skiego i zniszczenie si³ II korpusu nie sprawdzi³y siê. Osi¹gniêto
zdobycze terenowe, wziêto 15 000 jeñców, jednak¿e Rosjanie wyco-
fywali siê we wzglêdnym porz¹dku wyprowadzaj¹c prawie ca³¹ arty-
leriê. Wieczorem 15 listopada sytuacja dla Rosjan stawa³a siê jednak
coraz trudniejsza. Wojska niemieckie wdar³y siê miêdzy l i 2 armiê,
drogi z kierunku zachodniego nie by³y zabezpieczone i brakowa³o ju¿
si³, aby zatkaæ poszerzaj¹c¹ siê lukê. Do £owicza przerzucono wszystkie
mo¿liwe si³y aby zabezpieczyæ prawe skrzyd³o 2 armii. W nocy z 15
na 16 listopada niemiecka 6 dywizja kawalerii dowodzona przez hr.
Schmettowa nag³ym wypadem zajê³a Kutno, bior¹c znaczn¹ liczbê
jeñców i sprzêtu wojennego, w tym dzia³. Atak na miasto mia³ prze-
bieg nastêpuj¹cy. Oddzia³y niemieckie zaatakowa³y Kutno od pó³no-
cy i pó³nocnego-zachodu. Dwa szwadrony kawalerii niemieckiej po
drobnych utarczkach z Kozakami dotar³y a¿ do rynku, gdy z bocz-
nych ulic wysz³a czê�æ rosyjskich wojsk stacjonuj¹cych w Kutnie
i zaatakowa³a Niemców. W trakcie walki armaty niemieckie ustawiono
na pó³nocnym skraju miasta przy drodze g³ogowieckiej, sk¹d plano-
wano ostrzeliwaæ centrum. Tymczasem prawie na wszystkich ulicach
miasta trwa³y zaciête walki, czêsto dochodzi³o do staræ wrêcz, które
rozstrzygnê³o dopiero u¿ycie karabinów maszynowych przez stronê
niemieck¹. Wiêksza dyscyplina i determinacja Niemców spowodo-
wa³a, ¿e do godz. 4.00 rano 16 listopada 1914 r. ca³e Kutno by³o w ich
rêkach, a o godz. 5.00 przyby³ tutaj sztab 6 dywizji kawalerii. Ogó³em
strona niemiecka w czasie walk o Kutno wziê³a do niewoli oko³o 1.500
jeñców rosyjskich. (...)
Jan Józefecki, Bitwa pod Kutnem (14-16 listopada 1914 roku) [w:]
Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom II, TPZK, Kutno 1998

W�ród mieszkañców Kutnowskiego, którzy uczestniczyli w Powsta-
niu Listopadowym, znajdujemy nazwiska: gen. bryg. Ambro¿ego
Skar¿yñskiego (Or³ów), por. kaw. Kazimierza Skar¿yñskiego, (Or-
³ów), kpt. Feliksa Tykiela (Skrzeszewy), kpt. Aleksandra
Pruszaka (Zychlin), Karola Skar¿yñskiego (Or³ów), kpt. kaw.
Feliksa Skar¿yñskiego (Or³ów), mjr art. Karola Szulczewskiego
(Kutno-Piaski), pp³k Micha³a Okólskiego (Malina), lek. med.
Jakuba Kazimierza Enocha (Kutno), kpt. kaw. Stanis³awa £¹ckiego
(Kutno), Eugeniusza £êpickiego (G³ogowiec), mjr kaw. Antoniego
Zwana (Szczyt), ppor. Feliksa Szulczewskiego (Kutno-Piaski).
Za Kazimierzem �wirczem, Powstanie Listopadowe na Ziemi
Kutnowskiej, Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom IX, s. 63
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam nieruchomo�æ z dzia³k¹
o pow. 2000 m2 w Kutnie, ul. Krzy-
wa 93. Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
39 tys. Tel. 504-671-345
Sprzedam lub wynajmê kiosk nr 1
na placu handlowym �Manhattan�
przy ulicy Podrzecznej. Tel. 694-
422-508
Sprzedam 2 ha w Leszczynku. Tel.
605-830-684
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1328 m2, nowe osiedle Raciborów.
Tel. 501-516-275
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Sprzedam mieszkanie w Kutnie
przy ulicy Ko³³¹taja. Mieszkanie
52 m2 na parterze: 2 pokoje, kuchnia,
³azienka przedpokój (bez balkonu).
Tel. 502-702-731, 502-163-644 po
godz. 15:00
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497

Wynajmê pod dzia³alno�æ
lokal 50 m2 (2 pomieszczenia
+ socjalne). Mo¿na lokal
zaadaptowaæ pod mieszkanie
(po wcze�niejszym ustaleniu
z w³a�cicielem). Kutno, ul.
Jagielloñskiej 9 (blisko do
stacji PKP i centrum). Tel.

605-991-655

Wynajmê lokal w centrum Kutna,
przy ul. Warszawskie Przedmie-
�cie. Mo¿liwo�æ najmu z wypo-
sa¿eniem (zak³ad fryzjerski) Tel.
609-593-263, po 17:00

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

Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam 1 ha ziemi rolnej i 0,86
ha pod zabudowê. Nowa Wie�
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie ul. Konopnickiej. Tel.
660-794-274
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dzia³ki rolne i ³¹ki przy
trasie Wa³y � M³ogoszyn. Tel. 603-
036-582
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam dzia³kê na ROD �Kole-
jarz� ul. Kro�niewicka (ogród nr 1).
Tel. 660-704-149
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno� Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam dzia³kê na ROD �Z³ota
Ró¿a�. Domek, pr¹d, woda, itd. Tel.
508-450-819
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Wynajmê lokal ok. 15 m2 w Kutnie
ul. Królewska 13, wej�cie z ulicy,
wszystkie media. Tel. 607-636-282
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 692-
940-348
Sprzedam fotele 2 sztuki, bardzo
³adne, bardzo tanio (Kutno). Tel.
667-855-257
Sprzedam tanio dwa fotele (chinki)
i szafê 2-drzwiow¹ z pawlaczem
(jasna). Tel.608-768-406
Sprzedam gospodartswo rolne
8 ha, dom mieszkalny (3 pokoje +

kuchnia) oraz budynki gospodarcze
(obora i stodo³a), Krzy¿anów 24.
Tel. 605-924-096
Sprzedam tanio nowy odkurzacz,
szczotke parow¹ do ubrañ, ma³y
mop. Tel. 604-254-132
Sprzedam robot kuchenny Kasia
oraz express do kawy DeLonghi,
stan bardzo dobry. Tel. 608-768-406
Sprzedam dywan 480x250, kolor
bordo. Tel. 667-855-257
Sprzedam o�cie¿nicê metalow¹
�80� z uszczelkami, 3 szt. Tel. 608-
653-794
Zatrudniê do opieki nad osob¹
starsz¹, mo¿liwo�æ sta³ego zamiesz-
kania. Tel. 664-184-444

Na 60-lecie pracy kap³añskiej ksiêdza Jana Rostkowskiego, wiel-
kiego przyjaciela sportu, a zw³aszcza pi³ki no¿nej, przyjecha³
ksi¹dz kardyna³ Józef Glemp - pó�niejszy prymas Polski. Zdjêcie
wykonano na schodach ko�cio³a p.w. �w. Jana Chrzciclela w Kutnie
(w tle budynek SP nr 1 im Tadeusza Ko�ciuszki).

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

Przed meczem �Czarnych� z Pogoni¹ Zduñska Wola (1968 r.). Od
lewej: Jan Kêdra, Tadeusz Rosiak, Ireneusz Zaborowski, Andrzej
B³aszczyk.
(Foto: archiwum Andrzeja Bielickiego, dokumentalisty kutnow-
skiego sportu).          /J.P./

Mecze �Czarnych� Kutno przyci¹ga³y rzesze kibiców. Rok 1968,
przed spotkaniem z £ódzkim Klubem Sportowym (sprzedano -
nie do wiary - 5 tysiêcy biletów).

W latach 80-90 ubieg³ego wieku oraz na pocz¹tku XXI wieku,
kiedy w�ród dyscyplin sportowych Kutna wyró¿nia³o siê kolar-
stwo (Kutnowskie Towarzystwo Cyklistów, prezesi Andrzej
Bielicki i Jerzy Pawlikowski oraz dzia³acze), nasze miasto by³o
organizatorem lub wspó³organizatorem wielu presti¿owych
imprez. Na zdjêciu Komitet Organizacyjny trasy Miêdzynarodo-
wego Wy�cigu Kolarskiego Solidarno�ci i Olimpijczyków - rok
1996 (meta jednego z etapów w Kutnie). Od lewej: wybitni
polscy bokserzy, medali�ci olimpijscy - Leszek Drogosz, Józef
Grudzieñ, sêdzia kolarski - Jan Trojanowski, supermistrzyni - Irena
Szewiñska; w g³êbi Andrzej Bielicki.

Towarzystwo
Ubezpieczeñ
Wzajemnych

�TUW�
uniewa¿nia zagubiony

druk:

AA 3269490

Tragedia na drodze
9 listopada 2018 roku, ok. godz.
00.30 dy¿urny KPP Kutno otrzyma³
zg³oszenie o zdarzeniu drogowym
w miejscowo�ci Raciborów. Ze
wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e kie-
ruj¹cy samochodem Ford Focus,
potr¹ci³ mê¿czyznê. 48-letniego
mieszkañca powiatu kutnowskiego
przewieziono do szpitala. Niestety,
na skutek odniesionych obra¿eñ
pieszy zmar³. Policjanci pod nad-
zorem prokuratora ustalaj¹ dok³adne
okoliczno�ci tego wypadku.

Apelujemy
Niedostosowanie prêdko�ci do
warunków panuj¹cych na drodze
mo¿e byæ przyczyn¹ tragedii. Ka¿dy
pieszy i rowerzysta powinien
równie¿ pamiêtaæ o swoim bezpie-
czeñstwie i zadbaæ o to, aby byæ
widocznym i poruszaæ siê poza
obszarem zabudowanym lew¹ stro-
n¹ jezdni. Kamizelka odblaskowa,
breloczek, opaska, czy nawet zwy-
k³a latarka sprawi¹, ¿e poruszaj¹c
siê przy s³abo o�wietlonej drodze
bêdzie lepiej widoczny dla nad-
je¿d¿aj¹cego kierowcy.

Wspó³praca z Holandi¹
Kutnowska komenda realizuj¹c
profilaktykê spo³eczn¹ w zakresie

zapobiegania handlowi lud�mi oraz
przestêpstwom towarzysz¹cym
temu zjawisku przyst¹pi³a do reali-
zacji projektu pn � Twoje bezpie-
czeñstwo � nasza sprawa � praca
w Holandii�. 5 listopada na naszym
terenie w zwi¹zku z przyst¹pieniem
do tego projektu go�cili�my dele-
gacjê Policji holenderskiej, której
przedstawiciele prowadzili warsz-
taty dla m³odzie¿y oraz przedstawi-
cieli instytucji samorz¹dowych.
Celem projektu jest poszerzanie
wiedzy osób wyje¿d¿aj¹cych lub
nosz¹cych siê z zamiarem wyjazdu
do pracy za granic¹. Podczas spo-
tkañ przekazywane s¹ informacje
na temat zagro¿eñ, z jakimi mog¹
siê spotkaæ migranci zarobkowi na
terenie Holandii, w tym zagro¿eñ
zwi¹zanych z przestêpstwem han-
dlu lud�mi. W spotkaniach ze strony
holenderskiej udzia³ wziêli: Irena
de Ruig � specjalistka ds. migracji
zarobkowej z garnizonu Oost
Nederlands oraz Sietska Johannes
� specjalistka z Wydzia³u do Walki
z Handlem Lud�mi z garnizonu
Haag. Stronê polsk¹ reprezentowa³
m³. asp. Szymon Kapusta � specja-
lista Wydzia³u Profilaktyki Spo-
³ecznej Biura Prewencji KGP.
Podczas wizyty go�cie przeprowa-

dzili dwa spotkania na terenie
Kutna. Pierwsze spotkanie odby³o
siê na terenie Zespo³u Szkó³ nr 1
w Kutnie i wziêli w niej udzia³
uczniowie szkó³ �rednich. Drugie
spotkanie odby³o siê na terenie
Kutnowskiego Domu Kultury dla
przedstawicieli instytucji samorz¹-
dowych, przedstawicieli s³u¿b
mundurowych oraz pedagogów
szkolnych. Podczas warsztatów
poruszane by³y m. in. zagadnienia
dotycz¹ce sytuacji panuj¹cej na
holenderskim rynku pracy, praw
pracowniczych przys³uguj¹cych
w tym kraju, zagro¿eñ z jakimi
mog¹ siê spotkaæ migranci zarob-
kowi oraz sankcji prawnych prze-
widzianych w Holandii za pope³-
nienie przestêpstwa handlu lud�mi.
Wskazywane by³y tak¿e organizacje
nios¹ce pomoc ofiarom handlu
lud�mi oraz omówiono procedury,
jakie obowi¹zuj¹ policjantów
w sytuacji podejrzenia, ¿e maj¹ do
czynienia z ofiar¹ takiego procederu.

Konkurs
o bezpieczeñstwie
W Szkole Podstawowej nr 9 w Kut-
nie odby³y siê powiatowe elimina-
cje do wojewódzkiego konkursu
sprawno�ci fizycznej i wiedzy o

bezpieczeñstwie pn: �Policyjna
Akademia Bezpieczeñstwa�. Patronat
honorowy nad konkursem obj¹³
prezydent miasta Kutno Zbigniew
Burzyñski.
30 pa�dziernika 2018 r. policjanci
kutnowskiej komendy zorganizowali
powiatowe eliminacje konkursu
sprawno�ci fizycznej i wiedzy
o bezpieczeñstwie �Policyjna Aka-
demia Bezpieczeñstwa�. W rywa-
lizacji wziê³o udzia³ 12 dru¿yn klas
II szkó³ podstawowych z terenu
powiatu kutnowskiego. Ka¿da
dru¿yna sk³adaj¹ca siê z ch³opca
i dziewczynki musia³a wspólnie
rozwi¹zaæ test wiedzy o bezpie-
czeñstwie, nastêpnie ju¿ indywidu-
alnie ka¿dy zawodnik pokonywa³
tor sprawno�ci fizycznej. Regulamin
przewidywa³ pokonanie toru prze-
szkód w okre�lony sposób w jak
najkrótszym czasie. Kutnowskie
eliminacje wygra³a Szko³a Podsta-
wowa nr 1 w Kutnie. Zawodnicy
bêd¹ reprezentowaæ nasz powiat na
gali fina³owej. Eliminacje woje-
wódzkie Policyjnej Akademii Bez-
pieczeñstwa odbêd¹ siê w £odzi.
II miejsce w eliminacjach zajê³a
Szko³a Podstawowa nr 9 w Kutnie,
natomiast III miejsce Szko³a Pod-
stawowa nr 2 w Kutnie.

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

Wykonuje badanie
echo serca z opisem.
Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68
609-727-500

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

Tel. 609-107-203

Sprzedam bardzo tanio namiot
czteroosobowy (dwie sypialnie 2x2
osoby, pod³oga), otwierany na dwie
strony, kolor niebiesko-¿ó³ty. Tel.
606-475-184
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Pi³ka no¿na

Bardzo cenne i presti¿owe zwyciêstwo odniós³ w grodzie Przemys³awa
zespó³ trenera Jaros³awa Krysiewicza. Nic wiêc dziwnego, ¿e po meczu
szef Klubu Kibica �Polfarmex-u� Mieczys³aw Orliñski skaka³ z rado�ci
i mia³ ³zy w oczach mówi¹c nasze gazecie: �To bardzo przyjemne zasko-
czenie i odebrane przez nas z wielk¹ eufori¹, zw³aszcza ¿e w ubieg³ym
sezonie przegrali�my z t¹ dru¿yn¹ dwukrotnie: w Poznaniu 64:72, w Kutnie
72:76�.

Biofarm Basket Poznañ - Polfarmex Kutno 70:73
(w kwartach: 21:22, 18:22, 16:17, 15:12)

�Kutno�: Micha³ Marek 19, January Sobczak 13, Filip Czy¿nielewski 11,
Bartosz Majewski 10, Patryk Wieczorek 9, Pawe³ Nowicki 4, Szymon
Pawlak 3, Micha³ Obarek 2, Adrian Matyszkiewicz 2.

GRA „POLFARMEX”

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawodnika,
zespo³u i szkoleniowca Powiatu Kutnowskiego w roku 2018.
2. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego powiatu oraz
innych regionów Polski � pod warunkiem, ¿e aktualnie
reprezentuj¹ barwy �Kutna�.
3. Konkurs jest adresowany do osób indywidualnych oraz
klubów i stowarzyszeñ sportowych.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród kandydatów i dru¿yn,
dokona Kapitu³a Konkursu z³o¿ona z dziennikarzy
�Powiatowego ¯ycia Kutna�.
5. Zg³oszenia nale¿y kierowaæ na adres Redakcji �Powia-
towego ¯ycia Kutna�: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47,
tel. (24) 355-10-00; fax/tel. (24) 355-10-02; e-mail: powia-
towe@zyciekutna.com.pl
6. Organizatorem Konkursu jest Redakcja �P¯K�, a hono-
rowymi patronami: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kut-
nowskiego i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna.
7. Wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów i dyplomów
odbêdzie siê w marcu 2019 r. na Sesji Rady Miasta Kutna.
8. Termin sk³adania propozycji na �Najlepszego sportowca,
dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej 2018 roku � � do
31 stycznia 2019 roku.

UWAGA! UWAGA!
REGULAMIN KONKURSU

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

Szachy

Pi¹tkowy wieczór, 26 pa�dziernika, grupa m³odych mi³o�ników królewskiej
gry i potyczek na bia³o-czarnej planszy z SP Nr 6 w Kutnie spêdzi³a
w szkolnej sto³ówce. Wziê³a udzia³ w XVI Turnieju Szachowym � Memo-
riale Janusza Ziemackiego. Tegoroczny turniej zgromadzi³ 22 uczestników.
Mistrzowski Tytu³ i Nagrodê dla Najlepszej Zawodniczki zdoby³a uczen-
nica klasy VI Katarzyna Wiklak uzyskuj¹c 6 punktów na 7 mo¿liwych
i wyprzedzaj¹c �o w³os� swojego brata z klasy V � Wiktora (równie¿ 6 pkt.,
identyczny �r-Buch.). Medal i nagrodê za III miejsce wywalczy³ Igor
Filipczak (5 pkt, kl. VI). W dru¿ynie, która bêdzie reprezentowaæ szko³ê
na zawodach zewnêtrznych, znalaz³ siê jeszcze Hubert Ciszek z klasy V
(te¿ 5 pkt). W pierwszej dziesi¹tce zmie�cili siê ponadto: Jakub Krysiak,
Miko³aj Podogrocki, Dawid Katarzyñski, Jakub Gabry�, Ela Ciska i Grzegorz
Zawadzki. Dyplom i Nagrodê dla Najm³odszego Zawodnika otrzyma³
Bernard Ciszek. Zawody zorganizowa³ kierownik �wietlicy Wies³aw Zwarycz.

KASIA MISTRZEM “SZÓSTKI”

Kolejny mecz z LKS Kwiatkowice dostarczy³, jak w poprzednich spotka-
niach, du¿o wra¿eñ futbolowych i sta³ na dobrym poziomie. By³o du¿o
akcji, ale ma³o strza³ów skutecznych. Go�cie - trenowani przez pe³nego
nieobliczalnego temperamentu Jakuba Olczyka - grali ambitnie i prowa-
dzili ca³y czas otwart¹ walkê. Gospodarze te¿, przez co mecz 15 kolejki
rundy jesiennej IV ligi by³ ciekawy.

KS Sand Bus Kutno - LKS Kwiatkowice 1:1 (0:1)
Bramki: 0:1 - Rafa³ Nowak (6), 1:1 - Adrian Marcioch (82).
W meczu na szczycie ³ódzkiej klasy A (gr. III) podopieczni trenera Jacka
Walczaka ulegli u siebie obecnemu liderowi tabeli i to wyra�nie.

KS II Kutno - Victoria R¹bieñ 0:3 (0:1)
Dla go�ci gole zdobywali: Stanis³aw Stachlewski 2, Tadeusz Czy¿ 1.

RKS Radomsko - KS Sand Bus Kutno 4:0 (2:0)
Mecz u lidera by³ wyrównany, a kutnianie tracili bramki pechowo. Od 19
minuty grali w �10�, gdy¿ Kamil Kobryñ otrzyma³ (po dwóch ¿ó³tych)
czerwon¹ kartkê.

Magnat Sierpów - KS II Kutno 3:4 (1:2)
Bramki dla zespo³u trenera Jacka Walczaka, walcz¹cego o awans do ³ódzkiej
klasy okrêgowej, zdobyli: Mateusz Maryniak - 2 oraz Adrian Krzymie-
niewski i Cezary Zielonka.

KS Sand Bus Kutno - GKS Orkan Buczek 2:1 (0:0)
Ciekawy, zaciêty i wyrównany mecz koñcz¹cy rundê jesienn¹.
Gole: 1:0 - Maciej Kowalczyk (67, g³ow¹), 2:0 - Adrian Marcioch (72,
karny), 2:1 - Mateusz Wroñski (79).

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Polfarmex Kutno - Kotwica Ko³obrzeg 87:85
(w kwartach 16:19, 18:22, 28:26, 14:9, dogrywka 11:9)

Mecz 8 kolejki I ligi zakoñczy³ siê cenn¹ wygran¹ Kutnian. By³o to spo-
tkanie walki, pe³ne determinacji w wykonaniu obu ambitnych dru¿yn.
Podkre�la³ ten znacz¹cy fakt w rozmowie z �P¯K� cz³onek Zarz¹du KKS
�Pro-Basket Kutno� S.A. Jerzy Fronczak.
Dla Naszych punktowali: Nowicki 21, Sobczak 17, Marek 13, Wieczorek 12,
Pawlak 12, Majewski 7, Czy¿nielewski 4, Obarek 1.

Pogoñ Prudnik - Polfarmex Kutno 89:66
(w kwartach: 22:15, 27:19, 24:15, 16:17)

Polfarmex: Marek 3, Pawlak 2, Sobczak 3, Majewski 15, Nowicki 10,
Matyszkiewicz 0, Wieczorek 15, Obarek 5, Czy¿nielewski 6, Gospodarek 7.
Du¿a niespodzianka in minus! Przegrana z du¿o ni¿ej notowanym rywalem

Polfarmex Kutno - STK Czarni S³upsk 79:81
(w kwartach: 20:16, 27:33, 17:19, 15:13)

Brak szczê�cia i beznadziejne sêdziowanie sprawi³o, ¿e niez�le graj¹cy
kutnianie przegrali.
Polfarmex: Pawlak 13, Sobczak 16, Marek 12, Gospodarek 10, Majewski 8,
Nowicki 8, Obarek 5, Matyszkiewicz 4, Czy¿nielewski 2, Wieczorek 1.

Siatkówka

Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe �Staszic� w Kutnie (prezes Zarz¹du
Ma³gorzata ¯urada) by³o organizatorem XI zawodów dziewcz¹t z okazji
�wiêta Niepodleg³o�ci i 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskê Wolno�ci.
W hali sportowej SP nr 6 w Kutnie - £¹koszynie gra³o 8 dru¿yn: ZS nr 1
im. S. Staszica Kutno, ZS Gostynin, II LO im. J. Kasprowicza Kutno, ZS nr 3
im. W³. Grabskiego Kutno, ZS nr 1 Kro�niewice, LO im. T. Ko�ciuszki
Gostynin, I LO im. J.H. D¹browskiego Kutno, ZS nr 2 im. dr. A. Tro-
czewskiego Kutno.
Wyniki meczów eliminacyjnych: Staszic - Kasprowicz 2:0, Kro�niewice
- D¹browszczak 0:2, ZS Gostynin - Grabski 0:2, LO Gostynin - Troczewski
2:0, Staszic - Grabski 1:2 (najlepszy mecz), Kro�niewice Troczewski 0:2,
ZS Gostynin - Kasprowicz 2:0, LO Gostynin - D¹browszczak 2:0, Staszic
- ZS Gostynin 0:2, Kro�niewice - LO Gostynin 0:2, Kasprowicz - Grabski
0:2, D¹browszczak - Troczewski 2:0. W spotkaniu o III miejsce D¹browsz-
czak pokona³ ZS Gostynin 2:1, a turniej wygra³a dru¿yna �Grabskiego�
(trener Marcin Rymankiewicz), która pokona³a team LO Gostynin 2:0
(15:4, 15:12).

WSPANIAŁY TURNIEJ

Zwyciê¿czynie gra³y w sk³adzie: Julia Beszczyñska (MVP turnieju), Klaudia
Kubiak (najlepsza zawodniczka dru¿yny), Joanna Kolos, Natalia Kopeæ,
Dominika Klonowska, Weronika �lebocka. Pozosta³e miejsce zajê³y:
3. D¹browszczak, 4. ZS Gostynin, 5. Troczewski, 6. Staszic, 7. Kasprowicz,
8. Kro�niewice. By³y puchary, medale, okoliczno�ciowe koszulki, nagrody
indywidualne i dyplomy. Wrêczali je: prezes dr Ma³gorzata ¯urada i dr
Piotr £aszewski, skarbnik Starostwa Powiatowego w Kutnie. Puchar
Starosty Kutnowskiego otrzyma³ zespó³ �Grabskiego�. O turnieju mówi³
�P¯K� komisarz zawodów Marek Witkowski: �To by³y znakomite mecze.
Pe³ne determinacji i walki, stoj¹ce na dobrym i wyrównanym poziomie.
�miem twierdziæ, ¿e XI turniej by³ najlepszym z dotychczas rozegranych.
Dominowa³a w nim rodzinna, integracyjna atmosfera�. Nic dodaæ, nic
uj¹æ! Najlepsz¹ rozgrywaj¹c¹ by³a Aleksandra �witkiewicz (Staszic), ata-
kuj¹c¹ - Maria Frydrysiak (D¹browszczak), a Miss Foto - Wiktoria Serwach
(ZS Gostynin). Mecze sêdziowali: Marek Witkowski, Piotr £apaj.

Pi³ka rêczna

Reprezentacja ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie zdoby³a Mistrzostwo
Powiatu Kutnowskiego szkó³ ponadgimnazjalnych. W zawodach organi-
zowanych przez Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie wziê³y
udzia³ cztery szko³y z powiatu kutnowskiego: I LO im. J.H. D¹browskiego,
II LO im. J. Kasprowicza, ZS Nr 3 im. W. Grabskiego oraz ubieg³oroczne
mistrzynie ZS Nr 1 im. St. Staszica. Mecze by³y bardzo wyrównane
i zaciête, a o zwyciêstwie �Staszica� zadecydowa³a dobra gra w obronie.
Trzy najlepsze szko³y otrzyma³y puchary i dyplomy.
Wyniki: ZS Nr 1 w Kutnie - I LO w Kutnie 12:3 (7:1), II LO w Kutnie -
ZS Nr 3 w Kutnie 8:5 (4:3). Mecz o III miejsce �Grabski�  - �D¹browsz-
czak� 12:15 (8:6), mecz o I miejsce �Staszic�  � �Kasprowicz� 6:5 4:2).
Tabela koñcowa: 1. ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, 2. II LO im.
J. Kasprowicza w Kutnie, 3. I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie,
4. ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie. Reprezentacja ZS Nr 1 w Kutnie
uzyska³a awans do pó³fina³u wojewódzkiego, który odbêdzie siê w Skier-
niewicach.
�Staszic�: Sara Szymañska, Natalia Pietrzak, Milena Adamiak, Aleksandra
¯urawik, Martyna Maciejewska, Zuzanna Jêdrzejczak, Julia ¯urawik,
Anna Andrzejewska, Paulina Oleczek, Weronika Bogdañska, Weronika
Kruszyna, Lidia Magnuska,  nauczyciel Mariusz £ubiñski.

DZIEWCZĘTA
„STASZICA” NAJLEPSZE
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 492

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: C5-I6-J11-M5-E3  J12-A4-D9-G2-M2-Ñ
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
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Nasi skrzydlaci przyjaciele ka¿dego dnia wyjadaj¹c ¿ar³oczne g¹sienice
lecz¹ drzewa i walcz¹ o prze¿ycie. Przez d³ugi okres trwaj¹cego procesu
ewolucji przystosowali siê do lotu. Homo Sapiens - wiele ptasich wro-
dzonych umiejêtno�ci przej¹³ jako w³asne umo¿liwiaj¹c rozwój kulturowy
i ekspansjê terytorialn¹, a darczyñcom odp³aca �piêknym za nadobne�.
Mimo to nie pogniewali siê na nas, lecz poluj¹ na  gryzonie, roznosz¹
nasiona i �piewaj¹ - czyni¹c �wiat piêkniejszym.  Przemieszczaj¹ siê dziêki
skrzyd³om, których specyficzna budowa pozwala szybko i z gracj¹ poko-
nywaæ du¿e odleg³o�ci. Dzieje siê tak, poniewa¿ podczas lotu powietrze,
po górnej czê�ci skrzyde³, przep³ywa szybciej ni¿ po ich czê�ci dolnej,
wzbudzaj¹c si³ê no�n¹. Reguluj¹c jej wielko�æ mo¿na wznosiæ siê do góry
lub opadaæ. Ruchami skrzyde³ natomiast wytwarzana jest si³a ci¹gu
pozwalaj¹ca na lot do przodu. ¯eby jednak polecieæ, trzeba wznie�æ siê
w powietrze. Wróblom, kosom i drozdom wystarczy podskok i uderzenie
skrzyd³ami. Gêsi i ³abêdzie bior¹ rozbieg, a gniazduj¹ce wysoko jerzyki
przed lotem pazurkami puszczaj¹ mur.
Ptaki w zale¿no�ci od warunków w jakich egzystuj¹ natura wyposa¿y³a w
zró¿nicowany kszta³t skrzyde³. Gdy one s¹ w¹skie i smuk³e, jak u rybitwy
czy mewy, umo¿liwiaj¹ szybowanie nisko nad wod¹ oraz gwa³towne zwroty
i nurkowanie. Dziêki szerokim i d³ugim skrzyd³om mog¹ szybowaæ na
du¿ych wysoko�ciach w tzw. �kominach termicznych�. Tak lataj¹: bociany,
or³y i ¿urawie. Zdjêcie ni¿ej � czarny bocian.

WOLNY JAK PTAK

Okres biodegradacji: butelka plastikowa - 500 lat; puszka po piwie - 200 lat
torba plastikowa - 300 lat. Niedopa³ek papierosa zatruwa 0,8 m3 wody. itp.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Do ptasiej gromady zalicza siê równie¿ nielotne strusie i pingwiny.
Reasumuj¹c: Ju¿ Leonardo da Vinci kocha³ ptaki, chroni³ je i by³ zachwy-
cony ich urod¹ oraz finezj¹ lotu.

Eko � plagi
Ostatnio do �egipskich plag� rodzimej przyrody do³¹czy³o kajakarstwo.
Zajêcie samo w sobie jest w porz¹dku, lecz jak wiele dzia³añ, podejmo-
wanych przez Homo Sapiens, skutkuje degradacj¹ przyrody. Piszê jak jest
� w granicach chronionych prawem rezerwatów przyrody i poza nimi
�kajakarze� zachowuj¹ siê nieodpowiedzialnie. P³osz¹ w okresie rozrodu
wymieraj¹ce gatunki ptaków i zwierz¹t. Po sezonie - s³u¿by ochrony
rezerwatu wywo¿¹ pozostawione góry �mieci. Straszne! Zdjêcie ni¿ej,
biwak nad Wart¹.

Skrzyd³a krótkie i zaokr¹glone posiadaj¹ szpaki i czajki, lecz one, by
pokonaæ za³o¿ony dystans, musz¹ nimi bezustannie pracowaæ.
Ptaki ¿yj¹ce w górach, np. or³y przednie, wykorzystuj¹ tzw. pr¹dy wstê-
puj¹ce, tj. powietrze odbite od zboczy gór. Te z nich, natomiast gniazdu-
j¹ce na skalistych klifach, jak nurzyki, podczas lotu posi³kuj¹ siê odbitymi
od ska³ podmuchami wiatru.
Tak siê dzieje w czasie lotu, natomiast przed �przyziemieniem� wykonuj¹
zwrotne ruchy skrzyd³ami i  zmniejszaj¹c prêdko�æ rozpo�cieraj¹ szeroko
ogon w celu utrzymania za³o¿onego kierunku i miejsca l¹dowania. Po
odpoczynku, ruszaj¹ dalej. Zdjêcie ni¿ej � przylot samca.

Poziomo: A-1. Czu³e s³ówko A-7. Najpopularniejszy bank
naszego kraju B-9. Przy palcu kozy C-1. Szczyt w Tatrach Wyso-
kich (2233 m n.p.m.), ostoja kozic D-9. Tkanka krwiotwórcza
E-1. �... do m³odo�ci� A. Mickiewicza E-5. Suche ciasto z orze-
chów, miodu lub migda³ów G-1. Miasto nad Olz¹ I-1. W filmo-
wym dramacie Kie�lowskiego �Krótki film o zabijaniu� gra rolê
Jacka (znany g³ównie z serialu �Fala zbrodni�) I-6. Rózga, witka
J-9. Teren wojny opisanej przez Homera w Iliadzie K-1. Le¿y
w Dolinie Raby L-9. Ozdobny pas na szyi kap³ana M-1. Matka
Symeona i Judy (¿ona Jakuba).

Pionowo: 1-A. Koczalskie jezioro (S³upskie) 1-I. Znak muzyczny
obni¿aj¹cy d�wiêk o pó³ tonu 2-E. Przy jej uj�ciu do Morza Bia³ego
jest port Archangielsk 3-A. Domena, dziedzina 3-I. Koszenie
trawy kos¹ 4-F. Choroba jak otrêby 5-A. �mia³o�æ, rezolutno�æ
5-J. Rodzaj egzaminu 6-E. Bywa �wiat³y 7-A. Usypisko sklane
w �lebie 7-I. Liczebnik w tytule filmu Felliniego 9-A. Rzadkie
imiê mêskie 9-I. �wiadectwo towaru 11-A. Dolna, rozszerzona
czê�æ nogi 11-I. Bóg nieba pod postaci¹ soko³a 13-A. Ogó³
wiedzy ludzkiej 13-I. Z rogami miêdzy owcami.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Ten charakterystyczny polski aktor filmowy, teatralny i estradowy, znany
z wieloletnich wystêpów w telewizyjnym �Kabarecie Olgi Lipiñskiej�,
bogatego dorobku z zakresu dubbingu i konferansjerki, a ostatnio � ze
zwyciêstwa w popularnym programie rozrywkowym �Taniec z gwiazdami�
i pamiêtny �Pan Fasola� z muzycznego programu dla m³odych widzów,
by³ jedn¹ z gwiazd tegorocznego - 44 - �wiêta Ró¿y.
Urodzi³ siê 5 lutego 1956 roku w Nowej Rudzie. Dorastaj¹c w dolno�l¹-
skim miasteczku, naturaln¹ kolej¹ rzeczy, nastawiony by³ na przysz³o�æ
w zawodzie górnika. Sta³o siê jednak inaczej. Uczy³ siê w liceum, w przy-
granicznym Zgorzelcu, a w trudnych czasach zajmowa³ siê nawet
handlem rajstopami (!), sprowadzanymi z s¹siedniego NRD.
W 1980 roku ukoñczy³ warszawsk¹ PWST, nied³ugo potem wi¹¿¹c siê
z tamtejszym Teatrem Wspó³czesnym (1982-88). Od 1988 roku jest
aktorem Teatru Ateneum w Warszawie. Jedn¹ ze s³ynniejszych kreacji
teatralnych Tyñca jest rola Pignona w �Kolacji dla g³upca� Vebera w Te-
atrze Ateneum w Warszawie. Zaczyna³ od epizodów: w serialu �Dom�
(1980), �111 dniach letargu� Jerzego Sztwiertni (1984) i w wojennym
�Dniu czwartym� (1984) Ludmi³y Niedbalskiej. W 1985 roku zagra³
pierwsz¹ du¿¹ rolê w filmie �Gra w �lepca� w re¿yserii Dominika Rettin-
gera-Wieczorkowskiego. Kolejny rok to rola motorniczego w filmie �Dzieci
�mieci� Macieja Dejczera, z telewizyjnego cyklu �Kronika wypadków�
oraz kreacja Stacha w filmie Ryszarda Zatorskiego �Nikt nie jest winien�
(1986). Zanim pojawi³ siê w wiêkszej roli nauczyciela w �Pannach i wdo-
wach� Janusza Zaorskiego (1991), dwukrotnie wspó³pracowa³ z Januszem
Kondratiukiem (�Jedenaste przykazanie� 1987, �Prywatne niebo� 1988),
zagra³ u Grzegorza Warcho³a w serialu historycznym �Królewskie sny�
(1988) i u Jakuba Z. Ruciñskiego w serialu �Odbicia� (1989). W dekadzie
lat 90-tych rozpocz¹³ intensywn¹ wspó³pracê z telewizyjnym �Kabaretem
Olgi Lipiñskiej�, w filmie pojawiaj¹c siê m.in. jako ksi¹dz w polsko-fran-
cuskiej produkcji �Dzieciach wojny� Krzysztofa Rogulskiego (1991) oraz
w zaskakuj¹cych rolach SB-eków: w �Zwolnionych z ¿ycia� Waldemara
Krzystka (1992) i komedii politycznej �Cz³owiek z...� Konrada Szo³aj-
skiego (1993). Po czterech latach przerwy zagra³ u Izabelli Cywiñskiej
w g³o�nym serialu �Bo¿a podszewka�, wcielaj¹c siê w postaæ Romana. Do
roli powróci³ w 2005 roku, na planie drugiej czê�ci serialu. W miêdzy-
czasie zaliczy³ go�cinne wystêpy w serialach TV (m.in. �Badziewiakowie�,
�Kryminalni�), tytu³ow¹ rolê w sitcomie �Pucu��, udzia³ w serialu Jerzego
Gruzy �Tygrysy Europy� i jedn¹ z g³ównych ról w sitcomie �Daleko od
noszy�. Obj¹³ te¿, po Zygmuncie Chajzerze, stanowisko prowadz¹cego
telewizyjny program �Id� na ca³o�æ�. Poza wystêpem w romantycznej
komedii Piotra Were�niaka �Nie k³am kochanie�, w ostatnich latach
nadal zwi¹zany by³ przede wszystkim z ma³ym ekranem. Zagra³ policjanta
Wojtaszka w komediowym serialu �Dylematu 5� Grzegorza Warcho³a
i Alfreda w telenoweli �Plebania�, pojawi³ siê go�cinnie na planie �Niani�,
�Kryminalnych�, �S¹siadów� i �Heli w opa³ach�, a tak¿e wzi¹³ udzia³
w programie �Taniec z gwiazdami�, zgarniaj¹c � z tancerk¹, Kamil¹ Kajak
u boku � Kryszta³ow¹ Kulê. Prowadzi³ now¹ edycjê �Ko³a fortuny� (teraz
Rafa³ Brzozowski z Iz¹ Krzan), a ostatni¹ produkcj¹ z jego udzia³em jest
komedia �Zmiana� w re¿yserii Konrada Aksinowicza. Od czasu do czasu
pojawia siê w popularnym serialu TVP �Klan� jako dzia³acz spo³eczny
i aktor cyrkowy.
Mówi¹c o Krzysztofie Tyñcu nie sposób nie wspomnieæ o dubbingu, który
w jego przypadku stanowi odrêbn¹, bardzo szerok¹ ga³¹� dzia³alno�ci.
Do najs³ynniejszych dubbingowanych ról Tyñca nale¿¹: rola Goofy�ego
(wielokrotnie odtwarzana przy okazji kolejnych przygód Myszki Miki
i Kaczora Donalda), Timona z �Króla Lwa�, Bimbra z serialu �Psie serce�,
D¿ina z Disneyowskiego �Alladyna�, Gusta z �Gumisiów�, Królika Bugsa,
Mambo z filmu �Happy Wkrêt�. Wystêp w grodzie nad Ochni¹ �mia³o
pan Krzysztof mo¿e uznaæ za bardzo udany, o czym �wiadczy³y rzêsiste
brawa i bisy!          Jerzy Micha³ Papiewski

Krzysztof Tyniec w Kutnie

UNIWERSALNY ARTYSTA
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

4 grudnia 2018 r.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysto�æ poprowadzi³ Micha³ Adamski, naczelnik Wydzia³u Promocji,
Kultury i Rozwoju Urzêdu Miasta Kutna. Po powitaniu przyby³ych go�ci
przypomnia³ w du¿ym skrócie sylwetkê i dzia³alno�æ doktora Troczew-
skiego: �Przyby³ on do Kutna w1891 roku, w czasach gdy wolna Rzecz-
pospolita by³a jeszcze wy³¹cznie marzeniem. Doktor odda³ siê ca³kowicie
pracy, lecz nie tylko tej lekarskiej, ale równie¿ ciê¿kiej pracy patriotycznej
na rzecz restytucji podstaw pañstwa polskiego � wspó³tworzy³ instytucje,
kszta³ci³ elity, pomaga³ umacniaæ wiêzi spo³eczne, kreowa³ kulturalne
i towarzyskie ¿ycie miasta�. W swoim przemówieniu prezydent Zbigniew
Burzyñski stwierdzi³ m.in.: �Doktor Troczewski by³ obecny we wszystkim,
co dzia³o siê w Kutnie przez prawie 40 lat. W tym czasie, w du¿ym stopniu
za jego spraw¹, Kutno przesta³o byæ tylko zbiorowo�ci¹ mieszkañców,
a sta³o siê prawdziw¹ spo³eczno�ci¹. Dzia³ania doktora Troczewskiego
i jemu podobnych Polaków przynios³y w sprzyjaj¹cej sytuacji miêdzyna-
rodowej, w wyniku I wojny niepodleg³o�æ Rzeczpospolitej, której stulecie
teraz �wiêtujemy. Niech odrestaurowana willa, �wiadek ¿ycia i zas³ug dok-
tora oraz jego pomnik bêd¹ dowodem, ¿e pamiêtamy o �Najwierniejszym
S³udze Ojczyzny� z naszego miasta i niech tê pamiêæ utrwalaj¹ kolejne
pokolenia�.

KUTNOWSKI POZYTYWISTA

Zasadzono równie¿ D¹b Niepodleg³o�ci � dar Ojca �wiêtego dla miesz-
kañców Kutna. Na koniec przyby³e delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem
wi¹zanki kwiatów. Oprawê muzyczn¹ uroczysto�ci zapewni³a orkiestra
dêta OSP z Kutna.           /A.B./

Wspomnieniami i przemy�leniami o swojej rodzinie podzieli³a siê
równie¿ praprawnuczka doktora Troczewskiego � Hanna Grabowska-
Macioszek. Nie zabrak³o te¿ krótkiego wyst¹pienia twórcy pomnika,
profesora Mariana Molendy. Przeciêcia tradycyjnej wstêgi i ods³oniêcia
pomnika dokonali: prezydent miasta Zbigniew Burzyñski, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki, prawnuczka doktora Anna
Grabowska, praprawnuczka Hanna Grabowska-Macioszek oraz uczennica
Julia Gutarowska. Po�wiêcenia pomnika dokona³ dziekan kutnowski
ksi¹dz Jerzy Swêdrowski.

� Doktor Antoni Troczewski urodzi³ siê 1 czerwca 1861 r. w £om¿y.
� 1887-1890 - praca w Szpitalu Praskim w Warszawie; uzyskanie specja-
lizacji chirurga.
� 1890-1893 - bezp³atny lekarz nadetatowy.
� 1891 - jest korespondentem tygodnika �G³os�.
� 1897 - objêcie spo³ecznej funkcji prezesa Zarz¹du Towarzystwa
Stra¿ackiego.
� Marzec 1901 - na scenie Domu Dochodowego Stra¿y Po¿arnej Doktor
zagra³ Micha³a Wo³odyjowskiego w pierwszym spektaklu (na podstawie
�Pana W³odyjowskiego� Henryka Sienkiewicza).
� W 1904 r. zaprasza do Kutna Henryka Sienkiewicza na wyk³ad w Domu
Dochodowym Stra¿y Po¿arnej.
� Z inicjatywy Doktora powsta³y w Kutnie m.in.: Towarzystwo Dobro-
czynno�ci, Muzyczno-Dramatyczne, Krajoznawcze, Spó³dzielnia
�Kutnowianka�, Towarzystwo Gimnastyczne �Sokó³�, Towarzystwo
Wzajemnego Kredytu, Chrze�cijañskie Towarzystwo Po¿yczkowo-
Oszczêdno�ciowe, Szko³a Polskiej Macierzy Szkolnej.
� W latach 1910-1914 korespondent �Dziennika Kujawskiego� z dodat-
kiem �Tydzieñ Kutnowski�.
� W listopadzie 1918 r. utworzy³ gazetê �Tygodnik Kutnowski� wydawan¹
w latach 1918-1932 (z pó³roczn¹ przerw¹ w latach 1930-1931).
� 23 czerwiec 1919 r. - Doktor pierwszym prezesem Zwi¹zku Ludowo-
Narodowego.
� 22 grudzieñ 1919 r. - Rada Miejska przyznaje Doktorowi Antoniemu
Troczewskiemu pierwszy w Kutnie tytu³ Honorowego Obywatela Miasta.
� 1923 r. - otrzymuje Oficerski Krzy¿ Polonia Restituta, który po �mierci
zamocowano na jego nagrobku, a Zygmunt Wasilewski napisa³ o nim:
�(...) z powodu swoich zas³ug spo³ecznych jeden z najpopularniejszych
ludzi w kraju, miasto Kutno obdarzy³o Go godno�ci¹ obywatela honoro-
wego, pañstwo udekorowa³o niezbyt hojnie Orderem Oficerskim Polski.
� Mia³ ¿onê Lubomirê, która utworzy³a orkiestrê dla dzieci, a w 1926 r.,
w nowo wybudowanym budynku, ochronkê i sierociniec im. Doktorstwa
Troczewskich.
� Mia³ willê przy ul. Troczewskiego 136 (29 Listopada 2, gmach Urzêdu
Stanu Cywilnego). Nie znaleziono jednak dokumentu o otrzymaniu tego
budynku od spo³eczeñstwa kutnowskiego.
� Zmar³ 22 wrze�nia 1928 r. Na Jego pogrzebie przemawia³ Roman Dmowski.
(opracowano na podstawie folderu �Pamiêtamy o dr. Antonim Troczew-
skim�, TPZK)

KALENDARIUM DOKTORA

Przypomnia³a m.in. i¿ w 1845 roku w Kutnie, dziêki inicjatywie jego
w³a�cicieli Walentyny i Feliksa Mniewskich, powsta³ szpital, którego
budynek jest dzi� jednym z nielicznych w mie�cie zabytków I po³owy
XIX wieku. W³a�nie w nim w latach 1890�1928 pracowa³ dr Troczewski.
Operowa³ z pocz¹tku przy pomocy swoich narzêdzi przywiezionych z War-
szawy. Wykonywa³ bardzo du¿o operacji. Sam szpital mia³ wiele do
¿yczenia, szczególnie w okresie zimy, kiedy nie by³o czym ogrzewaæ kilku
sal dla chorych po operacjach. Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e po przyje�dzie
do dziesiêciotysiêcznego wówczas Kutna doktor zasta³ je �jako miasto
wielce zaniedbane�. Drug¹ czê�ci¹ spotkania by³a prelekcja dr Jacka

SYMPOZJUM O DOKTORZE

Szanowni Mieszkañcy Ziemi Kutnowskiej!
Spo³eczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Para-
fialnym w Kutnie przy Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
informuje, ¿e prowadzone dzia³ania renowacyjne mo¿na wesprzeæ
dokonuj¹c wp³aty na konto TPZK z dopiskiem �Kutnowskie nekro-
polie� lub za pokwitowaniem w biurze TPZK.

Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
99-300 Kutno, ul. Narutowicza 20

Konto: Bank PEKAO S.A.
28-1240-3190-1111 -0000-2978-0426

Organizacja Po¿ytku Publicznego KRS 0000145630
www.tpzk.eu, e-mail: poczta@tpzk.eu

SPO£ECZNY OPIEKUN ZABYTKÓW

Kaplica grobowa Rodziny Oyrzanow-
skich wykonana zosta³a w stylu neo-
gotyckim. Kaplica zbudowana jest
z cegie³, nie tynkowana, na planie
prostok¹ta, oskarpowana, nakryta
dwuspadowym dachem z blachy, ze
szczytami w formie wimpergi, z pina-
klami po bokach. W szczytach ozdo-
bionych ¿abkami ostro³ukowe p³yciny.
Od strony wej�cia szczyt zwieñczony
postumentem z krzy¿em ¿elaznym.
Otwory okienne ostro³ukowe. Portal
ostro³ukowy, obramiony wa³kiem
z kszta³tek ceglanych, drzwi metalo-
we ze �wietlikiem u góry. W p³ycinie
szczytu nad wej�dem, �lepa rozeta
z napisem: Grób Rodziny Oyrzanow-
skich 1901. Wnêtrze w przyziemiu
mie�ci mensê o³tarzow¹.

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, w by³ym Domu Dochodowym Stra¿y
Ogniowej, którego pomys³odawc¹ by³ dr Antoni Troczewski, w ramach
obchodów 100-lecia niepodleg³o�ci Polski odby³a siê 7 listopada sesja
popularnonaukowa po�wiêcona jego dzia³alno�ci. Gospodarzem spotka-
nia by³o Muzeum Regionalne w Kutnie. Jego pierwsza czê�æ dotyczy³a
sylwetki doktora Troczewskiego jako lekarza. Prelekcjê na ten temat
wyg³osi³a Teresa Mosingiewicz.

Saramonowicza, który przedstawi³
doktora Troczewskiego jako dzia³acza
Ruchu Narodowego w II po³owie
XIX wieku. Jeszcze podczas studiów
w Warszawie zosta³ cz³onkiem
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej �Zet�,
rozpoczynaj¹c tym samym dzia³al-
no�æ spo³eczno-polityczn¹ w ramach
obozu narodowego. By³ cz³onkiem
Ligi Narodowej i bliskim przyjacielem
Romana Dmowskiego. W odrodzonej
Polsce stan¹³ na czele powiatowego
oddzia³u Zwi¹zku Ludowo-Narodo-
wego. To z jego inicjatywy za³o¿ono
�Tygodnik Kutnowski�, którego pó�-

niej by³ wieloletnim redaktorem. W grudniu 1919 roku otrzyma³ godno�æ
Honorowego Obywatela Miasta Kutna. Rok pó�niej zosta³ przewodnicz¹-
cym Obywatelskiego Komitetu Obrony Pañstwa. Podczas tej sesji wyró¿-
niono grupê uczniów kutnowskich szkó³, którzy brali udzia³ w konkursie
pod tytu³em �Portret dr. Antoniego Troczewskiego�.           /A.B/

Czy wiecie, że...
� Kutnowska firma �Vester� zrealizowa³a m.in. 17 stacji dializ, 4 centralne stery-
lizatornie, 4 oddzia³y hemodynamiki oraz bloki operacyjne i laboratoria w szpi-
talach i klinikach. Od 1993 r. firma nawi¹za³a wspó³pracê z duñsk¹ firm¹ DEKO
Partitions, producentem systemów �cian dzia³owych. �Vester� zastosowa³ je
m.in.: w Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego na Lotnisku Okêcie w Warsza-
wie, biurach w siedzibach Przedsiêbiorstwa Eksploatacji Ruroci¹gu Naftowego
�Przyja�ñ� i PKN Orlen S.A. w P³ocku, biurowcu  Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa S.A. w £odzi oraz siedzibie TEVA S.A. w budynku Aleje
Jerozolimskie Business Park w Warszawie, Fabryce Narzêdzi Chirurgicznych
B. Braun w Radzyniu Podlaskim.
� Kutnowski budynek Centrum Teatru, Muzyki i Tañca to pierwotnie obiekt
Domu Dochodowego Strazy Po¿arnej (a tak¿e kina �Polonia�, 19 Stycznia i ...
Manhattan).
� Gmach ZS nr 2 im. Antoniego Troczewskiego dawniej pe³ni³ funkcje:
4-klasowej Szko³y Realnej Polskiej Macierzy Szkolnej (1907), 7-klasowej Szko³y
Handlowej (1908-1913), 5-klasowej Szko³y Kupieckiej (1913-1919) i 9-klasowego
gimnazjum TKWH, a od 1920 - imienia genera³a Jana Henryka D¹browskiego.

Klub Wiedzy Uniwersalnej, który spo³ecznie funkcjonuje ju¿ 6 rok w go�cin-
nych w³o�ciach emerytowanego ksiêda proboszcza Jana Dobrodzieja,
kolejne swoje spotkanie po�wiêci³ 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskê
Niepodleg³o�ci. Niezwykle obrazowa prelekcja historyka Grzegorza
Dêbskiego zwrócona by³a na lata 1914-1918 na Ziemi Kutnowskiej.
Dotyczy³a m.in. Legionów Pi³sudskiego, POW, dzia³aczy kutnowskich
oddanych sprawom wolno�ci. Du¿o miejsca prelegent po�wiêci³ dr. An-
toniemu Troczewskiemu. Okoliczno�ciowy, w³asny i tematyczny wiersz
zinterpretowa³a Marlena Kluk. Ciekawa by³a dyskusja, w której konstruk-
tywny g³os zabierali: Barbara D�winacka, Teresa Jankowska, Arkadiusz
Olesiñski, Andrzej Zielonka, Ryszard Zab³ocki, W³odzimierz Klimecki,
Mieczys³aw Orliñski. Mi³ym akcentem by³o uhonorowanie specjalnym
albumem ks. proboszcza w Ostrowach Mieczys³awa Podsêdka, aktywnego
klubowicza. W tym patriotycznym spotkaniu wzi¹³ te¿ udzia³ przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jankowski.        /J.M.P./

PATRIOTYCZNIE W „DOBRODZIEJÓWCE”




