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ODZNACZENI

W pi¹tek, 30 grudnia 2016 r., w Gminnym O�rodku Kultury i Sportu
w Krzy¿anowie odby³a siê XIV, ostatnia w roku minionym sesja Rady
Gminy. W czasie sesji wrêczono odznaczenia pañstwowe dla so³tysów
gminy Krzy¿anów, przyznanych przez prezydenta RP.

(ci¹g dalszy - strona 4)

Przedstawienie jase³kowe w �Dziewi¹tce�

DZIŚ NIEBO SIĘ OTWIERA

W czwartek, 22 grudnia 2016 r., w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie
odby³o siê przedstawienie jase³kowe, które wprowadzi³o uczniów w kli-
mat Bo¿ego Narodzenia.         (ci¹g dalszy - strona 15)

W sobotê, 30 kwietnia 2016 r., na terenie terminalu PCC Intermodal
w Kutnie odby³o siê uroczyste spotkanie zwi¹zane z odjazdem z tego termi-
nalu pierwszego poci¹gu kontenerowego do chiñskiego miasta Chengdu.

(ci¹g dalszy - strona 2)

Z KUTNA DO CHIN

POZDROWIENIA Z AUSTRALII

Utytu³owany kutnianin £ukasz Wójcik, reprezentuj¹cy Aeroklub
W³oc³awski i Polskê, wraz z ¿on¹ Lilian¹, która jest jego managerem -
przebywa aktualnie w Australii, gdzie bierze udzia³ w szybowcowych
mistrzostwach �wiata. Rozpoczê³y sie one 8 stycznia i potrwaj¹ do
22 stycznia. £ukasz z Lilian¹ ¿ycz¹, za po�rednictwem �Powiatowego
¯ycia Kutna�, naszym czytelnikom i mieszkañcom Ziemi Kutnowskiej
moc zdrowia, szczê�cia i sukcesów w 2017 roku. Zawody o tytu³ najlep-
szego na naszym globie odbywaj¹ siê w miejscowo�ci Benalla, w pó³nocno-
wschodniej czê�ci regionu Melbourne (stan Wiktoria). W nastêpnym
numerze �P¯K� relacja z mistrzostw.            /J.P./

Subiektywny przegl¹d prasy - 2016
ORSZAK TRZECH KRÓLI

JUŻ STUDNIÓWKI!
WKRÓTCE FERIE!

Mimo srogiego mrozu t³umy mieszkañców naszego miasta uczestniczy³y
w tym wspania³ym i uroczystym �wiêcie Chrze�cijañskim.  (c.d. - str. 15)
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SUBIEKTYWNY PRZEGLĄD PRASY − 2016

Bogdan Denarski (pierwszy z prawej), prezes i w³a�ciciel za³o¿onej od
podstaw w 1995 r. Fabryki Maszyn Rolniczych �Agro-Factory� w Lubieniu
k. £êczycy, otrzyma³ tytu³ Wzorowy Agroprzedsiêbiorca RP 2015.

Produkt Kongskilde Polska Sp. z o.o. - Stonebear 2.60 - maszyna do zbie-
rania kamieni - nagrodzona Z³otym Medalem MTP 2016.

EXPOM Kro�niewice - laureat Z³otego Medalu za wa³ uprawowy sk³adany
hydraulicznie TYTAN.

£owiccy biskupi: Józef Zawitkowski, Andrzej Franciszek Dziuba, nowo
powo³any biskup pomocniczy Wojciech Tomasz Osial i Alojzy Oruszlik.

BISKUP POMOCNICZY

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH ZŁOTY MEDAL MTP 2016 FIRMA NA ZŁOTY MEDAL

MEDAL TAŃSKIEGO

£ukasz Wójcik, kutnowski szybownik zrzeszony w Aeroklubie W³oc³aw-
skim, zosta³ odznaczony Medalem Tañskiego.

ODYSEJA HISTORYCZNA

„LATO Z RADIEM” W KUTNIE

Niezapomniana atmosfera i wspania³e muzyczne prze¿ycia towarzyszy³y
przez kilka godzin wystêpom tuzów polskiej estrady i rozrywki na
Stadionie Miejskim imienia Henryka Tomasza Reymana w Kutnie.

ŚWIĘTO RÓŻY

Ju¿ po raz 42 w naszym mie�cie Kutnie odbywa³y siê � bardzo pieczo³owicie
przygotowane � trzydniowe uroczysto�ci na cze�æ Królowej Kwiatów.

105 LAT ISTNIENIA
Oddziału PTK−PTTK w Kutnie 1911−2016

35−LECIE MUZEUM
REGIONALNEGO W KUTNIE

30 lat chóru nauczycielskiego
„KAMERTON”

Ważne dla czytelników,
w tym i reklamodawców.

Ukazujemy się w następujących terminach:
10 styczeń (data ważności do 12.01),
24 styczeń (26.01), 7 luty (09.02), 21 luty
(23.02), 7 marzec (09.03), 21 marzec
(23.03).
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�wi¹teczny odcinek popularnego teleturnieju �Familiada� by³
niczym bo¿onarodzeniowy prezent dla wychowanków i w³adz
�Niezabudki�. Naprzeciw siebie stanê³y dwie dru¿yny kabareciarzy -
£owcy.B i Fair Play Crew, które ca³¹ wygran¹ w programie, kwotê
16.530 z³otych, przekaza³y Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upo-
�ledzeniem Umys³owym - Ko³o nr 1 w Kutnie.

„FAMILIADA” – „NIEZABUDCE”

Na zajêcia Kó³ka  Scrabble® w Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Sk³o-
dowskiej-Curie w Kutnie uczêszcza 16 uczniów, którzy opanowuj¹ pod-
stawy i doskonal¹ umiejêtno�æ gry w scrabble na poziomie towarzyskim i
turniejowym, co umo¿liwia branie udzia³u w zawodach szkolnych i  miê-
dzyszkolnych. Uczniowie spotykaj¹ siê raz w tygodniu w ramach Kut-
nowskich Grantów O�wiatowych �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�. Pro-
gram zajêæ sprzyja pog³êbianiu kompetencji polonistycznych, rozwijaniu
kreatywno�ci i pomys³owo�ci, doskonaleniu umiejêtno�ci logicznego
my�lenia, dedukcji, wyszukiwania nowych strategii, taktyk itd., pobudza-
niu i rozwojowi wyobra�ni, nauce wspó³pracy w grupie i zdrowej rywali-
zacji, przyswajaniu materia³u dydaktycznego w przyjemny sposób poprzez
zabawê, gry dydaktyczne, innowacyjne zastosowania gry w scrabble®,
wyzwalaniu w uczniach chêci konstruktywnego dzia³ania i rozwijania
pasji. Gra w scrabble® jest w SP nr 6 coraz bardziej popularna, a umiejêt-
no�ci bêdzie mo¿na sprawdziæ w planowanym na kwiecieñ 2017 r. V Tur-
nieju Scrabble® o Tytu³ Mistrza Szko³y. M³odzi scrabbli�ci poznali zarys
historii  gry i ró¿ne jej odmiany, np. belgijkê, belgijkê turniejow¹, karpat-
kê, siódemki, szarlotkê, prezesówkê, superscrabble, megascrabble. Prze-
czytali wiele scrabblowych anegdot. Potrafi¹ korzystaæ ze s³owników tra-
dycyjnych i elektronicznych. Zazwyczaj pos³uguj¹ siê Oficjalnym S³ow-
nikiem Polskiego Scrabblisty, który jest dostêpny na stronie Polskiej Fe-
deracji Scrabble. Zapamiêtuj¹ dwuliterówki i trzyliterówki. Reprezenta-
cja szko³y wziê³a udzia³ w  IX Miko³ajkowym Turnieju Scrabble® w
Warszawie i przygotowuje siê do startu w XV Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach Szkó³ w Scrabble®. Kó³ko jest zarejestrowane w programie �Scrab-
ble w szkole� i mocno anga¿uje siê w rozwi¹zywanie ³amig³ówek Ogól-
nopolskiej Ligi Zadaniowej. Wg aktualnego rankingu szkó³ podstawo-
wych, po og³oszeniu wyników zadania pa�dziernikowego i listopadowe-
go: Szko³a Podstawowa nr 6 w Kutnie prowadzi z 212 punktami przed
Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowiec-
kim (110 pkt.), Szko³¹ Podstawow¹ im. T. Halika we Wrz¹cej Wielkiej
(99 pkt.) oraz  PSP im. Or³a Bia³ego w Koñczycach-Kolonii (77 pkt).

Kó³ko Scrabble® z SP nr 6

KOŁO SZYN

Nagrody otrzymali: I miejsce - Monika Goliñska ze SP im. Bohaterów
Walk nad Bzur¹ we Wroczynach, Kamila Derej ze SP w Byszewie, Dawid
Flisiak ze SP im. Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie; II miejsce
- Mi³osz Cegie³ka ze SP w Byszewie; III miejsce - Julia Maciejewska,
Magdalena Kaczanowska i Julia Kiciak ze SP w Byszewie oraz Klaudia
Go³êbiewska ze SP im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ we Wroczynach.
Nagrodzone prace mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej SP im. K. Ma-
kuszyñskiego w Strzegocinie.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
We wtorek, 20 grudnia, w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyñ-
skiego w Strzegocinie odby³o siê podsumowanie i wrêczenie nagród
w II Gminnym Konkursie Fotograficznym. Organizatorem by³ Krzysztof
Dymny, nauczyciel matematyki i zajêæ komputerowych szko³y w Strze-
gocinie. W imieniu organizatorów uczestników konkursu, nauczycieli oraz
uczniów powita³a dyrektor Beata Jurkowska-Przybysz. Tegoroczny kon-
kurs odby³ siê pod has³em �Jesieñ w obiektywie�. Na konkurs wp³ynê³o
25 fotografii. Uczestnicy utrwalili na swoich zdjêciach ró¿ne, urokliwe
zak¹tki  Gminy Kutno.

Miniony okres �wi¹t Bo¿ego Narodzenia na pewno zapamiêtaj¹ na d³ugo
mieszkañcy naszego miasta zamieszkuj¹cy przy ulicy Staszica oraz ci,
którzy t¹ ulic¹ po prostu chodz¹. Otó¿ tu, przy budynku nr 13, wykonana
zosta³a przez Zdzis³awa Walczaka ciekawa i niecodzienna szopka. Ca³o�æ
kompozycji zaprojektowana zosta³a na saniach ci¹gniêtych przez siwego
konia. Jest gwiazda betlejemska, ¿³óbek z Jezusem, �wiêtym Józefem
i �wiêtym Miko³ajem. Jak zaznaczy³ pan Zdzis³aw, prace przygotowawcze
do wykonania tego dzie³a trwa³y kilka tygodni. Patrz¹c na to co zrobi³
uzna³, ¿e �to mo¿e siê podobaæ, ale co powiedz¹ ogl¹daj¹cy?�. No w³a�nie,
nam siê ona podoba³a.           /A.B./

JEDYNA W KUTNIE

SPACERKIEM PO KUTNIE
Jubileusz �Dobrodzieja�
80 lat skoñczy³ emerytowany
ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej,
d³ugoletni proboszcz parafii
pw. �w. Jana Chrzciciela
w Kutnie. To wielce zas³u¿ona
dla grodu nad Ochni¹ osoba;
Kutnianin roku 2008, kapelan
Wêdkarzy, My�liwych, Bry-
d¿ystów i Policji, pomys³o-
dawca spotkañ pi³karskich
pomiêdzy reprezentacjami
ksiê¿y i policjantów. Prawdzi-
wy przyjaciel ludzi, zwierz¹t
i przyrody. Wspó³organizator
Klubu Wiedzy Uniwersalnej,
który powsta³ przy Jego
prywatnym Mieszkaniu �
Muzeum (popularna ju¿
w kraju �Dobrodziejówka�).

100 lat dobrego ¿ycia w zdro-
wiu dla zacnego Ksiêdza Jana
od Redakcji �P¯K�.
�Fundacja Rodziny
 Wo�ko�
W poniedzia³ek, 19 grudnia
2016 r., Akademickie Liceum
Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami
Dwujêzycznymi w Kutnie uzy-
ska³o wpis do ewidencji szkó³
i placówek o�wiatowych pro-
wadzonej przez Powiat Kut-
nowski. Szko³a rozpocznie
dzia³alno�æ 1 wrze�nia 2017
roku, a jej siedziba bêdzie
mie�ci³a siê przy ul. Józefów 9
w Kutnie. W planach �Funda-
cji Rodziny Wo�ko� jest budo-
wa kompleksu nowoczesnych
budynków szkolnych.

Rodzinie
�P.

LEONA
JÓ�WIAKA
najszczersze wyrazy wspó³czucia

sk³adaj¹ Rodziny
Derdzikowskich i Stelmaszewskich

Wkrótce na kalendarzach wisz¹cych w naszych domach pojawi siê kartka
z dat¹ 19 stycznia. Dla wielu mieszkañców naszego miasta ten dzieñ bêdzie
kolejnym dniem stycznia. Ale �no w³a�nie. Cofaj¹c siê my�lami wstecz
nie ka¿dy skojarzy sobie przykre wydarzenie, jakie zaistnia³o tego dnia
czterna�cie lat temu. Wówczas to, w godzinach porannych, jednostki stra¿y
po¿arnej przyst¹pi³y do gaszenia po¿aru jaki obj¹³ budynek Pa³acu
Saskiego przy ulicy Narutowicza. Ogieñ poczyni³ du¿e straty. Odbudowa
obiektu sta³a siê jednym z priorytetów inwestycyjnych maj¹cych miejsce
w Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020. Do dnia dzisiejszego,
po 14 latach, w umys³ach sêdziwych mieszkañców Kutna istnieje nadzieja,
¿e ten nowy 2017 rok stanie siê pocz¹tkiem likwidacji szpetnie wygl¹da-
j¹cego terenu �ródmie�cia miasta. Podobno istnieje Fundacja Odbudowy
Pa³acu Saskiego, podobno? A wiêc jakie s¹ jej w tej materii efekty? Wielka
grafika obiektu ju¿ siê na wiele nie przydaje, a czas ucieka.          /A.B./

CZAS SZYBKO MIJA

Dominacja naszych skoczków w tegorocznej 65 edycji Turnieju Czterech
Skoczni (Niemcy - Austria) by³a wyra�na. Historyczny wyczyn Polaków
najlepiej uj¹³ mistrz olimpijski z Sapporo (1972 r.) Wojciech Fortuna,
który stwierdzi³, ¿e austriacki trener Stefan Horngacher tak podszlifowa³
polskie diamenty, ¿e Kamil Stoch wygra³ presti¿owy na �wiecie narciarski
TCS, Piotr ¯y³a by³ drugi, a Maciej Kot czwarty w klasyfikacji generalnej!
To by³o co� niebywa³ego! Dziêkujemy i gratulujemy.

POLAK POTRAFI!

W grudniu 2016 roku na terenie powiatu kutnowskiego przeprowadzono
badania przesiewowe dla osób podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu
rolników oraz osób pobieraj¹cych �wiadczenia z KRUS.
Program, którego partnerami byli: Fundusz Sk³adkowy Ubezpieczenia
Spo³ecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
Rolników � na terenie województwa ³ódzkiego � Poddêbickie Centrum
Zdrowia, prowadzi³ Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.
Program badañ by³ unikatowy w skali �wiatowej i oferowa³ rolnikom
najwiêkszy zakres �wiadczeñ.
Kompleksowe badania przesiewowe w województwie ³ódzkim prowadzi³o
Poddêbickie Centrum Zdrowia. W siedzibie Placówki Terenowej KRUS
w Kutnie i Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepe³nospraw-
no�ci w Kutnie przebadano blisko 350 mieszkañców powiatu kutnow-
skiego. W trwaj¹cym �rednio 90 minut badaniu jednego pacjenta prze-
prowadzany by³:
� szczegó³owy wywiad lekarski;
� pomiar ci�nienia têtniczego krwi i têtna, masy cia³a i wzrostu, obwodu
bioder i talii;
� badania krwi � poziom glukozy, TSH, cholesterolu (HDL i LDL), IgG
i wit. D;
� badanie w kierunku boreliozy;
� USG jamy brzusznej;
� badania wydolno�ciowe.
Pacjenci otrzymywali wyniki badañ i stosowne zalecenia lekarskie,
a w razie konieczno�ci uzyskiwali mo¿liwo�æ leczenia w warunkach
klinicznych, m.in. w Instytucie Medycyny Wsi.
Pracownicy KRUS byli odpowiedzialni za:
� przygotowanie i wydanie za�wiadczenia potwierdzaj¹cego mo¿liwo�æ
udzia³u w badaniu,
� pomoc organizacyjn¹ przy przygotowaniu harmonogramów badañ,
� pomoc organizacyjn¹ w trakcie realizacji badañ,
� udostêpnienie gabinetu w Placówce Terenowej w Kutnie.
Efekty pomocy ze strony pracowników KRUS to usprawnienie oraz
poprawa terminowo�ci realizacji programu, zmniejszenie jego pracoch³on-
no�ci, poszerzenie zakresu terytorialnego badania i ograniczenie zwi¹za-
nych z nim kosztów.
Dziêki systematycznemu prowadzeniu badañ przesiewowych mo¿na
w perspektywie uzyskaæ:
� zmniejszenie nak³adów na leczenie i rehabilitacjê,
� zwiêkszenie szans wyleczenia chorób wykrytych we wczesnej fazie
rozwoju,
� poprawê aktywizacji zawodowej,
� realizacjê za³o¿eñ polityki senioralnej,
� poprawê wska�ników zdrowotnych mieszkañców terenów wiejskich
województwa ³ódzkiego.
Spo³eczno�ci lokalne ¿yj¹ce w ma³ych o�rodkach wiejskich, w szczegól-
no�ci rolnicy i ich rodziny, zawsze mia³y najtrudniejszy dostêp do zdobyczy
nowoczesnej medycyny. Prozdrowotne dzia³ania profilaktyczne w postaci
badañ przesiewowych stanowi¹ jeden z filarów dzia³alno�ci KRUS jako
Instutycji Ubezpieczeniowej.

Kierownik Placówki Terenowej w Kutnie - Robert Bary³a

BADANIA PRZESIEWOWE
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W uzasadnieniu projektu uchwa³y bud¿etowej wójt gminy Tomasz Jaku-
bowski zwróci³ uwagê m.in. na zadania inwestycyjne roku 2017: wyko-
nanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w £êkach Ko�cielnych;
wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej M³ogoszyn �
Ktery; przebudowa drogi gminnej w Malewie (po³o¿enie asfaltu); wyko-
nanie dokumentacji i termomodernizacji budynków stra¿nic OSP Ktery
i OSP Wa³y; zakupienie i zamontowanie 3 sztuk lamp o�wietlenia ulicz-
nego w Mieczys³awowie ( w okolicach przystanku przy drodze 702);
zakupienie wyposa¿enia stadionu sportowego w Krzy¿anowie.

ODZNACZENI

W pi¹tek, 30 grudnia 2016 r., w Gminnym O�rodku Kultury i Sportu
w Krzy¿anowie odby³a siê XIV, ostatnia w roku minionym sesja Rady
Gminy. Przewodniczy³ jej Wies³aw Czekaj poddaj¹c pod g³osowania
kolejne projekty uchwa³. Miêdzy innymi: przeg³osowano zmianê w bu-
d¿ecie gminy na rok 2016; uchwalono wieloletni¹ prognozê finansow¹
gminy na lata 2016�2019; uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok; Gminny Program
Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2017 rok. Przewodnicz¹cy Rady zapozna³
zebranych z opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w £odzi z dnia
6 grudnia 2015 roku dotycz¹cej projektu uchwa³y w sprawie prognozy
finansowej Gminy Krzy¿anów bud¿etu na 2017 rok

Odznaczenia w imieniu prezydenta RP wrêcza³ Miros³aw Suski, dyrektor
generalny £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi. Wiele ciep³ych
s³ów pod adresem odznaczonych powiedzia³ wójt gminy Tomasz Jaku-
bowski, ¿ycz¹c jednocze�nie wszystkim pomy�lno�ci i zdrowia w 2017
roku. Do gratulacji przy³¹czyli siê tak¿e: radny Zygmunt Jasiñski, dyrek-
tor GOKiS Marek Ci¹pa³a oraz pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak.
Stwierdzi³ on: �Jest mi bardzo mi³o, ¿e po latach naszej wspó³pracy mogê
dzi� gratulowaæ pañstwu otrzymanych wyró¿nieñ. ¯yczê dalszych sukce-
sów w pracy spo³ecznej, ¿yczê aby rok 2017 by³ równie¿ dobry, jak ten
odchodz¹cy, dla was i waszych rodzin, dla ca³ej krzy¿anowskiej gminy�.

/A.B./

� ¯ychliñska Firma �Dima� � Spó³ka Akcyjna na pocz¹tku 2014 r.
zatrudnia³a 84 pracowników, a na koniec 2016 � 144 (na koniec 2015 � 107).
W tym czasie przedsiêbiorstwo �przerobi³o� od 1.225.888,89 kg stali na kon-
strukcje, w 2013 r. do 2.016.016,09 kg w 2016 r. (w 2015 � 1.821.396 kg).
� W ubieg³orocznej �Odysei Historycznej� w Leszczynku (i w Kutnie)
wyst¹pi³o oko³o 1.200 rekonstruktorów (170 grup), a obejrza³o ich wyczyny
oko³o 6.000 widzów!
... Sekcja kabaretowa Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniach
24 wrze�nia, 4 i 11 pa�dziernika 2016r. przedstawi³a w CTMiT dla mieszkañców
Kutna program kabaretowy zatytu³owany �Stare, ale jare�. By³y skecze i piosenki
kabaretowe, które mimo up³ywu lat wci¹¿ �miesz¹ i s¹ aktualne, autorstwa
T.B. ¯eleñskiego i J. Przybory z muzyk¹ J. Wasowskiego. Spektakle zosta³y
przyjête bardzo pozytywnie przez publiczno�æ, co oznacza³y owacje na stoj¹co
dla naszych artystów. Spektakl wyre¿yserowa³ Krzysztof Ryzlak. Natomiast
22.09. na Gali, w czê�ci przegl¹du talentów artystycznych Seniorów, wyst¹pili
laureaci konkursu wokalnego �Piosenka jest dobra na wszystko� Stowarzyszenia.
W³adys³aw Krysiak piosenk¹ �Tango Milonga� porwa³ do tañca i �piewu
publiczno�æ zebran¹ na sali, Jadwiga W³odarczyk piosenk¹ �Mój ch³opiec zna
ca³y �wiat� przenios³a Seniorów w lata ich m³odo�ci natomiast Stanis³awa
Augsburg ¿yczy³a zebranym �Wszystkiego najlepszego�. Koncert Galowy
prowadzili Marlena Kluk i Andrzej Zielonka...
... W holu Kutnowskiego Domu Kultury mo¿na by³o obejrzeæ i podziwiaæ prace
s³uchaczek sekcji plastycznej i florystycznej UTW: Aliny Matusiak, Haliny
Wastowskiej, Anny Tarnowskiej, Heroniny Glindy, Danuty Ujazdowskiej,
Marleny Kluk, Krystyny Dolat, Janiny Kaczmarek, Zofii Moñko, W³adys³awa
Krysiaka.

W czasie sesji wrêczono odznaczenia pañstwowe dla so³tysów gminy
Krzy¿anów, przyznanych przez prezydenta RP. Otrzymali je: Z³oty Krzy¿
Zas³ugi � Edmund Wardzyñski, so³tys Ró¿anowa przez 50 lat; Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi � Andrzej Feliks Lewicki � so³tys Julianowa przez 28 lat,
Bo¿ena Katarzyna Pop³awska � so³tys Wojciechowic przez 26 lat,
Ryszard Siuda � so³tys Kuchar przez 26 lat, Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi �
Roman Jab³oñski � so³tys so³ectwa Rybie przez 21 lat; Marian Józef
Jasiñski, so³tys ̄ akowic przez 21 lat; Marek Kotarski, so³tys Kter przez
21 lat. Odznaczenia otrzyma³y równie¿ zas³u¿one dla spo³eczno�ci przed-
stawicielki kultury: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi � Wanda Lustyñska, kierownik
zespo³u �piewaczego Rustowianki oraz Z³oty Medal �Za d³ugoletni¹ s³u¿bê�
� Krystyna Zakrzewska, z 30-letnim sta¿em pracy w bibliotece GOKiS.

PIERWSZY POLSKI KANDYDAT DO POKOJOWEJ NAGRODY
NOBLA, dzi� praktycznie nieznany. Jego s³owa brzmi¹ dzi� niczym
ponure wype³nione proroctwo. Urodzony 24 czerwca 1836 r. w Radomiu,
zmar³ 7 stycznia 1902 r. w Warszawie. Polski bankier i przedsiêbiorca,
�król kolei ¿elaznych� � twórca i budowniczy kilku wa¿nych w Rosji
linii kolejowych, w tym �Drogi ¯elaznej Fabryczno-£ódzkiej. By³ sym-
bolem epoki dojrza³ego kapitalizmu, najbardziej bodaj reprezentatywnym
przedstawicielem uformowanej ju¿ bur¿uazji polskiej. Pisano o nim po
�mierci: najwybitniejsza i najciekawsza postaæ �wiata finansowego
Warszawy koñca XIX w., gwiazda pierwszej wielko�ci polskiej elity
finansowej ostatnich dziesiêcioleci XIX w. Urodzi³ siê w rodzinie ¿ydow-
skiej Ukoñczy³ Szko³ê Realn¹ w Warszawie. Mia³ wówczas piêtna�cie lat.
Pocz¹tkowo pracowa³ w banku w Warszawie jako goniec. Jednocze�nie
uczêszcza³ do warszawskiego gimnazjum. Po zakoñczeniu pracy w banku
pracowa³ w administracji dóbr ziemskich na Podolu. W tym okresie
porzuci³ judaizm i przeszed³ na kalwinizm. Radca stanu w rosyjskim
Ministerstwie Skarbu, wp³ywowy polityk na cesarskim dworze, jeden
z pomys³odawców I Miêdzynarodowej Konferencji Pokojowej w Hadze
w 1899 roku. Inicjator i twórca Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie,
które zosta³o otwarte kilka miesiêcy po jego �mierci (czerwiec 1902).
Muzeum przesta³o istnieæ po I wojnie �wiatowej. Da³o pocz¹tek muzeom
podobnego typu w ca³ym �wiecie i miejscom pamiêci. Pierwszy polski
kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla, o czym i dzi� w kraju ma³o kto
wie (nagrody nie dosta³, bo zmar³). Gdy mia³ 19 lat, uda³ siê do pracy
w Petersburgu. Pracowa³ tam pocz¹tkowo w m³ynie parowym, a nastêpnie
zaj¹³ siê budow¹ kolei jako przedsiêbiorca, prowadz¹c roboty budowlane
zwi¹zane z lini¹ warszawsko-petersbursk¹, zbudowa³ m.in. stacjê kolejow¹
w Petersburgu. Prowadz¹c budowy kolejowe zdoby³ znaczny maj¹tek.
Zgromadzony znaczny maj¹tek, liczony w milionach, nobilitowa³ go �
Bloch zacz¹³ bywa³ na salonach, co umo¿liwi³o mu nawi¹zanie kontaktów
i pozyskanie wa¿nych protektorów, popieraj¹cych i ochraniaj¹cych w przy-
sz³o�ci jego przedsiêwziêcia. Podczas pobytu na terenie Imperium o¿eni³
siê z bratanic¹ samego Leopolda Kronenberga, najbogatszego cz³owieka
Królestwa Polskiego. Po powrocie do Warszawy w roku 1862 otworzy³
w³asny dom bankowy. Wydawa³o siê, ¿e wej�cie do rodziny Kronenberga
otwiera przed m³odym cz³owiekiem wspania³e perspektywy. Rzeczywi�cie
� przez pewien czas wspó³pracowa³ z wujem ¿ony, ale wspó³praca do�æ
szybko siê zakoñczy³a. Najczê�ciej wymienia siê opiniê, ¿e Kronenberg
gardzi³ nowobogackim kuzynem. Niektórzy podkre�laj¹ ró¿ny stosunek
obu finansistów do Powstania Styczniowego. W nastêpnych latach roz-
poczê³a siê wojna dwóch finansowych imperiów, a jej przebieg z uwag¹
obserwowali mieszkañcy Warszawy i Królestwa Polskiego. W po³owie
lat sze�ædziesi¹tych XIX wieku Jan Bloch by³ cz³owiekiem szanowanym,
kupcem i w³a�cicielem domu bankowego. Zamieszka³ w pa³acu przy skrzy-
¿owaniu ulic Marsza³kowskiej i Królewskiej. Bloch inspirowa³ i zamiesz-
cza³ w gazetach niepochlebne artyku³y na temat przeciwnika, ten poszed³
jeszcze dalej. Bêd¹c w³a�cicielem �Gazety Polskiej�, której redaktorem
by³ Józef Ignacy Kraszewski, zleci³ napisanie powie�ci �z kluczem�, która
publikowana by³a w odcinkach (pó�niej wydana zosta³a w formie ksi¹¿-
kowej). Kronenberg zosta³ przedstawiony jako postaæ szlachetna, za� Bloch
jako bezwzglêdny egocentryk, wprawdzie pracowity ale id¹cy do celu
po trupach. Warszawiacy mieli uciechê czytaj¹c kolejne publikacje zwa-
�nionych panów, ale ¿ycie toczy³o siê dalej. Wielkiego maj¹tku Bloch
dorobi³ siê dzia³aj¹c w bran¿y kolejowej, co by³o jego podstawow¹ dzia-
³alno�ci¹ i da³o mu ów wiele mówi¹cy przydomek król kolei ¿elaznych.
Bo te¿ ¿ycie i dzia³alno�æ tego dzia³acza gospodarczego i przedsiêbiorcy
przypad³o na czasy najwiêkszego rozkwitu budownictwa kolejowego
w Rosji. Budowa Drogi ¯elaznej Fabryczno-£ódzkiej w 1865 by³a jego
pierwsz¹ wielk¹ szans¹ w Królestwie Polskim i pierwszym szczeblem do
zawrotnej Poza dzia³alno�ci¹ finansow¹ inwestowa³ równie¿ w bran¿ê
przemys³ow¹. Kolejn¹ inwestycjê ulokowa³ w przemy�le cukrowniczym,
tworz¹c jeden z pierwszych w Polsce karteli. W 1866 r. powsta³a spó³ka
akcyjna �Dobrzelin�. Najwiêksz¹ ilo�æ akcji we wspomnianym towarzy-
stwie wykupi³ Jan Bloch, staj¹c siê faktycznym w³a�cicielem fabryki.
Towarzystwo wydzier¿awi³o pocz¹tkowo od hr. £ubieñskiego dobra
Dobrzelin wraz z folwarkiem w Bedlnie i �leszynie 58. Folwarki nasta-
wione by³y g³ównie na uprawê buraków dla fabryki dobrzeliñskiej. Komi-
sow¹ sprzeda¿ cukru prowadzi³ Dom Handlowy J. Blocha w Warszawie.
W latach 1893-1898 powstaje siedmiotomowe, antywojenne dzie³o �Przy-
sz³a wojna pod wzglêdem technicznym, ekonomicznym i politycznym�,
w której zawar³ i broni³ tezy, i¿ wskutek postêpu techniki, wojny nie maj¹
sensu � prowadz¹ bowiem do ca³kowitego wyniszczenia spo³eczeñstw.
Ksi¹¿ka trafia w rêce cara Miko³aja II, na którym wywar³o ogromne wra-
¿enie. W 1899 roku car by³ jednym z inicjatorów zwo³ania Konferencji
Haskiej na której debatowano nad pokojowym rozstrzyganiem miêdzy-
narodowych sporów. Do Hagi w³adca uda³ siê w towarzystwie Blocha,
którego dzie³o sta³o siê znane do tego stopnia, ¿e autora zg³oszono, do
Pokojowej Nagrody Nobla. Wydawa³o siê, ¿e, mimo powa¿nej konkurencji,
nic nie jest pozbawiæ zniewolonego kraju dumy z posiadania pierwszego
laureata nagrody przyznawanej w Stokholmie. Jan Gotlieb Bloch zmar³
przed og³oszeniem werdyktu, 7 stycznia 1902 roku. Finansista spocz¹³ na
Starcy Pow¹zkach, w skromnej kapliczce na uboczu, na której nie umiesz-
czono ¿adnych informacji o zmar³ym. Nie ma nawet jego imienia
i nazwiska. Nie znale�li siê te¿ spadkobiercy, którzy byliby w stanie kon-
tynuowaæ dzie³o i wielkie imperium finansowo-przemys³owe rozpad³o siê
wkrótce po �mierci jego za³o¿yciela.

(http://zychlin-historia.com.pl)

1. Najlepszym pi³karzem Ziemi Kutnowskiej jest Mariusz Jakubowski,
�wietnie wyszkolony pomocnik KS Sand Bus Kutno. Waleczny na boisku
i do tego umiej¹cy pogodziæ ze swoj¹ dobr¹ gr¹ funkcje: asystenta trenera
i kapitana dru¿yny.
2. By byæ konsekwentnym na najlepsz¹ dru¿ynê Ziemi Kutnowskiej
wybieram pi³karzy KS Sand Bus Kutno, która mimo s³abego pocz¹tku
potrafi³a znale�æ siê na wysokim, szóstym miejscu rundy jesiennej
sezonu 2016/2017 IV ligi.
3. Najlepszym trenerem musi byæ S³awomir Ryszkiewicz � �wódz� w/w
pi³karzy KS Sand Bus. Dobry strateg � taktyk � umiej¹cy zmobilizowaæ
swoich zawodników do wzmo¿onego wysi³ku na boisku.  Podziwia³em
Go jak sam gra³, wiêc nie dziwiê siê, ¿e preferuje grê ofensywn¹.
P.S. Wolê g³osowaæ na reprezentuj¹c¹ dobry poziom gry dru¿ynê
z IV ligi, ni¿ na beznadziejnie spisuj¹c¹ siê dru¿ynê z ekstraklasy,
której ostatnia pora¿ka chyba przepe³ni³a czarê goryczy. Mo¿e Nowy 2017
Rok zmieni na lepsze � skuteczno�æ rzutow¹!
P.S. Szanownej Redakcji �P¯K� oraz uczestnikom Konkursu
�Najlepszy sportowiec, dru¿yna, trener Ziemi Kutnowskiej� ¿yczê Do
Siego 2017 Roku.    Z powa¿aniem - Wojciech M¹kowski
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

O MAŁO CO!?

Jan Gotlib (Bogumił) Bloch

PLEBISCYT
A to ciekawe… Czytelniczy Hyde Park
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W II tomie Kutnowskiego S³ownika Biograficznego znajduje siê 67 bio-
gramów stworzonych przez 21 autorów. Opisuj¹ one pracê i dzia³alno�æ
osób zwi¹zanych z Kutnem i powiatem kutnowskim, których dorobek
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia publicznego wyszed³ ponad przeciêtno�æ.
Projekt realizowany dziêki wsparciu finansowemu prezydenta miasta Kutna,
wspó³finansowany ze �rodków Powiatu Kutnowskiego oraz Przedsiêbior-
stwa Budownictwa Ogólnego �Vester� Handzelewicz Sp. j.

KUTNOWSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
We wtorek, 20 grudnia 2016 r., w Muzeum Regionalnym w Kutnie odby³a
siê promocja �Kutnowskiego S³ownika Biograficznego. Tom II�. Ideê
przy�wiecaj¹c¹ wspólnemu wydawnictwu Muzeum i Kutnowskiego
Towarzystwa Historycznego przedstawili: zastêpca dyrektora Muzeum
Piotr Stasiak oraz przedstawiciel kolegium redakcyjnego Jan Boles³aw
Nycek. Nastêpnie o swojej pracy nad publikacj¹ opowiedzieli autorzy
hase³: Urszula Weber-Król oraz ks. dr Jerzy Swêdrowski. Zastêpca prezy-
denta miasta Kutna, Zbigniew Wdowiak podziêkowa³ wydawcom i autorom
za trud w³o¿ony w przygotowanie S³ownika.

KONFERENCJA NAUKOWA

W trakcie ferii zimowych zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do Mu-
zeum Regionalnego w Kutnie. Tegoroczne Ferie w Muzeum od-
bywaæ siê bêd¹ w terminie 23-27 stycznia. W poniedzia³ek oraz
�rodê-pi¹tek w godz. 10:00-12:00 zrealizowany zostanie cykl za-
jêæ muzealnych, podczas których mo¿na bêdzie nauczyæ siê czer-

FERIE W MUZEUM

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

pania papieru, stworzyæ maskê karnawa³ow¹, poznaæ gry plan-
szowe z ró¿nych czê�ci �wiata oraz zdobyæ wiedzê na temat ska-
mienia³o�ci, które mo¿na odnale�æ w naszym regionie (op³ata: 10
z³ za 4 zajêcia). Natomiast 24 stycznia zorganizowana zostanie
wycieczka do £odzi, podczas której dzieci obejrz¹ pokaz �Dwa
szkie³ka� w Planetarium EC1 oraz odwiedz¹ Muzeum W³ókien-
nictwa w £odzi (op³ata za wycieczkê: 10 z³). Zapisy przyjmowa-
ne bêd¹ w siedzibie Muzeum (pl. marsz. J. Pi³sudskiego 20)

Wiatr nad ziemi¹ znów wieje.
Miêdzy skibami twardej i
mrozem skutej ziemi,
resztki bia³ego puchu.
W nielicznych op³otkach
chaty �niegiem przykryte,
a s³omiane chocho³y
�ni¹ mocno o przebudzeniu.
Jak okiem siêgn¹æ pustka,
tylko wiatr niecierpliwie
tañczy z p³atkami �niegu.
Stojê w ten mro�ny wieczór
na drodze zapomnianej,
po której w noc zimow¹
od lat snuj¹ siê cienie,
w historiê zapl¹tane
i w ziemiê tê wpisane.

 Marlena Kluk

Zimowy sen

W poniedzia³ek, 19 grudnia 2016 r., w Kutnowskim Domu Kultury odby³a
siê konferencja naukowa �Kutnowski Pa³ac Podró¿ny Augusta III - stan
badañ i zagadnienia konserwatorskie�. Zagadnienia, jakie zaprezentowali
wyk³adowcy, dotyczy³y dotychczasowego stanu badañ nad pa³acem z dzie-
dziny historii sztuki (miêdzy innymi ozdobna snycerka), historii (dzieje
pa³acu po czasy wspó³czesne), archeologii (historia i efekty badañ wyko-
paliskowych z lat 1997, 1998, 2003, 2015, 2016) i architektury (zarówno
konstrukcji �cian jak i wiê�by dachowej). Opowiedziano równie¿ o zasto-
sowaniu do badania Pa³acu nowatorskiej metody termoluminescencyjnego
datowania zabytków, która s³u¿y do okre�lenia bezwzglêdnego wieku
zabytku wykorzystuj¹c zmiany promieniotwórcze obiektu.    (c,d - str. 15)
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Niepokoje
Po do�wiadczeniach ze Stalinem i Hitlerem
wydawa³o siê, ¿e powtórki s¹ niemo¿liwe.
¯e mo¿liwo�æ nawrotu faszyzmu jest zerem.
Ale dzi� takie próby s¹ niew¹tpliwe.

Czasy Berii i Goebelsa w nies³awie odesz³y.
Tylko czy jakie� powtórki nam nie gro¿¹?
Czy skrajny nacjonalizm to czas przesz³y
I czy niepotrzebnie Europejczycy siê trwo¿¹.

Ci którzy ju¿ wiele lat prze¿yli,
do�wiadczyli licznych zakrêtów dziejów,
doczekali takiej teraz chwili,
która nigdy nie przysz³a im do g³owy

Jak to siê dzieje, ¿e jeden cz³owiek
ma tak nieograniczon¹ w³adzê.
Nawet je�li oczywist¹ g³upotê powie
jego wyznawcy tylko mu kadz¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

Felieton Bywalca

Z innych szpalt
Jakub Kornhauser, poeta, t³umacz, szwagier prezydenta � Nie zdziwiê
siê, je�li prezydent Duda stanie przed Trybuna³em Stanu. �Du¿y Format�.
Jan Englert o w³adzy � Jako dyrektor teatru prze¿y³em ju¿ 11 ministrów
kultury, a co za tym idzie 11 pomys³ów na kulturê wychodz¹cych od ró¿-
nych opcji politycznych.
Prof. Iwo Bi³ynicki-Birula do Andrzeja Dudy � Mamy próby zast¹pienia
teorii ewolucji kreacjonizmem nauk medycznych, ideologicznie motywo-
wanymi regulacjami, praw aerodynamiki parówkami i puszkami coca-coli.

Przegl¹d nr 52 z 27.12.16�1.01.2017 r., s. 3
Prof. Magdalena �roda o braku arbitra � W Polsce nie ma ¿adnego arbitra.
Nie ma prezydenta, a Ko�ció³ wst¹pi³ do PiS.
Rados³aw Sikorski o sankcjach wobec Rosji � Nasze straty gospodarcze
powodowane tymi sankcjami s¹ proporcjonalnie znacznie wiêksze, ni¿
straty amerykañskie czy niemieckie.

Przegl¹d nr 1(887) z 2- 801.2017 r., s. 63

Na Nowy Rok znalaz³am a¿ osiem ró¿nych powiedzonek ludowych, które
pomie�ci³ Oskar Kolberg w swoich przys³owiach: �Gdy Rok Nowy mglisty,
je�æ ci bêd¹ glisty�; �Jakim pierwszy, drugi æmi, takie sierpnia, wrze�nia
dni�; �Na Nowy Rok, je�li jasno, i w gumnach te¿ bêdzie ciasno�; �Nowy
Rok, nie patrz w bok!�; �Nowy Rok pogodny, zbiór bêdzie dorodny�;
�Nowy Rok, przybywa dnia na barani (zajêczy) skok�; �Po¿¹dany dzieñ
nowego lata�; �Stary w nogi. Nowy Rok na progi�. Sami odpowiedzcie
sobie, które z nich s¹ realne i w naszej dzisiejszej rzeczywisto�ci? Masz
babo placek! Og³oszono wyniki na �Najlepsze Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w powiecie kutnowskim w 2016 r.� Dziennika £ódzkiego. Zosta³o nim
ko³o z D¹browic, na które pad³o 1149 g³osów. Jego przewodnicz¹c¹ jest
El¿bieta Sieradzon. Powsta³o w 1957 roku, liczy oko³o 30 osób. Bra³o
udzia³ w do¿ynkach wystawiaj¹c jad³o i zespó³ �piewaczy. Tak¿e �
w pokazie kulinarnym w £odzi. Co roku przyjmuje go�ci � pielgrzymów
z Ziemi Lubawskiej. Masz babo placek! Drugie miejsce zajê³o KGW
w Leszczynku (627 g³osów), najstarsze w powiecie kutnowskim (w tym
roku skoñczy 70 lat) Onegdaj liczy³o a¿ 150 osób, obecnie 17 osób. Trzecie
by³o KGW w �leszynie (502 g³osy), powsta³o równie¿ w 1947 roku. Masz
babo placek! Tyle jesieni (lub wiosny) w tej zimie dawno nie by³o
w Polsce. To chyba w ogóle najcieplejszy rok w naszej historii. Anomalia
jak diabli � na drzewach i krzewach pojawi³y siê nawet p¹ki. Za to nad-
szed³ huragan o piêknym imieniu �Barbara�, który nabroi³ ile siê da³o...
W nocy w Jukowie (gmina £aniêta) i Janowie (gmina Bedlno) z szos usu-
wano ga³êzie i konary wy³amane przez wichury, natomiast ju¿ nad ranem
wiatr powali³ na drogê drzewo w Wo�niakowie. Masz babo placek!

�DO POLITYKI GARN¥ SIÊ LUDZIE, KTÓRZY
NICZEGO NIE OSI¥GNÊLI, A WIÊC NIEUDACZ-
NICY I DARMOZJADY. POLITYKA TO DLA NICH
DESKA RATUNKU, MOG¥ GODNIE ¯YÆ, NIE
DAJ¥C W ZAMIAN NIC�. Józef Pi³sudski

... ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e w grudniu roczniki �Kutnowskich Zeszytów
Regionalnych� Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej ��wiêto-
wa³y� dwudzieste wydanie. Pierwsze ukaza³o siê jako tom I, z dopi-
skiem wydanie jubileuszowe 1992-1997, w 1997 r. Ju¿ ma³o osób pamiêta,
¿e kolegium redakcyjne tworzyli: Gra¿yna Majewska, Zofia Marcinkie-
wicz, Mariola Baranowska, Ryszard Rosin, Kazimierz �wircz, Andrzej
Urbaniak (by³y �p. prezes TPZK) inicjator wydawnictwa, którego redak-
tora naczelnego wówczas nie podano. Có¿ ten pierwszy tom zawiera³?
Objêto�ciowo, ponad trzeci¹ czê�æ, zawiera³ historiê TPZK z lat 1972-
1997, pióra jej prezesa. Ciekawe by³y te¿ autorskie rozwa¿ania Gra¿yny
Majewskiej o �starym mie�cie� w Kutnie i pocz¹tkach jego ochrony
w latach 1945-1990. Czy te¿ opracowanie Dariusza Marchewki �Z dziejów
Polskiej Organizacji Wojskowej w Obwodzie Kutnowskim�, Teresy Stokfisz
�Zarys dziejów miasta D¹browice�. Janusz Krzemiñski prezentowa³
zarys dziejów �Kutnowskiego Oddzia³u PTTK, 1911-1986, a Kazimierz
�wircz �Jerzego Dunin Borkowskiego - Hetmana Kolekcjonerów i jego
Muzeum�. Posz³o! W dziesiêæ lat pó�niej �wiêtowano jubileuszowe wydanie,
�obfitsze� i z wiêkszym zespo³em redakcyjnym � z naczelnym � Andrzejem
Urbaniakiem. Tre�æ podzielono na cztery czê�ci, a pierwsza z nich zawiera³a
rozprawy, studia i artyku³y. W�ród nich by³y m. in. �Osadnictwo na
obszarze XVI wiecznej parafii w £¹koszynie oraz panuj¹ce tam stosunki
ustrojowe i ko�cielne� � Stanis³awa Mariana Zaj¹czkowskiego, czy �Spo-
³eczeñstwo Ziemi Kutnowskiej w obronie Ojczyzny przed najazdem
Rosji bolszewickiej w 1920 roku� � Eugeniusza Walczaka. W�ród �Bio-
grafii i Wspomnieñ� na moj¹ uwagê zas³u¿y³ tekst Piotra A. Stasiaka
�Celina z Danglów Fija³kowska � poetka zapomniana?�, czy Stefana
Skibiñskiego �Wspomnienia o Fabryce �Kraj� i ludziach z ni¹ zwi¹zanych�.
Teraz le¿y przede mn¹ tom XX Kutnowskich Zeszytów Regionalnych.
Liczy a¿ 400 stron, a zawiera m.in. �Historiê Zak³adów Farmaceutycznych
w Kutnie� pióra Barbary Wyrzykowskiej; �Stowarzyszenia Salezjanów
wspó³pracowników  w Wo�niakowie (1984-2014) � przesz³o�æ i wspó³-
czesno�æ� czy �Kutnowskie zorganizowane ³owiectwo� � Kazimierza
Ci¹¿eli. W�ród biografii moje zainteresowanie wzbudzi³y teksty: Jacka
Perzyñskiego �Or³owski epizod z ¿ycia Adama Piotra Mieros³awskiego �
¿o³nierza, marynarza, podró¿nika, odkrywcy, pierwowzoru literackiego
bohatera powie�ci Juliusza Verne�a; Urszuli Weber Król, i Henryka
Lesiaka �Jan Nowak - Jeziorañski z tajn¹ misj¹ w Kutnie�; Anny Marii
Wrzesiñskiej �¯ydzi w ¯ychlinie�, czy Bogdana Krawczyka �Stanis³aw
Kurman (1900-1981r.)�. Natomiast w�ród przyczynków, materia³ów
i dokumentów� tekst Bo¿eny Gajewskiej i £ukasza Majewskiego �Jean
Laurian i Francis Liard � Honorowi Obywatele Miasta Kutna. Nieznani
czy zapomniani�.
W pierwszych trzech tomach zamieszczono 39 artyku³ów i 3 biografie
oraz 3 inne teksty. Od IV tomu przyjêto bardziej naukowy podzia³ tekstów:
rozprawy, studia i materia³y, których zamieszczono przez 20 lat � 126;
biografie i wspomnienia 111; przyczynki, materia³y, dokumenty � 138;
recenzje i opracowania � 57 oraz 45 innych tekstów. W poszczególnych
opracowaniach objêto m.in. nastêpuj¹ce miejscowo�ci: Bedlno, Bielice,
Byszew, D¹browice, G³aznów, Grzybów, Kro�niewice, £aniêta, Mazew,
Mi³onice, Mnich, Niedrzew, Nowe, Oporów, Or³ów, Ostrowy, Plecka
D¹browa, Sobota, Strzegocin, Strzelce, ¯ychlin i oczywi�cie Kutno.
W innym uk³adzie by³y m.in. fotografie (93), pamiêtniki (35), dokumenty (22),
historia (70), czy recenzje � (69). W sumie by³o tylko trzech redaktorów
naczelnych: �p. Andrzej Urbaniak (inicjator i dopiero od III tomu redaktor
naczelny a¿ do � 2007 r.), Jacek Saramonowicz (lata 2008-2010) oraz
aktualnie od 2011 r. Karol Koszada. Co ciekawe, od 20 lat wydawnictwo
ukazuje siê z zaprojektowan¹ spo³ecznie przez kutnowsko-poznañskiego
grafika Rafa³a Jasionowicza. Tak¿e i my (�P¯K� i �¯K�) wykorzystywa-
li�my czê�ci artyku³ów na naszych szpaltach. Wiêcej � w kilkunastu przy-
padkach najpierw teksty publikowane by³ w naszym dwutygodniku.
£¹cznie dwadzie�cia tomów zajê³o 8574 strony (przy czym najmniejszy
tom liczy³ 214, a najwiêkszy XI a¿ 588), przy �redniej: oko³o 423 stron.
NIC WIÊC DZIWNEGO, ̄ E OSOBI�CIE UWA¯AM MATERIA£Y
(CHOCIA¯ NIE WSZYSTKIE) ZAWARTE W TYCH 20 TOMACH,
JAKO G£ÓWNE DOKONANIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ£
ZIEMI KUTNOWSKIEJ.
Przez wiele tomów poprzedzano je mottem Adama Mickiewicza: �Tak
d³ugo trwa jaki� naród, póty przesz³o�æ jego nieustannie poprzez tera�-
niejszo�æ styka siê z przysz³o�ci¹�.
Oby bez przesady! Oby bez histerii! Tego ¿yczê autorom XXI Tomu �Kut-
nowskich Zeszytów Regionalnych� TPZK.           Andrzej Stelmaszewski

Pad³ �Kraj�! Ma³o kogo to ju¿ interesuje, wszak nie jedyny w naszym
mie�cie. Popatrzmy wzd³u¿ i wszerz Kutna. Nie ma ju¿ �Polfy� (�Tevy�).
Z kolei z PKP �wyparowa³o� oko³o 3000 osób (!!!). Resztki �Miflexu�
jeszcze siê trzymaj¹, chocia¿ gdzie im tam do by³ego zatrudnienia, czyli
3800 pracowników. Wcze�niej z �powierzchni� zniknê³a �Elektra�, KPB,
Wytwórnia Pasz, �Herbapol�, �Pekaes� czy inne � �Kraj� to jedno z ostatnich
ogniw dawnej infrastruktury produkcyjnej miasta. Osta³o siê tam w ubie-
g³ym roku oko³o 65 osób. Ale historia jego zwi¹zku z �Uni¹� siêga 2002
r. To du¿a firma, która poza siedzib¹ w Grudzi¹dzu mia³a jeszcze fabryki
w S³upsku i Brzegu, a zatrudnia³a ³¹cznie 1300 osób. Gdy dowiedzieli�my
siê, ¿e ostatecznie �Unia� kupi³a �Kraj�, sta³o siê; dla wtajemniczonych
wiadome: TO KONIEC! Wszak przy du¿ej konkurencji (i w powiecie
kutnowskim) firm przemys³u maszyn rolniczych trudno by³o zak³ad utrzy-
maæ. Grudzi¹dz od Kutna daleko! Wymy�lono wiêc chytry podstêp. Jeszcze
w kwietniu zaproponowano robotnikom now¹ pracê. Jak na ironiê w �
Grudzi¹dzu. Policzono równie¿ dok³adnie, ¿e gdy we�mie siê ogólne
zatrudnienie, to i nie musi byæ zwolnieñ grupowych (gdy¿ 65 osób to
zaledwie 5, a nie 10 procent). Wiêc nie wymaga³o to formalnego zg³oszenia
do Urzêdu Pracy w Grudzi¹dzu jak i w Kutnie.
W�ród pracowników WIELKA GORYCZ I POCZUCIE KLÊSKI!
Teraz ³ódzki adwokat podj¹³ siê �walki� o � pracownicze odszkodowania!?
Jeszcze raz naocznie i dos³ownie robotnicy �Kraju� poznali na �w³asnej
skórze� KAPITALIZM Z WILCZ¥ MORD¥!      Jan Widz

Polsko ty moja
£zy kryjê pod powiek¹,
a smutek w sercu go�ci,
gdy my�lê o tobie
i twojej przesz³o�ci.
Skrusz zatwardzia³e serca,
by zawróci³y ze z³ej drogi!
Naród twój niez³omny i bohaterski,
lecz czy¿by sercem by³ tak ubogi?!
Czy mo¿e godno�æ rz¹dz¹cych pomyli³a siê z but¹ ?
Interesy Ojczyzny z arogancj¹ w³adzy?
Pewna swych uczuæ do ciebie,
pytam,
co siê z tob¹ dzieje?
Jaka choroba ciê toczy?
Spójrz prawdzie w oczy i powiedz,
jakie warto�ci ka¿esz mi stosowaæ ?
Nienawidziæ, czy kochaæ?
Niszczyæ, czy budowaæ?!
Kraju sk³ócony, jednak piêkny i bogaty
w m¹dro�æ rodaków swoich
i w historii daty,
proszê,
zmieñ polityczn¹ codzienno�æ!

Maria Stêpniak

Państwo
Ka¿de pañstwo, niezale¿nie od ustroju,
buduje aparat ucisku
musi mieæ ludzi zdolnych do boju,
by broniæ tego co jest mu bliskie.

Nastêpnie gromadzi du¿e pieni¹dze,
¿eby nimi godnie swoich obdzieliæ.
W my�l zasady: dzielê i rz¹dzê
funkcjonariuszom daæ tyle, by kra�æ nie musieli.

To co siê u nas dzieje aktualnie
nie jest niczym nowym.
No mo¿e nieco zbyt nachalnie
wiedzê o pañstwie wbija nam siê do g³owy.

¯adna kolejna rz¹dz¹ca ekipa
nie zmieni istoty pañstwa.
Tak zwana demokracja to zwyk³a lipa.
Jedynie naród mo¿e nie dopu�ciæ do drañstwa.

Kazimierz Ci¹¿ela

Refleksje i postanowienia
Ka¿dy rok i ten co min¹³.
oceniamy i wyci¹gamy wnioski,
aby�my byli chocia¿
w swej prostocie wznio�li,
bardziej odpowiedzialni et cetera,
i w dobrych postanowieniach
przysz³o�æ otwieraæ.

Mo¿e �le nie by³o,
ka¿dy inaczej prze¿ywa³,
je¿eli by³ mu pomy�lny,
to dalej niech tak trzyma.

Szczególnie dziêkujmy wszyscy
za pokój i niepodleg³o�æ ojczyzny,
prosz¹c dalej o takie czasy
i aby innymi nikt nas nie straszy³,
nie by³o k³ótni w Sali Sejmowej,
uchwalano ustawy w atmosferze zdrowej.

Dawajmy przyk³ad swoj¹ postaw¹.
Nie zawsze wa¿ne co mieæ,
ale jak byæ i taka w³a�nie jest ciekaw¹.

Danuta Kustosik

MOTTO NACZELNIKAPADŁ „KRAJ”!

Szybko min¹³ nam rok 2016. Bilans, jak mawia³ klasyk, jest plusowo-ujemny.
Dora�ne korzy�ci odnie�li beneficjenci dop³at w ramach systemu 500 plus. Mimo
zg³aszanych ró¿nych w¹tpliwo�ci system ten wspomóg³ rodziny wielodzietne,
którym czêsto nie starcza³o kasy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb
bytowych. Niestety, w sferze politycznej konflikt goni³ konflikt. Mieli�my
nieustaj¹ce awantury. Podzielona klasa polityczna wziê³a siê twardo za swoje
rozpalone g³owy, w których zwoje mózgowe niestety czêsto nie wytrzymuj¹
wysokiego napiêcia. Dodatkowo istniej¹ce podzia³y przenosz¹ siê tak¿e na
spo³eczeñstwo. Po roku 1989 mieli�my eksplozjê demokratycznych i gospo-
darczych przemian. By³y sukcesy, ale by³y te¿ pora¿ki. W roku 2015 spo³eczeñ-
stwo dokona³o wyboru. Zmieni³a siê w³adza. Opozycja i rz¹dz¹cy nie potrafili
podj¹æ ¿adnego konstruktywnego dialogu i tocz¹ wyniszczaj¹c¹ walkê miedzy
sob¹. Spo³eczeñstwo jest coraz bardziej podzielone. Ostatnio podzieli³ siê
nawet Sejm. Zrobi³ siê totalny ba³agan. Historia zatoczy³a ko³o. Wielu z nas
pamiêta podzia³y z koñca epoki s³usznie minionego systemu. Warto przywo³aæ
jak¿e dzisiaj aktualne s³owa pie�ni Arahja wspaniale wy�piewanej dwadzie-
�cia osiem lat temu przez Kazika Staszewskiego z zespo³em Kult. Pie�ñ zaczyna
siê tak: �Mój dom murem podzielony, podzielone murem schody, po lewej stronie
kuchenka, po prawej stronie ³azienka...�. Dok³adnie z tak¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia dzisiaj. Na naszym kutnowskim podwórku dalej trwa kompromitacja
samorz¹du powiatowego. O dzia³aniach kiepskiej powiatowej w³adzy w zwi-
janiu kutnowskiego szpitala pisa³em wielokrotnie. Na czele pakietu niem¹drych
i szkodliwych decyzji jest dobrowolna rezygnacja w NFZ z trzy milionowego
kontraktu na oddziale wewnêtrznym. �wiadoma rezygnacja z pieniêdzy na
potrzebne �wiadczenia zdrowotne jest klasycznym przyk³adem dzia³ania na szkodê
szpitalnej spó³ki i na szkodê spo³eczno�ci lokalnej. Ostatnio ambitna i mierna
koalicja radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej
i Komitetu Obywatelskiego dopu�ci³a do korytka kolejn¹ osobê ze swojego
grona. Tym razem chodzi o zatrudnienie w placówce podleg³ej starostwu radnej
z PSL. Wróci³a sprawa wniosku Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego z³o¿onego
w maju ubieg³ego roku do starosty Krzysztofa Debicha. Perypetie zwi¹zane
z uchwaleniem przez samorz¹d powiatowy wadliwego regulaminu uchylonego
pó�niej przez wojewodê by³y opisane w felietonie kilka miesiêcy temu.
Dzisiaj sprawa ma ci¹g dalszy, bowiem w³adza powiatowa schowa³a wniosek
ZNP do g³êbokiej i przepastnej szuflady, do której s¹ chowane sprawy nie do
za³atwienia. W zwi¹zku z brakiem odpowiedzi, w listopadzie ubieg³ego roku
ZNP wniós³ skargê na starostê Krzysztofa Debicha. W dniu 12 grudnia 2016 r.
komisja rewizyjna uzna³a skargê za zasadn¹. Teraz spraw¹ ma siê zaj¹æ Rada
Powiatu. Gdyby uchwa³a jak¹ w tej materii ma podj¹æ rada by³a przedmiotem
zak³adu w salonie gier, to spokojnie nale¿a³oby obstawiæ, ¿e radni odrzuc¹
wniosek komisji rewizyjnej o uznaniu skargi za zasadn¹. Prawdopodobnie
ambitni radni koalicji PSL, PO i KO bezgranicznie wierz¹ swojemu staro�cie
i uwa¿aj¹, ¿e Krzysztof Debich siê nie myli, wszystko wie i wszystko robi
w majestacie prawa.
Nowy 2017 rok jest wielka niewiadom¹. Optymi�ci maj¹ nadziejê na pozytywne
zmiany. Pesymi�ci twierdz¹, ¿e bêdzie jeszcze gorzej i mo¿e lepiej udaæ siê na
emigracjê rzeczywist¹ lub emigracjê wewnêtrzn¹. Niezale¿nie od wszechogar-
niaj¹cej miernoty unoszonej oparami absurdu nale¿y mieæ jeszcze nadziejê, ¿e
jednak 2017 rok bêdzie trochê lepszy. Bowiem trudno jest zak³adaæ, ¿e mo¿e
byæ jeszcze gorzej ni¿ jest. Pisz¹c ten felieton w �wiêto Trzech Króli, dociera
do mnie informacja, ¿e Kamil Stoch wygra³ Turniej Czterech Skoczni. Mamy
wiêc kolejny dowód na to, ¿e Polak potrafi. Na razie jest to wybitny sportowiec.
Mo¿e w koñcu doczekamy siê polityków i dzia³aczy spo³ecznych, którzy te¿
potrafi¹.           Krzysztof Wac³aw Dêbski

MUREM PODZIELENI

Czytelniczy Hyde Park
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¯YCIE SPÓ£DZIELCZE

Inwestor: RSM Pionier Kutno www.pionier. kutno.pl
Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa PIONIER w Kutnie
99-300 Kutno, ul. Staszica 21
e-mail: pionierk@poczta.onet.pl
tel.: (24) 355-26-00
fax. (24) 355-26-01
dzia³ techniczny: (24) 355-26-23 (Pokój nr 27)

Projekt budynku i urbanistyki: A.P.A. Styl mgr in¿. arch. Anna
Chmielak.
Zespó³ projektowy: mgr in¿. arch. Anna Chmielak, mgr in¿.
arch. Wojciech Przyby³owski.
Konstrukcja: mgr in¿. Pawe³ Kimaczyñski.

INWESTOR
ROBOTNICZA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA
Pionier w Kutnie to tradycja i nowoczesno�æ. Jest najwiêksz¹
spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ w powiecie kutnowskim.
Zarz¹dza zasobem mieszkaniowym, którego ³¹czna powierzch-
nia to prawie 0,5 mln m2. RSM Pionier funkcjonuje od 1958
roku zaspokajaj¹c potrzeby mieszkaniowe wielotysiêcznej
rzeszy mieszkañców Kutna. Spó³dzielnia zatrudnia kadrê
posiadaj¹c¹ wysokie umiejêtno�ci i kwalifikacje. Wiêkszo�æ
z nich pracuje od kilkudziesiêciu lat w bran¿y mieszkaniowej.
RSM Pionier przede wszystkim buduje dla swoich cz³onków
w formule non-profit. Stara siê szybko i elastycznie dostoso-
waæ do wymagañ rynku przy zachowaniu najwy¿szych
standardów jako�ci na ka¿dym etapie realizacji inwestycji.
Osobom fizycznym i prawnym daje gwarancje, ¿e zawarte
z ni¹ umowy na budowê lokali zostan¹ w pe³ni zrealizowane.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Inwestycja obejmuje budynek wielorodzinny wraz z otacza-

BUDYNEK WIELORODZINNY „ŁĄKOSZYN PLUS” W KUTNIE

j¹cym terenem, drogami, parkingami, chodnikami oraz ca³¹
infrastruktur¹ sieci i przy³¹czy instalacyjnych.

OKRE�LENIE STANU
Znajduj¹cy siê tu obecnie plac zabaw zostanie przeniesiony na
nieodleg³y teren zielony, równie¿ przy ul. Armii Krajowej. Plac
zabaw, po modernizacji wraz z nowo projektowanym boiskiem
wielofunkcyjnym oraz planowan¹ si³owni¹ zewnêtrzn¹, utworz¹
rozleg³y teren rekreacyjny.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowany budynek stanowi uzupe³nienie istniej¹cego zespo³u
budynków mieszkalnych, wielorodzinnych osiedla Bukowa
i osiedla £¹koszyn.
Obs³uga instalacyjna oraz infrastruktura instalacyjna nowego
budynku tworzyæ bêdzie spójn¹, wyodrêbnion¹ i ogrodzon¹
ca³o�æ.
Dojazd do dzia³ki jest bezpo�rednio od ulicy Armii Krajowej.
Na terenie projektowany jest podpiwniczony, piêciokondygna-
cyjny budynek wielorodzinny usytuowany prostopadle do
ul. Armii Krajowej. Przed budynkiem wzd³u¿ ulicy dojazdowej
zaprojektowano parkingi po jednym dla ka¿dego mieszkania,
³¹cznie 25 miejsc postojowych.
Klatki schodowe budynku zlokalizowano od pó³nocnego wschodu.
Balkony natomiast skierowano na najbardziej uprzywilejowane
strony �wiata, tj. po³udniowy - zachód. Projekt przewiduje
równie¿ lokalizacjê zieleni rekreacyjnej oraz dekoracyjnej i izo-
lacyjnej wzd³u¿ ulicy wewnêtrznej. W sumie projektuje siê
zasadzenie minimum ok. 15 krzewów i drzew li�ciastych oraz
iglastych.
Drogê dojazdow¹ zaprojektowano o szeroko�ci 5 m z kostki
betonowej wibroprasowanej, chodniki i miejsca postojowe
z kostki wibroprasowanej w innym kolorze.

BUDYNEK PROJEKTOWANY
25 mieszkañ o ³¹cznej powierzchni oko³o 1.280 m2

1. klatka � 2 mieszkania z klatki x 5 kondygnacji
2. klatka � 3 mieszkania z klatki x 5 kondygnacji

STRUKTURA MIESZKAÑ
* 15 mieszkañ dwupokojowych,
* 5 mieszkañ trzypokojowych,
* 5 mieszkañ czteropokojowych.
Budynek przystosowany dla osób niepe³nosprawnych.
Komórki dla mieszkañców � po jednej na ka¿de mieszkanie �
zlokalizowane w piwnicy. Pomieszczenia techniczne zapro-
jektowano równie¿ w piwnicy bloku.
Windy przewidywane s¹ w ka¿dej klatce.

ARCHITEKTURA
Budynek zaprojektowano jako wielokondygnacyjny, podpiw-
niczony, dwuklatkowy.
Bry³ê ukszta³towano symetrycznie i rozrze�biono uskokami
�cian w elewacjach. Istotn¹ rolê dla bry³y budynku odgrywaj¹
loggie i balkony oraz nawi¹zuj¹ce do nich attyki.
Od strony pó³nocno-wschodniej budynku zaprojektowano
wej�cia i klatki schodowe. Wej�cia podkre�lono ozdobnie
ukszta³towanymi daszkami.
Dach budynku zaprojektowano generalnie jako dwuspadowy
p³aski o odwodnieniu do �rodka budynku. Spadek przy
�cianach zewnêtrznych przyjêto ok. 3%. Wewnêtrzny uk³ad
budynku przewiduje mieszkania bezpo�rednio dostêpne
z klatek schodowych (po dwa lub trzy z klatki).
Mieszkania zaprojektowano jako przewietrzalne, po³o¿one
naro¿nikowo lub z oknami na przestrza³ w budynku. Od
strony zachodniej (ekspozycja zachodnio-po³udniowa) prze-
widziano du¿e pokoje z balkonami.
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¯YCIE KULTURALNE

Choæ £ukasz Orbitowski ma w swoim dorobku ca³kiem
spory zbiór opowiadañ i ksi¹¿ek z gatunku literatury grozy
i fantastyki, to tak naprawdê g³o�no zrobi³o siê o nim po
wydanej w 2015 roku przez Wydawnictwo �Od Deski do
Deski� powie�ci Inna dusza, która z dotychczas uprawia-
nymi przez niego gatunkami ma niewiele wspólnego.
I choæ pozory wydaj¹ siê inne, to równie niewiele ³¹czy
tê powie�æ z tak popularn¹  i lubian¹  obecnie literatur¹
non fiction.Wydana w serii Na F/Aktach Inna dusza, któ-
rej historia osadzona jest w realiach lat 90. i osnuta na
prawdziwym wydarzeniu � podwójnym morderstwie
pope³nionym w Bydgoszczy przez m³odego ch³opaka �
przynios³a autorowi �Paszport Polityki� oraz nominacjê
do Literackiej Nagrody Nike 2016. Ksi¹¿ka nie jest jed-
nak, jak mogliby�my siê spodziewaæ,  wiern¹ relacj¹ tam-
tych wydarzeñ � pos³u¿y³y one autorowi  jedynie  za punkt
wyj�cia w zbudowaniu niezwykle sugestywnej fikcji
literackiej. Dodatkowo kto z sentymentem patrzy wstecz,
w lata dziewiêædziesi¹te, z pewno�ci¹ poczuje  tu klimat
tamtej, historycznej ju¿ przecie¿, dekady.
£ukasz Orbitowski jest tak¿e scenarzyst¹ pe³nometra¿owego
animowanego filmu w re¿yserii Tomasza Bagiñskiego,
pt. Hardkor 44, którego akcja dzieje siê w Warszawie,
w  roku 1944. Go�æ cyklu �Miêdzy s³owami� prowadzi
tak¿e na antenie TVP Kultura program publicystyczny
Dezerterzy , w którym rozmawia z osobami ze �wiata
kultury i sztuki, wymykaj¹cym siê utartym stereotypom
i rzadko maj¹cym okazjê zaistnieæ w publicznej telewizji.
Spotkanie z cyklu �Miêdzy s³owami� po�wiêcone bêdzie
przede wszystkim ksi¹¿ce Inna dusza.
Spotkanie z £ukaszem Orbitowskim - Centrum Teatru
Muzyki i Tañca, 17 stycznia, o godz.18.00.
Wej�ciówki do odbioru w kasie CTMiT

Spotkanie z £ukaszem Orbitowskim
w ramach cyklu w CTMiT

„MIĘDZY SŁOWAMI”

Kiedy w 2013 roku na polskim rynku muzycznym pojawi³
siê zespó³ Organek wiadomo by³o, ¿e mamy do czynienia
z zupe³nie now¹, zaskakuj¹c¹ jako�ci¹ na polskiej scenie
muzycznej. Wydaj¹c rok pó�niej swój debiutancki album
G³upi, formacja udowodni³a, ¿e ten rockowo-gitarowy
kr¹¿ek to zupe³nie nowe, �wie¿e i nie daj¹ce siê tak ³atwo
zaszufladkowaæ wydarzenie na polskim rynku muzycznym.
Ju¿ w lutym Organek zagra koncert w Kutnowskim Domu
Kultury.
W latach 2014-2016 kwartet, w którego sk³ad poza liderem
Tomaszem Organkiem wchodz¹: Adam Staszewski (bas),
Robert Markiewicz (perkusja) i Tomasz Lewandowski (kla-
wisze), da³ ponad dwie�cie koncertów w Polsce i zagranic¹,
dziêki czemu zbudowa³ sobie �wiadom¹ i wymagaj¹c¹
publiczno�æ, a album G³upi uzyska³ status Platynowej P³yty.
Koncerty zespo³u dla wielu sta³y siê prawdziwym zasko-
czeniem � je�li przyzwyczajeni jeste�my do aran¿acji muzycz-
nych proponowanych na p³ycie, to utwory wykonywane na
¿ywo mog¹  okazac siê prawdziw¹ niespodziank¹.
Obecnie zespó³ podczas koncertów prezentuje materia³
z drugiego ju¿ albumu pt. Czarna Madonna, daj¹c popis nie
tylko muzyczny, ale równie¿ jêzykowy. Organek cytuje
kolejne gatunki, konwencje i klisze, które zbudowa³y mu-
zykê XX wieku, ale te¿ i ca³¹ zachodni¹ popkulturê, z której
ona wyrasta. Tym samym znana z pierwszego albumu styli-
styka vintage rocka, tu poszerzona zosta³a o takie gatunki
jak  np.country czy punk rock.
Lider formacji, Tomasz Organek, jest gitarzyst¹, wokalist¹,
kompozytorem i autorem tekstów. Studiowa³ miêdzy innymi
na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej w Katowicach. Jest wspó³za³o¿ycielem grupy
SOFA, wspó³pracowa³ min. z  Andrzejem Smolikiem.W roku
2016 zosta³ zaproszony do pe³nienia funkcji dyrektora
muzycznego Orkiestry Mêskiego Grania 2016.
Koncert zespo³u Organek ju¿ 9 lutego, o godz.18.00 w KDK.

KONCERT FORMACJI
ORGANEK
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KUTNOWSKIE
ZORGANIZOWANE ŁOWIECTWO(...) Ratusz (z ang. city hall) siedziba w³adz miejskich, swoim pierwo-

wzorem siêga do czasów rzymskich curii. Pierwsze ratusze w czasach
nowo¿ytnych zaczê³y powstawaæ w �redniowieczu od XII wieku,
nastêpnie ju¿ uformowane za w³oskiego renesansu przyjêty formê
reprezentacyjnego palazzo publice z pozosta³o�ciami elementów
obronno�ci: jak wie¿a i rustyka �cian. Wie¿a stanowi³a symbol si³y
miasta, podkre�la³a jego niezale¿no�æ i samorz¹dno�æ.
Ratusz w Kutnie zosta³ zbudowany w stylu klasycystycznym wed³ug
projektu Bonifacego Witkowskiego w latach 1842-1845. Swoim kszta³-
tem i detalem architektonicznym przypomina magistraty w £odzi,
Zgierzu i Wyszogrodzie. B. Witkowski by³ budowniczym Województwa
Warszawskiego; jego dzie³ami s¹ ratusze w £owiczu, Sochaczewie
(1825-1826, zburzony w 1915 r.) ratusz i pó³nocna pierzeja rynku
w Rawie Mazowieckiej oraz ratusz w Górze Kalwarii (1832-1835
z bocznymi skrzyd³ami).
W swoich projektach nawi¹zywa³ jeszcze do XVIII w. przez co jego
ratusze w porównaniu do H. Szpilowskiego s¹ bardziej urozmaicone
w swojej formie. W Królestwie Kongresowym budowa ratusza by³a
najbardziej spektakularnym przejawem regulacji miasta. W okresie
od 1815 r. do 1870 r. zosta³o zbudowanych blisko 70 budynków ratusza,
z tego zaledwie w 13 przypadkach w miastach prywatnych, przyk³a-
dem tego jest kutnowski ratusz. Wed³ug Aldony Bartczakowej ratusz
w Kutnie na tle mazowieckich klasycystycznych magistratów zali-
czany jest do drugiego typu budynków po³o¿onych w naro¿niku placu
z wie¿¹ na osi fasady, z dodatkowo wyodrêbnionym ryzalitem.
Usytuowany zosta³ przy Nowym Rynku (wytyczonym po 1811 r.) -
(ob. pl. Marsz. J. Pi³sudskiego) w pierzei pó³nocno-zachodniej,
w miejscu rozebranej uprzednio oficyny Pa³acu Saskiego. Przy jego
lokalizacji architekt B. Witkowski bra³ prawdopodobnie pod uwagê
zarówno walory kompozycyjne jak te¿ komunikacyjne. Budynek
ratusza tworzy zamkniêcie widokowe ul. Królewskiej od zachodu, za�
wie¿a ratuszowa znajduje siê dok³adnie na osi ul. Pa³acowej (ob. ul.
Sienkiewicza) i dziêki temu mia³a po³¹czenie widokowe z pa³acem
Giera³ty. Nowy Rynek zosta³ wytyczony w jego obecnym kszta³cie po
roku 1811 (tzn. miêdzy 1810 a 1816 r.). Wytyczenie to by³o wynikiem
gwa³townego po¿aru, który wybuch³ w 1808 r. Sp³onê³o wówczas
blisko 180 domów, co niew¹tpliwie �umo¿liwi³o� przeprowadzenie
nowej regulacji ca³ej zabudowy.
Inicjatorem powstania nowego ratusza by³ dziedzic miasta Feliks
Mniewski, sam te¿ kierowa³ budow¹ Magistratu, wystêpuj¹c jako
entreprener. On równie¿ ofiarowa³ miastu dwa place pod zabudowê
ju¿ w roku 1841, ponadto w po³owie finansowa³ jego budowê,
a pozosta³¹ czê�æ pokry³a kasa miejska. Now¹ siedzibê Magistratu
wzniesiono w pierzei rynkowej zgodnie z ówczesnymi zaleceniami
z okresu Królestwa Kongresowego, nie jak poprzednio na �rodku rynku.
By³o to zgodne z ogólnymi za³o¿eniami polityki urbanistycznej w³adz
Królestwa zebranymi w 1820 r. w formie �Przepisów ogólnych Policji
Budowniczej dla miast. Stary ratusz zbudowany jeszcze wed³ug tra-
dycji �redniowiecznej po�rodku Starego Rynku pochodzi³ z prze³omu
XV/XVI w, nastêpnie gruntownie przebudowany w XVIII w. za
Andrzeja Zamojskiego. Co najmniej od 1836 r.ju¿ nie wystarcza³ na
potrzeby rozwijaj¹cego siê miasta. Dlatego te¿ ju¿ w roku 1838 archi-
tekt B. Witkowski opracowa³ projekt nowego Magistratu. Jednak¿e
do samej budowy dosz³o dopiero w 1842 r. Architekt nie doczeka³ siê
realizacji swojego dzie³a, zmar³ w 1840 r.
Pod jednym tytu³em inwestycyjnym, brzmi¹cym �budowa ratusza�
kry³o siê kilka obiektów towarzysz¹cych g³ównemu budynkowi.
Powsta³ wówczas ca³y zespó³ budynków ratusza obejmuj¹cy w³a�ci-
wy ratusz wraz zabudowaniami gospodarczymi: z stajni¹ i wozowni¹
z II po³. XIX w., szop¹ na narzêdzia przeciwpo¿arowe, �mietnikiem,
ubikacj¹ i studni¹. �lady tego za³o¿enia mo¿na jeszcze odnale�æ na
dziedziñcu ob. muzeum gdzie do dzisiejszego dnia stoi ¿eliwna pompa
rêczna do wody i budynek dawnej stajni. Ca³o�æ zosta³a otoczona
murowanym parkanem z metalowymi a¿urami. Ogólny koszt inwe-
stycji opiewa³ na kwotê 6.705 rubli. W chwili powstania ratusz
mie�ci³ na parterze: odwach wojskowy z izb¹ dla oficerów i dwoma
aresztami, izbê dla kasy miejskiej ze sk³adem na miary i wagê, biuro
naczelnika komendy ¿andarmerii (na prawo od wej�cia); za� na piê-
trze biura burmistrza i kasjera, kancelariê oraz s³u¿bowe mieszkanie
burmistrza. Wie¿ê zajmowali policjanci, by³a tam jedna izba dla poli-
cjanta. W roku 1871 w szczycie wie¿y ulokowano zegar miejski,
zbudowany przez warszawskiego zegarmistrza Bobczyñskiego. (...)
Grzegorz Dêbski, Ratusz miejski w Kutnie - historia i wspó³czesno�æ
[w:] Kutnowski Biuletyn Muzealny. Tom I, Muzeum Regionalne
w Kutnie, Kutno 2002

RATUSZ MIEJSKI W KUTNIE

My�liwi K£ �Darz Bór� przy pokocie po polowaniu w lesie Mnich.

Na jubileusz 50-lecia ufundowali sztandar Ko³a. Na terenie obwodu zbu-
dowali Hubertowsk¹ kapliczkê. Wybrany w 2015 r. Zarz¹d to Sylwester
Pewniak - prezes, Zbigniew Kacerke - ³owczy, Marcin Andrzejewski
- skarbnik i Emil Lewandowski - sekretarz. Ko³o liczy aktualnie 18 cz³on-
ków, którzy swoje osi¹gniêcia notuj¹ w prowadzonej kronice.
Wszystkie Ko³a na dzier¿awionych terenach ustanawiaj¹ gospodarzy
obwodów, dbaj¹cych o ich zagospodarowanie, a wiêc o ambony, zwy¿ki,
pa�niki i inne urz¹dzenia ³owieckie. Wyznaczani s¹ tak¿e stra¿nicy
³owieccy. Niekiedy s¹ to op³acani pracownicy. Wiêkszo�æ kó³ zatrudnia
te¿ ksiêgowych. Plany odstrza³ów sporz¹dzane s¹ na podstawie inwenta-
ryzacji zwierzyny i przewidywanych przyrostów. Plany te opiniuj¹ gminy,
a zatwierdza Nadle�niczy.
Za sw¹ pracê spo³eczn¹ na rzecz �rodowiska i ³owiectwa, my�liwi s¹
wyró¿niani odznaczeniami. S¹ to Medale Zas³ugi £owieckiej: br¹zowy,
srebrny i z³oty. Najwy¿szym odznaczeniem jest �Z³om�. Wielu kutnow-
skich my�liwych legitymuje siê ró¿nej klasy medalami. Odznaczone jest
tak¿e Ko³o �£o��. �Z³omem� kapitu³a odznaczeñ wyró¿ni³a do tej pory
jedynie Kazimierza Ci¹¿elê z �Dzika� i Jerzego Piechockiego z �£osia�.
Cz³onkami kutnowskich kó³ s¹ równie¿ my�liwi mieszkaj¹cy w Warszawie,
Poznaniu czy £odzi. Kutnowianie nale¿¹ tak¿e do innych kó³ w Polsce.
S¹ w�ród nich cz³onkowie Polskiego Klubu Safari poluj¹cy na wszyst-
kich kontynentach. S¹ to m.in. Karol i Piotr Olesiñscy, którzy posiadaj¹
imponuj¹ce zbiory trofeów.
Wspó³czesne ³owiectwo wygl¹da zupe³nie inaczej od tego z kilku pierw-
szych powojennych lat. Zaraz po wojnie polowali ci, którym uda³o siê
zdobyæ broñ my�liwsk¹, zreszt¹ nie tylko oraz pozwolenie wojska lub
UB. Byli to najczê�ciej wojskowi, milicjanci, ale tak¿e czê�æ przedwo-
jennych my�liwych. Skupiali siê oni w nieformalne grupy, a potem w ko³a
³owieckie. Polowano na zupe³nie przypadkowych terenach, by³ to bowiem
okres parcelacji maj¹tków ziemskich i obejmowania polsk¹ administracj¹
ziem odzyskanych. Kutnowscy my�liwi ju¿ w 1948 r. podjêli próbê usys-
tematyzowania polowañ, to te¿ zorganizowali 23.10.1948 r. swój zjazd.
Wyniki zjazdu nie s¹ znane, gdy¿ brak jakiejkolwiek dokumentacji.
Prawne regulacje dotycz¹ce ³owiectwa powo³a³y do ¿ycia m.in. Powiatowe
Rady £owieckie dzia³aj¹ce do czasu istnienia powiatów t.j. do 1975 r.
£owczymi Powiatowymi w Kutnie byli: m.in. Feliks Melson - dyrektor
POM i Franciszek Marciniak - pp³k. WP.

(ciag dalszy z nr 24/445)
Najm³odszym kutnowskim Ko³em £owieckim jest powsta³y w 1964 r.
�Darz Bór�. Dzier¿awi tak¿e jeden obwód oznaczony numerem 7. Le¿y
on w gminach: Kutno, Strzelce i Oporów. Planuj¹ i pozyskuj¹ rocznie
20 dzików, 40 saren, 100 ba¿antów, 50 lisów i wobec braku cieków wod-
nych, jedynie 30 kaczek. Na kuropatwy, mimo prób zasiedlenia, ju¿ nie
poluj¹, podobnie, jak i inne kota.

Akademia dla uczczenia 50-lecia PZ£ zorganizowana w 1973 r. przez
Powiatow¹ Radê £owieck¹ by³a jedn¹ z nielicznych prób integracji wszyst-
kich kutnowskich my�liwych.
Ostatni¹ tak¹ prób¹, zorganizowan¹ przez wiêkszo�æ kutnowskich kó³,
by³y uroczyste obchody 90-lecia PZ£ w 2013 roku. Odby³a siê wtedy
Hubertowska msza �w. w Ko�ciele �w. Jana Chrzciciela w Kutnie oraz
wspólna biesiada. Struktury powiatowe aktualnie nie istniej¹. W miejsce
Wojewódzkich Rad PZ£ powo³ano Rady Okrêgowe, które nie posiadaj¹
osobowo�ci prawnej. S¹ to organy statutowe, a osobowo�æ prawn¹ posia-
daj¹ Ko³a £owieckie i ca³y PZ£.

Kazimierz Ci¹¿ela [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XX,
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, Kutno 2016

To też historia...
1.I.1999 r � po ponad 23 latach Kutno ponownie sta³o siê siedzib¹ powiatu,
licz¹cego 884,70 km2 i 112.913 osób.
1.I.1999 � ukaza³ siê dwutygodnik �Powiatowe ̄ ycie Kutna�. Pierwszym
redaktorem naczelnym by³ Ryszard Mosiñski (6 numerów), nastêpnym �
do dzi� � Andrzej Stelmaszewski.
10.I.2000 � powsta³ Ruch Spo³eczny �Rado�æ i Macierzyñstwo�, którego
prezesem aktualnie jest Martyna Pajmel.
19.I.2003 � po¿ar Pa³acu Saskiego w Kutnie.
19.I.2010 � w 65 rocznicê wkroczenia do Kutna Armii Czerwonej, odby³
siê wernisa¿ wystawy �Wyzwolenie czy zniewolenie� (autorzy: Jacek
Saramonowicz i Piotr Stasiak).

Najwa¿niejsze wydarzenia w historii Zak³adu
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

1935 - uruchomienie produkcji morfiny przez Spó³kê Motor-
Alkaloida;
1948 - przejêcie Spó³ki na w³asno�æ pañstwa;
1951 - utworzenie Kutnowskich Zak³adów Farmaceutycznych;
1954 - decyzja o rozbudowie zak³adu przy Sienkiewicza (gliko-
zydy, rutyna, dekstran);
1957 - uruchomienie produkcji leków furanowych przy ulicy
G³ogowieckiej;
1958 - budowa i uruchomienie Oddzia³u Glikozydów;
1960 - budowa i uruchomienie Oddzia³u Dekstranu;
1961 - zmiana nazwy zak³adu na Kutnowskie Zak³ady Farmaceu-
tyczne �Polfa�;
1962 - uruchomienie nowego obiektu alkaloidów;
1963 - uruchomienie produkcji p³ynów infuzyjnych na bazie
dekstranu;
1965 - uruchomienie produkcji dodatków paszowych;
1966 - utworzenie Zak³adu Do�wiadczalnego;
1966 - oddanie do u¿ytku wysokiego budynku biurowego ze
�wietlic¹ i sto³ówk¹�
1967 - uruchomienie produkcji Polfamiksów w skali pó³technicznej;
1968 - wybudowanie i oddanie do u¿ytku Laboratorium G³ównego;
1970 - powstanie nowego oddzia³u rozlewni p³ynów infuzyjnych;
1973 - rezygnacja z produkcji leków furanowych i obiektów przy
ulicy G³ogowieckiej;
1974 - rozpoczêcie produkcji pierwszego leku gotowego - Vibovit;
1977 - uruchomienie Oddzia³u Preparatów Bia³kowych;
1977 - wybudowano i uruchomiono Wytwórniê Premiksów na
Sklêczkach;
1979 - modernizacja Oddzia³u P³ynów Infuzyjnych i wdro¿enie
systemu �bottle-pack�;
1982 - uruchomienie produkcji od¿ywek i leków doustnych
w postaci tabletek;
1988 - uruchomienie syntezy biodacyny;
1992 - przekszta³cenie �Polfy� w jednoosobow¹ spó³kê akcyjn¹
Skarbu Pañstwa;
1993 - budowa nowoczesnego oddzia³u od¿ywek metabolicznych
firmy BMS;
1994 - prywatyzacja �Polfy� i dopuszczenie do publicznego
obrotu akcji Spó³ki;
1995 - pozyskanie inwestora strategicznego - Polsko-Amerykañ-
skich Funduszy Przedsiêbiorczo�ci;
1997 - sprzeda¿ Wytwórni Premiksów do firmy niemieckiej BASF;
1998 - utworzenie jednostki gospodarczej �Ukraina� obejmuj¹cej
spó³kê dystrybucyjn¹ �Most_Polfarm� i spó³kê marketingow¹
�Farmarket�;
1998 - restrukturyzacja zatrudnienia poprzez oddzielenie s³u¿b
pomocniczych;
1999 - zaprzestanie produkcji preparatów bia³kowych, od¿ywek
dla sportowców, substancji farmaceutycznych;
1999 - uruchomienie nowego Oddzia³u Form Suchych Leków;
2000 - zaprzestanie produkcji od¿ywek leczniczych BMS i doce-
lowo sprzeda¿ budynku firmie Gdeo-Poland;
2000 - sprzeda¿ Oddzia³u P³ynów Infuzyjnych firmie niemieckiej
Fresenius;
2001 - uruchomienie w Warszawie Biura mieszcz¹cego dzia³y:
Marketing, Sprzeda¿, Medyczny, Rejestracji, Licencji i Rozwoju,
Public Relations;
2002 - uzyskanie Certyfikatu GMP dla nowego Oddzia³u Form
Suchych Leków;
2004 - przejecie akcji Spó³ki przez amerykañsk¹ firmê farmaceu-
tyczn¹ Ivax;
2006 - nowy w³a�ciciel - korporacja farmaceutyczna izraelsko-
amerykañska Teva;
2007 - zmiana nazwy �Polfy� Kutno S.A. na Teva Kutno S.A.;
2007 - rozpoczêcie transferów technologii produkcji nowych le-
ków doustnych z Tevy;
2008 - nabycie przez korporacjê Teva drugiego miejsca wytwa-
rzania w Polsce - dawnej �Polfy� Kraków;
2011 - zarejestrowanie podmiotu gospodarczego Teva Operations
Poland obejmuj¹cego dwa miejsca wytwarzania w Kutnie
i Krakowie;
2014 - podjêcie decyzji o przeniesieniu produkcji z Kutna do
Krakowa;
2015 - zakoñczenie dzia³alno�ci Zak³adu w Kutnie.
Po 80 latach historia Zak³adu Farmaceutycznego �POLFA�
w Kutnie zatoczy³a ko³o i 31 sierpnia 2015 roku Zak³ad zakoñ-
czy³ dzia³alno�æ.
Barbara Wyrzykowskia, Historia Zak³adów Farmaceutycznych
w Kutnie [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XX, TPZK,
Kutno 2016

HISTORIA „POLFY”
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
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 nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm, Bass
15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac na cmentarzu w Kut-
nie przy 1 bramie. Tel. 734-425-245
Sprzedam kominek do zabudowy.
Tel.609-570-897
Sprzedam mieszkanie M3 (40 m2)
z ceg³y, w ̄ ychlinie, 3 piêtro, niski
czynsz. Tel. 604-436-783
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M4 w os. Rejtana na mniejsze
2 pokojowe do II piêtra. Tel. 507-
435-882
Sprzedam mieszkanie 58 m2

w centrum Kutna. Tel. 663-450-741
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M4, 58 m2 na II p, ulica
Podrzeczna (kuchnia, 3 pokoje,
³azienka, WC, du¿y balkon). Tel.
517-745-957
Sprzedam mieszkanie w Strzel-
cach 54 m2 (bezczynszowe) po
remoncie + gara¿ i dzia³ka 446 m2.
Tel. 797-693-339
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 65,85 m2 (3p+k i CO) w ̄ y-
chlinie � gotowe do zamieszkania.

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M-5 (72,9 m2), dwukondy-
gnacyjne, dwa balkony, IV piêtro.
wymienione okna. Kutno, ulica
Podrzeczna. Tel. 691-997-360
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 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków. Tel.
605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m2

w miejscowo�ci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ul Jagielloñskiej � mieszka-
nia 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605-
991-655
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
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
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235

W dzisiejszym wydaniu przedstawiamy, pierwsze z cyklu, wspomnienie
pi³karskiego trenera S³awomira Ryszkiewicza (aktualnie � KS Kutno).

Ju¿ 35 lat!

Z TRENERSKIEJ ŁAWKI
Jak to siê zaczê³o!? Dzi� traktujê pocz¹tek �trenerskiej przygody� jak przy-
padek! Nie pamiêtam ju¿ kto, ale kto� z klubu namówi³ mnie, ¿eby trochê
pograæ z m³odszymi pi³karzami, po i przed formalnym treningiem seniorów.
Bez ¿adnego szkolenia, ot po prostu zorganizowanie przeze mnie, starszego
ich kolegi, ró¿nego rodzaju, g³ównie taktycznych rozgrywek. Oczywi-
�cie, bez ¿adnej zap³aty! Z powodzeniem trwa³o to oko³o pó³tora roku, po
czym skutkowa³o w 1984 r. powierzeniem mi samodzielnej funkcji trenera
pierwszego zespo³u �Kutnowianki�.

Oczywi�cie, wtedy ju¿ by³em po kursach instruktorskich, mia³em pos³uch
w�ród � nawet � starszych pi³karzy. I zaczê³o siê! Przysz³y nawet pierwsze
sukcesy! Za moich czasów, a¿ do 1991 r., mój klub trzykrotnie zdobywa³
mistrzostwo klasy �A�, a w 1990 r. wywalczyli�my awans do IV, pi³kar-
skiej ligi. Mój pi³karski romans z �Kutnowiank¹� zakoñczy³ siê w 1991
roku. Dosta³em propozycjê pracy w �Kujawiaku� W³oc³awek.

Ju¿ po roku pracy uda³o siê osi¹gn¹æ sukces! �Kujawiak� za mojej
kadencji znalaz³ siê w III lidze. Zapewne to zwróci³o uwagê w³adz
wówczas kutnowskiego MKS-u. Moje ambicje te¿ wziê³y górê! Chcia-
³em pokazaæ, ¿e i w Kutnie osi¹gnê jakie� sukcesy! W 1993 r. podj¹³em
pracê trenera w swoim mie�cie. I sta³o siê! Po niewiele ni¿ roku pracy
MKS Kutno �znalaz³ siê� w III pi³karskiej lidze.

Ciekawe, ¿e za 1994 r. w konkursie �Ziemi Kutnowskiej�, kierowanej
przez ciebie, zaj¹³em II miejsce. Tu¿ za legend¹ trenersk¹ kutnowskiej,
ówczesnej I-ligowej dru¿yny koszykarek � Adamem Paw³owskim. By³a
to moja osobista satysfakcja! Ale zawodowo � nie ca³kiem. Najogólniej
ujmuj¹c, w³adzom klubowym nie odpowiada³a zbytnia szczero�æ moich
wypowiedzi na ich temat... (c.d.n.) Spisa³ Andrzej Stelmaszewski

Poszukiwany
Policjanci z KPP w Kutnie poszu-
kuj¹ Dawida Wroc³awskiego.
Wyszed³ on z domu 7.10. 2016 roku
i do obecnej chwili nie powróci³.
Dawid ma 28 lat, zamieszka³y
w Bzówkach (gm. Nowe Ostrowy).
Rysopis: wzrost 166 cm, szczup³ej
budowy cia³a, w³osy krótkie, faliste,
ciemny blond. Znaki szczególne -
na lewym przedramieniu i lewej
³ydce tatua¿ �Tribal�. W dniu zagi-
niêcia ubrany by³: spodnie jeans
koloru szarego, zielona bluza z kap-
turem, czarna kurtka do pasa. Osoby,
które posiadaj¹ informacjê na temat
miejsca pobytu zaginionego, pro-
szone s¹ o kontakt z Komend¹
Powiatow¹ Policji w Kutnie, ulica
Toruñska 14  lub  telefonicznie na
numer 997.

Szok!
W Strzegocinie, gmina Kutno, w lesie
znaleziono zw³oki 36-letniego
mê¿czyzny z Podczach. Na jego
ciele by³y rany postrza³owe. Zabójc¹
najprawdopodobniej jest... 29-letni
policjant. Powód - brak zwrotu
d³ugów?! Denata znalaz³a kobieta
spaceruj¹ca po lesie.

Denaci
W ¯ychlinie, przy ul. Barlickiego,
policjanci znale�li cia³a trzech mê¿-
czyzn. Policjê i Stra¿ Po¿arn¹
wezwa³a pracownica socjalna, która
nie mog³a dostaæ siê do jednego
z mieszkañ. Po wej�ciu do miesz-
kania znaleziono cia³a 2 mê¿czyzn
w wieku 48 i 55 lat. Piêtro ni¿ej,
znaleziono cia³o 68-latka. Prokurator
nie wyklucza udzia³u osób trzecich.

Szpitalne remamenty
Prawie 100 pacjentów pojawi³o siê,

na izbie przyjêæ szpitala w Kutnie,
w ci¹gu  pierwszych 2 dni Nowego
Roku. To ofiary sylwestrowych
imprez i �odpalacze� petard. Am-
bulatoryjnych przyjêæ by³o 34; po
spo¿yciu� 6 zg³oszeñ i jedna osoba
po narkotykach.

Dzia³kowe ¿ycie
W Kutnie, po uprzednim oderwaniu
k³ódki oraz pokonaniu zamka
zabezpieczaj¹cego  drzwi wej�ciowe
do altanki na terenie ogrodu dzia³-
kowego, z³odziej, dosta³ siê do
wnêtrza i ukrad³ rower marki
Scorpions

Wêdkarska zima
W Ostrowach z³odziej, po zerwaniu
k³ódek zabezpieczaj¹cych drzwi
wej�ciowe do 2 gara¿y, dosta³ siê
do wnêtrza i ukrad³ 5 wêdek i radio-
odtwarzacz.

Skutek nieuwagi
W Kutnie z³odziej, wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej, z jej
torebki skrad³  telefon komórkowy,
pieni¹dze oraz dokumenty.

Wszystko siê przyda
W Kalinowej, gmina Kutno, z³o-
dziej po wywa¿eniu drzwi dosta³ siê
do wnêtrza mieszkania, sk¹d ukrad³
artyku³y gospodarstwa domowego
na kwotê 700 z³otych.

Uwaga � zima
W Suchodêbiu 75-letni mieszkaniec
powiatu kutnowskiego, kieruj¹cy
Golfem, na ³uku drogi, straci³
panowanie nad pojazdem, zjecha³
na praw¹ stronê drogi i uderzy³
w id¹c¹ poboczem drogi kobietê.
Poszkodowan¹ w stanie bardzo
ciê¿kim, LPR przewioz³o do szpi-
tala w £odzi.

Z³odziejski cyklosport
W Kutnie, po przeciêciu skobli
zabezpieczaj¹cych drzwi do trzech
piwnic, z³odziej ukrad³ z nich ro-
wer Curtis o warto�ci 800 z³, rower
GOETZE o warto�ci 550 z³ i rower
o nieustalonej marce, warto�ci 500 z³.

Uwaga pedofile!
�Szampañska zabawa, zagwaranto-
wane jedzenie, alkohol i nocleg.
Warunek � przedzia³ wiekowy 15-
18 lat�. �Witam, poszukujê 5
dziewczyn w wieku 15-18 lat na
imprezê która odbêdzie siê w syl-
westra. Zapewniamy nocleg, jedzenie
i alkohol. Gwarantowana dobra
zabawa�. Takie og³oszenia mo¿na
by³o znale�æ na kutnowskich forach
internetowych!!!

Po¿ary
W Kutnie, przy ulicy Sk³odowskiej,
Sosabowskiego i Wyszyñskiego,
pali³y siê �mietniki; przy ulicy
Kopernika dwa pustostany, a nie-
opodal przy Krasiñskiego ogieñ
pojawi³ siê w  jednej z piwnic. To
kolejne ju¿ podpalenia na terenie
miasta. Po¿ary gasili kutnowscy
stra¿acy oraz OSP Komadzyn
i Wroczyny.

£adowarka iskrzy�
W Kutnie, na ul. Szymanowskiego,
spali³o siê mieszkanie. Interwenio-
wa³y 4 jednostki stra¿y po¿arnej.
Przyczyna - zepsuta ³adowarka
telefoniczna! Stra¿acy udzielili
pierwszej pomocy jednej osobie.
Straty oszacowano na 120 tysiêcy
z³otych. Uszkodzona jest klatka
schodowa i 2 mieszkania.

Pralka te¿ �
W Kutnie, w jednym z bloków przy

ul. 29 Listopada, wybuch³ po¿ar.
W akcji uczestniczy³y 3 zastêpy
stra¿y po¿arnej. Po¿ar spowodowa³o
zapalenie siê pralki w jednym
z mieszkañ.

I kocio³�
W Woli Pierowej, gmina Nowe
Ostrowy, w budynku gospodarczym
wybuch³ po¿ar. Pali³ siê kocio³ CO,
a potem wszystko, co znajdowa³o
siê w jego pobli¿u; ³¹cznie z bojle-
rem i instalacj¹ elektryczn¹. Ko-
nieczna jest ca³kowita wymiana
instalacji elektrycznej.

� i �mieci równie¿
W Kutnie pali³o siê w mieszkaniu
przy ulicy Teligi. Na balkonie
zapali³y siê kartony pozostawione
po remoncie, a od nich zapali³o siê
okno. Straty - piêæ tysiêcy z³otych.

Na dwóch gazach
W Sk³ótach policjanci zatrzymali
33-latka z powiatu kutnowskiego
kieruj¹cego Oplem Astra, Mia³ 2,8
promila alkoholu we krwi! Dodat-
kowo mia³ wyrok s¹du zakazuj¹cy
prowadzenie wszelkiego rodzaju
pojazdów. Grozi mu do 3 lat od-
siadki.
W ¯ychlinie kierowca Opla Corsy
z powiatu gostyniñskiego na
pasach potr¹ci³ pieszego, który ze
z³amanym barkiem wyl¹dowa³
w szpitalu. Kierowca by³ trze�wy,
pieszy mia³ 2 promile alkoholu.
W Ko³omii 35-letni mê¿czyzna
spowodowa³ wypadek drogowy.
Kieruj¹cy Daewoo Matiz straci³
panowanie nad pojazdem i najecha³
na pieñ �ciêtego drzewa w przy-
dro¿nym rowie. W organizmie mia³
2,42 promila!

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
Sprzedam 6,2 ha ziemi przy
granicy Kutna - Piwki. Wjazd
z drogi asfaltowej. Tel. 605-
830-684
Sprzedam 2 ha w Leszczynku.
Tel. 605-830-684

� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji

SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

www.szpitalspecjalista.pl
24 253-13-00,  253-13-33

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

Tel. 603-194-219 lub 605-350-080
Zamieniê mieszkanie TBS
(p+k+wc) 30 m2 na wiêksze lub
podobne. Tel. 507-348-648
Kupiê mieszkanie do 36 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 532-078-521
Sprzedam dom 100 m2 na dzia³ce
800 m2 lub zamieniê na M3 w Kutnie.
Tel. 664-884-957
Sprzedam lub zamieniê na bloki
w Kutnie dom piêtrowy 150 m2

w centrum Kro�niewic. Tel. 663-
495-985
Sprzedam ziemiê orn¹ 2,13 ha oraz
dzia³ki budowlane w ¯urawieñcu.
Tel. 691-507-568
Sprzedam kuchniê gazow¹ �Amika�
(bia³a), piecyk elektryczny, zegar,
zapalarka. Tel. 668-505-670
Sprzedam tanio ró¿ne artyku³y
z �Mango�. Oryginalne opakowania
i faktury. Tel. 604-254-132
Sprzedam pralkê typu �Frania�.
Tel. 517-745-957
Sprzedam solidne meble. Tel. 601-
895-777
Sprzedam wersalkê skórkow¹ roz-
k³adan¹ w tym dwa pojemniki na
po�ciel. Stan dobry. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 781-640-283
Sprzedam tanio palmê (ok 2 m
wysoko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam zamra¿arkê. Stan dobry.
Tel. 607-754-736
Sprzedam dywan 140x185, szafkê
buk 100x40x40, pó³kê 120x30x20,
umywalkê z podpórk¹ i rower
stacjonarny. Tel. 669-48-072 po 1500

Sprzedam kuchniê elektryczno-
gazow¹ Amika - stan dobry. Tel. 24
285-12-80
Sprzedam zabytkow¹ bryczkê
dwuko³ow¹ w ca³o�ci. Tel. 697-
109-77
Podejmê opiekê nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202

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

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

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

Pi³ka no¿na

�Najlepszy sportowiec, dru¿yna,
trener Ziemi Kutnowskiej�

UWAGA! UWAGA!
REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawodnika, zespo³u
i szkoleniowca roku 2016 powiatu kutnowskiego.
2. Jest on adresowany do osób indywidualnych oraz klubów i sto-
warzyszeñ sportowych.
3. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego powiatu oraz innych
regionów Polski � pod warunkiem, ¿e aktualnie reprezentuj¹ barwy
�Kutna�.
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 �Powiatowego
¯ycia Kutna�: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47; tel. (24) 355-10-00;
fax/tel. (24) 355-10-02; e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
6. Organizatorem Konkursu jest Redakcja �P¯K� . Patroni:
Marek Jankowski � przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego
i Grzegorz Chojnacki � przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna.
7. Wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów i dyplomów odbêdzie
siê na prze³omie lutego - marca 2017.
8. Termin sk³adania propozycji na �Najlepszego sportowca, dru¿ynê
i trenera Ziemi Kutnowskiej 2016 roku� do 31 stycznia 2017 r.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Fani �Kutna� liczyli, ¿e w 11 meczu PLK � z Treflem  w Sopocie � Nasi
�Farmaceuci� odnios¹ wreszcie zwyciêstwo. Niestety, doznali 6 z rzêdu
pora¿ki. Znów zabrak³o szczê�cia, a zapowiada³o siê... rzeczywi�cie piêknie.
Po 2 minutach kutnianie prowadzili 5:0 po trafieniu Frasera i niezawod-
nego Berishy, który tylko w 1 ods³onie zdoby³ 11 punktów. Gospodarze �
pod wodz¹ Zorana Martièa � wygrali I kwartê, chocia¿ pod jej koniec
go�cie z grodu nad Ochni¹ prowadzili 15:14. Drug¹ ods³onê �Polfarmex�
rozpocz¹³, tak jak pierwsz¹, od skutecznych ataków. Berishê wspierali
Wallace i Jarecki. W 15 minucie prowadzili�my 34:29. Jednak sopocianie
szybko odrobili straty i pierwsz¹ po³owê spotkania zaliczyli z 3 punktow¹
przewag¹. Trzecia kwarta rozpoczê³a siê tak jak poprzednie. Kowalczyk
rzuci³ �trójkê�, poprawi³ �dwójk¹�  Berisha i �Polfarmex� znów by³ gór¹
� 44:42. Trefl wyrówna³ i ju¿ w dalszej czê�ci prowadzi³ z teamem  trenera
Jaros³awa Krysiewicza. W Hali 100 lecia kolejny double-double zaliczy³
Fraser. Zdoby³ 10 punktów i mia³ 15 zbiórek. Najwiêcej punktów �zapisa³�
znów Berisha � 31. Ale on sam meczu nie wygra! Po 11 kolejkach Berisha
ma w dorobku 199 punktów, co daje przeciêtnie na mecz 18 punktów.
Ponadto punkty dla �Kutna� zdobywali: Wallace 10, Kowalczyk 8,
Sa³asz 4, Gabiñski 2, Bartosz 2. Gra³ te¿ Sobczak.

Trefl Sopot � Polfarmex Kutno 77:72
(w kwartach: 22:19, 20:20, 19:15, 16:18)

MIMO WALKI …

Intensywnie przygotowywaæ siê bêd¹ do rundy wiosennej futboli�ci KS
Sand Bus Kutno, którzy po �jesieni� zajmuj¹ dobre 6 miejsce w ³ódzkiej
IV lidze. Podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza pierwszy trening
rozpoczêli 9 stycznia na obiektach Stadionu Miejskiego imienia Henryka
Tomasza Reymana. Oprócz zajêæ typowo taktyczno-techniczno-si³owych
kutnowski beniaminek bêdzie rozgrywa³ spotkania kontrolne. Oto ich
harmonogram:
28.01 (sobota) z Borut¹ Zgierz w Poddêbicach
04.02 (sobota) z Wis³¹ II P³ock w P³ocku
10.02 (pi¹tek) z Olimpi¹ Ko³o w Uniejowie
15.02 (�roda) z W³oc³avi¹ W³oc³awek we W³oc³awku
18.02 (sobota) z SMS £ód� w £odzi
25.02 (sobota) z Liderem W³oc³awek we W³oc³awku
04.03 (sobota) z Kujawiank¹ Izbica Kujawska w Kutnie
05.03 (niedziela) z Widzewem £ód� w Kutnie
11.03 (sobota) inauguracja IV ligi. Powodzenia!

PRZED SEZONEM

W ostatnim, w 2016 roku, meczu Polskiej Ligi Koszykówki rozegranym
w Kutnie przeciwnikiem Polfarmexu by³a ostatnia dru¿yna w tabeli Siarka
Tarnobrzeg, która w dorobku mia³a1zwyciêstwo (na wyje�dzie w Szcze-
cinie z Kingiem 84:76) i 11 pora¿ek. Mo¿na wiêc by³o liczyæ na ³atwe
zwyciêstwo gospodarzy. Ale to jest sport, a w polskiej ekstraklasie jest
aktualnie tak wyrównany poziom, ¿e trudno wskazaæ zdecydowanego
faworyta w danym spotkaniu. Tak by³o w meczu 12 kolejki Polfarmexu.
Warto podkre�liæ, ¿e w wyj�ciowej na parkiet pi¹tce zagra³ January Sob-
czak. O przegranej dru¿yny trenera Jaros³awa Krysiewicza zadecydowa³y
pierwsze dwie kwarty, w których kutnianie zagrali bardzo s³abo. Przy-
jezdni ze stolicy polskiej siarki prowadzili przez 37.38 minut. Najwiêcej
w 19 minucie � 42:18. Po przerwie team Polfarmexu gra³ zdecydowanie
lepiej i goni³ wynik (�wiadcz¹ o tym wygrane 2 kwarty). W 37 minucie
by³o ju¿ tylko 5 punktów do odrobienia (60:65). Jednak po b³êdach Berishy
i Frasera, i skutecznych rzutach Releforda i Browna zakoñczyli mecz dla
siebie ró¿nic¹ 10 punktów. W zespole Siarki (trener Zbigniew Pyszniak)
gra³o dwóch by³ych zawodników Polfarmexu � Krzysztof Jakóbczyk
i Marcin Malczyk, którzy zostali podczas prezentacji uhonorowani
pami¹tkowymi grawerami przez kutnowski Klub Kibica Polfarmexu.

SPÓŹNIONY FINISZ

Blisko czterystu zawodników z Ziemi Kutnowskiej i Ziemi £êczyckiej
bierze udzia³ w rozgrywkach Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Pi³ki
No¿nej. Rozpoczê³y siê one w listopadzie 2016 roku i trwaæ bêd¹ do
po³owy marca 2017 roku. Od ich pocz¹tku  organizatorem jest kutnowski
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji. W tegorocznej XIII ju¿ edycji
KAHLPN graj¹ 22 dru¿yny � wchodz¹ce w sk³ad I ligi (12 zespo³ów �
kierownik organizacyjny Miros³aw Krzymiñski) i II ligi (10 ekip � kie-
rownik Zbigniew Baran). Mecze rozgrywane s¹ w hali sportowej Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie w niedziele. Spo-
tkaniom towarzyszy zaciêta walka teamów na parkiecie, gor¹cy doping
licznych kibiców, integracyjna atmosfera oraz �wietna, rekreacyjna zabawa
podczas zimowych weekendów.

UDANE I POŻYTECZNE ZAWODY

W gronie najlepszych p³ywaków Uczniowskiego Klubu Sportowego
�Delfinek� Kutnie znale�li siê: Aleksandrowicz Oliwia, Bia³ecka Amelia,
Ciesielska Barbara, Gens Blanka, Kamiñska Gabriela, Krukowska Julia,
Lenarczyk Zofia, Mazurek Adam, Michalska Aleksandra, Michalska
Julia, Miko³ajczyk Oliwia, Nowacka Julia, Purchalak Agata, Sobiecka
Amelia, Sobiecka Karolina, Warszawska Lidia, Wasiak Maksymilian, Æwi-
kliñski Miko³aj, Napiera³a Kacper, Peda £ukasz, Stelmaszewski £ukasz,
Kwiatkowska Judyta, Kowalik Iga i Lewañski Franciszek.

BILANS „DELFINKA”
P³ywanie

Polfarmex Kutno � Siarka Tarnobrzeg 64:74
(w kwartach: 13:19, 9:23, 25:16, 17:16)

�Kutno�: Wallace 20 (3x3), Jarecki 14 (2x3), Sa³asz 0, Sobczak 0, Beri-
sha 10, Gabiñski 2, Bartosz 12, Fraser 6, Kobus 0. Nie grali kontuzjowani
rozgrywaj¹cy (odczuwalny ich brak) Grzegorz Grochowski i Sebastian
Kowalczyk.

Bardzo dobrze spisali siê tak¿e pi³karze niedawno powsta³ej dru¿yny �
maj¹cej byæ zapleczem teamu seniorskiego KS Sand Bus (trener S³awomir
Ryszkiewicz � IV liga, 6 miejsce po rundzie jesiennej), której selekcjonerem
jest Dominik Tomczak. Drugi zespó³ KS �Kutno� rozpocz¹³ rozgrywki
w ³ódzkiej klasie B (grupa I) w�ród 10 ekip. Oto aktualna tabela po �jesieni�
w tej klasie mistrzowskiej:

         mecze     punkty bramki
1. KS II Kutno 9 24 36:42
2. Kro�niewianka Kro�niewice 9 19 44:13
3. LKS II Ga³kówek 9 18 26:17
4. Sokó³ Popów 9 18 20:13
5. Iskra G³owno 9 13 26:15
6. Olimpia Oporów 9 13 15:13
7. MKS ¯ychlin 9 12 20:17
8. GKS Byszew 9 9 13:37
9. Start Szczawin 9 7 13:26
10. B³êkitni Ciosny 9 7 14:22

„JESIEŃ” Z SUKCESEM

Po niew¹tpliwie niedanym spotkaniu Polfarmexu z Siark¹ Tarnobrzeg
trener Jaros³aw Krysiewicz poda³ siê do dyspozycji Zarz¹du KKS Pro-
Basket S.A., który zdecydowa³, ¿e obowi¹zki pierwszego selekcjonera
�Polfarmexu� bêdzie pe³ni³ Krzysztof Szablowski, aktualny asystent
zespo³u kutnowskiego ekstraligowca i asystent trenera kadry narodowej
seniorów Polski Mike�a Taylora. Powodzenia!!!
Jaros³aw Krysiewicz to piêciokrotny mistrz Polski z dru¿yny �l¹sk Wro-
c³aw oraz srebrny medalista mistrzostw Polski jak i trzykrotnie br¹zowy.
Od 2011 roku by³ pierwszym trenerem Polfarmexu Kutno. Dziêkujemy!
Krzysztof Szablowski � oprócz funkcji dyrektora generalnego w KKS
Pro-Basket �Kutno� by³ tak¿e I trenerem zespo³u KKS pro-Basket �Kutno�.

DYMISJA...

Szachy

Zakontraktowany zosta³ do Polfarmexu amerykañski zawodnik na pozy-
cji rozgrywaj¹cy. 31 letni Darryl James Thompson; gra³ w Polsce w AZS
Koszalin i Anwilu W³oc³awek. Ma 173 cm wzrostu.

W Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Sk³odowskiej-Curie w Kutnie
przeprowadzono, zgodnie z autorskim programem Polskiego Zwi¹zku
Szachowego, 30 dodatkowych nieodp³atnych godzin lekcyjnych w ramach
projektu �Edukacja przez Szachy w Szkole� dla 23 zainteresowanych
uczniów  klas trzecich. Szachowe zajêcia sportowe trwa³y od wrze�nia do
grudnia. W ramach powtórzenia wiadomo�ci z poprzednich lat nauki
przypomniano zasady gry w debiucie ze zwróceniem uwagi na unikniêcie
pu³apek debiutowych. Przy okazji nast¹pi³o wprowadzenie do podstawo-
wych debiutów (np. debiut czterech skoczków, wprowadzenie do partii
w³oskiej). W nastêpnym kroku przeæwiczono matowanie dwiema wie¿ami
oraz wie¿¹ i hetmanem a nastêpnie hetmanem i królem oraz wie¿¹ i królem.
Pó�niej od�wie¿ono wiadomo�ci o podstawowych motywach taktycznych
takich, jak: wide³ki, zwi¹zanie i atak z ods³ony, by przej�æ do takich mo-
tywów, jak ro¿en, odci¹gniêcie i zaci¹gniêcie. Na kolejnych zajêciach
omawiano koñcówki pionowe, regu³ê kwadratu i zasadê opozycji. Przy-
pomniano te¿ zapis szachowy, regu³y turnieju szachowego i zasady
korzystania z zegara szachowego. Kolejne zagadnienie stanowi³y motywy
matowe � mat Beniowskiego, mat na 1 lub ostatniej linii, oraz æwiczenie
mata w 1 i w 2 ruchach. Cykl zakoñczy³ siê prób¹ praktyczn¹ w postaci
rozegranych w dwóch grupach turniejów ko³owych. W grupie pierwszej
zwyciê¿y³ Oskar Filipczak przed Wiktorem Wiklakiem, Dawidem Kata-
rzyñskim, Wiktorem Stêpniakiem i Bart³omiejem Kolas¹. W drugiej
grupie na najwy¿szym stopniu podium stan¹³ Jakub Krysiak, drugi by³
Hubert Ciszek, a trzeci Miko³aj Podogrocki. Kolejne miejsca zajêli:
Kamil Barañski i Aleksander Paw³owicz. Wszyscy uczestnicy zajêæ otrzy-
mali gad¿ety szachowe i pami¹tkowe dyplomy przygotowane przez
Wies³awa Zwarycza.

POŻYTECZNE ZAJĘCIA

W najbli¿szym czasie w hali sportowej SP nr 9 w Kutnie rozegrane zosta-
n¹ mistrzowskie mecze:
14.01. g. 17.30  Polfarmex Kutno - King Szczecin; ekstraliga
15.01. g. 16.00  Pro-Basket Kutno - Stal Stalowa Wola; II liga
18.01. g. 18.00  Polfarmex Kutno - Miasto Szk³a Krosno; ekstraliga
22.01. g. 16.00  Pro-Basket Kutno - AZS P� Kielce; II liga
29.01. g. 12.40  (transmisja Polsat Sport) Polfarmex Kutno � Energa Czarni
S³upsk; ekstraliga

ZAPROSZENIE NA BASKET

ZMIANY …
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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 446

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: H6-L3-B9-C3-M8-G1-D13-I8
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Ryszardem Szurkowskim i Stanis³awem Szozd¹, a tak¿e br¹z w wy-
�cigu indywidualnym. Jest tak¿e dwukrotnym medalist¹ mistrzostw
�wiata: z³oto dru¿ynowe w Yvoir (1975) i br¹z w San Cristobal (1977).
Trzykrotny uczestnik Wy�cigu Pokoju (1973 - 10), (1975 - 55), (1976
- 8). Wygra³ wy�cig dooko³a Szkocji (1975) i Dooko³a Nadrenii (1976).
W latach 2000 - 2001 by³ prezesem Urzêdu Kultury Fizycznej i Spor-
tu. Honorowy prezes Kutnowskiego Towarzystwa Cyklistów.
Henryk Petrich - urodzony 10 stycznia 1955 roku w £odzi - bokser,
wychowanek ³ódzkiego Widzewa. Nie móg³ startowaæ na Olimpia-
dzie w Los Angeles (1984 r.) z powodu bojkotu igrzysk przez Polskê
i kraje bloku socjalistycznego. Zdoby³ za to srebrny medal w wadze
�redniej (do 75 kg) na zawodach podobnego typu �Przyja�ñ 84� (pañ-
stwa bojkotuj¹ce). Podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu (1988 r.)
wywalczy³ br¹zowy medal w wadze pó³ciê¿kiej (do 81 kg). Zdoby³
w karierze: br¹zowy medal podczas Mistrzostw �wiata w Reno (1986
r.), srebrny w wicemisrzostwach Europy w Turynie (1987 r.). Trzy-
krotnie zwyciê¿y³ w Turnieju im. Feliksa Stamma. O�miokrotnie
zdobywa³ tytu³ mistrza Polski i piêciokrotnie z Legi¹ Warszawa - dru-
¿ynowego mistrza Polski. 6 razy pokona³ pó�niejszego mistrza �wiata
zawodowców w kategorii super�redniej (do 78 kg) Niemca Svena
Ottke. Obecnie trener sekcji bokserskiej Legii Warszawa.
Leszek Borkowski - urodzony 27 czerwca 1952 roku w £odzi, bokser
Gwardii £ód�. Uczestnik pierwszych mistrzostw �wiata w Hawanie
(1974 r.) w wadze muszej (do 51 kg) i Igrzysk Olimpijskich w Mont-
realu (1976 r.) w wadze koguciej (do 54 kg). Piêciokrotnie zdobywa³
mistrzostwo Polski, dwukrotnie by³ wicemistrzem i br¹zowym meda-
list¹. Wygra³ kilka turniejów miêdzynarodowych, m.in. �Czarne
Diamenty�.
Roman Ro¿ek - urodzony 5 sierpnia 1942 r. w Busku-Zdroju, bokser
Turowa Zgorzelec i Widzewa £ód�. Dwukrotnie wyst¹pi³ na mistrzo-
stwach Europy - w Bukareszcie (1969 r.)zdoby³ br¹zowy medal
i w Madrycie (1971 r.) - te¿ br¹z. Olimpijczyk z Monachium (1972 r.).
Czterokrotny mistrz Polski indywidualnie i raz z dru¿yn¹ Turów Zgo-
rzelec. Obecnie trener sztuk walki w £odzi.              Jerzy Papiewski

Mistrzowie polskiego sportu w Kutnie

WSPANIALI, SKROMNI, UTYTUŁOWANI
Podczas II Ogólnopolskiej Gali Bokserskiej - zorganizowanej przez
KSB �Stal� (trenerzy - Jerzy Karolewski i Adam Grzelak, OZB
w £odzi (prezesi - S³awomir Pisarek i Jan Gawara) i bêd¹cej pod
honorowym patronatem mi³o�nika sportu prezydenta m. Kutna
Zbigniewa Burzyñskiego - do hali sportowej Gimnazjum nr 2 przybyli
dostojni go�cie, co dodawa³o jeszcze uroku tej piêknej imprezie.
Oto oni:

Mieczys³aw Pawe³ Nowicki - uro-
dzony 26 stycznia 1951 roku
w Pi¹tku - kolarz szosowy i toro-
wy. By³ zwi¹zany z ³ódzkimi
klubami - Spo³em i W³ókniarzem.
Ma w dorobku wiele sukcesów.
Uczestnik: Igrzysk Olimpijskich
w Monachium (1972 r.) - czwarte
miejsce z dru¿yn¹ w wy�cigu na
dochodzenie oraz Igrzysk Olimpij-
skich w Montrealu (1976 r.) - srebrny
medal w zespo³owej je�dzie na czas
razem z Tadeuszem Mytnikiem,

Od lewej: Henryk Petrich, Roman Ro¿ek. Pierwszy z prawej Leszek
Borkowski.

Wstaj¹cy dzieñ przynosi powiew wiatru marszcz¹cy wodê Bzury. Trzci-
nowiska poruszaj¹ siê, a zakotwiczone w dnie rzeki li�cie gr¹¿eli wydaj¹
siê p³yn¹æ. Na nich brodziec. Zanurza w wodzie d³ugi dziób i przechodzi
na nastêpny li�æ, a gdy ten zaczyna ton¹æ, odlatuje kilka metrów i sprawnie
przysiada na innym, wiêkszym li�ciu. W pewnym momencie ptak znika,
a nieopodal krocz¹ca majestatycznie para ¿urawi zrywa siê do lotu. Zwracam
uwagê na przesuwaj¹cy siê po ziemi  cieñ. Podnosz¹c g³owê dostrzegam
or³a bielika.

NATURA 2000

6) Niewielkie zainteresowanie  Obszarem  Natura 2000 czynników decy-
zyjnych odno�nie ochrony i monitorowania Pradoliny.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan  Pietrasiewicz

Warto wiedzieæ
Jakie s¹ zagro¿enia dla Pradoliny:
1) Wody gruntowe ulegaj¹ obni¿eniu  wskutek wysokich i d³ugo utrzy-
muj¹cych siê temperatur oraz ma³ej ilo�ci opadów.
2) Oczyszczanie oraz pog³êbianie cieków wodnych i sk³adowanie urobku
na ich brzegach.
3) Na otwartych terenach ³¹kowych w Kterach i okolicach prowadzi siê
pozytywn¹ gospodarkê wykaszaj¹c ³¹ki i pastwiska. Jednak na niektó-
rych obszarach zaprzestano tej dzia³alno�ci, co skutkuje zarastaniem ³¹k
i w konsekwencji ubo¿eje �wiat ro�linny.
4) Autostrada i inne drogi przecinaj¹ce Pradolinê wnosz¹ ha³as, spaliny
i za�miecaj¹ teren naturowy. Szkodzi to ro�linom, a ptakom i zwierzêtom
odbiera poczucie bezpieczeñstwa.
5) Wzmo¿ony ruch turystyczny zostawia �lady swej obecno�ci w postaci
wszelkiego rodzaju opakowañ i innych �mieci. Za telegazet¹ TVP 1:
�W Tatrzañskim Parku Narodowym dyskutowano nad mo¿liwo�ci¹ ogra-
niczenia nap³ywu turystów, poniewa¿ grozi to zadeptaniem Tatr. Po
zakoñczeniu sezonu z gór znosi siê tonê �mieci i odpadków�.
Wyci¹gaj¹c wnioski z powy¿szego o�wiadczenia tury�ci na terenie Pra-
doliny powinni poruszaæ siê tylko �cie¿k¹ przy brzegu Bzury. W okresie
gdy ptaki powracaj¹ na siedliska wysiaduj¹ jajka i karmi¹ m³ode, tzn. od
po³owy marca do koñca lipca powinno siê ruch turystyczny ograniczyæ,
a najlepiej zaniechaæ.

Do mnie w  jednej chwili dociera, ¿e je�li kiedykolwiek ten majestatyczny
ptak zniknie z nieba, to �wiat ju¿ nigdy nie bêdzie taki sam. Teraz leci
wysoko i oddala siê coraz bardziej. Macham rêk¹ na powitanie, ale on ju¿
jest daleko za horyzontem. Czeka³em na niego kilka miesiêcy, a widzia³em
go zaledwie parê chwil. Nadchodzi po³udnie. Czas wracaæ.

Poziomo: A-1. G³ówna my�l A-7. Liczba w ¿yczeniach uro-
dzinowych B-9. Pokaz na wybiegu C-1. Na pó³nocy graniczy
z Rosj¹ D-9. �Masz w oczach dwa...� (piosenka Rynkowskiego
i Stolarskiego) E-1. Porasta brzegi jezior E-5. Punkt wierzcho³-
kowy G-1. �Przeminê³o z ...� z Clarkiem Gable w melodramacie
USA. I-1. Jeden z najwiêkszych geniuszy muzyki (Oratorium
na Bo¿e Narodzenie) I-6. Miasto znane z produkcji samowa-
rów J-9. Chiñska chata K-1. Usuwanie siê w dal L-9. Pies na
kaczki M-1. Suchy w porcie M-5. ... czasu lub drogi do prze-
bycia.

Pionowo: 1-A. Dur brzuszny 1-I. Jasny kolor w³osów 2-E.
Seat na ko³ach 3-A. Ponaglenie do uregulowania zap³aty 3-I.
Dziwak 4-F. Stan w USA z wielk¹, s³on¹ pustyni¹ i wielkim,
s³onym jeziorem 5-A. Czasem trudno j¹ zachowaæ 5-J. Taniec
6-E. Rezultat 7-A. Ze stolic¹ Chartum 7-I. Wyspa na Ba³tyku
9-A. Postaæ w pozie modlitewnej z wzniesionymi do góry
rêkami 9-I. Uczucie, ale dawniej 11-A. Pasza nie tylko dla koni
11-I. Za³¹cznik 13-A. Pokarm dla kanarków 13-I. Ozdobne
obramienie tarczy herbowej.       oprac. Jerzy Ka³u¿ka
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

24 stycznia 2017 r.

Nie by³a to zwyk³a wizyta, gdy¿ razem z nimi przyjecha³��wiêty Miko³aj
z prezentami dla grupy 30 wychowanków. Ka¿dy z nich otrzyma³ szkolny
plecak i torbê  ze s³odyczami i gad¿etami. Podczas ich wrêczania �wiêty
Miko³aj krótko rozmawia³ z poszczególnymi dzieæmi. One rewan¿owa³y
siê deklamacj¹ wiersza lub za�piewaniem kolêdy. Firma przygotowa³a
równie¿ �niadanie. W piêkny, �wi¹teczny nastrój wprowadzi³ zebranych
Henryk Kubiak graj¹c na organach polskie kolêdy i pastora³ki. Firmê
FLORIAN CENTRUM S.A. reprezentowali: Magdalena Ladorudzka,
Janusz Kopeæ oraz Marek Nowak, prezes firmy. On te¿ z³o¿y³ dzieciom
�wi¹teczno-noworoczne ¿yczenia zapewniaj¹c, ¿e w roku 2017 placówkê
przy ulicy Przemys³owej odwiedzi �wiêty Miko³aj. Organizatorem przed-
�wi¹tecznego spotkania by³a Aleksandra Wojtczak.           /A.B./

RADOŚĆ Z UPOMINKÓW
Ju¿ po raz dwunasty firma FLORIAN  CENTRUM S.A. dotrzyma³a s³owa
i w dniu 20 grudnia 2016 roku jej przedstawiciele zawitali do Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego nr1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Widowisko przygotowali: Anna Kowalska, Piotr Dreger i Nadzieja Sto-
liñska z uczniami klas IIIe, Va i dzieæmi ze �wietlicy. O oprawê muzyczn¹
zadba³a Edyta Kaba. Uczniowie, pod wp³ywem spotkania z wys³añcem
Bo¿ym, z krzykliwych zmieniaj¹ siê w grzeczne i sk³onne do pomocy
dzieci. Rozumiej¹, co powinno byæ dla nich wa¿ne. Trafiaj¹ do ¿³óbka
i sk³adaj¹ Jezusowi swoje dary. Jednak noc Bo¿ego Narodzenia to czas
cudów i przemiany ¿ycia. Ludzie zaczynaj¹ rozumieæ, co powinno byæ
dla nich wa¿ne.

Przedstawienie jase³kowe w �Dziewi¹tce�

DZIŚ NIEBO SIĘ OTWIERA

M³odzi aktorzy w wzruszaj¹cy sposób pokazali braci szkolnej, zaproszo-
nym go�ciom- nauczycielom, dzieciom i rodzicom, ¿e najwa¿niejsz¹ war-
to�ci¹ dla ka¿dego cz³owieka jest mi³o�æ i serce otwarte dla ka¿dego. Wielu
wzruszeñ dostarczy³y kolêdy i pastora³ki �piewane przez uczniów tej
szko³y.

Widowisko zrealizowane we wspó³czesnych realiach pozwoli³o dostrzec
uczniom szko³y g³êbokie i aktualne przes³anie, które p³ynie z betlejem-
skiego ¿³óbka � kochaj Jezusa w drugim cz³owieku. Otwieraj serce na
dobroæ, ¿yczliwo�æ i przyja�ñ.

KONFERENCJA NAUKOWA
Ostatnie wyst¹pienie dotyczy³o kwestii rewaloryzacji pa³acu i utworzenia
kompleksu muzealnego z zagospodarowaniem znacznej czê�ci dawnej
dzia³ki pa³acowej ³¹cznie z obszarem, na którym znajduje siê ratusz �
siedziba Muzeum Regionalnego w Kutnie. Konferencja  spotka³a siê
z szerokim zainteresowaniem �rodowiska naukowego, w tym tak¿e strony
niemieckiej. Mieli�my zaszczyt go�ciæ w Kutnie kierownika Urzêdu Kultury
Starostwa Lipskiego Holgera Pethke. W�ród przyby³ych go�ci znale�li
siê tak¿e, m.in. Przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabyt-
ków w Poznaniu � Gra¿yna Mêtkowska i £ukasz Lis, dyrektor Muzeum
w Jaros³awiu Kamienicy Orsettich Jaros³aw Or³owski, dyrektor Muzem -
Zamku w Oporowie Anna Majewska oraz kustosz Muzeum na Zamku
w £êczycy Andrzej Borucki.
Lista wyg³oszonych prelekcji: dr Piotr Stasiak (Muzeum Regionalne
w Kutnie) � �ZARYS DZIEJÓW KUTNOWSKIEGO PA£ACU PODRÓ¯-
NEGO AUGUSTA III�; prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz (Katedra
Historii Sztuki, Uniwersytet £ódzki) � �WARTO�CI HISTORYCZNE
I KULTUROWE PA£ACU KRÓLEWSKIEGO W KUTNIE�; prof. dr ab.
Jakub Sito (instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) � �ROKOKOWA
DEKORACJA RZE�BIARSKA PA£ACU KRÓLEWSKIEGO W KUTNIE
NA TLE RZE�BY ARCHITEKTONICZNEJ DREZNA I WARSZAWY�;
prof. dr hab. Janusz Pietrzak (Instytut Archeologii, Uniwersytet £ódzki)
� �PA£AC SASKI W �WIETLE BADAÑ ARCHEOLOGICZNO-
ARCHITEKTONICZNYCH�; mgr Artur Ginter (Instytut Archeologii,
Uniwersytet £ódzki) � �WYNIKI DATOWANIA TERMOLUMINE-
SCENCYJNEGO NAJWA¯NIEJSZYCH ELEMENTÓW PA£ACU
SASKIEGO W KUTNIE�; dr Ulrich Schaaf (Instytut Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa Wydzia³u Sztuk Piêknych, Uniwersytet im. M. Kopernika
w Toruniu) � �XVIII-WIECZNY PA£AC PODRÓ¯NY AUGUSTA III
W KUTNIE � JEGO PIERWOTNA ARCHITEKTURA SZKIELETOWA
W �WIETLE BADAÑ HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH;
dr Marcin Górski (Konserwatorska pracownia projektowa Fest Grupa
Sp. z o. o. Warszawa) - �PROGRAM FUNKCJONALNO-U¯YTKOWY
REWALORYZACJI PA£ACU SASKIEGO W KUTNIE�.

ORSZAK TRZECH KRÓLI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Rozpoczê³o siê Ono msz¹ �wiêt¹ w ko�ciele pod wezwaniem �w. Waw-
rzyñca, któr¹ celebrowa³ ks. Dziekan Kutnowski dr Jerzy Swêdrowski.
Nastêpnie ró¿nokolorowy orszak z W³adcami � Kacprem, Melchiorem
i Baltazarem � przeszed³ ulic¹ Królewsk¹ (tutaj zatrzyma³ siê przed
�domem� Heroda) i uda³ siê do miejsca ¿³óbka � stajenki na placu Pi³sud-
skiego. Powita³ Go gospodarz miasta Kutna prezydent Zbigniew Burzyñski.
By³y serdeczne ¿yczenia i integracyjna atmosfera.          /A.A./




