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OBÓZ ZAGŁADY

We wtorek, 5 wrze�nia, mieszkañcy Kutna zwiedzali by³y niemiecki
Obóz Zag³ady Kulmhof w Che³mnie nad Nerem.

(ci¹g dalszy - strona 15)

KANDYDAT DO NOBLA
Tego jeszcze nie by³o

Tego jeszcze w Kutnie chyba nie by³o. To u nas (i w £odzi), w czwartek
14 wrze�nia, w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie mia³a miejsce
miêdzynarodowa konferencja naukowa pod tytu³em: �Szalom Asz � pisarz,
publicysta i spo³ecznik�.            (ci¹g dalszy - strona 3)

HARCERSTWO ROZKWITA

To has³o przy�wieca³o najwiêkszemu na terenie powiatu wydarzeniu har-
cerskiemu, jakim by³o �wiêto Chor¹gwi £ódzkiej Kutno 2017. Przez trzy
dni (15�17 wrze�nia) przebywa³o w Kutnie prawie 2300 uczestników zlotu.

(ci¹g dalszy - strona 4)

Jacek Kurnatowski wygra³ najpopularniejszy aktualnie teleturniej
�Jaka to melodia�. I to nie jeden raz!!!

(czytaj w felietonie - strona 6)

W „JAKA TO MELODIA”

WYGRAŁ ...

PATRIOTYCZNY APEL

Z udzia³em spo³eczeñstwa miasta Kutna i harcerzy bior¹cych udzia³
w �wiêcie Chor¹gwi £ódzkiej 2017 odby³y siê obchody 78 rocznicy
Bitwy nad Bzur¹.           (ci¹g dalszy - strona 3)

To tytu³ kolejnej ksi¹¿ki Kazimierza Ci¹¿eli, któr¹ wyda³o Ko³o £owieckie
z okazji swego jubileuszu. Jest utrzymana w konwencji albumu z ¿arto-
bliwymi tekstami autora opisuj¹cymi cz³onków ko³a, a tak¿e fragmentami
jego historii. Ksi¹¿kê podarowano uczestnikom imprezy po�wiêconej
70-leciu najstarszego kutnowskiego Ko³a £owieckiego �Dzik�, która
odby³a siê w dniu 9 wrze�nia b.r.  Uroczysto�æ by³a dwuetapowa.

(fotoreporta¿ - strona 15)

„DZIKI” MAJĄ 70 LAT

RSM �Pionier� w Kutnie rozstrzygnê³a doroczny konkurs na naj³adniejsze
balkony i ogródki przyblokowe.       (ci¹g dalszy - strona 2 i 3)

„DZIKI” MAJĄ 70 LAT

NAJŁADNIEJSZE OGRÓDKI I BALKONY

W �rodê, 20 wrze�nia w Nowem, odby³a siê wa¿na uroczysto�æ z okazji
10 rocznicy nadania szkole imienia gen. W³adys³awa Andersa.

(ci¹g dalszy - strona 4)

PATRON – WŁADYSŁAW ANDERS
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NAJPIĘKNIEJSZE BALKONY i OGRÓDKI w RSM „PIONIER” w KUTNIE − 2017
„Śródmieście” „Tarnowskiego − Rejtana” „Grunwald − Łąkoszyn”

Dorota Jaskuła, Reja 8

I miejsce

Teresa Markowska, Staszica 10B

II miejsce

III miejsce

Iwona Cichocka, Tarnowskiego 3

I miejsce

Joanna Golis, Andersa 1

II miejsce

Ksenia Barbara Kobus, Wybickiego 2

III miejsce

I miejsce

Kazimierz Gryglak, Podrzeczna 46

II miejsce

Irena Stańczyk, Łąkoszyn V

III miejsce

Beata Stańczak, Chrobrego 6Grażyna Perzyńska, 1 Maja 17

I miejsce

Barbara Kowalik, Wojska Polskiego 8

II miejsce

Gabryela Ronkowska, Kościuszki 13

III miejsce

Urszula Siemianowska, Kościuszki 22B

I miejsce

Halina Wojtczak, Barbara Dziankowska,
Tarnowskiego 36b

II miejsce

Jerzy Saługa, Sikorskiego 8

III miejsce

Maria Solarska, Skłodowskiej 30

I miejsce

Alina Anyszka, Chrobrego 4

II miejsce

Anna Przybysz, Łąkoszyn IX

Józef Ryzlak, Chrobrego 16

III miejsce
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Po oficjalnym powitaniu przyby³ych go�ci przez prof. S³awomira ¯urka
(KUL) i dr Agatê D¹browsk¹ (U£) g³os zabra³ prezydent miasta mówi¹c
m.in. �Cieszy nas, ¿e wybitna postaæ urodzonego w 1880 roku w Kutnie
pisarza ¿ydowskiego jest przedmiotem badañ miêdzynarodowej konfe-
rencji naukowej, która odbywa siê w naszym mie�cie. Szalom Asz jest
jednym z najwiêkszych pisarzy tworz¹cych w jêzyku jidysz. W historii
�wiatowej literatury zapewni³ sobie ugruntowan¹ pozycjê wybitnego
prozaika, dramaturga i eseisty, bêd¹c dwukrotnie nominowanym do Lite-
rackiej Nagrody Nobla. Pamiêtamy tak¿e o jego zas³ugach dla pañstwa
polskiego, za które zosta³ uhonorowany polskim odznaczeniem Orderem
Polonia Restituta�. O tym �wiatowej s³awy pisarzu ¿ydowskim, o jego
m³odzieñczych latach w Kutnie, przypomnia³ zebranym wiceprezydent
miasta Zbigniew Wdowiak. Oklaskami przyjêto 15-minutow¹ projekcjê
filmu o Szalomie Aszu, o jego zwi¹zkach z Kutnem. Jako pierwsi ze swymi
referatami wyst¹pili go�cie z USA. Profesor Joel Berkowitz z referatem
na temat: �Szalom Asz, dramaturg. Nowe odczytanie�. Natomiast prof.
Jan Schwarz: �Czym jest �wiatowa literatura ¿ydowska? Szalom Asz
i Isaac Bashevis Singer�. Po przerwie kawowej z krótkim wyk³adem
wyst¹pi³ prof. Andrzej Fabianowski z Uniwersytetu Warszawskiego; mówi³
na temat: �Tropy, konwencje, motywy w twórczo�ci Szaloma Asza�.
Swoimi spostrze¿eniami podzielili siê: prof. dr S³awomir J. ¯urek � KUL
(Kabalistyczne tropy dotycz¹ce z³a w opowiadaniach Szaloma Asza); dr
hab. prof. AP Daniel Kalinowski - AP (Matka z perspektywy mê¿czyzny.
O kilku opisach w prozie Szaloma Asza); dr Karol Samsel - Uniwersytet
Warszawski � UW (Czasy Mesjasza w perspektywie przemian europej-
skiej teorii dramatu 1890-1910). Nastêpnie go�cie konferencji odbyli �pod-
ró¿ w czasie�, czyli zwiedzali Kutno �ladami Asza. Czy wiecie, ¿e ten
znakomity ¿ydowski pisarz (niedosz³y laureat Nagrody Nobla) urodzi³
siê w Kutnie, w domu przy ulicy Podrzecznej, mniej wiêcej na parkingu
obok by³ego BG¯. Ten drewniany, parterowy budynek zniszczono po roku
1968 (agresja Izraela na Egipt). Wyra¿amy przekonanie, ¿e w nowym,
rozbudowanym Muzeum Regionalnym w Kutnie znajdzie siê salka
po�wiêcona sta³ej wystawie naszego, kutnowskiego pisarza. Niezale¿nie
od tego, jakiego pochodzenia by³ ten wybitny, �wiatowej s³awy literat
pisz¹cy w jêzyku jidisz.   /A.B., A.S./

KANDYDAT DO NOBLA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wspó³organizatorami tego wydarzenia byli: Uniwersytet £ódzki, Kato-
licki Uniwersytet Lubelski, Akademia Pomorska w S³upsku, Uniwersytet
Warszawski, Fundacja Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego oraz prezydent
Kutna Zbigniew Burzyñski.

Tego jeszcze nie by³o

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Poprzedzi³a je msza �wiêta w ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca
odprawiona przez ksiêdza Jerzego Swendrowskiego, dziekana
kutnowskiego. Podczas homilii, zwracaj¹c siê do harcerzy, mówi³
m.in. �Wszyscy tu zgromadzeni chcemy dziêkowaæ Panu Bogu za
ten wasz  harcerski trud, za po�wiêcenie, za wszystkie znaki
odpowiedzialno�ci za siebie samych, swoj¹ formacjê, ale tak¿e
szerzej � za ko�ció³. Bo przecie¿ my wszyscy stanowimy cz¹stkê
tej wielkiej wspólnoty. Dziêkujê wam za wasz¹ tu obecno�æ, za
wspóln¹ modlitwê�.

PATRIOTYCZNY APEL

Dalsza czê�æ uroczysto�ci mia³a miejsce na placu im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Tu zebra³y siê poczty sztandarowe, hufce
harcerskie z terenu województwa ³ódzkiego, samorz¹dowcy miasta
i powiatu oraz gminy Kutno. Po odegraniu przez orkiestrê dêt¹
ZHP � OSP z Uniejowa hymnu pañstwowego i hymnu ZHP, apel
pamiêci poprowadzi³ Przemys³aw Zawadzki. Podczas swego wy-
st¹pienia wiceprezydent miasta Jacek Boczkaja mówi³: �Dzi�
wspominamy bohaterskie czyny ¿o³nierzy wrze�nia1939 roku.
Wspominamy tak¿e pe³n¹ po�wiêcenia harcersk¹ s³u¿bê w walce
z niemieckim okupantem. Harcerze czynnie uczestniczyli w sabo-
ta¿u i dywersji. W trudnych warunkach z wielk¹ odwag¹ s³u¿yli
Polsce. Wielu z nich straci³o swoje m³ode, rozpoczynaj¹ce siê
¿ycie. Ich determinacja w obronie Ojczyzny jest dla nas wyj¹tko-
wym wzorem patriotyzmu. Dowiedli, ¿e trzeba byæ przygotowa-
nym na ka¿de wezwanie Ojczyzny. I wype³nili je najlepiej, jak
mo¿na by³o. Dzi�, wasza obecno�æ na uroczysto�ciach jest �wia-
dectwem pamiêci i wierno�ci idea³om i warto�ciom polskiego
harcerstwa. Dziêkujemy wam za to�.

�wiêto Chor¹gwi £ódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamiñskiego by³o
tak¿e okazj¹ do wyró¿nieñ i podziêkowañ najbardziej zas³u¿onym
harcerzom, do podziêkowañ w³adzom miasta, gminy i powiatu
kutnowskiego za pomoc w przeprowadzeniu trzydniowego �wiêta
harcerskiego.         /A.B./

Jubileusz TPZK
Obchody jubileuszu 45-lecia dzia-
³alno�ci TPZK odbêd¹ siê 30 wrze-
�nia, o godz. 14:00, w siedzibie
Kutnowskiego Domu Kultury.

Jedyni
W poniedzia³ek, 16 pa�dziernika
o godz. 12:00, w Szkole Podstawo-
wej nr 4 im. Miko³aja Kopernika
w Kutnie rozpocznie siê bicie
rekordu Guinnessa w jednocze�nie
prowadzonej resuscytacji kr¹¿e-
niowo-oddechowej (RKO) przez
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Jest to jedyna szko³a w Kutnie,
która od samego pocz¹tku w³¹cza
siê w akcjê organizowan¹ przez
WO�P.

Poprawa Transportu
Projekt �Poprawa stanu publicznego
transportu zbiorowego miasta Kutna
poprzez zakup autobusów nisko �
emisyjnych oraz modernizacj¹ in-

Po raz pierwszy w Kutnie uroczy�cie obchodzili�my Ogólnopolski Dzieñ
Przedszkolaka. Korowód przedszkolaków ze wszystkich kutnowskich
przedszkoli przeszed³ ul. Królewsk¹ do Kutnowskiego Domu Kultury. Tam
powita³ ich zastêpca prezydenta miasta Zbigniew Wdowiak i ¿yczy³
dobrej zabawy.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Punktem kulminacyjnym obchodów by³o wypuszczenie, zgodnie z tradycj¹
�wiêta, ponad 100 balonów. Niespodziank¹ przygotowan¹ dla dzieci by³o
widowisko muzyczne w wykonaniu zespo³u Kosmokwaki z Gostynina
oraz zajêcia animacyjne w salach KDK. W �wiêcie uczestniczy³o ponad
700 przedszkolaków w wieku 5-6 lat. Spotkanie zakoñczono s³odkim
poczêstunkiem, a ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami¹tkow¹ przypinkê.

frastruktury transportowej� bêdzie
kosztowaæ 21 mln z³, z czego 15 � to
�rodki unijne. Za te �rodki MZK
Sp. z o.o. w Kutnie zakupi m.in.:
autobusy (15,5 mln z³), samochody
pomocy drogowej, zmodernizuje
bazê MZK i wymieni 53 wiaty auto-
busowe. Czas realizacji � 3 lata.

Rekordzista
Kr¹¿¹ pog³oski, ¿e na autostradzie
A1, kierowcy bij¹ rekordy szybko�ci
Polski, a nawet �wiata! Jednak
dopiero teraz z³apano czas takiemu
kaskaderowi. Na trasie A1, w powiecie
kutnowskim jecha³ z prêdko�ci¹
216 km (!) kilometrów na godzinê.
By³o w trakcie wyprzedzania.
Usprawiedliwieniem jest, ¿e jecha³
�mercem�, a jak wiadomo takie
cacko lubi je�dziæ szybko! Mia³
pecha! Z ty³u jecha³a za nim policja
i to bez normalnych oznakowani.
Kosztowa³o to 600 z³otych i 11 kar-
nych punktów!              Jan Widz

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W czwartek, 21 wrze�nia, do sali konferencyjnej RSM �Pionier� na
zaproszenie jej Zarz¹du  przyby³a grupa mieszkañców, których prace
zosta³y najwy¿ej ocenione. Prowadz¹cy spotkanie Andrzej Nowakowski,
prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej, serdecznie pogratulowa³ nagrodzonym
za dba³o�æ o estetyczny wygl¹d osiedla. Zaznaczy³ jednocze�nie, i¿ fun-
datorem tegorocznych nagród by³a firma Toensmeier Centrum Sp. z o.o.
Po odbiór nagród zaprosi³ wyró¿nionych wiceprezes Krzysztof Matusiak.
W kategorii �ogródki przyblokowe� zwyciê¿yli: I miejsce � Barbara
Kowalik, Halina Wojtczak, Barbara Dziankowska, Alina Anyszka.
II miejsce � Gabryela Ronkowska, Jerzy Sa³uga, Anna Przybysz. III miej-
sce - Urszula Siemianowska, Maria Solarska, Józef Ryzlak. Natomiast
w kategorii �naj³adniejsze balkony� I miejsce otrzymali: Dorota Jasku³a,
Iwona Cichocka, Kazimierz Gryglak. II miejsce � Teresa Markowska,
Joanna Golis, Irena Stañczyk. III miejsce � Gra¿yna Perzyñska, Ksenia
Barbara Kobus, Beata Stañczak. Ca³o�æ spotkania zakoñczy³y wspólne,
fachowe dyskusje.           /A.B./

NAJŁADNIEJSZE
OGRÓDKI I BALKONY
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WIEŚCI
GMINNE

Oszu�ci
£ÓDZKI ODDZIA£ ZUS
OSTRZEGA PRZED
OSZUSTAMI, KTÓRZY
PRÓBUJ¥ NACI¥GAÆ
PRZYSZ£YCH EMERY-
TÓW NA ODP£ATNE,
�KORZYSTNIEJSZE�
PRZELICZENIE �WIAD-
CZENIA.
Nowe kontrakty
Od 1 pa�dziernika pacjenci, którzy
wymagaj¹ leczenia na oddziale
endokrynologicznym, uzyskaj¹
pomoc w Kutnowskim Szpitalu
Samorz¹dowym. Mieszcz¹ca siê
w obiekcie szpitala Firma Scanmed
uzyska³a kontrakt na kardiologiê.
To efekt dodatkowego konkursu,
który ³ódzki OW NFZ rozstrzygn¹³
12 wrze�nia. Kwota dla endokryno-
logii, wraz z pakietem ekologicz-
nym, wynosi na IV kwarta³ 315 tys. z³.

Konkurs na logo
Centrum Kultury w D¹browicach,
Stary Rynek 31, zaprasza do udzia-
³u w konkursie na logo placówki.
Zg³oszenia do 30 pa�dziernika,
a rozstrzygniêcie 6 listopada.

Zabytkowe pojazdy
W dniach 22-24 wrze�nia odby³ siê
Ogólnopolski Rajd Pojazdów
zabytkowych �Szlakiem Walk nad
Bzur¹�. G³ówn¹ uroczysto�ci¹ by³a
akademia w Szkole Podstawowej
w Imielnie z piknikiem (m.in. z po-
kazem sprzêtu wojskowego i stra-
¿ackiego).

prawa wieczystego u¿ytkowania dzia³ki nr 161/1 o po-
wierzchni 0,2089 ha po³o¿onej w miejscowo�ci:
MAZEW - dzia³ki zabudowanej budynkiem, po by³ym
punkcie skupu mleka o pow. u¿ytkowej 168 m2, rok budowy
1991, pobudowany z ceg³y bia³ej, stan dobry z pod³¹czon¹
instalacj¹ elektryczn¹, c.o., przy³¹cze do wodoci¹gu wiej-
skiego, instalacj¹ odgromow¹, kanalizacj¹ - cena wywo-
³awcza 80.000,00 z³ brutto (s³ownie: osiemdziesi¹t tysiêcy
z³otych).

Przetarg odbêdzie siê dnia 18.10.2017 r.
ogodz. l0:00 w sali konferencyjnej

OSM w Kro�niewicach ul. £êczycka 38.
Wadium w wysoko�ci 10% ceny wywo³awczej nale¿y wp³aciæ
do kasy OSM Kro�niewice.

Termin wniesienia wadium up³ywa na 1 godzinê przed roz-
poczêciem przetargu.

Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ siê
z Regulaminem Przetargu, który znajduje siê do wgl¹du
w sekretariacie OSM w Kro�niewicach.

Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu bez podania
przyczyny.

Dodatkowych informacji mo¿na uzyskaæ pod nr tel.:
(24) 356-80-00 lub 501-617-438.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
− Proszkownia Mleka w Krośniewicach

ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż:

Serdecznie dziêkujemy Wszystkim,
którzy wziêli udzia³
w ostatniej drodze

�P.

MARKA
RYSZKIEWICZA

Wdziêczna Rodzina

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Podzielony on zosta³ na trzy czê�ci: pierwsza � to formy aktywno�ci dla
wszystkich harcerzy, druga � to trasy dla poszczególnych grup wieko-
wych i trzecia � to czê�æ harcerska otwarta na mieszkañców miasta.
Gospodarzem tegorocznego zlotu by³ Hufiec ZHP Kutno im. Aleksandra
Kamiñskiego. Motto, jakie widnieje w tytule artyku³u, ³¹czy kutnowsk¹
tradycjê ró¿an¹ z harcerstwem, zaznaczaj¹c jednocze�nie o tym, ¿e har-
cerstwo ambitnie w swym dzia³aniu siê rozwija.

HARCERSTWO ROZKWITA

Jednym z kluczowych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce podczas tegorocz-
nego �wiêta harcerskiego, by³ otwarty piknik dla mieszkañców, jaki
odby³ siê w sobotê 16 wrze�nia na stadionie miejskim. By³y konkursy,
gry rodzinne. Podsumowania akcji �Czad i ogieñ � obudziæ czujno�æ�
dokona³ komendant powiatowy PSP w Kutnie Marek Myszkowski.

Pomimo z³ej pogody na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y muzyczne:
�Wszyscy byli�my harcerzami� i �Koniec �wiata�. Zakoñczeniem sobot-
niego pikniku by³ pokaz sztucznych ogni. Nad ca³o�ci¹ czuwa³ phm.
Krystian Olêncki.           /A.B./

Dnia 18.09.2017 r. do Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wp³yn¹³ wniosek w sprawie wyra¿enia
zgody na przejêcie kontroli nad Kutnowskimi Zak³adami
Drobiarskimi �EXDROB�  S.A. z siedzib¹ w Kutnie.
Wnioskodawc¹ jest firma Raftan Holding Limited z sie-
dzib¹ na Cyprze  nale¿¹ca do grupy kapita³owej MHP.
Spó³ka MHP zainteresowana jest nabyciem wiêkszo�cio-
wego pakietu akcji w KZD �EXDROB� S.A.
Firma MHP (Myronivski Hliboproduct) jest najwiêkszym
producentem drobiu na Ukrainie i jednym z wiod¹cych
producentów w Europie. Grupa MHP specjalizuje siê
w produkcji i sprzeda¿y miêsa drobiowego, pasz oraz
uprawie zbó¿.

Z inicjatywy Zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej odby³y
siê obchody 89 rocznicy �mierci doktora Antoniego Troczewskiego �
Honorowego Obywatela Miasta Kutna. W pi¹tek, 22 wrze�nia, przed willê
dr. Troczewskiego (obecny budynek USC) przyby³y poczty sztandarowe
kutnowskich szkó³ oraz przedstawiciele samorz¹dowców miasta i powia-
tu, a tak¿e mieszkañców miasta. Obecnych powita³a Bo¿ena Gajewska,
prezes TPZK. Wys³uchano te¿ wspomnieñ o doktorze, które przygotowa-
³a dr El¿bieta �wi¹tkowska (skarbnik TPZK). Temat wspomnieñ � �Dr
Antoni Troczewski � chirurg ze szpitala �w. Walentego w Kutnie�. Tê
czê�æ spotkania zakoñczy³o sk³adanie wi¹zanek kwiatów pod tablic¹ pa-
mi¹tkow¹ willi doktora. Równie podobny mia³y przebieg uroczysto�ci
przy grobie doktora na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Tam, wspo-
mnienie o nim wyg³osi³ Stanis³aw Wojdecki (cz³onek Zarz¹du TPZK),
omawiaj¹c temat: �Praca u podstaw�. Na p³ycie grobowca z³o¿ono wi¹-
zanki kwiatów.           /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Honorowym go�ciem uroczysto�ci patriotyczno-religijnej by³a córka
genera³a W³adys³awa Andersa - Anna Maria Anders, sekretarz stanu, pe³-
nomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu miêdzynarodowego,
senator RP, której towarzyszy³ Arkadiusz Urban - doradca sekretarza
stanu kancelarii prezesa Rady Ministrów. W uroczysto�ci wziêli udzia³
¿o³nierze 2 Korpusu Polskiego. To donios³e wydarzenie rozpoczê³o siê
msz¹ �wiêt¹ w ko�ciele �wiêtego Floriana w Nowem. Po mszy nast¹pi³
uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych formacji wojskowych,
harcerskich oraz szkó³ nosz¹cych imiê genera³a W³adys³awa Andersa.
Nastêpnie z³o¿ono wi¹zanki kwiatów przed p³yt¹ patrona szko³y. Zaszczyt-
nym wydarzeniem by³o udekorowanie sztandaru szko³y medalem �Pro
Patria�, który przyznawany jest za szczególne zas³ugi w kultywowaniu
pamiêci o walce o niepodleg³o�æ Rzeczpospolitej Polskiej. Zakoñczenie
uroczysto�ci u�wietni³a czê�æ artystyczna w wykonaniu uczniów klas IV-VII.
Uczniowie szko³y zaprezentowali program artystyczny, który rozpoczêli
polonezem, a w nastêpnej kolejno�ci wyrecytowali wiersze i od�piewali
pie�ni patriotyczne. W budynku szko³y go�cie mogli obejrzeæ wystawê
pod patronatem prezesa Rady Ministrów - Beaty Szyd³o pod nazw¹: �Armia
Andersa - Szlak Nadziei� oraz wystawê jubileuszow¹ przygotowan¹ przez
nauczycieli i uczniów szko³y. Wszystkim, którzy przyczynili siê do u�wiet-
nienia jubileuszowej uroczysto�ci dyrektor, Rada Pedagogiczna, uczniowie
i rodzice sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania.

ROCZNICA DR. TROCZEWSKIEGO

PATRON – WŁADYSŁAW ANDERS

UKRAIŃSKI GIGANT
zainteresowany kutnowską Spółką
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)
7 pa�dziernika 2017 r. od godz. 8.00 (sobota)

Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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

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

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Laureatami XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma
Asza, organizowanego przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Kutnie, zostali: I nagrodê w wysoko�ci 4.000 z³otych otrzyma³a Iwona
Partyka z Gdañska za opowiadanie Lekcje u Madame Fleur (god³o:
Kamieñ); II nagrodê w wysoko�ci 3.000 z³otych - Jan Henzel z Warszawy
za opowiadanie Pani Rekina czeka w H. (god³o: ATLANTIS); III nagrodê
w wysoko�ci 2.000 z³otych - Stanis³aw Butowski z Warszawy za opowia-
danie Srebrny w¹¿ (god³o: Leonard Trój³ódzki), natomiast wyró¿nienie
w wysoko�ci 1.000 z³otych Kuba Kapral z Poznania za opowiadanie
0:07:54 (god³o: James B³ond).
W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 155 uczestników, w tym piêciu auto-
rów z Kutna i troje z zagranicy (Niemcy, S³owacja). Prace ocenia³o jury
w sk³adzie: Jacek Dehnel, Dariusz Foks i Jaros³aw Klejnocki. Wrêczenie
nagród nast¹pi 8 pa�dziernika podczas X Festiwalu Szaloma Asza.
Nagrodzone prace uka¿¹ siê w antologii pokonkursowej.

LAUREACI KONKURSU

Echo i trąbka
Jesieñ, park i my.
Bezszelestny wiatr
w konarach gra.
W t³umie,
     a jednak sami
     zas³uchani,
     zapatrzeni,
     zakochani.
W ten niemy bezruch,
w ciszê przed burz¹,
w zatracenie,
w duszê,
     g³os tr¹bki niesie

     niepokój,
     nostalgiê,
     nadziejê.
Z echem rozmawia
i z wiatrem p³ynie
w jesienn¹ noc,
w dal,
     nuta choæ znana,
     zaczarowana,
     gdzie� zagubiona
     i zapomniana.
Marlena Kluk

Autorka od kilku lat mieszka w Kutnie. Oprócz poezji (wyda³a dwa tomiki
swoich wierszy) uprawia amatorsko malarstwo. Dzia³a spo³ecznie w Uni-
wersytecie III Wieku (¿ywe s³owo, teatr), w Klubie Wiedzy Uniwersalnej
�Dobrodziejówka�. Wspó³pracuje aktywnie z �Powiatowym
¯yciem Kutna�).            /J.P./

�wiêto Ró¿y 2017 � poza nami! By³o ono ze wszech miar udane!
Dopisa³a pogoda, a to � naszym zdaniem � po³owa sukcesu. Nie
zawiód³ Kutnowski Dom Kultury (brawo dyrektor Rados³aw
Rojewski). Jednak i przy tak dobrze zorganizowanej imprezie nie
oby³o siê bez potkniêæ, pomy³ek czy absurdalnych niepowodzeñ.
Nasi Czytelnicy zaproponowali wiêc, aby ¿ó³t¹ kartkê �wrêczyæ�
Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. � za wybitnie
niefortunn¹ lokalizacjê mini lunaparku (z kinem D9) na Stadionie
Miejskim w Kutnie.

CZERWONA KARTKA!

Natomiast bezapelacyjnie czerwon¹ kartkê Czytelnicy przyznaj¹
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie za plakat
informacyjny o towarzysz¹cej �wiêtu Ró¿y imprezie.            /a.s./

Po raz pi¹ty Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie organizuje uliczny
bieg zatytu³owany �Kutnowska Za-Dyszka�. Impreza, której przy�wieca
has³o �Biegaj z nami� odbêdzie siê 1 pa�dziernika  (start i meta pl. Mar-
sza³ka Pi³sudskiego). O godz. 13.00 rozegrany zostanie bieg przedszko-
laków, a o 14.30 bieg g³ówny na 10 km (Kutno  ul. Pó³nocna - Go³êbiew
Stary, Go³êbiew Nowy � Kutno).

ZAPROSZENIE

Wydarzenie rozpoczêli: wiceprezydenci miasta Kutna, Zbigniew Wdo-
wiak i Jacek Boczkaja, którzy w trakcie prezentacji �Ró¿ane Kutno� przed-
stawili strategiê Kutna jako miasta ró¿anego. Omówili te punkty, które
w ramach strategii zosta³y ju¿ zrealizowane, jak choæby systematyczne
wprowadzanie ró¿ w przestrzeñ Kutna, czy spójny ze strategi¹ system
informacji miejskiej. Przede wszystkim jednak skupili siê na  najbli¿szych
planach - priorytetowym elementem prezentacji by³o omówienie projektu
kutnowskiego Rozarium, który w najbli¿szych latach realizowany bêdzie
na zielonych terenach nad Ochni¹. Kolejn¹ prezentacjê poprowadzi³a
Ma³gorzata Bogus³awska, cz³onkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Twórców Ogrodów. Mówi³a ona o znaczeniu ró¿ w przestrzeni miejskiej,
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na rosn¹c¹ tendencjê zwi¹zan¹ z powrotem
ró¿ do miast. Jak podkre�la³a autorka prezentacji, ró¿ane nasadzenia s¹
obecnie bardzo modne i coraz bardziej popularne w miejskich przestrze-
niach. Nastêpnie, o innowacyjnym podej�ciu do zarz¹dzania zieleni¹ miejsk¹,
opowiada³ � na przek³adzie miasta Kraków - £ukasz Pawlik, zastêpca
dyrektora Zarz¹du Zieleni Miejskiej w Krakowie. Kraków faktycznie mo¿e
siê poszczyciæ w tym zakresie nowatorstwem � okazuje siê, ¿e tym jak
wygl¹da miejska zieleñ w stolicy Ma³opolski kieruje nie tylko samorz¹d,
ale tak¿e mieszkañcy Krakowa, którzy z w³asnej inicjatywy zg³aszaj¹
projekty, sadz¹ ro�liny i pielêgnuj¹ miejskie rabaty. Ca³o�æ zamknê³a
prezentacja architekta krajobrazu Bogus³awy Bredy-£aciak na temat fran-
cuskiego miasta Chedigny � najbardziej ró¿anej wioski w Europie.
W trakcie Panelu odby³a siê równie¿ prezentacja i promocja publikacji
�Ró¿ane Kutno� przygotowanej przez Spo³eczn¹ Fundacjê Miasta Kutna
we wspó³pracy z Kutnowskim Domem Kultury a dofinansowan¹ przez
prezydenta miasta Kutna. Panel Ró¿any niew¹tpliwie pozwoli³ wszystkim
zgromadzonym pog³êbiæ swoj¹ bogat¹ wiedzê, ale poza warto�ci¹ mery-
toryczn¹ stanowi³ on tak¿e pole do wymiany do�wiadczeñ oraz nawi¹zania
nowych kontaktów miêdzy osobami zajmuj¹cymi siê na co dzieñ zieleni¹
miejsk¹.     Weronika Lenarczyk, KDK

PANEL RÓŻANY
Ka¿dego roku organizatorzy �wiêta Ró¿y staraj¹ siê wple�æ, w tê naj-
wiêksz¹ w skali roku miejsk¹ imprezê, nowe wydarzenie. W tegorocznej
edycji by³ to miêdzy innymi Panel Ró¿any, zainicjowany przez Urz¹d
Miasta Kutno oraz Kutnowski Dom Kultury. W panelu, który odby³ siê
9 wrze�nia w Hotelu Rondo, udzia³ wziêli zaproszeni go�cie, w tym: przed-
stawiciele ró¿anych miast, architekci krajobrazu, projektanci ogrodów,
producenci ró¿ oraz osoby zajmuj¹ce siê zieleni¹ miejsk¹ wybranych miast.
Panel z³o¿ony by³ z czterech tematycznych prelekcji, których motywem
przewodnim by³y ró¿e w przestrzeni miejskiej.

Przypadaj¹ca 150 rocznica powo³ania Powiatu Kutnowskiego i 40 rocz-
nica za³o¿enia Ko³a nr 109 PZW �METALURG� Kutno by³a doskona³¹
okazj¹, aby promowaæ osi¹gniêcia powiatu kutnowskiego i Ko³a Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego na rzecz lokalnej spo³eczno�ci, ochrony �rodo-
wiska i dzia³añ sportowo�rekreacyjnych. Mówi Zbigniew Gralewski: Od
wielu lat wspólnie organizujemy zawody wêdkarskie dla dru¿yn samorz¹-
dowo-wêdkarskich z terenu naszego dzia³ania. Zaprosili�my wszystkie
jednostki samorz¹du terytorialnego z powiatu kutnowskiego, aby wspólnie
z cz³onkami organizacji wêdkarskich ze swego terenu przyst¹pi³y do
rywalizacji. Zaprosili�my równie¿ przedstawicieli Zarz¹du OM PZW,
innych organizacji wêdkarskich oraz sêdziów wêdkarskich. Zawody
odby³y siê w dniu 16 wrze�nia na ³owisku specjalnym �KARPIK� w Woj-
szycach, a patronat nad ich przebiegiem sprawowa³ starosta kutnowski
Krzysztof Debich. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek
Jankowski ufundowa³ puchar i upominek z logo powiatu dla ³owcy naj-
wiêkszej ryby. Jak zwykle nie odmówili wsparcia: �WIATRPOL� Karolew,
�MIKA� Kutno, �ARA� Kutno, �ESKA� Kutno oraz sêdziowie wêdkarscy
OM PZW. Zawody otworzyli: Krzysztof Debich i prezes Ko³a Zbigniew
Gralewski, pe³ni¹cy funkcjê sêdziego g³ównego. Sêdzia g³ówny oraz wspie-
raj¹cy go Wojciech Jañczak i Bogdan Milewski przedstawili obowi¹zuj¹ce
na tych zawodach zasady, zwrócili specjaln¹ uwagê na bezpieczeñstwo
oraz przypomnieli, ¿e s¹ to zawody typowo rekreacyjne z poszanowaniem
i przyja�ni¹ dla konkurentów. Atmosfera od pocz¹tku by³a wy�mienita,
nawet tak kapry�na tegoroczna pogoda dostosowa³a siê do wêdkarskich
oczekiwañ. Ciep³o i bezwietrznie. Ryby równie¿ nie zawiod³y, widoczne przy-
gotowana przez wiceprezesa Ko³a Romana Cie�laka zanêta dla wszystkich
startuj¹cych przypad³a im do gustu. Wystartowa³o 16 par, w tym jedy-
naczka oraz 31 zawodników p³ci brzydszej. I w³a�nie Justyna Jasiñska
by³a �zaka³¹� dla panów. Okaza³a siê prawdziwym pogromc¹ karpi
³owi¹c ich w sumie 4, natomiast panowie co najwy¿ej mogli okazaæ siê
jednym karpiem. I nic w tym dziwnego, ¿e wspólnie ze swym kompanem ze
stanowiska wêdkarskiego pozostawili wszystkich daleko w tyle. Z³owiono
38,07 kg karpi i srebrnych karasi, które pod okiem Andrzeja, w³a�ciciela
³owiska, wróci³y do stawu.

DWA JUBILEUSZE

Skarga
Jesieñ w tym roku katarem nas wita,
szaro, ch³odno i deszcze.
Wrzesieñ paskudny, jak dot¹d i kwita,
noc¹ przyprawia o dreszcze.

Ludzie kurtki z szaf powyci¹gali,
za chwilê palta zaczn¹ wietrzyæ.
Smutno bêdzie, jak potrwa to dalej.
Mo¿e pa�dziernik pogodê polepszy.

Przecie¿ mamy prawo siê spodziewaæ
corocznej z³otej polskiej jesieni,
a nie tylko wiatru co dachy zwiewa.
Wierzmy wiêc, ¿e aura siê zmieni.

Sk³adam skargê do matki natury
na niedostatki pogody wrze�niowej.
Niechaj rozpêdzi jesienne chmury
i zapewni s³oñce w dni pa�dziernikowe.

Kazimierz Ci¹¿ela

Wyniki: 1. Justyna Jasiñska � Krzysztof Zdziarski � Organizacje Rolnicze/
Ko³o 109 � 6.100 pkt.; 2. Remigiusz Marciniak � Krzysztof Michalak �
UM Kro�niewice/Stow. Franki � 4.850 pkt.; 3. Jacek Korowajski � Miko³aj
Derej � UM Kutno/Ko³o 109 � 4.370 pkt.; 4. Marek Grzybowski � Zbigniew
Kowalski � sêdziowie OM PZW � 3.420 pkt.; 5. Jacek Byczek � Marian
Motyliñski � Ko³o110/Stow. ZALEW � 3.010 pkt.; 6. Zdzis³aw Kostrzewa
� Jaros³aw Koliñski � Gmina N. Ostrowy/Ko³o 109 � 2.830 pkt.. Najwiêksz¹
rybê z³owi³ Krzysztof Michalski � karp 2,07 kg. Puchary i nagrody wrê-
czy³ starosta kutnowski oraz przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego.
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA
MASZ BABO PLACEK !

So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Z innych szpalt

Felieton Bywalca

Czytelniczy Hyde Park

Ani siê cz³owiek nie obejrza³, a tu ju¿ jesieñ. Ju¿ na polach pracuj¹ trak-
tory, które przygotowuj¹ rolê pod ozime. Ju¿ pojawi³y siê na niej du¿e
pryzmy buraków cukrowych. Chocia¿ w naszym regionie osta³a siê tylko
jedna, jedyna cukrownia w Dobrzelinie. W dodatku �wchodzi� ona w sk³ad
Krajowej Spó³ki Cukrowniczej w Toruniu. Masz babo placek!
Oj, widaæ ¿e nasi niby ludowcy z PSL nie maj¹ siê czym zajmowaæ. Za to
³akn¹ tanich sukcesów za wszelk¹ cenê. Mocno siê zdziwi³am, ¿e to oni
chc¹ czasu letniego przez ca³y rok. Podchwycili wnioski jakie w raporcie
�Z³a zmiana� przygotowa³y Fundacja Republikañska i Stowarzyszenie
Koliber. W rzeczy samej wszystkim im chodzi o to, ¿eby w tym roku,
z 28 na 29 pa�dziernika, nie cofaæ zegarków o godzinê. Niby trochê maj¹
racji � Bo ani to nie powoduje oszczêdno�ci w zu¿yciu energii, a raczej
wp³ywa to negatywnie na transport, dzia³ania systemów internetowych,
banków, a nawet zdrowie!!! Masz babo placek!
Bêdziemy mieli nowe, pañstwowe �wiêto, Dzieñ Walki i Mêczeñstwa Wsi
Polskiej � bêdzie obchodzone od 12 lipca przysz³ego roku. Projekt wnie�li
ludowcy na pami¹tkê Michniowa, w którym 12 lipca 1943 r. hitlerowcy
wymordowali ca³¹ wie�, a o�miodniowego Stefana D¹browê, wrzucili do
p³on¹cej stodo³y!!! Masz babo placek!
W tym roku jest mniej jab³ek, gruszek i �liwek. Za to jest du¿o warzyw
i owoców (nawet dawno nie ogl¹dane na kutnowskim murku placu Wol-
no�ci � rydzów). Wed³ug szacunków zbiory jab³ek wynios¹ 2,3-2,6
miliona ton, czyli o milion ton (!) mniej ni¿ w roku ubieg³ym. Jednak
nadal jeste�my najwiêkszym producentem w Europie (a trzecim w �wiecie).
Masz babo placek!
Ma³o siê mówi i pisze o zad³u¿eniu przedsiêbiorstw rolnych. Tymczasem,
mimo dobrej koniunktury i w sumie - udanych zbiorów, rolnicze �manko�
wzros³o w ci¹gu dwóch lat o 43 procent (!). Wynosi ju¿ ono 544 miliony
z³otych. Statystyczny rolnik � d³u¿nik ma do oddania 55 tysiêcy z³otych
(gdy w handlu �rednio 30 tysiêcy i budownictwie 45 tysiêcy z³otych)!!!
Masz babo placek!

O 135% chce zwiêkszyæ w 2018 r. swój bud¿et Generalny Inspektor
Danych Osobowych, o 37% Instytut Pamiêci Narodowej, a o 25% Kance-
laria Prezydenta RP. Jaki� ob³êd. Im gorzej pracuj¹, tym wiêcej chc¹ kasy.
Od sierpnia 2016 roku udzia³ TVP 1 w rynku nadawców spad³ o 20%, a
TVP 2 o 25%. Nie malej¹ tylko koszty tej pisowskiej telewizji i p³ace
partyjnej ekipy.
100 tys. kierowców brakuje firmom transportowym, w wyniku czego 20%
ma sta³e problemy w obsadzie kursów.

Przegl¹d nr 37 (923) z 11-17.09.2017; s. 6, 8 i 9
706 mln z³ zarobi³y wszystkie kluby Ekstraklasy w sezonie 2016/2017.
Przychody pochodz¹ g³ównie z transferów oraz sprzeda¿y praw do trans-
misji.
(...) 25% dzieci w Polsce ma rodziców, którzy formalnie nie s¹ ma³¿eñ-
stwem; 20% dzieci na wsi ma rodziców, którzy formalnie nie s¹ ma³¿eñ-
stwem; 5% dzieci z takich zwi¹zków urodzi³o siê w roku 1980; 250 tys.
ma³¿eñstw rocznie zawierano w latach 90; 180 tys. ma³¿eñstw zawarto
w 2013 r.
W UE rocznie jest wyrzucanych 88 mln ton ¿ywno�ci wartej 143 mld
euro. To wiêcej, ni¿ wynosi bud¿et Polski.

Wprost nr 37 z 11-17 wrze�nia 2017 r.; s. 5, 36 i 56
Otwarto gazoci¹g Czeszów � Wierzchowice, na Dolnym �l¹sku, pierwsza
czê�æ gazowego Korytarza Pó³noc-Po³udnie.  Zbudowany kosztem 92 mln
z³otych ma 14 km d³ugo�ci i �rednicê 1000 mm. Docelowo elementem
po³¹czenia terminala LNG w �winouj�ciu oraz Baltic Pipe z planowanym
terminalem LNG Krk w Chorwacji.

Angora nr 39 (1423) z 24 wrze�nia 2017 r.; s. 8

W Starostwie jak zwykle tocz¹ siê batalie pomiêdzy � teoretycznie  �
pojedynczymi radnymi. Odpryski spraw trafiaj¹ nawet do � prokuratury.
Jedn¹ z nich jest sprawa g³osowania, jakie odby³o siê na Sesji po�wiêco-
nej odwo³aniu � starosty. Otó¿ wed³ug pana Wies³awa Bry³ki na jego kan-
dydaturê zag³osowa³a nie jedna, ale � dwie osoby � Poniewa¿ dwaj rad-
ni zapewnili pozosta³ych, jak i go�ci sesji, ¿e przeznaczaj¹ swoje �kartki�
na pana Wies³awa. Jeden przes³a³ mu nawet SMS-a potwierdzaj¹cego ten
fakt� Niby nic, ale jeden z nich pope³ni³ przestêpstwo, st¹d zaintereso-
wanie nim organów �cigania. Tylko którym!? Nie wiadomo � Przewa¿a-
j¹ opinie, ¿e to ten, który ju¿ poprzednio zas³yn¹³ z podobnych takich
�numerów!!! Ale nie obra¿aj¹c naszej palestry, sprawê � jak zwykle -  siê
umorzy� Z³o�liwi twierdz¹, ¿e to z powodu braku �rodków na przepro-
wadzenie ekspertyz pism, czyli krzy¿yków. Inni, ¿e to niemo¿liwe jest
ustalenie na podstawie onego znaku, kto go napisa³. Kto to wie!?

Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

„KRZYŻYK” NA DROGĘ

Nie rozbudowa Modlina, na które mo¿e byæ dofinansowanie z UE, ale
Stanis³awów ko³o Baranowa ma byæ nowym � Okêciem. To 45 kilome-
trów na zachód od centrum Warszawy, pomiêdzy wsiami Stanis³awów,
Osiny i Nowa Pu³apina - w pobli¿u autostrady A2 i CMK. Zajmie on 800
hektarów, a pocz¹tkowo mia³oby z niego korzystaæ 50 milionów pasa¿erów
rocznie. Koszt budowy tego portu lotniczego  - w okresie dziesiêciu lat
� wyniesie 30 mld z³otych.

NOWE … OKĘCIE?

Dotychczasowa powiatowa koalicja radnych Platformy Obywa-
telskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Komitetu Obywatel-
skiego powoli odchodzi w niebyt. Przez prawie trzy lata g³ównym
zajêciem tej kiepskiej koalicji by³o zabezpieczenie stanowisk swoim
wiernym i czêsto ma³o kompetentnym cz³onkom i sympatykom.
Ostatnio temperatura wrzenia osi¹gnê³a stan krytyczny. Dla
koalicji nasta³ czarny wrzesieñ, w którym starosta Krzysztof
Debich (Komitet Obywatelski) uzna³, ¿e cz³onek Zarz¹du Artur
Gierula (Platforma Obywatelska) jest osob¹ niekompetentn¹, bez
wizji funkcjonowania powiatowej o�wiaty. Do tej pory, a przynaj-
mniej do 19 kwietnia, Artur Gierula by³ potrzebny i starosta nie
zg³asza³ zastrze¿eñ do jego kompetencji. Pamiêtamy, ¿e 19 kwietnia
Rada Powiatu ponownie powo³a³a Krzysztofa Debicha na stano-
wisko starosty, po tym jak utraci³ on stanowisko w zwi¹zku z naru-
szeniem prawa wynikaj¹cego z przepisów ustawy antykorupcyjnej.
W tej sprawie zosta³a przeprowadzona pe³na procedura zakoñczona
niekorzystnym dla K. Debicha wyrokiem Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego. Do powo³ania Krzysztofa Debicha by³y potrzebne
g³osy radnych PO, w tym równie¿ g³os radnego, cz³onka Zarz¹du
Artura Gieruli. Starosta te g³osy otrzyma³. Bez nich K. Debich nie
by³by starost¹. Przyszed³ wrzesieñ i starosta Krzysztof Debich
nabra³ g³êboko powietrza, naprê¿y³ musku³y i uzna³, ¿e radni PO
s¹ mu niepotrzebni. Dla równowagi zabezpieczy³ sobie kilka
g³osów. Przyj¹³ do klubu radnego Bartosza Serendê (SLD), który
wcze�niej opu�ci³ starostê i przeszed³ do opozycji. W tej oto sytu-
acji ambitny starosta postawi³ formalny wniosek o odwo³anie
Artura Gieruli z funkcji cz³onka Zarz¹du. W odpowiedzi, jak twier-
dz¹ dobrze poinformowani, zbierane s¹ podpisy o odwo³anie
starosty Krzysztofa Debicha. Jak widaæ dotychczasowa koalicja
jest w stanie zupe³nego rozk³adu. W trwaj¹cym ba³aganie kluczowa
bêdzie postawa wicestarosty Zdzis³awa Trawczyñskiego i pozo-
sta³ych radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Albo bêd¹
broniæ Artura Gierulê i pogoni¹ Krzysztofa Debicha, albo te¿
popr¹ Krzysztofa Debicha i po�wiêc¹ Artura Gierulê. Pod samo-
rz¹dowym deklem ci�nienie osi¹ga stan krytyczny, a koryto ze
stanowiskami trzêsie siê w posadach. Na naszych oczach rozsy-
puje siê chory od samego pocz¹tku koalicyjny uk³ad.
Do opisanej sytuacji jak ula³ pasuje aforyzm Stanis³awa Jerzego
Leca: � Wszystko mija, nawet najd³u¿sza ¿mija�. Tekst piszê
w czwartek, 21 wrze�nia wieczorem, wiêc kiedy P¯K trafi do r¹k
czytelników z³a koalicja przemieni siê w jeszcze gorsz¹, a kto
pozostanie przy korycie w³adzy zdecyduje sesja Rady Powiatu
w �rodê, 27 wrze�nia.   Krzysztof Wac³aw Dêbski

WSZYSTKO MIJA

Moda
Ostatnio nasta³a moda na komisje,
wiêc mo¿e przyjdzie komu� do g³owy,
by powo³aæ tak¹, która wype³ni misjê
zbadania kompleksów bli�ni¹t jednojajowych.

Kazimierz Ci¹¿ela

Mówi Jacek Kurnatowski: �Mocnymi rywalami byli: Leszek
£ukaszuk (z Lublina) i Paulina Belgraf (z Trójmiasta). Na pewno
jaki� stres prze¿y³em � Trochê oddechu odzyska³em po pierw-
szej rundzie. By³y ró¿ne pytania o solistach i zespo³ach, a nawet
o neapolitañskiej piosence �O sole mio�. Drug¹ turê przesze-
d³em równie¿ zwyciêsko i to zdecydowanie. Nastêpnie by³ etap
zwany �trzy szybkie�. W pó³finale pozosta³em ja i Paulina �
 I wreszcie by³ fina³, a w nim siedem pytañ. Dwa, do�æ dla mnie
trudne, gdy¿ musia³em siê trochê wiêcej zastanowiæ. Uda³o siê!
Zosta³em zwyciêzc¹ Fina³u Wiosny 2017. Gratulowa³ mi osobi-
�cie Robert Jankowski. By³y tradycyjnie kuferki, jak równie¿
nagroda pieniê¿na �Nie by³a to jednak moja jedyna wygrana
w tym teleturnieju. Wcze�niej wygra³em ich ³¹cznie 7 (w tym
ostatnim zosta³em Mistrzem Maja 2017) i teraz Mistrzem
Wiosny. Jestem kutnowianinem z �krwi i ko�ci�, tu urodzi³em
siê.  W Kutnie ukoñczy³em Szko³ê Podstawow¹ nr 9 im. W³ady-
s³awa Jagie³³y i Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J.H. D¹browskiego.
Moje zainteresowania muzyczne spowodowa³y, ¿e ukoñczy³em
tak¿e Szko³ê Muzyczn¹ I i II stopnia im. Karola Kurpiñskiego
w Kutnie (I stopieñ). Pó�niej studia � Ukoñczy³em Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu � Wydzia³ Fizyki, a pracê
magistersk¹ napisa³em z zakresu akustyki i re¿yserii d�wiêku.
St¹d zawodowo zajmowa³em siê pomoc¹ dla nies³ysz¹cych.
Teraz specjalizujê siê w produkcji muzycznej oraz organizacji
ró¿nego rodzaju imprez. Osi¹gn¹³em ¿yciowy sukces!? Trochê
tak, trochê nie. Jeszcze zawsze mo¿e byæ wiêcej. S¹dzê, ¿e mo¿e
w przysz³ym roku znowu wyst¹piê w programie �Jaka to melo-
dia?�, o ile w ogóle bêdzie ten teleturniej. Hobby!? Turystyka
górska i oczywi�cie szeroko pojêta muzyka. Co równie¿ wa¿ne,
chcê pozostaæ w Polsce, w Kutnie. To moje miasto, z którym siê
zawsze uto¿samiam�.         /a.s./

Dzi� nietypowo, bo zamiast felietonu przedstawiam kutnowianina,
któremu siê powiod³o. I to mimo tego, ¿e mieszka w Kutnie. Ju¿
kutnowianie z dum¹ wskazuj¹ na niego: on wygra³ najpopular-
niejszy aktualnie teleturniej �Jaka to melodia�. I to nie jeden
raz!!! Telewizyjne nagranie ukaza³o siê w niedzielê, 17 wrze�nia.

Lekarzy w Polsce wci¹¿ ubywa, a szpitali, przychodni � wrêcz przeciwnie,
przybywa.
(�) Czy podwy¿szenie stawek dla lekarzy sprawi, ¿e przestan¹ goniæ za
kas¹ kosztem zdrowia i ¿ycia? (�)

ŚMIERĆ W MIEJSCU PRACY
W lipcu 2011 r. w szpitalu w G³ubczycach zmar³ 52-letni anestezjolog,
który pracowa³ pi¹t¹ dobê z rzêdu. Potem w bia³ogardzkim szpitalu zna-
leziono w dy¿urce 44-letni¹ anestezjolog. Postêpowanie prokuratorskie
ujawni³o, ¿e �mieræ nast¹pi³a w wyniku zawa³u miê�nia sercowego, w 94.
godzinie jej nieprzerwanego dy¿uru na oddziale. Stanowisko dyrekcji
szpitala: nikt jej nie zmusza³ do takiego trybu pracy, by³a �firm¹�, prawa
nie naruszono.
Z koñcem sierpnia br. w niepo³omickiej przychodni zmar³a 28-letnia
lekarka. Mia³a tu spêdziæ 24-godzinny dy¿ur, na który przyjecha³a po
ca³odziennej pracy w jednej z krakowskich klinik. Czy wp³yw na �mieræ
mog³o mieæ przepracowanie? Prowadzone s¹ szczegó³owe badania.
Z pocz¹tkiem wrze�nia w Szpitalu Powiatowym we W³oszczowie zmar³
59-letni chirurg. By³ po 24-godzinnym dy¿urze kontraktowym i mia³
zacz¹æ kolejny dzieñ na oddziale ratunkowym, kiedy zacz¹³ zg³aszaæ
dolegliwo�ci uk³adu kr¹¿enia. Zmar³ na stole operacyjnym. Sekcja wyka-
za³a, ¿e mia³ zawa³ serca. Dyrekcja szpitala wyrazi³a ¿al z powodu �mierci
lekarza i skwitowa³a, ¿e nikt go nie zmusza³ do podjêcia dy¿uru na od-
dziale ratunkowym. (�)
(�) NIK zauwa¿y³, ¿e w 17 kontrolowanych placówkach czas pracy
lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych znacznie
przekracza³ 24 godziny, a w 41 placówkach wynosi³ do 151 godzin (6,3
dnia!) bez przerwy.       Dziennik £ódzki z 13 wrze�nia 2017;  s. 11
Waldemar Pawlak po raz szósty zosta³ prezesem Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych zrzeszaj¹cego 692 tys. cz³onków.
Ponad 6 tys. agencji zatrudnienia dzia³aj¹cych w Polsce to unijny rekord.
Wiêcej dzia³a tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ale w tym przypadku
powodu do chwa³y nie ma. Agencje wysy³aj¹ polskich pracowników do
pracy za minimaln¹ p³acê w krajach UE. I za te rzekome �delegacje�, s¹
klasycznym dumpingiem, pobieraj¹ sute wynagrodzenie.
275 mld z³ trzymaj¹ prywatne firmy w bankach i mimo skromnego opro-
centowania nie przeznaczaj¹ �rodków na inwestycje.
Prof. Ladislau Dowbor. Uniwersytet Katolicki SAO PAULO: Wiemy od
Tax Justice Network, ¿e przy �wiatowym PKB rzêdu 73 bln dol. w 2012 r.
warto�æ zasobów finansowych zgromadzonych w rajach podatkowych
wynosi³a 21-32 bln. Dol. Praktycznie wszystkie wielkie korporacje po-
siadaj¹ filie, czy przedsiêbiorstwa �krzaki� w rajach podatkowych, gdzie
pieni¹dze po prostu formalnie znikaj¹, po to aby siê pojawiæ pod nazw¹
innych przedsiêbiorstw i tworzyæ �bia³¹� przestrzeñ (�)
Jaros³aw Flis o zagro¿eniu demokracji: Jest ni¹ zwiêkszaj¹ca siê przepa�æ
miêdzy zadowolonymi warstwami wy¿szymi a spo³eczeñstwem, które
my�li inaczej.          Przegl¹d nr 38 (924) z dn. 18-24.09.17 r. s. 6 i 63

Z natychmiastow¹ pomoc¹ pospieszyli cz³onkowie kutnowskiego Prawa
i Sprawiedliwo�ci mieszkañcom Rytla, jednej z najbardziej poszkodowa-
nych przez nawa³nicê miejscowo�ci. Jeden telefon do so³tysa, ustalenie
potrzeb, jeden dzieñ zbiórki przez Konrada K³opotowskiego i jego kole-
gów, i jeden wysy³ka.

POMOC DLA RYTLA

�Pragnê z ca³ego serca podziêkowaæ
wszystkim którzy swoj¹ bezintere-
sown¹ pomoc¹ przyczynili siê do
zbiórki niezbêdnych rzeczy dla
poszkodowanych w nawa³nicach
w Rytlu. Dziêkujê wszystkim ludziom
dobrej woli za pomoc,wsparcie
i okazan¹ wra¿liwo�æ� - Konrad
Klopotowski-Pelnomocnik PiS
w powiecie kutnowsim.

TAK TRZYMAÆ!
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¯YCIE BUDOWLANE

W pi¹tek, 22 wrze�nia, kutnowscy budowlañcy z Przedsiêbiorstwa
Wielobran¿owego �Hydrobud� w Leszczynku obchodzili swoje �wiêto.
Obecni byli wraz z 60-osobow¹ za³og¹ twórcy firmy Ma³gorzata
i Pawe³ Z³otowscy oraz Anna Antosik (specjalista ds. przygotowania
inwestycji) i Adam Grochowina (kierownik zespo³u budów). �Hydro-
bud� to laureat Kutnowskiego Hitu 2015, a otrzyma³ go za wykonanie
w skrajnie trudnych warunkach prawie 9-kilometrowej sieci kanaliza-
cyjnej w so³ectwach: Malina, Stara Wie�, Bielawki. W sumie � wspólnej
inwestycji gminy Kutno i miasta Kutna, co umo¿liwi³o w³¹czenie tych
terenów do Grupowej Oczyszczalni �cieków. Wspó³w³a�ciciel i prezes
firmy Pawe³ Z³otowski to osoba wyró¿niona Z³ot¹ Odznak¹ za
Zas³ugi dla Budownictwa. Uroczysto�æ, w restauracji w Sieciechowie,
zgodna by³a z zasad¹: �Po dobrej pracy, �wietna zabawa�. Poza firm¹
budowlan¹ �Hydrobud� posiada równie¿ hurtowniê zlokalizowan¹
w Leszczynku 2A, w której zatrudnia 20 pracowników.

�wiêto Budowlanych �Hydrobudu� �wiêto Budowlanych �Hydrobudu�

PO TRUDNEJ PRACY, ŚWIETNA ZABAWA!
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Spotkanie z �szermierk¹ na piê�ci� odby³o siê ju¿ tradycyjnie w hali spor-
towej Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie (dyrektor Juliusz Sieradzon). Turniej cieszy³ siê du¿ym zainte-
resowaniem zawodników z ró¿nych regionów kraju, jak i licznych kibi-
ców tej ostrej dyscypliny sportu. Uwagê zwracali wybitni go�cie znani
z prasy, radia, telewizji. Oto ich krótkie notki biograficzne. Podajemy je,
poniewa¿ oprócz ¿yciowych i sportowych sukcesów �ledz¹ na co dzieñ
rozwój naszego Kutna i s¹ przyja�nie nastawieni do grodu nad Ochni¹.
Pawe³ Skrzecz (foto 1) urodzony 25 sierpnia 1957roku w Warszawie.
Wicemistrz �wiata (Monachium 1982), srebrny (1983) i br¹zowy (1979)
medalista mistrzostw Europy; srebrny medalista igrzysk olimpijskich
w Moskwie w 1980, w finale przegra³ z reprezentantem Jugos³awii Slo-
bodanem Kaèarem. 4-krotny mistrz Polski. Zwyciêzca turnieju o �Z³oty
Pas Polusa� (1976) i im. Feliksa Stamma (1979). Przez ca³¹ swoj¹ karierê
zawodnicz¹ zwi¹zany z Gwardi¹ Warszawa. Po wycofaniu siê z zawod-
niczego uprawiania boksu w 1986 zosta³ trenerem. W 2013r. by³ sêdzi¹
na mistrzostwach Polski. W sumie stoczy³ 278 walk (wszystkie w kat.
pó³ciê¿kiej) z czego 239 zwyciêskich, 4 remisy i 35 pora¿ek. W wybo-
rach parlamentarnych 2005 by³ kandydatem Polskiej Partii Narodowej
do Senatu z okrêgu warszawskiego. Uzyska³ 17 577 g³osów, zajmuj¹c
18. miejsce spo�ród 21 kandydatów. W 1997 roku wyst¹pi³ w polskim
serialu Z³otopolscy, jako jeden z osi³ków. Pojawi³ siê on w odcinku dzie-
wi¹tym. Zosta³ cz³onkiem honorowego komitetu poparcia Bronis³awa
Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2015 roku.
Grzegorz Skrzecz (foto 2) urodzony 25 sierpnia 1957 w Warszawie.
Polski piê�ciarz, medalista mistrzostw �wiata, aktor, brat bli�niak Paw³a.
Piê�ciarz wagi ciê¿kiej Gwardii Warszawa. Br¹zowy medalista mistrzostw
�wiata w Monachium w 1982 r. oraz br¹zowy medalista mistrzostw
Europy w Warnie w 1983 r. Uczestnik letnich igrzysk w 1980 w Mo-
skwie, gdzie dotar³ do w æwieræfina³u, w którym przegra³ przez nokaut
w 3 rundzie z Teófilo Stevensonem z Kuby.5-krotny mistrz Polski (1979,
1980, 1981, 1982, 1984). Zwyciêzca turnieju o �Z³oty Pas Polusa�
w 1976 oraz dwukrotny triumfator Turnieju im. Feliksa Stamma w latach
1979, 1981Stoczy³ 236 walk (204 zwyciêstwa � 1 remis � 31 pora¿ek).
Trenuje amatorów, m.in. Micha³a ¯ebrowskiego.Jest sta³ym ekspertem
w programie �nSport bez ci�nieñ� w kanale nSport na platformie N. Zosta³
cz³onkiem honorowego komitetu poparcia Bronis³awa Komorowskiego
przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2015 roku. Grzegorz Skrzecz
zagra³ m.in. epizodyczne role w filmach wyre¿yserowanych przez Olafa
Lubaszenkê: 1997: Sztos jako kucharz, 1999: Ch³opaki nie p³acz¹ jako
nadu¿ywaj¹cy alkoholu W³adzio, policjant z drogówki, 2001: Poranek
kojota jako �Kucharz� Lutek, 2002: E=mc? jako policjant Heniek, 2012:
Sztos 2 jako milicjant Grzegorz. Ponadto zagra³ w: 2000: Miodowe lata,
odc. �Karol «Bombowiec» Krawczyk� jako on sam, 2004: Czwarta
w³adza jako ochroniarz Borys, 2013: Bezdech, spektakl Teatru TV, 2015:
Pierwsza mi³o�æ jako Romu�, 2015: Ojciec Mateusz, odc. 173 jako Pan
Stefan.
Henryk Petrich (foto 3) urodzony 10 stycznia 1959 w £odzi. Wycho-
wanek ³ódzkiego Widzewa. Walczy³ w wadze �redniej (do 75 kg), a pó�-
niej w pó³ciê¿kiej (do 81 kg). Nie móg³ startowaæ na olimpiadzie w Los
Angeles 1984 z powodu bojkotu igrzysk przez Polskê. Podczas zawo-
dów �Przyja�ñ-84�, bêd¹cych swoistym odpowiednikiem igrzysk olim-
pijskich dla zawodników z pañstw je bojkotuj¹cych, zdoby³ srebrny
medal w wadze �redniej. Na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie
1985 odpad³ w eliminacjach w wadze �redniej. Zdoby³ br¹zowy medal
podczas Mistrzostw �wiata w Reno 1986 w tej samej wadze. Rok pó�niej
zosta³ wicemistrzem Europy w Turynie 1987, tak¿e w wadze �redniej.
Podczas igrzysk olimpijskich w Seulu 1988 wywalczy³ br¹zowy medal
w wadze pó³ciê¿kiej. Piêciokrotny dru¿ynowy mistrz Polski (w bar-
wach Legii Warszawa, w której walczy³ przez wiêkszo�æ swojej kariery).
G³ównym rywalem Petricha na krajowym ringu by³ Stanis³aw £akomiec,
a na miêdzynarodowym Henry Maske. Pokona³ 6 razy pó�niejszego
mistrza �wiata zawodowców w kategorii super�redniej, Svena Ottke. Nie-
miec nigdy nie umia³ sobie poradziæ z Polakiem na amatorskim ringu,
przegrywaj¹c wiêkszo�æ walk przed czasem. Henryk Petrich to obecny
trener sekcji bokserskiej Legii Warszawa.
Genera³ doktor Jaros³aw Kraszewski (foto 4) jest kutnianinem �z krwi
i ko�ci�. Urodzi³ siê w Kutnie, tutaj ukoñczy³ SP nr 2 i Technikum Kole-
jowe. Jego ¿ona Agnieszka, z domu Karolewska, jest córk¹ trenera
� spo³ecznika Jerzego Karolewskiego. �Nasz genera³� to by³y szef
Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów
Si³ Zbrojnych w Warszawie. Wcze�niej piastowa³ funkcjê dowódcy
Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Obecnie jest dyrektorem Depar-
tamentu Zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeñ-
stwa Narodowego. Mi³o�nik Historii i wspó³czesno�ci Naszej Ma³ej
Ojczyzny oraz Sportu.

Stronê przygotowali: Jerzy Papiewski, Artur Andziak (foto)

III Ogólnopolska Gala Boksu

UZNANI I UTYTUŁOWANI
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ZASADY GRY
W BASEBALL (cz. III)

Dru¿yna w polu
Fielding team tworz¹: pitcher, catcher oraz czterech infiel-
derów, z których trzech strze¿e bazy jako: first baseman,
second baseman, third baseman i short stoper, który zwykle
zajmuje pozycjê w okolicy drugiej bazy wspomagaj¹c
drugiego bazowego. Dru¿ynê dope³niaj¹ trzej outfielders
graj¹cy na polu zewnêtrznym. Wszyscy zawodnicy wystê-
puj¹ jako uderzaj¹cy (batters), gdy ich zespó³ gra jaku
uderzaj¹cy (team at bat). Przepisy niektórych lig zwalniaj¹
z obowi¹zku uderzenia pitchera, zamiast jego w grze
bierze udzia³ designated hitter. Pierwszy bazowy, który
tradycyjnie jest najlepszym batterem zespo³u zajmuje
pozycjê bardzo blisko pierwszej bazy stale dotykaj¹c j¹ nog¹
i bêd¹c gotowym do przyjêcia pi³ki po odbiciu battera
przeciwnej dru¿yny.
Drugi i trzeci bazowy zwykle operuj¹ w okolicach swoich
baz. Short stoper zwykle stoi w okolicy drugiej bazy znaj-
duj¹cej siê za plecami pitchera swej dru¿yny. Jest to bardzo
wa¿na pozycja, gdy¿ najczê�ciej pi³ka uderzana przez
battera przeciwnej dru¿yny przelatuje tym torem, a wy³apa-

P.S. W ostatnim odcinku (IV) przedstawimy naszym czytel-
nikom szczególn¹ rolê pitchera . Póki co dopingujmy gor¹co
kutnowskich  baseballistów � obojga p³ci � zrzeszonych
w MKS Stal BiS.  Jerzy Papiewski

nie jej tak blisko pola  gry zapewnia zbicie zawodnika lub
nawet dwóch zawodników (double play) przeciwnego
zespo³u. Trzech outfieldersów rozmieszczonych jest na
murawie pola zewnêtrznego i zadaniem ich jest wype³-
nianie d³ugich odbiæ, je�li to tylko mo¿liwe z powietrza,
oraz odrzucenie pi³ki w kierunku short stopera, który prze-
kazuje j¹ do kolejnych bazowych zgodnie z aktualnymi
potrzebami gry.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

przez TPZK i wpisa³ siê w kalendarz imprez TPZK, miasta Kutna oraz
w �wiadomo�æ nauczycieli ze szkó³ w Kutnie  i okolicy.
Jerzy £ompie� by³ tak¿e aktywnym cz³onkiem PTTK od 1963 r., w 1974
roku uzyska³ uprawnienia przewodnika terenowego województwa ³ódz-
kiego, a w 1985 roku na województwo p³ockie. Aktywnie dzia³a³ w PTTK,
organizowa³ rajdy, kursy, szkolenia dla przewodników terenowych
województwa p³ockiego i ³ódzkiego oraz pilotów wycieczek. W latach
1984�1996 by³ cz³onkiem zarz¹du Oddzia³u PTTK w Kutnie, które
w  pa�dzierniku 2011 roku obchodzi³o 100-lecie swojej dzia³alno�ci na
Ziemi Kutnowskiej. W latach 1996�2005 pe³ni³ funkcjê prezesa Oddzia³u
PTTK w Kutnie, w latach 2005�2006 by³ wiceprezesem Oddzia³u PTTK,
ze wzglêdu na stan zdrowia zrezygnowa³ z pe³nienia tej funkcji. Jednak
w dalszym ci¹gu s³u¿y³ sw¹ wiedz¹ twierdz¹c, ¿e dzieci i m³odzie¿
powinni lepiej poznaæ historiê i zabytki  Kutna  i okolic � miejsca bêd¹cego
ich �Ma³¹ Ojczyzn¹�. Wskazuj¹c  m³odzie¿y historycznie wa¿ne miejsca,
umo¿liwia³ bezpo�rednie zetkniêcie siê z obiektami bêd¹cymi zabytkami
i tworz¹cymi historiê naszego miasta. Dziêki jego �pracy u podstaw�
mo¿liwe jest kultywowanie pamiêci narodowej i regionalnej w�ród m³o-
dzie¿y szkolnej z terenu miasta Kutna i powiatu. Zachêca³ do aktywnego
wypoczynku oraz dok³adniejszego zainteresowania siê w³asnym miastem
i regionem. Aktywnie uczestniczy³ w uroczysto�ciach organizowanych
na terenie miasta i powiatu, upamiêtniaj¹cych historyczne wydarzenia
i mieszkañców tej ziemi. Jego spo³ecznikowska postawa, o któr¹ tak trudno
w dzisiejszych czasach, kszta³tuje odpowiednie postawy u m³odego
pokolenia, a tak¿e wskazuje jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ dla regionu dzia-
³aj¹c w stowarzyszeniu. Jerzy £ompie� by³ i pozostanie przyk³adem �wia-
domego obywatela �Ma³ej Ojczyzny�, który zdaje sobie sprawê ze zna-
czenia wagi przywracania pamiêci o ludziach, miejscach i wydarzeniach
w lokalnej spo³eczno�ci. Identyfikuj¹c siê z �Ma³¹ Ojczyzn¹� dawa³
namacalny przyk³ad budowania postawy patriotycznej w�ród m³odzie¿y.
W 2003 roku zarz¹d TPZK powo³a³ do ¿ycia Spo³eczny Komitet Opieki
nad Starymi zabytkowymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie,
który dzia³a jako jedna z sekcji stowarzyszenia. Od samego pocz¹tku
Jerzy £ompie� w³¹czy³ siê w jego prace. Przez 15 lat wspó³pracowa³
z Dziekanem Kutnowskim, z zarz¹dc¹ cmentarza oraz z konserwatorem
zabytków. Dziêki jego zaanga¿owaniu powsta³a dokumentacja starych
i zabytkowych grobów. Pod czujnym okiem konserwatora rze�by kamiennej
czy�ci³, odnawia³ i konserwowa³ te nagrobki, które nie s¹ wpisane do
rejestru zabytków. Oprócz prac wymagaj¹cych wiedzy o sztuce konser-
wacji, w ci¹gu ca³ego roku kalendarzowego wykonywa³ bardzo proza-
iczne prace � porz¹dkowa³ teren wokó³ grobów i  wyrywa³ chwasty. Od
wiosny do jesieni mo¿na go by³o spotkaæ, chodz¹c alejkami cmentarza,
gdy schylony pracowicie odrestaurowywa³ nagrobki. Jest to przyk³ad
naprawdê godny na�ladowania. W ci¹gu tych kilkunastu lat, po�wiêcaj¹c
swój czas, zaanga¿owanie i si³y (pomimo, ¿e nie by³ ju¿ osob¹ m³od¹,
a i jego zdrowie szwankowa³o), ocali³ od zniszczenia i zapomnienia  kil-
kadziesi¹t nagrobków. Zarówno TPZK, jak i mieszkañcy Kutna bardzo
ceni¹  jego niezmierne zaanga¿owanie w ochronê naszego lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego. Spektrum zainteresowañ Jerzego £ompiesia by³o
du¿o szersze, gdy¿ bêd¹c cz³onkiem Ligi Ochrony Przyrody, przez wiele
lat pe³ni³ funkcjê kierownika Stra¿y Ochrony Przyrody w powiecie kut-
nowskim. Za swoj¹ d³ugoletni¹ pracê spo³eczn¹ otrzyma³ odznaczenia,
medale i wyró¿nienia: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi w 2003 roku, Srebrna Odzna-
ka PTTK w 1980 roku, Z³ota Odznaka �Zas³u¿ony w pracy PTTK w�ród
m³odzie¿y� w 1984 roku, Z³ota Odznaka PTTK w 1986 roku, �25 lat
w PTTK�  w 1994 roku, Z³ota Odznaka Honorowa �Zas³u¿ony dla ochrony
przyrody� (Liga Ochrony Przyrody) w 2000 roku, podziêkowanie za zor-
ganizowanie i wniesiony wk³ad pracy na rzecz rozwoju turystyki � Wo-
jewoda £ódzki � 2001 rok, list gratulacyjny za wieloletni¹ dzia³alno�æ
spo³eczn¹ na rzecz polskiego regionalizmu i dzia³alno�ci przewodnickiej
� TPZK � 2002 rok, medal �Za zas³ugi dla Ochrony Przyrody i Kszta³to-
wania �rodowiska� � ZG LOP � 2003 rok, zas³u¿ony przewodnik PTTK
w 2005 roku, podziêkowanie za dzia³alno�æ na rzecz popularyzacji tury-
styki i wspó³pracy w dziedzinie ukazania turystycznych atutów naszego
powiatu - Starosta Kutnowski - 2005  rok, list gratulacyjny za wieloletni¹
pe³n¹ zaanga¿owania spo³ecznikowsk¹ pasjê oraz dzia³alno�æ na rzecz
stowarzyszenia, za popularyzacjê dziejów, ochronê zabytków i dzia³al-
no�æ turystyczn¹ � TPZK � 2006 rok, tytu³ Honorowego Cz³onka Ligi
Ochrony Przyrody w 2009 roku, podziêkowanie za popularyzacjê TPZK,
ochrony zabytków, przyrody i turystyki oraz rozwoju wspó³czesnej kul-
tury powiatu kutnowskiego � naszej �Ma³ej Ojczyzny� � TPZK � 2009
rok, odznaka honorowa �Za zas³ugi dla turystyki� PTTK � 2010 rok,
Z³ota Odznaka TPZK - 2013 rok.
Jurek by³ niezwykle skromnym cz³owiekiem, zawsze mia³ czas dla
innych i z chêci¹ niós³ pomoc, znany by³ ze swej uczynno�ci. By³ po
prostu dobrym cz³owiekiem. Niedawno, na wniosek TPZK, Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nada³ Jerzemu £ompiesiowi
Odznakê Honorow¹ �Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej� w uznaniu Jego
zas³ug. Bardzo chcieli�my, by by³a to niespodzianka dla Jurka.
Odznaka mia³a byæ uroczy�cie wrêczona podczas obchodów jubile-
uszu 45-lecia dzia³alno�ci TPZK. Niestety, nie zd¹¿yli�my Go ni¹
uhonorowaæ. Jerzy £ompie� zmar³ 11 wrze�nia 2017 roku.
Wiadomo�æ tê przyjêli�my z ogromnym smutkiem i ¿alem.

Bo¿ena Gajewska

Z ¿a³obnej karty

Ś.P. JERZY ŁOMPIEŚ
Jerzy £ompie� by³ d³ugoletnim
cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej. Przez dwa-
dzie�cia lat oprowadza³ coraz to
m³odsze pokolenia kutnian ulicami
miasta Kutna propaguj¹c - szcze-
gólnie w�ród dzieci i m³odzie¿y �
wiedzê o historii i tradycjach regionu
oraz Kutna jako jego stolicy. Mia³
ogromn¹ wiedzê o naszym mie�cie
i regionie, jego zabytkach, histo-
rycznych wydarzeniach i osobach
zas³u¿onych i przybli¿a³ lokalnej
spo³eczno�ci tê  wiedzê. Zawsze
bra³ czynny udzia³ w Rajdach Pie-
szych ��ladami historii i zabytków
Kutna�, który by³ organizowany

Dr Antoni Troczewski urodzi³ siê w 1861 roku w £om¿y. Lata szkolne,
studia i pocz¹tki kariery zawodowej spêdzi³ w Warszawie. Podczas pobytu
w Warszawie nale¿a³ do tajnej organizacji studenckiej, która k³ad³a nacisk
na wychowanie patriotyczne i szerzenie w�ród spo³eczeñstwa idei �pracy
u podstaw�. W my�l tego programu po Powstaniu Styczniowym skoñczy³a
siê tzw. epoka romantyzmu, która mia³a zmieniæ mentalno�æ Polaków. Uznano,
¿e walka narodowowyzwoleñcza pozbawiona jest sensu. Narodzi³ siê  pr¹d
spo³eczno-literacki zwany powszechnie pozytywizmem. Pozytywi�ci d¹¿yli
do rozwoju ekonomicznego, spo³ecznego i kulturalnego kraju. Mia³o siê to
dokonywaæ poprzez zak³adanie stowarzyszeñ, spó³dzielni, zespo³ów, teatrów
itp., które podnosi³yby poziom o�wiaty, kultury i �wiadomo�ci narodowej.
Szczególna rola mia³a przypa�æ inteligencji, która mia³a obowi¹zek przewo-
dzenia narodowi, aby nie�æ �o�wiaty kaganiec�. Dr Antoni Troczewski tak
jak i jego koledzy ze studiów na swoj¹ dzia³alno�æ wybieraj¹ prowincjonalne
miasta. Los sprawi³, ¿e doktor Antoni Troczewski w 1890 roku przyjecha³
do Kutna i zosta³ tu przez resztê swojego ¿ycia. Kutno w 1890 roku liczy³o
oko³o 12 tysiêcy mieszkañców, w wiêkszo�ci biednych, z czego 70% stano-
wi³a ludno�æ ¿ydowska. Obraz Kutna widziany oczami m³odego doktora,
pe³nego entuzjazmu do dzia³alno�ci, by³ bardzo pesymistyczny. Pocz¹tkowo
spotka³ siê Troczewski z obojêtno�ci¹ i brakiem zrozumienia w�ród miesz-
kañców miasta. Martwi³o go ¿ycie umys³owe, które sta³o na niskim poziomie.
Krytykowa³ brak zainteresowania sprawami szerszego �wiata, �zasklepienie
siê�, ograniczenie zainteresowañ do obowi¹zków zawodowych, a prywatnie,
¿e ¿ycie sprowadza siê  do przyjemno�ci, krótkotrwa³ych, nic nie wzbogaca-
j¹cych �warto�ciowo� cz³owieka � czyli gry w karty. Mieszkañcy nie my�l¹
kategoriami dobra ogó³u, bowiem wdaj¹  siê w nic nie warte  miêdzy sob¹
k³ótnie. Dla Doktora by³o to ¿ycie �zaple�nia³e�. Nie lepiej wygl¹da³o ¿ycie
spo³eczno-gospodarcze i kulturalne mieszkañców Kutna. Z wa¿niejszych
instytucji w Kutnie w latach dziewiêæ dziesi¹tych XIX  wieku by³y tylko:
szko³y � katolicka, ewangelicka oraz szpital �w. Walentego i ochotnicza stra¿
ogniowa. Szpital nie odgrywa³ wiêkszej roli � by³ zaniedbany ze wzglêdu na
brak finansów i nieliczny personel, pocz¹tkowo pracowa³ tylko jeden
lekarz. Polityka rusyfikacyjna zaborcy nie pozwala³a na rozwój o�wiaty
i kultury. Ochotnicza stra¿ ogniowa nie odgrywa³a wiêkszej roli kulturo-
twórczej w ¿yciu mieszkañców Kutna. Panowa³ do�æ powszechnie analfabe-
tyzm. Troczewski krytykowa³ tak¿e mieszkañców Kutna, ¿e nie zak³adaj¹
rodzimych zak³adów, a korzystaj¹ wy³¹cznie z handlu ¿ydowskiego. Da³ temu
wyraz umieszczaj¹c artyku³y w warszawskim czasopi�mie �G³os�, które
dotyczy³y Kutna i jego mieszkañców. W jednym z artyku³ów napisa³:
�¯¹dacie wiadomo�ci  z Kutna, zamierzam wiêc przesy³aæ je Wam stale.
Dawno siê to ju¿ nale¿y, gdy¿ jakkolwiek miasto nasze pod wzglêdem obszaru
i ilo�ci mieszkañców zalicza siê do wiêkszych i ruchliwszych, jednak prawie
nigdy nie daje znaæ o sobie i samo ma³o interesuje siê tym, co dzieje siê na
szerszym �wiecie. Ludzie  u nas, poza sfer¹ obowi¹zkowych zajêæ albo siê
k³óc¹, albo graj¹ w karty, nic wiêc dziwnego, ¿e nie maj¹ czasu na zaintere-
sowanie siê sprawami natury ogólniejszej. Nie wiem czemu przypisaæ to
zasklepienie siê jego mieszkañców, gdy¿ warunki miasta niczym nie s¹
gorsze od warunków wielu innych miast prowincjonalnych�Czy¿by Kutno
nie mia³o nic do zanotowania z ¿ycia mieszkañców i z biegu spraw spo³ecz-
nych? ��.� za bardzo poch³aniaj¹ umys³y wzglêdy osobistych zawi�ci,
intryg i walki konkurencyjnej�.
Pomimo tych wszystkich trudno�ci dr Troczewski by³ wzorem lekarza
okresu pozytywizmu. Chcia³ zmieniæ oblicze miasta, które wybra³ dla swojej
dzia³alno�ci. Praca �od podstaw�, któr¹ podj¹³ A. Troczewski w Kutnie by³a
z góry przemy�lana, zaplanowana i konsekwentnie realizowana przez ca³e jego
¿ycie. By³ to program obejmuj¹cy podstawowe dziedziny ¿ycia umys³owego,
spo³ecznego i gospodarczego. Jego realizacja mia³a zmieniæ stosunki spo-
³eczne, ugruntowaæ jedno�æ narodow¹ i podj¹æ walkê o niepodleg³o�æ.
Dr Antoni Troczewski  na inteligencjê nak³ada³ wa¿ne zadania, jej powierza³
obowi¹zek przewodzenia narodowi w rozwoju spo³ecznym  i ekonomicz-
nym. Pisa³: �... Musimy zbli¿yæ siê do tego ludu z ca³¹ dobr¹ wol¹ i wiar¹,
wczuæ siê w jego duszê, w jego potrzeby, staæ siê starszymi braæmi i dorad-
cami zarówno w ¿yciu duchowym, jak i materialnym, dopomagaæ do
osi¹gniêcia wiêkszej o�wiaty, zachêcaæ do tworzenia instytucji kulturalno-
o�wiatowych i spo³ecznych i w tych instytucjach razem z nimi pracowaæ. I tu
otwiera siê szerokie pole dla inteligencji polskiej, zarówno ze starszej jak
i m³odszej generacji...�.
Mimo pocz¹tkowego braku zrozumienia ze strony mieszkañców, potrafi³
pobudziæ wraz z wieloma swoimi wspó³pracownikami lokaln¹ spo³eczno�æ
do dzia³ania. Z jego inicjatywy powsta³o m.in.: Towarzystwo Dobroczynno�ci,
Towarzystwo Muzyczno�Dramatyczne, Polska Macierz Szkoln¹, Towarzy-
stwo Krajoznawcze, Spó³dzielnia �Kutnowianka�, Towarzystwo Gimnastyczne
�Sokó³�, �Tygodnik Kutnowski� oraz inne instytucje spó³dzielcze i kredy-
towe. Wybudowano z jego inicjatywy Dom Dochodowy Stra¿y Ogniowej,
Sierociniec i dzisiejszy budynek w którym mie�ci siê szko³a � tj. ZS nr 2
Kutnie. Swoj¹ dewizê ¿yciow¹ �nic dla siebie, wszystko dla innych� Doktor
Troczewski stosowa³ przez ca³e swoje ¿ycie. Nie szczêdzi³ zdrowia, pieniêdzy
i czasu dla ukochanej Ziemi Kutnowskiej i jej mieszkañców. Dzia³alno�æ
jego by³a widoczna w ka¿dej  dziedzinie ¿ycia o�wiatowego, gospodarczego,
ekonomicznego i kulturalnego naszego miasta. Wymienione instytucje s³u-
¿y³y spo³eczno�ci lokalnej, m.in. d¹¿y³y do upowszechnienia czytelnictwa
poprzez zak³adanie bibliotek, organizowa³y przedstawienia teatralne,
wycieczki, �majówki�, bale karnawa³owe, koncerty muzyczne, wystawy
malarskie. Dostarcza³y mieszkañcom rozrywki i wp³ywa³y na kulturalny
odbiór dzie³ sztuki. Instytucje kredytowe i spó³dzielcze d¹¿y³y do stopnio-
wego przechodzenia handlu, rzemios³a i przemys³u w rêce polskie poprzez
udzielanie   tanich kredytów kupcom, rzemie�lnikom i drobnym producen-
tom. Doktor Troczewski dba³ o sprawne funkcjonowanie szkó³ i dobr¹ opiniê
w �rodowisku lokalnym oraz o wysoki poziom nauczania i wychowania.
Dziêki osobistej pracy, stworzy³ w Kutnie szpital, który sta³ siê jedn¹ z naj-
lepiej funkcjonuj¹cych placówek w Królestwie Polskim. Bezinteresownie
uczestniczy³ w akcjach charytatywnych i patriotycznych komitetach organi-
zacyjnych z udzia³em licznego udzia³u mieszkañców Kutna.
Dzia³alno�æ stowarzyszeñ przyczyni³a siê do rozwoju miasta i o¿ywienia
¿ycia umys³owego i kulturalnego. Dziêki jego inicjatywom postêpowa³
wyra�ny rozwój elity miasta, do której zalicza³a siê miejscowa inteligencja,
kadra urzêdnicza oraz w³a�ciciele powstaj¹cych zak³adów przemys³owych.
Zas³ugi dla lokalnej spo³eczno�ci zosta³y docenione przez mieszkañców
i w³adze polskie. W dniu 22 grudnia 1919 roku dr A. Troczewski otrzyma³
godno�æ honorowego obywatela miasta Kutno, natomiast 15 wrze�nia 1923 r.
otrzyma³ jedno z najwa¿niejszych polskich odznaczeñ � Krzy¿ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski �Polonia Restituta�.     Stanis³aw Wojdecki

KUTNO − PRACA U PODSTAW

(ciag dalszy z nr 17/462)

Rok szkolny 1973/74
Du¿e zmiany nast¹pi³y w sposobie oceniania i promowania uczniów.
Dotychczasow¹ skalê czterostopniow¹ ocen z zachowania: bardzo dobry,
dobry, dostateczny, niedostateczny zast¹piono skal¹ piêciostopniow¹:
wzorowy, wyró¿niaj¹cy, dobry, odpowiedni, nieodpowiedni. Stosuje siê
tu trzy odpowiednie kryteria � ocenia siê stosunek ucznia do obowi¹zku
szkolnego, jego kulturê osobist¹ i aktywno�æ spo³eczn¹. W systemie pro-
mowania wprowadzono mo¿liwo�æ promowania do nastêpnej klasy ucznia
z jedn¹ lub dwiema ocenami niedostatecznymi. Je¿eli uczeñ z tego samego
przedmiotu w klasie nastêpnej otrzyma³ równie¿ ocenê niedostateczn¹,
nie móg³ byæ promowany do nastêpnej klasy.
Wa¿nym zadaniem szko³y by³o wyd³u¿enie pobytu dziecka w szkole. Prze-
jawia³o siê to w du¿ej ilo�ci zajêæ pozalekcyjnych. W szkole dzia³a
siedem kó³ zainteresowañ: recytatorskie � prowadzi Teresa Trojanowska,
matematyczne � prowadzi Leszek Kacprzak, geograficzne � prowadzi
Henryk Pêgowski, biologiczne � prowadzi Janina Twardowska, sportowe
(Szkolny Klub Sportowy) � prowadzi Henryk Gajewski, �piewacze (chór
szkolny) � prowadzi Halina Marciniak, plastyczne � prowadzi W³ady-
s³aw Marciniak) oraz sze�æ organizacji: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
(dru¿yna harcerska i dru¿yna zuchowa), Polski Czerwony Krzy¿, Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Samorz¹d Szkolny, Towarzy-
stwo Przyja�ni Polsko-Radzieckiej, Spó³dzielnia Uczniowska. Od pocz¹tku
roku szkolnego dzia³a te¿ ognisko przedszkolne dla dzieci sze�cioletnich,
prowadzone przez nauczycielki Halinê Marciniak i Teresê Pietras. Zajêcia
odbywaj¹ siê trzy razy w tygodniu po trzy godziny lekcyjne.
Do pracy zostaje przyjêta na wo�n¹ Irena Ludzkowska, która przez ca³y
czas s³u¿by ze swych  obowi¹zków wywi¹zuje siê znakomicie.
Na podstawie zarz¹dzenia Ministra O�wiaty i Wychowania z dnia 13 pa�-
dziernika 1973 roku na terenie gminy Kutno zostaje powo³ana przez
w³adze lokalne Zbiorcza Szko³a Gminna we Wroczynach oraz Gminny
Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³, mieszcz¹cy siê w lokalu
Urzêdu Gminy w Kutnie. Dyrektorem Zbiorczej Szko³y Gminnej zosta³
mgr Andrzej Tobjasz, który przejmuje nadzór nad szko³ami w gminie.
Zbiorcza szko³a gminna mia³a zapewniæ realizacjê zadañ wychowawczych,
dydaktycznych i opiekuñczych na terenie ca³ej gminy. Celem by³o two-
rzenie lepszych warunków kszta³cenia m³odzie¿y wiejskiej, porównywalne
ze szko³ami miejskimi i likwidacja nieefektywnych ma³ych szkó³ wiej-
skich. W sk³ad zbiorczej szko³y gminnej wesz³y szko³y podstawowe:
Wroczyny, Bielawki, Byszew, Go³êbiew, Go³êbiewek, Leszczynek, Strze-
gocin, Wierzbie i Wysoka Wielka oraz przedszkola w Leszczynku
i w Strzegocinie.
Klasê ósm¹ koñczy 100% uczniów (26 osób).
W rajdzie pieszym do £êczycy �Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzur¹�,
organizowanym przez Zarz¹d Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczwgo w Kutnie, grupa uczniów naszej szko³y z opiekunem
Henrykiem Gajewskim zajê³a I miejsce. Zorganizowano te¿ wycieczki
krajoznawcze do Kutna i do £odzi.

Rok szkolny 1974/75
Szko³ê ukoñczy³o 17 uczniów.
Rok szkolny 1974/75 jest rokiem obchodów XXX-lecia PRL i zwyciê-
stwa nad faszyzmem, rokiem realizacji programu upowszechniania
kultury technicznej. Kadra pedagogiczna jest ta sama. Szko³a bierze udzia³
w trzydniowych wykopkach ziemniaków w Stadninie Koni w Kterach.
Uczniowie chêtnie bior¹ udzia³ w zbieraniu ziemniaków. W zamian za to
robotnicy Stadniny Koni sprzêtem technicznym wyrównali teren pod
boisko szkolne, na którym ró¿nice wysoko�ci w p³aszczy�nie wynosi³y
ponad 0,7 m. Rozpoczyna dzia³alno�æ Ko³o Ligi Ochrony Przyrody (LOP)
pod opiek¹ Janiny Twardowskiej.
W grudniu i styczniu szko³a jest wizytowana przez inspektorów Wydzia³u
O�wiaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie � Józefa
Kluskê, Mariana Jankowskiego i Kazimierza Kacprzaka oraz przez
wizytatorów metodyków. Wizytacja dokona³a oceny realizacji zadañ za
okres lat 1972-1975. Ocena pracy pozytywna. Zwrócono uwagê na
dalsze doskonalenie pracy nauczycieli i wytyczono kierunki dzia³ania na
nastêpne lata.
Liczebno�æ organizacji szkolnych: TPPR � 19 cz³onków, PCK � 97 cz³on-
ków, Spó³dzielnia Uczniowska � 59 cz³onków, Samorz¹d Szkolny � 11
cz³onków, SKO � 89 cz³onków, SKS � 28 cz³onków, Liga Ochrony Przy-
rody � 16 cz³onków, SKKT � 68 cz³onków, ZHP (harcerze i zuchy) � 40
cz³onków. Niektórzy uczniowie nale¿¹ do kilku organizacji.
19 stycznia 1975 roku odby³y siê na terenie wsi i szko³y odby³y siê �Gminne
manewry techniczno-obronne� m³odzie¿y szkolnej z gminy Kutno, w któ-
rych szko³a w Strzegocinie zajê³a I miejsce. W komisji uczestniczy³
Mieczys³aw Majtczak � naczelnik gminy Kutno oraz szef  Powiatowych
Terenowych Oddzia³ów Samoobrony.
W miesi¹cu maju szko³a by³a organizatorem zlotu m³odzie¿y szkolnej
z gmin Kutno i Witonia, z okazji XI Alertu Naczelnika ZHP. Inspiratorem
zlotu by³ dyrektor szko³y � Henryk  Pêgowski. W zlocie uczestniczy³
I sekretarz KG PZPR w Kutnie oraz komendanci gminnych zwi¹zków
dru¿yn ZHP z Kutna i Witoni. Alert zakoñczy³ siê ogniskiem na boisku
szkolnym oraz z³o¿eniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy grobach ¿o³-
nierzy wrze�nia 1939, spoczywaj¹cych na miejscowym cmentarzu. W maju
odby³y siê III Igrzyska Sportowe Szkó³ gminy Kutno. Szko³a w Strzego-
cinie zajê³a II miejsce, a dru¿yny pi³ki rêcznej dziewcz¹t i ch³opców zajê³y
I miejsce.
W okresie zimowym nast¹pi³y problemy z ogrzaniem budynku szkolnego,
poniewa¿ w Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska w Witoni nie
by³o koksu, którego spó³dzielnia nie sprowadzi³a, a którym ogrzewana
by³a szko³a. Koks po wielu zabiegach uda³o siê sprowadziæ dopiero
z Gminnej Spó³dzielni w Kro�niewicach. (c.d.n.)

Fragment rêkopisu Henryka Zenona Pêgowskiego
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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
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 Kutnie przy 1 bramie. Tel. 734-
425-245

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
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 budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno

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

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

SPORTOWE PRZE¯YCIE

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

605-991-655

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

Sympatyczny Heniu, znany jest przede wszystkim starszym kibicom
sportu. Popularny �Kumin�. To Henryk Wrzesiñski, jeden z nielicz-
nych, ¿yj¹cych jeszcze bokserów, z których Kutno onegdaj s³ynê³o.
Urodzony 5 stycznia 1937 roku w mie�cie nad Ochni¹. Wychowanek
kutnowskiej �Spójni�, ale najwiêksze sukcesy odnosi³ w ramach
drugoligowej (!) �Stali� Kutno (poza tym w powojennej historii
miasta istnia³a równie¿ sekcja bokserska KS �Kolejarz�/Czarni).
O pierwszym miêdzynarodowym meczu bokserskim rozegranym,
w 1958 roku w Kutnie, tak pisa³ nasz redakcyjny kolega �.P. Jerzy
Tru�ciñski: �Pierwszy miêdzynarodowy mecz bokserski w Kutnie
rozegrany zosta³ w 1958 r. Za po�rednictwem £ódzkiego Okrêgowego
Zwi¹zku Bokserskiego sprowadzono do Kutna zespó³ bokserów
reprezentacji Hannoveru. Mecz Kutno - Hannover, który wywo³a³ ogromne
zainteresowanie w�ród mieszkañców Kutna, zakoñczy³ siê wynikiem
remisowym 10:10. Zespó³ kutnowski oparto na zawodnikach Stali,
wzmocniony trzema piê�ciarzami Czarnych: T. Kucharskim, R. Czaj-
kowskim i S. Piotrowskim: Wyniki walk by³y nastêpuj¹ce (na pierw-
szym miejscu bokserzy kutnowscy): w wadze muszej - S. Góralski
zremisowa³ z  Lindenkohlem, w wadze koguciej - Roman Dêbicki
pokona³ Bakê, w wadze piórkowej - Mieczys³aw Kucharski zwyciê¿y³
Perfrenova, w wadze lekkiej - Henryk Wrzesiñski znokautowa³ Marti-
niego, w wadze lekkopó³�redniej - T. Kucharski pokona³ Lutzkiego,
w wadze pó³�redniej - J. Chmielecki uleg³ Maletzkemu, w wadze lek-
ko�redniej - R. Czajkowski przegra³ z Pavlingenem, G¹siorkiewicz
uleg³ Meyerowi, Stefan Piotrowski przegra³ z Volpelem i w wadze ciê¿kiej
- Jan Marciniak zremisowa³ z Rochovem. Mecz odby³ siê w nowej hali
produkcyjnej Fabryki Maszyn Rolniczych Kraj�.
Dodajmy, ¿e Henryk Wrzesiñski znokautowa³, �wietnie siê zapowia-
daj¹cego, niemieckiego króla nokautu Martina. Tê walkê zapamiêtali
do koñca ¿ycia chyba wszyscy, co ten mecz ogl¹dali (i nie tylko).
�W 1959 r. piê�ciarze Stali osi¹gnêli najwiêkszy sukces sportowy. Po
wygraniu z Lechi¹ Szczecinek 18:2, Startem Elbl¹g 12:8, Budowla-
nymi Olsztyn 15:5 i Gryfem Toruñ 17:3, Stal awansowa³a do drugiej
ligi. W decyduj¹cych meczach o awans uczestniczyli: Czes³aw
Nodzak, S. Góralski, Zbigniew Kosko, R. Dêbicki, H. Wrzesiñski,
M. Kucharski, J. Chmielecki, R. Czajkowski, Miros³aw Przybysz, W³a-
dys³aw Kosiorek, Stefan Piotrowski, Stanis³aw Ziemlewski, Zygmunt
Stasiak, Jan Marciniak. Trenerzy: K. Rydlewski i W. Smolarski. Du¿y
wk³ad pracy w rozwój sekcji piê�ciarskiej Stali w³o¿yli dzia³acze spo-
³eczni: Feliks Materka, Czes³aw Kisielewski i Wies³aw Fidrych.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ zespó³ Stali opiera³ siê wy³¹cznie na zawodni-
kach wyszkolonych w klubach kutnowskich.
Lata 1960-61 to zmagania Stali w drugiej lidze bokserskiej. Przeciw-
nikami by³y teraz renomowane kluby, posiadaj¹ce w swych szeregach
doskona³ych zawodników. Do Kutna zawita³y takie zespo³y jak: Carbo
Gliwice, B³êkitni Kielce, Pogoñ Szczecin, Burza Wroc³aw, Prosna
Kalisz, Zawisza Bydgoszcz, Warta Poznañ, Broñ Radom, Gedania
Gdañsk. Kutnowscy piê�ciarze spotykali siê z czo³owymi polskimi bok-
serami. Na ringu w Kutnie wystêpowali: Anielak, Bartosiewicz, Bendig,
Budkus, Drogosz, Guziñski, Kargier, Kiedrowski, Kuczmierz, Kud³acik,
Kujawa, Misiak, Papierz, Pa¿dzior, Piñski, Rybski, Wojdylak, Wo�-
niak, Zawadzki. Silna konkurencja i brak jakichkolwiek wzmocnieñ
z zewn¹trz spowodowa³y, i¿ po dwóch sezonach piê�ciarze Stali opu-
�cili szeregi drugiej ligi. Wielu zawodników opu�ci³o Kutno, przeno-
sz¹c siê do zamo¿niejszych klubów. R. Dêbicki odszed³ do Gwardii
Warszawa, Stanis³aw Stêpniak do Stali Mielec, Zbigniew Kosko do
Polonii Gdañsk, Zbigniew Szczepañski do Prosny Kalisz, R. Czajkowski
do Zag³êbia Konin. Rozpocz¹³ siê regres kutnowskiego boksu. Trener
K. Rydlewski pozostawiony samotnie w pracy szkoleniowej i organi-
zacyjnej, nie móg³ wiele zdzia³aæ. Zarz¹d klubu w coraz mniejszym
stopniu opiekowa³ siê sekcj¹ piê�ciarsk¹. Jeszcze w 1967 r. bokserzy
Stali wywalczyli 5 tytu³ów mistrzów podczas Wojewódzkiej Sparta-
kiady. W 1968 r. Bogdan Sobota zdoby³ dla Stali Kutno ostatni tytu³
mistrza okrêgu ³ódzkiego w boksie.
W 1972 r. uchwa³¹ Zarz¹du KS Stal, sekcjê boksersk¹ rozwi¹zano.
W latach 1949-1962 reprezentantami Stali byli: Zenon Agacki, Cze-
s³aw Andziak, J. B³aszczyk, Z. Brudziñski, W. Cie�lak, J. Chmielecki,
Z. Cerkawski, Lech Czajkowski, R. Czajkowski, Zygmunt Cegielski,
R. Dêbicki, Wojciech Domañski, Józef Filipczak, Kazimierz From, Jan
Gajewicz, E. Gajewski, Tadeusz G³ogowski, S. Góralski, W³adys³aw
Jagie³³o, M. Janiak, Tadeusz Janczak, Józef Jankowski, H. Jêdrzejczak,
Jan Jó�wiak, Kacprzak, Kamiñski, Józef Kawka, Krzysztof Kêpski,
Kieszczyñski, Stanis³aw Klik, W. Kosiorek, Z. Kosko, Sylwester Kot-
kowski, Koz³owski, Jerzy Krakus, Bogdan Krzymiñski, S³awomir Krzy-
miñski, Jan Kubicki, M. Kucharski, T. Kucharski, Zdzis³aw Kucharski,
Zdzis³aw Kuczyñski, R. Langiewicz, Lewandowski, Kazimierz £ykowski,
Zbigniew Malinowski, Czes³aw Ma³achowski, J. Marciniak, Zdzis³aw
Michalik, Miko³ajczyk, Kazimierz Miksztal, H. Mo�cipan, Wojciech
Morawski, Wies³aw Mrozik, Czes³aw Nodzak, Janusz Olejniczak,
Z. Osiñski, Pañszczyszyn, Kazimierz Pawlak, Pieni¹¿ek, Marian
Piotrowski, S. Piotrowski, Z. Piotrowski, Czes³aw Pszczó³kowski,
Miros³aw Przybysz, Jan Rêdzikowski, Radzimierski, Zbigniew Rêka-
wek, Miros³aw Rybak, K. Rydlewski, Józef Rzepa, Kazimierz Sêkowski,
W³adys³aw Sobczak, Bogdan Sobota, Z. Stasiak, Stanis³aw Stêpniak,
Marian Stobiñski, Szadkowski, Feliks Szczepañski, Ryszard Szczepañski,
Zbigniew Szczepañski, Zbigniew Szmagaj, Jan Szubert, J. Szychulski,
Ryszard Szymczak, Kazimierz T¹siorowski, Tomaszewski, Jan Troja-
nowski, J. Tru�ciñski, R. Walichnowski, J. Wardencki, T. Wasiak,
Weber, Tadeusz Wi�niewski, Witczak, Witkowski, Czes³aw Wojtalik,
Ryszard Wojtczak, Wójcicki, H. Wrzesiñski, Eugeniusz Wybrañski,
S. Ziemlewski, Józef Zió³kowski i ¯ukowski�.

PIĘŚCIARSKIE KUTNO

SKUP CEBULI
w ³usce i bia³ej

Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14
Tel.: (24) 254-69-08

607-092-666
ZAPRASZAMY

TANIE
POKOJE

od 15 z³/osobo-doba
Tel.: (24) 254-69-08

607-092-666

Edukacja m³odzie¿y
Na Stadionie Miejskim w Kutnie,
podczas Otwartego Pikniku �wiêta
Chor¹gwi £ódzkiej, policjanci
z KPP w Kutnie prowadzili akcjê
profilaktyczno-edukacyjn¹ skiero-
wan¹ do dzieci i m³odzie¿y. M³odzi
mieli okazjê zapoznaæ siê ze sprzê-
tem policyjnym, obejrzeæ radiowozy
oraz nieoznakowany motocykl bêd¹cy
na wyposa¿eniu kutnowskiej KPP.
W ramach akcji wrêczono im  rów-
nie¿ ksi¹¿eczki mówi¹ce o podsta-
wowych zasadach bezpieczeñstwa.

Przysz³a kryska �
Kutnowscy policjanci zatrzymali
28-latka (z naszego powiatu) od
kilku lat poszukiwanego 3 listami
goñczymi! Kutnowski S¹d Rejonowy
wszcz¹³ wobec niego procedurê
o wydanie europejskiego nakazu
aresztowania. Zatrzymany  ukrywa³
siê od kilku lat na terenie Wielkiej
Brytanii. Teraz bêdzie doprowadzony
do zak³adu karnego w celu odbycia
zas¹dzonej kary.

Pijacka biesiada
23-letni mê¿czyzna, wspólnie
z dwoma innymi osobami, spo¿ywa³
alkohol we w³asnym mieszkaniu na
terenie powiatu kutnowskiego. Gdy
pomiêdzy biesiadnikami dosz³o do
k³ótni 23-latek wybieg³ z mieszka-
nia. W tym czasie wspó³biesiadnicy
okradli kolegê zabieraj¹c mu sprzêt
elektroniczny, dokumenty oraz karty
bankomatowe. Kiedy wróci³ do

mieszkania nikogo ju¿ w nim nie
by³o. Zorientowa³ siê wówczas, ¿e
zosta³ okradziony i zadzwoni³ po
policjê. Mundurowi bardzo szybko
ustalili sprawców kradzie¿y. Do
zatrzymania podejrzanych dosz³o
w ci¹gu kilku godzin na jednej z
ulic Kutna. Do policyjnego aresztu
trafi³a 28-letnia kobieta i 29-letni
mê¿czyzna, mieszkañcy wojewódz-
twa mazowieckiego. Mundurowi
odzyskali równie¿ wiêkszo�æ skra-
dzionego mienia, które wróci³o do
w³a�ciciela. 13 wrze�nia 2017 roku
zatrzymani us³yszeli zarzuty kra-
dzie¿y, za co grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolno�ci.

£o� na � drodze
W Wojszycach, gmina Bedlno,
43-letni kierowca Scanii uderzy³
w na drodze w � ³osia, na którego
po uderzeniu najecha³ 60-latek pro-
wadz¹cy Volkswagena. Wskutek
odniesionych obra¿eñ zwierzê
zmar³o. Kierowcom pojazdów nic
siê nie sta³o. Obaj byli trze�wi.

Pirat drogowy
W £¹koszynie �pirat drogowy�,
jad¹cy Nissanem Almera i na zgier-
skich numerach, uderzy³ w auto
kutnianki. Poszkodowana zrobi³a
zdjêcie numeru rejestracyjnego
i auta. Na czerwonym �wietle
poprosi³a kierowcê o zatrzymanie,
bo spowodowa³ wypadek. Pirat - po
zmianie �wiat³a - uciek³ w stronê
Nowej Wsi. W aucie oprócz 18-19-
letniego kierowcy by³ ch³opak

i jego dziewczyna. Poszkodowana
przekaza³a zdjêcia policji.

Kraksa
W podkutnowskich Zawadach zde-
rzy³y siê dwa auta osobowe. 45-latek,
kieruj¹cy Mercedesem, wymusi³
pierwszeñstwo na skrzy¿owaniu
i zderzy³ siê innym Mercedesem.
Poszkodowane zosta³y dwie kobiety.
Jedna dozna³a skrêcenia krêgos³upa
szyjnego, a druga lekkich obra¿eñ
cia³a. Przewieziono je do KSS.

Na dwóch gazach
33-letni mieszkaniec Kutna,  jad¹c
w kierunku Szczawina Ko�cielnego
(powiat gostyniñski), zauwa¿y³
jad¹cego �wê¿ykiem� Volkswagena,
co wskazywa³o na jazdê po wypi-
ciu. Powiadomi³ dy¿urnego z go-
styniñskiej komendy umo¿liwiaj¹c
szybk¹ reakcjê policjantom. 59-letni
kierowca VW mia³ we krwi ponad
2,5 promila alkoholu.

Z³odziejskie wyczyny
W Mi³osnej, gmina Kro�niewice,
do niezamkniêtego gara¿u dosta³
siê z³odziej. Ukrad³ myjkê ci�nie-
niow¹.

Denat
W Zleszynie, gmina Bedlno na
DK 92, samochód Iveco kierowany
przez 47-latka z koniñskiego
potr¹ci³ pieszego. 60-latek, który
przechodzi³ w miejscu niedozwo-
lonym, nie ¿yje.

W �wiêto Ró¿y
W Kutnie, podczas �wiêta Ró¿y, na

ulicy Barlickiego policjanci zatrzy-
mali czterech m³odzieñców, którzy
wywo³ali bójkê. Mê¿czy�ni w wie-
ku od 17 do 26 lat, pod wp³ywem
alkoholu, trafili do aresztu. Jedna
osoba zosta³a poszkodowana.
Awanturnikom grozi do trzech lat
odsiadki.

Pancerfaust w �Mi³once�
W gminie Kro�niewice, w rzece
Mi³once, podczas prac melioracyj-
nych robotnicy znale�li �pancerfau-
sta� z II wojny �wiatowej. To nie
pierwsze takie znalezisko w rzeczce
skrywaj¹cej niebezpieczne sekrety.
Tym razem by³a to broñ u¿ywana
przez Niemców w czasie II wojny
�wiatowej. Saperzy zabrali niewy-
buch na poligon.

Nieszczê�liwy wypadek
W lunaparku, podczas �wiêta Ró¿y,
w wypadku ucierpia³ 13-letni ch³opiec.
W czasie jazdy elektrycznym samo-
chodzikiem dosz³o do awarii.
Uszkodzony przewód, zasilaj¹cy
samochodzik, wpad³ do wnêtrza.
Ch³opiec dozna³ poparzenia po�lad-
ków drugiego stopnia.

Czerwony kur
W Kutnie, na ulicy Przemys³owej,
w opuszczonym budynku po starej
hurtowni Herbapol zapali³y siê
�mieci. Ogieñ obj¹³ dach z desek
i pokryty pap¹,  strop. Gasi³y go
4 jednostki stra¿y po¿arnej: dwa
zastêpy PSP Kutno oraz OSP Ko-
madzyn i Grochów.

Podejmê siê opieki nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202
Sprzedam mieszkanie 60 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 502-810-282
Sprzedam apartament �S³oneczne
tarasy� 65 m2+51 m2, taras albo
zamieniê na bloki I, II p. Tel. 734-
164-068
Zamieniê mieszkanie M4 na 2-po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Wynajmê mieszkanie 38 m2 (firmie)
w centrum, umeblowane, II p, dwa
pokoje, balkon. Tel. 24 356-60-87
Wynajmê mieszkanie w Kutnie,
II piêtro, 2 pok.+k+³, 49 m2, czê-
�ciowo umeblowane i wyposa¿one.
Tel. (po 16.00) 691-620-644
Sprzedam dom 55 m2 + 2 gara¿e
na dzia³ce 331 m2 w Kutnie. Cena
do negocjacji. Tel. 24 253-59-63,
24 253-71-18
Sprzedam dom 80 m2 w Kro�nie-
wicach, dzia³ka 1000 m2. Tel. 694-
355-745, 505-072-578
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny 120 m2

wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy trasie A2
w miejscowo�ci Azory k/Kutna.
Tel. 782-757-931
Sprzedam posesjê 400 m2 z budyn-
kami w Grotowicach, gmina Opo-
rów. Tel. 723-052-740
Sprzedam nieruchomo�æ 0,62 ha,
budynek 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam nieruchomo�æ 5 ha ziemi
dom piêtrowy i budynki gospodarcze
Pniewo gm. Bedlno. Tel. 513-243-164
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD �Kolejarz� ul. Kro�niewicka
(ogród nr 1). Tel. 660-704-149
Sprzedam dzia³ki budowlane Nowa
Wie� k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³ki rolne i ³¹ki przy
trasie Wa³y � M³ogoszyn. Tel. 603-
036-582

Sprzedam dzia³kê z lasem w Sokol-
nikach k/Ozorkowa z domem piê-
trowym 158 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam ziemiê orn¹ 2,13 ha oraz
dzia³ki budowlane w ¯urawieñcu.
Tel. 691-507-568
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ 380 m2,
ogrodzona, altana, pr¹d, woda.
ROD Kutno � Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam dzia³kê budowlano-roln¹
0,46 ha z domem i budynkami
gospodarczymi w Bo¿ej Woli. Tel.
507-842-155
Sprzedam dzia³ki budowlane (oko-
lice os. domków jednorodzinnych
£¹koszyn). Tel. 603-743-182
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
w ROD �Wzgórze�, ul. Graniczna.
Tel. 24 253-37-45
Sprzedam dzia³kê na ROD �Z³ota
Ró¿a�, domek, energ. elektr., woda.
Tel. 508-450-819
Wydzier¿awiê plac 1,5 ha w Mali-
nie. Media. Wêze³ A1. Tel. 661-
226-056; 665-487-680
Sprzedam samochód Suzuki Swift
2006 r., 1,3 benzyna, czarny meta-
lik, klimatyzacja, komplet opon
zimowych. Tel. 510-112-835
Sprzedam Skodê Felicja (poj. sil.
1,3), rocznik 1996. Op³acona. Stan
dobry. Tel. 666-104-192
Sprzedam tanio piêknie wydane
ksi¹¿ki oraz serial USA na DVD
�Pogoda dla bogaczy�. Tel. 604-
254-132
Sprzedam 2 szafki kuchenne � nie-
u¿ywane. Tel. 692-128-631 i 696-
508-588
Sprzedam wózek dzieciêcy EKO
SHELL BABYACTIVE 3 w 1
w dobrym stanie. Tel. 509-644-086.
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿naKoszykówkaKickboxing

W Macedonii, w mie�cie Skopje, odby³y siê Mistrzostwa Europy Juniorów
i Kadetów w kickboxingu. W turnieju udzia³ wziê³a Anna Justyñska,
zawodniczka M³odzie¿owego Domu Kultury i Akademii Sportów Walki
i Rekreacji Alex Kutno, a na co dzieñ uczennica Gimnazjum w Strzelcach.
Ania, kadetka starsza w formule kick light w kategorii wagowej 60 kg,
w wyniku rywalizacji zajê³a 9 miejsce. W swojej pierwszej przedwalce
trafi³a pechowo na siln¹ Wêgierkê i po ciê¿kim boju musia³a uznaæ jej
przewagê. Jak siê pó�niej okaza³o przeciwniczka Ani zosta³a Mistrzyni¹
Europy! Pomimo przegranego debiutu na tak wa¿nej imprezie Ania
powiedzia³a, ¿e siê nie poddaje, wyci¹gnê³a lekcjê z pora¿ki i dalej szli-
fuje swoje umiejêtno�ci do kolejnych turniejów oraz zawodów. Dodajmy,
¿e Ania jest tegoroczn¹ wicemistrzyni¹ Polski w kick light i kadrowiczk¹
Polski w tej¿e formule.
- Jestem bardzo zadowolony z postawy i zaanga¿owania mojej zawod-
niczki - powiedzia³ trener Aleksander Grabowski. Ania pokaza³a serducho
do walki i kawa³ dobrego kickboxingu - doda³.
Aby wyjechaæ na mistrzostwa nasza zawodniczka odby³a 2 konsultacje
z Kadr¹ Narodow¹ Polski, w wyniku czego zosta³a zakwalifikowana do
udzia³u w turnieju. W okresie wakacyjnym poprzedzaj¹cym mistrzostwa
Ania ciê¿ko trenowa³a z kole¿ankami i kolegami oraz trenerami klubowymi.

BRAWO ANIA

W mistrzostwach Europy startowa³o 1.563 zawodniczek i zawodników
z 37 krajów, w tym 150-osobowa polska kadra narodowa. Reprezentanci
Polski wywalczyli 66 medali - 9 z³otych, 11 srebrnych i 46 br¹zowych
w macedoñskim Skopje.
- Bardzo dziêkujemy za wsparcie finansowe i pokrycie kosztów wyjazdu
Urzêdowi Gminy Strzelce, a w szczególno�ci wójtowi Tadeuszowi Kacz-
markowi - dodali trenerzy Aleksander Grabowski i Mariusz Konwerski.

Intensywnie przygotowywa³a siê do sezonu 2017/2018 w I lidze PZKOSZ
dru¿yna Jaros³awa Krysiewicza i jego asystenta Krzysztofa Szablowskiego
(fizjoterapeuta Witold Paradowski) rozgrywaj¹c mecze kontrolne z prze-
ciwnikami z ró¿nych lig. Oto rezultaty: z WKS �l¹sk Wroc³aw 81:74
(w kwartach 23:11, 24:22, 28:20, 6:21); ze Stal¹ Ostrów Wielkopolski
84:63 (23:13, 16:20, 16:19, 29:11); z Anwilem W³oc³awek 75:87 (20:33,
20:25, 19:15, 16:14), z Poloni¹ Prudnik 96:69 (22:22, 24:15, 31:17, 19:15);
z Jamalexem Polonia 1912 Leszno Wlkp. 79:68 (16:26, 23:25, 18:29,
22:18). W dru¿ynie z grodu nad Ochni¹ grali: Arkadiusz Kobus (kapitan),
Micha³ Marek, Mateusz Zêbski, January Sobczak, Szymon Pawlak, Micha³
Pop³awski, Przemys³aw Tradecki, Tomasz Wojdy³a, Mateusz Æwirko-
Godycki, Damian Antczak, Mateusz Szwed, Artur Lewandowski, Damian
Janiak, Dawid Adamczewski; managerem zespo³u jest Dorian Koralewski.
W rozgrywkach I ligi mê¿czyzn bior¹ udzia³ dru¿yny: KK Warszawa,
Biofarm Basket Poznañ, Enea Astoria Bydgoszcz, Jamalex Polonia 1912
Leszno Wielkopolskie, Polfarmex Kutno, Siarka Tarnobrzeg, Pogoñ Prudnik,
Spójnia Stargard  Szczeciñski, KSK Noteæ Inowroc³aw,  Zetkama Doral
Nysa K³odzko, Elektrobud Investment ZB Pruszków, Energa Kotwica
Ko³obrzeg, Sokó³ £añcut, R8 Basket AZS Politechnika Kraków, SKK
Siedlce, WKS �l¹sk Wroc³aw, GKS Tychy. Zespo³y graj¹ systemem ka¿dy
z ka¿dym w dwóch rundach (mecz i rewan¿). Te, które zajm¹ miejsca 1-8,
bêd¹ uczestniczyæ w Etapie 2 � play off, natomiast ekipy z lokat 9-10
koñcz¹ rywalizacjê w sezonie po Etapie 1. Dru¿yny, które uplasuj¹ siê na
miejscach 11-16 bêd¹ graæ w Etapie 2 � play out. Team, który zajmie
miejsce 17, koñczy rywalizacjê w sezonie po Etapie 1 i traci prawo gry
w I lidze mêskiej.

Polfarmex Kutno � Astoria Bydgoszcz 80:81
(w kwartach: 17:20, 21:22, 26:18, 16:21)

Nasi wygrali turniej w £owiczu pokonuj¹c miejscowego Ksiê¿aka 96:75
i KS Stal Ostrów Wlkp. 87:68.

PRZED SEZONEM
Trzecie zwyciêstwo z rzêdu odnios³a dru¿yna trenerów Dominika Tom-
czaka i Jacka Walczaka w mistrzostwach ³ódzkiej klasy A. Kutnianie graj¹c
u siebie pokonali po dobrej grze ambitny zespó³ z R¹bienia.

KS II Kutno � Victoria R¹bieñ  4:1 (3:1)
Bramki dla zespo³u, który spotkania o punkty rozgrywa na ul. ks. Oziê-
b³owskiego, zdobyli: na 1:0 � Damian Kozanecki (5), na 2:0 � Adrian
Krzymieniewski (9), na 3:0 � Dominik Dêbowski (15), i przy stanie 3:1
Micha³ Wietrzyk (75) na 4:1. Po tym meczu rezerwy pierwszego zespo³u
�Kutna�, maj¹ce aspiracjê na kolejny awans � tym razem do ³ódzkiej klasy
okrêgowej � s¹ liderem tabeli i tak trzymaæ!

KS II Kutno � Malina Pi¹tek  11:0 (8:0)
Bramki: Dêbowski - 4, Kozanecki - 2, Mateusz Motylewski - 2, Krzymie-
niewski, Bartosz Kapruziak, Wietrzyk.

KS II NA FALI

W siódmej kolejce mistrzostw IV ligi ³ódzkiej dru¿yna Andrzeja Grze-
gorka mimo uzyskanego � i to na wyje�dzie � remisu nie wyra¿a³a spe-
cjalnej rado�ci. I nie ma siê co dziwiæ, bo znów bramkê na wagê trzech
punktów, straci³a na 10 sekund przed koñcem dogrywki (90+5) z rzutu
wolnego skutecznie wykonanego przez Krystiana Bo¿yka. Kutnianie zdo-
byli gola w 10 minucie. Rzut ro¿ny wykonywa³ Arkadiusz Mysona. Pi³ka
trafi³a na g³owê Macieja Kowalczyka i � Nasi skakali z rado�ci. Potem
by³o jeszcze kilka okazji na podwy¿szenie wyniku, ale futbolówka jako�
nie chcia³a wpa�æ do bramki gospodarzy. Na dodatek mocno w grze prze-
szkadza³ silny wiatr. To spotkanie trafnie oceni³ kierownik teamu z Kutna
Andrzej Królak: �Ten remis wyra�nie nam nie zasmakowa³�.

Stal Niewiadów - KS Sand Bus Kutno 1:1 (0:1)

MIELI ZNÓW PECHA!

W bardzo dobrze zorganizowanym prze Koszykarski Klub Sportowy �Pro-
Basket Kutno� VII ju¿ Ogólnopolskim �Turnieju Kadetek� rocznika 2002
i m³odszych �Sirmax Cup� o puchar prezydenta miasta Kutna wziê³y udzia³
dru¿yny: UKS Basket Aleksandrów £ódzki, MMKS Katarzynki Toruñ,
UKS Basket Zgorzelec, MKS MOS Wroc³aw, PTK Szok Pabianice i KKS
Pro-Basket Kutno (trener Adam Paw³owski).

DRUGIE MIEJSCE „KUTNA”
Dru¿yna trenera Andrzeja Grzegorka wygra³a z ambitnie prezentuj¹cym
siê na boisku w Kutnie zespo³em z Przedborza. Wynik móg³by byæ du¿o
lepszy, gdy¿ nasi mieli du¿o sytuacji na gole; wymienimy tylko niewyko-
rzystany rzut karny przez Rafa³a Serwaciñskiego w 83 minucie (strza³ w
poprzeczkê), czy uderzenie Adriana Kralkowskiego w 87 minucie (strza³
w s³upek). W 50 minucie by³o 3:0 dla gospodarzy i jakby wszystko siê �
zaciê³o. Go�cie (trener Rafa³ Rabenda)  wykorzystali b³êdy defensywy
�Kutna� i zdobyli dwa gole. Wygrana cieszy mimo wszystko!

KS Sand Bus Kutno � MKS Pilica Przedbórz 3:2 (2:0)
Gole: 1:0 - Rafa³ Serwaciñski (9); 2:0 - Oskar Szumer 15 �wietnie podanie
Bartosza Placka; 3:0 � Przemys³aw Nawrocki (50), asysta Placek; 3:1 �
Wiktor Majewski (59), 3:2 � Krzysztof Ruszkiewicz (90). Nale¿y pod-
kre�liæ, ¿e kutnianie od 34 minuty grali w �10�, gdy¿ za 2 ¿ó³te kartki
czerwon¹ otrzyma³ Patryk Retkowski.

Ostrovia Ostrowy � KS II Kutno 0:0
Mecz ten � IV kolejki ³ódzkiej klasy A � by³ zarazem derbami Ziemi
Kutnowskiej. Sta³ na dobrym poziomie. Cieszy punkt na boisku gro�nej
zawsze Ostrovii, choæ podopieczni Dominika Tomczaka i Jacka Walczaka
mieli wiele okazji na bramki (m.in. poprzeczka, s³upek).
Nieoczekiwanie team kutnowski uleg³ w Be³chatowie � w IX kolejce
mistrzostw IV ligi ³ódzkiej � silnym rezerwom II-ligowego GKS-u. Gra³o
w nim bowiem 6 zawodników z podstawowego sk³adu. Nic dziwnego, ¿e
kutnianie � mimo ambitnej postawy � nie mieli nic do powiedzenia.

GKS II Be³chatów � KS Sand Bus Kutno 3:1 (2:0)
Bramki: 1:0 � Micha³ Ciarkowski (13), 2:0 � Damian Chwa³owski (40),
2:1 � Przemys³aw Nawrocki (48), 3:1 � B³a¿ej Zieliñski (64).

Z RÓŻNYM SKUTKIEM...

Mecze sta³y na dobrym poziomie. Uzyskano rezultaty: Kutno - Pabianice
57:69, Wroc³aw - Toruñ 48:46, Zgorzelec - Aleksandrów £. 69:28, Kutno
- Wroc³aw 65:19, Aleksandrów £. - Pabianice 39:95, Zgorzelec - Toruñ
79:32, Pabianice - Wroc³aw 63:32, Aleksandrów £. - Toruñ 55:52, Kutno -
Zgorzelec 51:52, Aleksandrów £. - Wroc³aw 24:60, Zgorzelec - Pabiani-
ce 52:64, Kutno - Toruñ 64:39, Zgorzelec - Wroc³aw 38:42, Pabianice -
Toruñ 77:28 i Kutno - Aleksandrów £. 68:31. Trzydniowe zawody, które
rozgrywane by³y w go�cinnej hali SP nr 6, wygra³ zespó³ z Pabianic (trener
Marzena G³aszcz) przed Kutnem, Zgorzelcem, Wroc³awiem, Aleksandro-
wem £. i Toruniem. Dru¿yna kutnowska gra³a w sk³adzie (obok zdobyte
punkty): Justyna Kozarska 19, Julia Myszkowska � kapitan 73, Aleksandra
¯urawik 9, Kinga Stasinowska 30, Gabriela Nadolska 27, Inga Wo�niak 57,
Nikola Go³êbiewska 6, Zuzanna Sikorska 32, Natalia Pietrzak 38, Ma³go-
rzata Jab³oñska 0, Weronika Zalewska 5, Natalia Go³ofit 9. MVP turnieju
zosta³a Natalia Janitzka (Pabianice). W�ród dziewcz¹t KKS Pro-Basket
Sirmax za wyró¿niaj¹c¹ siê zawodniczkê uznano Kingê Stasinowsk¹,
a w pi¹tce turnieju znalaz³a siê Julia Myszkowska.

Okaza³e puchary i nagrody wrêcza³, ku rado�ci zawodniczek i ich trenerów,
przedstawiciel �Sirmaxu� Kornel Ko³om³ocki. Warto podkre�liæ specjalny
upominek �Sirmaxu� dla najm³odszej zawodniczki �Kutna� Weroniki
Zalewskiej i fakt, ¿e dru¿yny wyje¿d¿aj¹ce z grodu nad Ochni¹ mia³y ³zy
w oczach. O czym� to �wiadczy! Brawo organizator KKS Pro-Basket Kutno
i oczywi�cie �Sirmax�. Sêdziowali: Jakub £ukasiewicz, Sebastian
Kozio³, Przemys³aw Ko³odziejczak; sekretarzem turnieju by³a Paulina
Kacprowicz, a opiekê medyczn¹ sprawowa³a Lucyna Urbañczyk. Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Pi³karz - zawodnik (1969-1975), cz³onek Zarz¹du i dzia³acz sportowy
�Kutnowianki � i Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� w sekcji
pi³ki no¿nej. Interesowa³ siê wszystkimi dziedzinami polskiego sportu.
By³ �alf¹ i omeg¹� informacji o zawodnikach i ich osi¹gniêciach.
Kole¿eñski i bardzo kontaktowy w spotkaniach towarzyskich.
Odznaczony Srebrn¹ Odznak¹ PZPN. CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!

Kole¿anki i koledzy

Z ¿a³obnej karty

Ś.P.

Marek Ryszkiewicz
5 sierpnia 1951 r. – 14 września 2017 r.

W hali SP nr 2 rozegrano po raz trzeci z rzêdu ogólnopolskie zawody
z udzia³em tak¿e zawodników z Niemiec, Ukrainy. W�ród nich by³o trzech
z Kutna. W�ród zaproszonych go�ci byli tak¿e uznani bokserzy, medali�ci
mistrzostw �wiata i Europy � Henryk Petrich, Grzegorz i Pawe³ Skrzeczowie.
Szerzej o tej imprezie � zorganizowanej pieczo³owicie przez £ódzki Zwi¹zek
Bokserski i Kutnowskie Stowarzyszenie Bokserskie �Stal� � w nastêp-
nym numerze �P¯K�.

UDANE ZAWODY
Boks

INAUGURACJA NA MEDAL
Pierwszy mecz w I lidze PZKosz kutnianie pod wodz¹ trenerów - Jaros³awa
Krysiewicza i Krzysztofa Szablowskiego, mog¹ uznaæ za bardzo udany.
Wygrali zas³u¿enie z utytu³owanym przeciwnikiem, który gra³ dobrze,
ale kutnianie... �wietnie.

Polfarmex Kutno - WKS �l¹sk Wroc³aw 86:74
(w kwartach: 25:14, 17:19, 25:16, 19:25)

Kutno: Micha³ Marek (7) , Mateusz Zêbski (11), January Sobczak (8, 2x3),
Szymon Pawlak (3), Arkadiusz Kobus (9), Micha³ Pop³awski (2), Prze-
mys³aw Tradecki (12, 4x3), Damian Antczak (2), Mateusz Szwed (12),
Damian Janiak (13), Dawid Adamczewski (7).
Nastêpny mecz w Kutnie 14 pa�dziernika o godz. 17:30 z Zetkam¹ Doral
Nysa K³odzko.



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 18/463 • 28 WRZEŚNIA 2017 R.18

¯YCIE ROZRYWKOWE

Wydawca: FOR-PRESS 99-300 KUTNO, UL. KRÓLEWSKA 47.
Redakcja �P¯K�: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47, tel. (0-24) 355-10-00, tel./fax
(0-24) 355-10-02. E-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl;   www.zyciekutna.pl
Redaktor naczelny dr Andrzej Stelmaszewski. Sekretarz redakcji - korekta
Jerzy Papiewski. Zespó³ redakcyjny: Bogdan Gajewski - dzia³ regionalny, pre-
wencji i prawa, Jerzy Ka³u¿ka - rozrywka, Andrzej Bieñkowski - dzia³ miejski,
Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Krzysztof Stelmaszewski - wspó³praca redak-
cyjna. Oddano do druku 25 wrze�nia 2017 roku, godz. 8.30.
Druk: Drukarnia ZPR Media S.A., Warszawa, ul. Jubilerska 10A. Nak³ad mini-
malny - 10.050 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, a tak¿e nie odpowiada za tre�æ og³oszeñ
i tekstów promocyjnych.

POWIAPOWIAPOWIAPOWIAPOWIATOWETOWETOWETOWETOWE

ŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNA

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 463

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: K1-D5-C2-M9 D12-M2-E8-C7-A4-G7
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Zbigniew Popadiuch specjalnie dla �P¯K�

RODEM Z KUTNA (cz. VI)
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Mali i duzi skrzydlaci migranci, gdy nadchodzi czas, zbieraj¹ siê
w stada, formuj¹ klucze i wyruszaj¹  w licz¹c¹ wiele tysiêcy kilome-
trów podró¿. Niestety, jest ona dla nich pe³na zagro¿eñ i czyhaj¹cej
zewsz¹d �mierci. Mimo to, co roku, otwarci na zew natury  przygoto-
wuj¹ siê do drogi intensywnie  ¿eruj¹c i nabieraj¹c si³.

Fenomen natury, czy wyrok losu?

MIGRACJE PTAKÓW

W tym okresie wzmacnia siê ich serce i miê�nie. Zwiêksza ilo�æ czer-
wonych cia³ek we krwi. Ruszaj¹c w drogê, by trafiæ do celu, kieruj¹
siê wzrokiem i po³o¿eniem s³oñca, albowiem topografia terenu stanowi
dla ptaków swoist¹ mapê. Podró¿uj¹ równie¿ noc¹. To genialni wprost
nawigatorzy.
Sw¹ wêdrówkê odbywaj¹ etapami. Podczas przelotów napotykaj¹ góry,
morza i pustynie. Trafiaj¹ na burze piaskowe i mg³ê. Gdy podczas
podró¿y u ptaków, które nie mog¹ przerwaæ lotu i odpocz¹æ, zostanie
zu¿yty t³uszcz zaczynaj¹ spalaæ siê miê�nie.
Na krañcu Sahary znajdowane s¹ stada martwych ptaków. Okazuje
siê, ¿e dolecia³y tam i umar³y. Ich miê�nie wypalone zosta³y w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy prze¿ycie.
Co prawda, natura nie zawsze jest ³askawa, lecz gdy do niej  do³¹cza
Homo Sapiens: montuj¹c wiatraki, wie¿owce z lustrzanymi szybami
w oknach, zastawia sid³a i  zaczyna strzelaæ, to wtedy dla wêdrowców
zaczyna siê droga �mierci� gin¹ masowo. Jedne natychmiast, inne
w strasznych mêczarniach. Samotne i ranne dogorywaj¹ przez kilka
dni w krzakach i kana³ach.
Ju¿ w Polsce �mieræ dosiêgnie kilkadziesi¹t tysiêcy ptasich  istot. Gdy
dotr¹ nad Morze �ródziemne to na ca³ym pasie wybrze¿a i na Malcie,
czekaj¹ k³usownicy. Setki tysiêcy ptaków zostaje bez powodu, dla
sportu, zabite lub z³apane w sid³a p³ac¹c za przelot najwy¿sz¹ cenê.
Wiele z nich to gatunki zagro¿one wymarciem.
Ci, którym udaje siê omin¹æ ob³awê i przelecieæ cie�niny Bosfor
i Dardanele, gin¹ z r¹k z³oczyñców nad Libanem. Podobnie jest
w pobli¿u Gibraltaru.

Unia Europejska szacuje straty w�ród  migrantów na wiele milionów
ptasich istnieñ. Czy jednak czyni cokolwiek, by ukróciæ ten barba-
rzyñski proceder? Ocala³e lec¹ dalej, lecz w g³êbi Afryki jest niewiele
lepiej, a przecie¿ czeka je droga powrotna� Tragiczne i niewiary-
godne, a jednak prawdziwe.
Wa¿ne:
Zbli¿a siê �wiatowy Dzieñ Zwierz¹t, obchodzony 4 pa�dziernika
w dniu �w. Franciszka z Asy¿u - patrona zwierz¹, ekologii i ekologów.

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Poziomo: A-1. Nie jedno w naszej krzy¿ówce A-7. Iglasty
na piêciolinii B-9. Kamieñ szlachetny C-1. Cz³owiek ob³udny,
fa³szywy D-9. Boles³aw Chrobry E-1. Kurort w Belgii E-5.
Pokrycie niektórych ryb G-1. Tytu³ jednej z piosenek Maryli
Rodowicz I-1. Na g³owie stra¿aka I-6. Wymar³y ptak z wyspy
Mauritius J-9. �... w koronie� K. Kutza K-1. Piosenka Czer-
wonych Gitar L-9. Czasem lepiej go trzymaæ za zêbami M-1.
�Wyspa ...� - powie�æ Joanny Bator (czasem krêci siê w oku)
M-5. Dychawica.

Pionowo: 1-A. Porwa³ Persefonê 1-I. Film A. Wajdy 2-E.
Zarozumialstwo 3-A. Szarfa noszona w staro¿ytnym Rzymie
przez cesarzy 3-I. Dziedzina 4-F. S³odki na jêzyku 5-A. Uparte
zwierzê 5-J. Królowa kwiatów 6-E. Usystematyzowanie 7-A.
Przerzut pi³ki tenisowej z jednego rogu kortu na drugi (prze-
ciwnika) 7-I. Wierzchnia szata liturgiczna kap³ana w czasie
mszy 9-A. Uczta po obrzêdzie pogrzebowym 9-I. Prawo swo-
bodnego wyboru obywatelstwa 11-A. P³yn do rozpylania 11-I.
Przestrach 13-A. Dokonuje na postoju wojskowego zwiadu
13-I. Obok Jontka w operze St. Moniuszki.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Józef Kêpiñski z P³ocka. Swoje pierwsze prace wystawia³ na Ogólno-
polskich Kutnowskich Jarmarkach Ró¿anych. Od 1988 roku mieszka
w Bielsku-Bia³ej. W tym piêknym podbeskidzkim mie�cie wykona³
ponad 2400 prac malarskich i to ró¿nymi technikami. Sta³ siê s³aw-
nym. Wspó³pracuje z licznymi  placówkami upowszechniania kultury,
gdzie s¹ wystawiane jego dzie³a. Pracuje w Fabryce Samochodów
Ma³olitra¿owych. S³ynna jest jego kolekcja pt. �Bielszczanie znani
i nieznani�. Podejmuje siê tematów, w które nikomu nie op³aca siê
nawet zag³êbiæ. Ma talent i niezwyk³e predyspozycje do jako�ci pracy
twórczej. To istna maestria! W poprzednich piêciu numerach �Powia-
towego ¯ycia Kutna� pokazali�my jego �24 dzie³ka�. By³y to przede
wszystkim portrety ludzi sztuki, piosenki, estrady, teatru i sportu
bezpo�rednio zwi¹zanych z regionem bielsko-bialskim. W tym nu-
merze prezentujemy ich cztery, a s¹ to: 1. Gothreich Heinrich Bach
(prawnuk J.S. Bacha) � organista ko�cio³a ewangelicko-augsburskiego,
2. Anna Pawlusiak � narciarstwo (olimpijka), 3. Emil Zegad³owicz
� pisarz, 4 Aleksandra Zawieruszanka � aktorka. Jeste�my dumni, ¿e
dziêki uprzejmo�ci Zacnego Zbigniewa Popadiucha mogli�my pokazaæ
choæ czê�æ bogatego Jego dorobku. Bohater naszego cyklu utrzymuje
sta³y kontakt z naszym Kutnem, a ostatnio zacz¹³ wspó³pracê z Towa-
rzystwem Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Jego skromno�æ na co dzieñ
jest godna uwagi, zw³aszcza ¿e jest cz³owiekiem sukcesu. Gratulujemy
tego i ¿yczymy Mu tylko pomy�lno�ci i sukcesów w ¿yciu.

Jerzy Papiewski

W tym numerze prezentujemy, po
raz ostatni, dotychczasowy dorobek
artystyczny Naszego Ziomka i Przy-
jaciela ca³ej Ziemi Kutnowskiej.
Ten nieprofesjonalny artysta urodzi³
siê w Kutnie 27.11.1955 roku.
W grodzie nad Ochni¹ ukoñczy³
Technikum Mechaniczne (wycho-
wawca Kazimierz Pietrzak). Praco-
wa³ potem w Fabryce Maszyn
Rolniczych �Kraj� jako �lusarz
narzêdziowy. Malarstwa uczy³ siê
sam, w Kutnowskim Domu Kul-
tury. Du¿o dobrego w kszta³towaniu
osobowo�ci artystycznej (malar-
stwo) pana Zbyszka wniós³ prof.
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
10 października 2017 r.

Jest to szczególne miejsce dla nas, Kutnian, bowiem to tu zosta³o
zamordowanych prawie osiem tysiêcy ¯ydów - mieszkañców
Kutna. Mieszkañcy Kutna z³o¿yli pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
zag³adê kutnowskich ¯ydów wi¹zankê bia³o-czerwonych kwia-
tów i chwil¹ zadumy uczcili pamiêæ o spo³eczno�ci ¿ydowskiej
zamieszkuj¹cej Kutno przed II wojn¹ �wiatow¹. Zwiedzaj¹cy
uczestniczyli tak¿e w uroczysto�ciach upamiêtniaj¹cych pomor-
dowanych Polaków, ¯ydów i Cyganów w niemieckim Obozie
Zag³ady Kulmhof w Che³mnie nad Nerem.

OBÓZ ZAGŁADY

Uroczyst¹ mszê �wiêt¹ w intencji Pomordowanych w obozie i ofiar
II wojny �wiatowej odprawi³ Ordynariusz Diecezji W³oc³awskiej
biskup Wies³aw Mering. W uroczysto�ciach uczestniczyli przed-
stawiciele wielu wyznañ, religii oraz narodowo�ci. W tym roku
wyj¹tkowo z uwagi na deszczow¹ pogodê msza �wiêta odby³a siê
w ko�ciele parafialnym. Wyjazd do Che³mna nad Nerem zosta³
dofinansowany z bud¿etu prezydenta miasta Kutna.

Pierwsza czê�æ mia³a charakter sakralny i odby³a siê w lesie Strzegocin.
My�liwi wybudowali tam kapliczkê po�wiêcon¹ �w. Hubertowi � patro-
nowi ³owów. Jej po�wiêcenia dokona³ JE Biskup £owicki ks. prof.
Andrzej F. Dziuba w asy�cie 7 ksiê¿y. Tam¿e celebrowa³ mszê polow¹
w intencji my�liwych.

„DZIKI” MAJĄ 70 LAT

W imieniu ³owców kapliczkê powitali: senior ko³a okoliczno�ciowym
wierszem i Zarz¹d � bukietem bia³o-czerwonych ró¿. Uroczysto�ci asy-
stowa³y poczty sztandarowe organizacji ³owieckich oraz Zespó³ Muzyki
My�liwskiej �Durlakowskie Rogi� z Dolnego �l¹ska. Druga czê�æ odby³a
siê w lesie Raciborów w Siedlisku Ko³a. Go�æmi byli m.in. kap³ani z JE
Biskupem Andrzejem Dziub¹ na czele, starosta kutnowski Krzysztof
Debich, prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski, wójt gminy Kutno
Jerzy Bry³a, a tak¿e komendanci Policji i Stra¿y Po¿arnej. Przybyli tak¿e
przedstawiciele w³adz ³owieckich i s¹siednich Kó³ £owieckich na czele
z ³owczym okrêgowym z P³ocka, dr. Markiem Zaborowskim. Oczywi�cie,
najwa¿niejszymi go�æmi by³y rodzinny jubilatów. Zebranych powita³ prezes
Zarz¹du Ko³a Karol Olesiñski. O siedemdziesiêciu latach najstarszego
kutnowskiego ko³a opowiada³ jego senior Kazimierz Ci¹¿ela. On to rów-
nie¿ asystowa³ ³owczemu okrêgowemu podczas dekoracji odznaczeniami
�Za zas³ugi ³owieckie�.

Sztandar Ko³a udekorowano Br¹zowym Medalem Zas³ugi £owieckiej,
Z³oty Medal otrzyma³ ³owczy Ko³a Wojciech Chodorowski, Srebrne Medale
otrzymali: Piotr Olesiñski, Leszek Przybylski i Jan Sakson, za� br¹zowymi
Medalami odznaczono: Dariusza K³osiñskiego, Ma³gorzatê Krokowsk¹-
Paluszak oraz ksiêdza Tadeusza �wi¹tka � równie¿ cz³onka Ko³a.

Za d³ugoletnie cz³onkostwo w Kole (jubileusze indywidualne) prezes
Zarz¹du wrêczy³ my�liwym dyplomy, a za wybitne zas³ugi dla Ko³a uho-
norowano nimi ksiêgow¹ Iwonê Krokowsk¹ i kronikarkê Mariolê Olesiñ-
sk¹. W trakcie czê�ci oficjalnej tegoroczny wychowanek Ko³a Tomasz
Wac³awski z³o¿y³ �lubowanie my�liwskie, a patronowa³ mu jego sta¿owy
opiekun, ojciec Wojciech Wac³awski. Po okoliczno�ciowych wyst¹pie-
niach go�ci przyszed³ czas na my�liwsk¹ biesiadê. W jej trakcie wys³u-
chano koncertu muzyki my�liwskiej w wykonaniu �Durlakowskich Ro-
gów�. Degustuj¹c pieczonego dzika my�liwi i ich go�cie �wiêtowali do
pó�nych godzin wieczornych.

W spotkaniu uczestniczy³o 35 osób. Byli w�ród nich  podopieczni MOPS�u,
mieszkañcy o�rodka i zaprzyja�nieni go�cie oraz � oczywi�cie � inicjatorzy
spotkania, cz³onkowie DKK przy ul D¹browskiego. Tematem spotkania
by³ zdrowy tryb ¿ycia i przeciwdzia³anie naturalnym nastêpstwom procesu
starzenia siê. W centrum zainteresowania i dyskusji znalaz³a siê, jak przy-
sta³o na mi³o�ników ksi¹¿ki, popularno�naukowa lektura doktora Franka
Lipmana �Wiek to nie wyrok�, wydana przez Wydawnictwo Vital Gwa-
rancja Zdrowia w Bia³ymstoku w 2016 r. Doktor Lipman szczegó³owo
opisuje, jak radziæ sobie z zaburzeniami funkcjonowania organizmu,
nadwag¹, zmêczeniem, z³ym samopoczuciem i jak zachowaæ witalno�æ,
optymizm i smuk³¹ sylwetkê niezale¿nie od wieku. Rady te, oparte na
badaniach naukowych, zosta³y zaprezentowane w sposób przystêpny i zro-
zumia³y, w formie przydatnego poradnika. Uczestnicy spotkania wnikliwie
starali siê zg³êbiaæ sekrety d³ugowieczno�ci.
Instruktor Paulina Bagrowska, kieruj¹c dyskusj¹, wskaza³a ³atwe i skuteczne
sposoby na cofniêcie wskazówek zegara i osi¹gniêcie optymalnego zdrowia.
Wszyscy zgodnie zgodzili siê, ¿e nale¿y uwa¿aæ na to co jemy, zadbaæ
o równowagê hormonaln¹, du¿o siê ruszaæ, nie stresowaæ. Wskazane jest
te¿ ograniczenie ilo�ci przyjmowanych leków, stosowanie niezbêdnych
suplementów diety i przede wszystkim troska o zdrowy sen. Uczestnicy
spotkania chêtnie dzielili siê w³asnymi spostrze¿eniami dotycz¹cymi
programu regeneracyjnego, mówili o swoich pasjach i zainteresowaniach
oraz sposobie od¿ywiania siê.
Psycholog Katarzyna Osiecka omówi³a problemy zwi¹zane ze stresem
i zaprezentowa³a sposoby na odreagowanie stresu. Obecni na spotkaniu
zostali poddani metodzie relaksacyjnej i dziêki temu mieli okazjê przekonaæ
siê, jak wa¿ne jest �wiadome oddychanie i medytacja z wykorzystaniem
techniki aktywnego rozlu�niania.
Karolina Cichoñska, instruktor terapii zajêciowej, zaprezentowa³a wybrane
przepisy kulinarne, przyk³adowe przek¹ski, podkre�laj¹c konieczno�æ
ograniczonego spo¿ycia wêglowodanów.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki dzia³aj¹cy przy Filii nr 4 Miejskiej I Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Kutnie w dniu 14 wrze�nia br. zorganizowa³
kolejne spotkanie w ramach inicjatyw DKK. Odby³o siê ono w �wietlicy
Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej przy ul. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, a gospodarzami byli  pracownicy tej znanej w mie�cie
instytucji z kierowniczk¹  kompleksu terapeutyczno�integracyjnego
�Wspólny dom� Agnieszk¹ Jêko³. Stron¹ merytoryczn¹  pokierowa³y
w sposób profesjonalny: Paulina Bagrowska � instruktor ds. kulturalno�
o�wiatowych, Katarzyna Osiecka � psycholog, Karolina Cichoñska � instruktor
terapii zajêciowej.

O tym, ¿e mo¿na od¿ywiaæ siê smacznie i zdrowo, mo¿na by³o siê prze-
konaæ podczas  krótkiej przerwy, kiedy zaproszono na poczêstunek
w postaci zdrowych wypieków, kawy, herbaty i soków. Spotkanie przy
fili¿ance herbaty by³o dalsz¹ okazj¹ do wymiany spostrze¿eñ zwi¹zanych
ze zdrowym trybem ¿ycia i  sposobno�ci¹ do dzielenia siê przepisami
kulinarnymi. Niew¹tpliwie wa¿n¹ rolê odegra³o miejsce spotkania. Cz³on-
kowie DKK mieli mo¿liwo�æ zapoznaæ siê ze specjalnie przygotowan¹ na
tê okoliczno�æ wystawê. Podopieczni MOPS zaprezentowali swoje rêko-
dzie³a, prace plastyczne i ró¿ne projekty z papieru, bibu³y, drewna itp.
Ca³a �wietlica by³a ozdobiona pomys³owymi dekoracjami. Czas tego
niezwyk³ego spotkania integracyjnego mija³ szybko i niezauwa¿enie.
Podziêkowaniom nie by³o koñca. Rozstaniu towarzyszy³a my�l, ¿e nale¿y
raz jeszcze spotkaæ siê w tym miejscu. Ale wtedy tematu do dyskusji
dostarczy inna ksi¹¿ka innego autora.    (Ula Rejs)




