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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Prezydent nagrodzi³ nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie odby³a siê
uroczysto�æ z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

(ci¹g dalszy - strona 2)

Justyna Klepczarek i Patryk Dêbski zostali mistrzami Okrêgu
£ódzkiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

(szczegó³y - czytaj strona 5)

ZWYCIĘSKA PARA

SENIORZY – STUDENCI!

W Kutnowskim Domu Kultury s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku uczestniczyli w inauguracji 11 roku akademickiego 2017/
2018.       (ci¹g dalszy - strona 2)

OTRZĘSINY

W poniedzia³ek, 9 pa�dziernika, w Zespole Szkó³ Zawodowych
Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie odby³y siê �otrzê-
siny� uczniów klas pierwszych.      (ci¹g dalszy - strona 4)

PRZYSTAŃ

Ju¿ piêæ lat (od czerwca 2012 roku) dzia³a w na-
szym mie�cie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³
Osób Niepe³nosprawnych �PRZYSTAÑ�.

(ci¹g dalszy - strona 4, 10)

KUTNOWSCY DIABETYCY

�Zapobiegaj¹c oty³o�ci unikniesz cukrzycy� � pod tym has³em przebie-
ga³o spotkanie zorganizowane, 17 pa�dziernika 2017 roku, przez Zarz¹d
Ko³a Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kutnie.
By³y to zarazem obchody �wiatowego Dnia Cukrzycy. Zorganizowano je
w sali Centrum Organizacji Pozarz¹dowych �Wspólny Dom�. W obchodach
tego Dnia uczestnicz¹ nie tylko ludzie chorzy na cukrzycê, ale równie¿
lekarze i m³odzie¿ szkolna.          (ci¹g dalszy - strona 15)

Swój jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili, w sobotê
21 pa�dziernika 2017 roku, pañstwo Krystyna i Miros³aw Kowalscy.
W sali Urzêdu Stanu Cywilnego, w obecno�ci cz³onków rodziny
i znajomych, wyró¿nieni zostali medalami �Za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie� przyznanymi im przez Prezydenta RP, które w jego imieniu
przekaza³ Jacek Boczkaja, wiceprezydent Kutna. ¯yczy³ Jubilatom
kolejnych lat spêdzonych w szczê�ciu, zdrowiu, wzajemnej mi³o�ci
i poszanowaniu. By³y kwiaty, upominki, ca³usy i lampka szampana,
a tak¿e �sto lat�. Pañstwo Kowalscy mieszkaj¹ w Kutnie od 1977
roku. Pani Krystyna pracowa³a w restauracji �Magnolia� jako kelner
- sprzedawca. Po wielu latach pracy przytrafi³a siê choroba, która
zmusi³a j¹ do odej�cia z firmy. Jej m¹¿ � Miros³aw Kowalski, maj¹c
19 lat zatrudni³ siê w KPB, gdzie przepracowa³ 42 lata. St¹d odszed³
na emeryturê. Oboje mówi¹ �jednym g³osem� � jeste�my szczê�li-
wym ma³¿eñstwem. Mieli dwóch synów, dzi� pozostaje cieszyæ siê
równie¿ z wnucz¹t: Patryka, Artura, Mateusza, Karoliny i Pauliny.

/A.B./

JUBILEUSZOWE ŻYCZENIA
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¯YCIE KOLOROWE

Tak¿e najm³odsi, w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Dla nich spotkania
prowadzone s¹ w formie gier i zabaw, podczas których zapoznaj¹ siê
z pojêciem statystyki. Starszym uczniom zajêcia nt. �Spo³eczeñstwo
w statystyce publicznej� u�wiadamiaj¹ znaczenie badañ statystycznych,
kszta³c¹ umiejêtno�æ korzystania ze �róde³ statystycznych i ich interpre-
tacji. Poszerzaj¹ wiedzê o ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym naszego wo-
jewództwa. Zajêcia prowadzone s¹ przez edukatorki reprezentuj¹ce Urz¹d
Statystyczny w £odzi: Annê Luchowsk¹ i Annê Buczek-Tobo³y.

EDUKACJA STATYSTYCZNA
W pi¹tek, 6 pa�dziernika, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie biblioteka
szkolna zorganizowa³a kolejn¹ ju¿ edycjê zajêæ z edukacji statystycznej.
Od kilku lat kolejne roczniki gimnazjalistów poszerzaj¹ wiedzê nt. staty-
styki, a w tym roku szkolnym w zajêciach uczestniczyæ bêd¹ równie¿
uczniowie klas IV�VII szko³y podstawowej.

SPACERKIEM PO KUTNIE
XV KWESTA
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej i Spo³eczny Komitet
Opieki nad Starymi Grobami na
Cmentarzu Parafialnym w Kutnie,
dzia³aj¹cy przy TPZK, informuj¹,
¿e dnia 1 i 2 listopada 2017 roku
odbêdzie siê XV kwesta na rato-
wanie starych grobów (1 listopada
w godzinach 10.00-16.00; 2 listo-
pada w godzinach 12.00-16.00).
W tym roku kwesta przeznaczona

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Najpierw na deski CTMiT wyszli uczniowie kutnowskiej szko³y muzycznej,
którzy wykonali dla zebranych znane i lubiane utwory. Potem g³os zabra³
Zbigniew Wdowiak.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wiceprezydent dziêkowa³ nauczycielom za ich codzienny trud wk³adany
w jak najlepsz¹ edukacjê. Podkre�la³ tak¿e, ¿e dziêki ich wysi³kowi
w Kutnie, bez wiêkszych zawirowañ i problemów, uda³o siê przej�æ przez
reformê edukacji, przekszta³caj¹c¹ gimnazja w szko³y podstawowe. Doda³
tak¿e, ¿e zawód nauczyciela w Polsce cieszy siê ogromnym szacunkiem,
a sami nauczyciele maj¹ do wype³nienia niezwykle wa¿n¹ misjê, cytuj¹c
przy tym Jana Zamoyskiego - Takie bêd¹ Rzeczpospolite, jakie ich m³o-
dzie¿y chowanie. W�ród ró¿nych grup zawodowych w Polsce zawód
nauczyciela cieszy siê szczególnym uznaniem. My�lê, ¿e je¿eli kiedykol-
wiek zapoznawali siê pañstwo z tymi statystykami, to zauwa¿yli�cie, ¿e
zawsze ten zawód jest w pierwszej dziesi¹tce, czasem w pierwszej trójce
zawodów ciesz¹cych siê najwiêkszym zaufaniem. Co ciekawe, zupe³nie
inaczej wygl¹da to w rankingach �wiatowych, tam trudniej znale�æ
nauczyciela. Powstaje zatem pytanie � dlaczego w Polsce nauczyciel ma
tak szczególn¹ rolê? My�lê, ¿e wszyscy znamy �wietnie odpowied�.
Faktycznie etos tego zawodu, jego spo³eczna misja, to s¹ te elementy,
które wyznaczaj¹ wysok¹ pozycjê nauczycieli w naszym spo³eczeñstwie
� mówi³ Zbigniew Wdowiak.
Nauczycielom i dyrektorom szkó³ nagrody Prezydenta Miasta Kutna wrê-
czyli: Zbigniew Wdowiak, Mariusz Sikora, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta i Joanna Podemska, przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Informacji.

Nagrody Prezydenta otrzymali: Anna Dêbska - Szko³a Podstawowa
nr 1, nauczyciel dyplomowany; Julita Nowogórska - Szko³a Podsta-
wowa nr 4, nauczyciel dyplomowany; Katarzyna Tomczak - Szko³a
Podstawowa nr 4, nauczyciel dyplomowany; Hanna Chmielecka
- Szko³a Podstawowa nr 5, nauczyciel dyplomowany; Wanda Bara-
nowska - Szko³a Podstawowa nr 6, nauczyciel dyplomowany; Dorota
Cichoñska - Szko³a Podstawowa nr 6, nauczyciel mianowany; Alina
Barczykowska - Szko³a Podstawowa nr 7, nauczyciel dyplomowany;
Edyta Lewandowska - Szko³a Podstawowa nr 7, nauczyciel dyplo-
mowany; Ma³gorzata Borucka - Szko³a Podstawowa nr 9, nauczyciel
dyplomowany; Ma³gorzata Margulska-Haczyk - Szko³a Podstawowa
nr 9, nauczyciel dyplomowany; Beata Paluchowska - Szko³a Podsta-
wowa nr 9, nauczyciel dyplomowany; Gra¿yna Ka�mierska - Przed-
szkole Miejskie nr 5 �Stokrotka�, nauczyciel dyplomowany; Jadwiga
Karbowa - Przedszkole Miejskie nr 8 �Promyczek�, nauczyciel
dyplomowany; Aneta Pietrzak - Przedszkole Miejskie nr 16 �Cali-
neczka�, nauczyciel dyplomowany.
Dyrektorzy: Jolanta Maras - Szko³a Podstawowa nr 5 w Kutnie,
nauczyciel dyplomowany, dyrektor; Gra¿yna Mojsiej - Szko³a Pod-
stawowa nr 7 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany, dyrektor; Helena
Matusiak - Przedszkole Miejskie nr 16 �Calineczka� w Kutnie,
nauczyciel dyplomowany, dyrektor; Juliusz Sieradzon - Szko³a Pod-
stawowa nr 2 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany, dyrektor.
Dyrektorzy nagrodzeni nagrodami rzeczowymi: Jaros³aw Koszañski -
Szko³a Podstawowa nr 1 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany, dyrektor;
Alicja Chmielecka - Szko³a Podstawowa nr 4 w Kutnie, nauczyciel
dyplomowany, dyrektor; Anita Lemañska - Szko³a Podstawowa nr 6
w Kutnie, nauczyciel dyplomowany, dyrektor; Danuta Blus - Szko³a
Podstawowa nr 9 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany, dyrektor; Ma³-
gorzata Wojciechowska - Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3
�Jarzêbinka� w Kutnie, nauczyciel dyplomowany, dyrektor.
NAGRODÊ PREZYDENTA MIASTA KUTNO dla �Lidera Edukacji
Regionalnej� otrzyma³ Stanis³aw Wojdecki - Szko³a Podstawowa
nr 4 w Kutnie, nauczyciel dyplomowany.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Spotkanie rozpoczêto Hymnem Stowarzyszenia UTW w Kutnie, autor-
stwa Teresy Kawki. Zebranych powita³a Maria Wierzbicka, przewodni-
cz¹ca Stowarzyszenia. W�ród 350 s³uchaczy byli tak¿e zaproszeni go�cie,
m.in. starosta kutnowski Krzysztof Debich oraz zastêpcy prezydenta
miasta Zbigniew Wdowiak i Jacek Boczkaja.

SENIORZY – STUDENCI!

By³y krótkie przemówienia, kwiaty, ¿yczenia i gratulacje. Do wyg³oszenia
wyk³adu inauguracyjnego zaproszono dr Annê Gutowsk¹ z Zak³adu An-
dragogiki i Gerontologii Spo³ecznej Uniwersytetu £ódzkiego. Mówi³a ona
o �Blaskach i cieniach pó�nej staro�ci�, czyli o zmiennych fazach ¿ycia.
Wchodz¹cy do sali widowiskowej KDK-u studenci otrzymywali biuletyny
organizacyjne z planem wyk³adów i spotkañ organizacyjnych sekcji na
I semestr. Pracami Stowarzyszenia UTW w Kutnie kieruje Zarz¹d w sk³a-
dzie: Maria Wierzbicka przewodnicz¹ca, Wanda Rzepnikowska i Andrzej
Zielonka z-cy przewodnicz¹cej, Marlena Kluk sekretarz, Mieczys³aw
Orliñski skarbnik, Hanna Gontarek, Stefania Szadkowska i Zofia Kowa-
lewska cz³onkowie.           /A.B./

W pi¹tek, 13 pa�dziernika, grupa kobiet zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Kutnowskiego Klubu Amazonek przemaszerowa³a ulic¹ Królewsk¹. Nie-
sione transparenty i ró¿owe baloniki stwarza³y zainteresowanie w�ród
mieszkañców Kutna stoj¹cych wzd³u¿ ulicy Królewskiej. Trasa przemarszu
przebiega³a do placu im. Józefa Pi³sudskiego. Tu, w pobli¿u stoj¹cego
mammobusa i przygotowanych tematycznie do wydarzenia stoisk, przy-
by³e �amazonki� powita³ wiceprezydent miasta Jacek Boczkaja. W krótkim
wyst¹pieniu wspomnia³ m.in. i¿ swoimi przedsiêwziêciami Stowarzyszenie
tworzy wspólnotê, która ³¹czy zami³owanie do ¿ycia i aktywnego spêdzania
wolnego czasu, gratulowa³ zgromadzonym paniom dobrego samopoczucia
i ¿yczy³ dobrego zdrowia. W kilkugodzinnym spotkaniu organizatorów
�wiêta Ró¿owej Wst¹¿eczki wspomogli miejscowi sponsorzy. W programie
zaplanowano porady pielêgniarskie, pomiar ci�nienia têtniczego, pomiar
cukru i cholesterolu we krwi, pokaz samobadania piersi (na fantomie),
a tak¿e bezp³atne badania mammograficzne. Pracami organizacyjnymi
Stowarzyszenia kieruje Zarz¹d: Dorota Pasiñska-Swendrowska przewod-
nicz¹ca, Irena El¿bieta Marciniak sekretarz, Zofia Wi�niewska skarbnik
oraz Ma³gorzata Renata Buczek wiceprzewodnicz¹ca.           /A.B./

RÓŻOWA WSTĄŻECZKA

bêdzie na odrestaurowanie Kaplicy
Oyrzanowskich, której stan tech-
niczny zaczyna budziæ niepokój,
a przecie¿ ta kaplica jest najoka-
zalszym z zachowanych na kut-
nowskim cmentarzu obiektów.
Czy wiecie, ¿e �
Kutno status miasta prezydenckiego
uzyska³o w 1985 roku. (kiedy to
obowi¹zywa³ limit mieszkañców
w mie�cie do tego tytu³u; aktualnie
� 100 000).
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¯YCIE REGIONALNE

BIEL W CZERNI

Rozstrzygniêto te¿ konkurs na najlepsze przebranie inspirowane postaci¹
z dowolnego filmu grozy - nie zabrak³o bohaterów z filmów: �To�, �An-
nabelle�, �The Ring�, czy �Krwawa panna m³oda�. Bezkonkurencyjna
okaza³a siê klasa I A Technikum Zawodowego - technik ¿ywienia i us³ug
gastronomicznych, która w ramach nagrody, oprócz satysfakcji i torby
cukierków od Samorz¹du Uczniowskiego, przygotuje otrzêsiny w nastêpnym
roku. Spo³eczno�æ szkolna �Troczewskiego� liczy na podobn¹ dawkê
�miechu, zabawy i dobrej muzyki.

OTRZĘSINY
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zabawê przygotowali ubieg³oroczni zwyciêzcy - uczniowie z klasy II Tech-
nikum Zawodowego - technik hotelarstwa pod kierunkiem wychowaw-
czyni - Izabeli Kowalik. Tegoroczna impreza odby³a siê pod nazw¹
�Odstraszyny� i utrzymana by³a w konwencji horroru. Uczestnicy zabawy
musieli wiêc przebrn¹æ przez piek³o konkurencji: �piewanie wylosowa-
nych tekstów prasowych do melodii znanych piosenek, zabawê w g³uchy
telefon, przygotowanie has³a reklamowego wskazanego produktu i test
wiedzy o szkole.

Uroczyste �lubowanie i przyjêcie w poczet spo³eczno�ci szkolnej �Tro-
czewskiego� 119 uczniów klas pierwszych odbêdzie siê w czasie obchodów
Dnia Edukacji Narodowej.

Gmina Kro�niewice poszukuje inwestora zdecydowanego zagospo-
darowaæ budynek oraz czê�æ dzia³ki (powierzchnia do uzgodnienia
lecz nie mniejsza ni¿ 1000 m2 � zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego) obiektu znajduj¹cego siê w Kro�niewicach, przy
ulicy Kolejowej 21.
Przy planowaniu sposobu zagospodarowania nale¿y pamiêtaæ, ¿e
obiekt jest zlokalizowany w bezpo�rednim s¹siedztwie Boiska Spor-
towego, dlatego te¿ sposób zagospodarowania nie mo¿e kolidowaæ
z dzia³alno�ci¹ tam prowadzon¹.
Przedmiotowa nieruchomo�æ znajduje siê na dzia³ce nr 20, po³o¿onej
w Kro�niewicach przy ul. Kolejowej 21, obrêb geodezyjny miasto
Kro�niewice. S¹siedztwo tej nieruchomo�ci stanowi¹ tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd do nieruchomo�ci drog¹ utwar-
dzon¹. Nieruchomo�æ po³o¿ona jest w odleg³o�ci oko³o 200 m od cen-
trum miasta. Dostêpno�æ do obiektów administracyjnych i handlowych
bardzo dobra. Lokalizacja szczegó³owa dobra. Dzia³ka nr 20 uzbrojona
jest technicznie w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹, CO
zasilan¹ z kot³owni osiedlowej. Dzia³ka nr 20 zabudowana jest
budynkiem by³ej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Kro�niewicach oraz Klubu Sportowego, o powierzchni zabu-
dowy 251,81 m2, powierzchni u¿ytkowej 301,38 m2, powierzchni
ca³kowitej 378,07 m2, jednopiêtrowym, wolnostoj¹cym czê�ciowo pod-
piwniczonym. Dla nieruchomo�ci prowadzona jest w S¹dzie Rejono-
wym w £êczycy IV Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych ksiêga wieczysta
LD1Y/00024845/2.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kro�niewice przed-
miotowa nieruchomo�æ oznaczona jest symbolem 1U:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy us³ugowej.
2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na, doj�cia i dojazdy, zieleñ i obiekty ma³ej architektury, urz¹dzenia
infrastruktury technicznej.
Pe³na tre�æ planu zagospodarowania przestrzennego dla czê�ci miasta
Kro�niewice dotycz¹ca przedmiotowej nieruchomo�ci znajduje siê na
stronie: http://mpzp.igeomap.pl/doc/kutno/krosniewice/011.pdf
OSOBY ZAINTERESOWANE POWY¯SZ¥ NIERUCHOMO-
�CI¥ PROSIMY O ZG£ASZANIE SIÊ DO URZÊDU MIEJSKIEGO
W KRO�NIEWICACH, UL. POZNAÑSKA 5, POKÓJ NR 16,
LUB O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TEL.
(24) 25-23-024 WEW. 56.
Osob¹ do kontaktu jest: p. Dominika Turkowska � inspektor ds.
gospodarki nieruchomo�ciami gminy. e-mail: grunty@krosniewice.pl.
Nieruchomo�æ mo¿na ogl¹daæ codziennie w godz. od 900 do 1500.

OGŁOSZENIE

Z dniem 1 pa�dziernika 2017 r. 27 proc. lekarzy osi¹gnê³o wiek emerytalny.
W samej chirurgii wiek emerytalny osi¹gnê³o 40 proc. lekarzy. W�ród
internistów jest to 37 procent. Wed³ug Naczelnej Izby Lekarskiej 31 lipca
2017 r. w Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza mia³o 128.779 osób,
a lekarza dentysty � 35.153 osoby. Liczby te obejmowa³y tak¿e rezydentów.
S¹ to osoby, które ukoñczy³y sze�cioletnie studia medyczne, odby³y
13-miesiêczny sta¿ i zda³y egzamin lekarski. Chcia³yby jednak specjali-
zowaæ siê w okre�lonej dziedzinie medycyny. Wed³ug danych Centrum
Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego w czerwcu 2016 r. by³o 16,2 tys.
rezydentów. Kszta³cili siê na 71 specjalno�ciach. Najpopularniejsze by³y
choroby wewnêtrzne (ponad 2 tys. rezydentów), pediatria (1,7 tys.) oraz
anestezjologia i intensywna terapia (1,2 tys.). W sumie wszystkich lekarzy
w trakcie specjalizacji by³o w kraju 25,5 tysiêcy. Na tle tych liczb dziwi
zasiêg strajku przedstawicieli rezydentów. Zaczê³o siê niewinnie od oko³o
40 osób, g³oduj¹cych w Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym. I to ju¿ trzy
tygodnie. Czegó¿ siê oni faktycznie domagaj¹!?
Po pierwsze � wzrostu nak³adów na finansowanie szpitali i poradni do
6,8% PKB. Chocia¿ teraz ju¿ ¿¹daj¹ 6 procent. To per saldo wcale nie jest
za du¿o, gdy przyjmiemy, ¿e aktualnie przeznacza siê �na zdrowie� tylko
4,7% PKB. Tak w sumie to chodzi o oko³o 40 miliardów z³otych. Du¿o to
czy ma³o!? Dyscyplina p³ac i wydatków sama niewiele da. Trzeba by zde-
cydowaæ siê na drastyczniejsze �rodki. To jest mo¿liwe!
Po drugie � wzrostu p³ac� Pierwotne postulaty opiewa³y na poziomie
dwóch �rednich krajowych (oko³o 9 tysiêcy z³otych). To by³o nierealne!
Zrozumieli to sami m³odzi lekarze i obni¿yli swoje �p³acowe apetyty� do
1,45 przeciêtnej p³acy (oko³o 7,6 tys. z³), a teraz ¿¹daj¹ ju¿ jedynie 1,05
�redniej krajowej � 4,7 tysi¹ca z³ brutto (czyli tyle ile minister Radziwi³³
zapisa³ w ustawie jako minimalnej na 2022 roku)�
Konflikt siê rozszerza!!! To fakt, ¿e nawet upolitycznia, a nawet nabiera
miêdzynarodowego charakteru!? Wiêc dlaczego � praktycznie � rz¹d nie
podejmuje nawet konkretnych rozmów ze strajkuj¹cymi!? Moim zdaniem
decyduj¹cym jest fakt, ¿e obawia siê, i¿ ogólnopolska �karuzela p³a-
cowa ruszy ��. I nikt nie bêdzie pamiêta³, ¿e jej �róde³ �wi¹zaæ nale¿y�
z wprowadzeniem (i s³usznie) 500+. Ale w skutkach spowodowa³a m.in.
i to, ¿e namno¿y³o siê ci u nas osób i rodzin, które nagle otrzymali
pieni¹dze równe poborom np. wiêkszo�ci prezesów oko³o 2400 firm
dzia³aj¹cych w powiecie kutnowskim. Podobno jednak prawa ekono-
miczne dzia³aj¹ obiektywnie i (wcze�niej czy pó�niej) zadzia³aj¹
niezale¿nie od woli rz¹dz¹cych.      Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

Starosta Kutnowski nagrodzi³ nauczycieli i dyrektorów szkó³ oraz o�rodków
podlegaj¹cych Powiatowi Kutnowskiemu. Wrêczono je 17 pa�dziernika
nauczycielom: Monice Cinieckiej-M¹czyñskiej i Paulinie Milczarek
- MOS DoMOStwo w ¯ychlinie; Natalii Eleonorze  Kamiñskiej - ZS nr 4
Kutno-Azory; Dorocie Byczkowskiej i Marlenie Michalskiej - SOSW nr 1
w Kutnie; Sylwii Stelmachowicz-Peda - Bursa nr 1; Iwonie Smoliñskiej
i El¿biecie Trawczyñskiej - ZS nr 3 w Kutnie; Karolinie Salamon - Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie; Beacie  Fryz � CKU; Andrzejowi
Pud³owskiemu i Ma³gorzacie ¯urada - ZS nr 1 w Kutnie; Magdalenie
Golan i Izabeli Tar³owskiej - I LO w Kutnie; Katarzynie Jolancie Gosz-
czyñskiej i Ma³gorzacie G³adysiak - ZSZ nr 2 w Kutnie; Marcinowi
Michalskiemu i Arturowi Ciurlej - II LO w Kutnie; Lilii Marciniak - M³o-
dzie¿owy Dom Kultury; Jolancie Kaczmarek, Jolancie Antoniewicz
i  Katarzynie Stoliñskiej - SOSW nr 2; - oraz dyrektorom: Wojciechowi
Banasiakowi -  ZS nr 3, Urszuli Kazimierze Macioszczyk - ZSZ nr 2,
Barbarze Rostek-Nowackiej - II LO w Kutnie.

PRZYSTAŃ

Uroczysto�æ zaszczycili sw¹ obecno�ci¹: prezydent miasta Kutna Zbigniew
Burzyñski, przewodnicz¹cy Rady Miasta Grzegorz Chojnacki, naczelnik
Wydzia³u Spraw Spo³ecznych i Ewidencji Gospodarczej Micha³ Kasprzak
oraz przedstawiciele powiatu, PCPR a tak¿e sponsorzy. Program artystyczny
rozpocz¹³ wystêp grupy wokalnej �Czary Mary� z M³odzie¿owego Domu
Kultury, natomiast ca³o�æ przygotowali przedstawiciele �rodowiskowego
Domu Samopomocy w Kutnie. Oprócz wykonywanych piosenek by³y
skecze, uk³ady taneczne w rytmie disco-polo, wiersze, wystêpy kabaretu
�Najbardziej Normalni�, pokaz æwiczeñ relaksacyjnych, krótki pokaz
multimedialny z tegorocznej dzia³alno�ci Stowarzyszenia. Ca³o�æ imprezy
prowadzili - Alicja Chirowska-Golonka oraz £ukasz Król.          /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W �rodê, 4 pa�dziernika, w Kutnowskim Domu Kultury mogli�my zaob-
serwowaæ efekty jego pracy podczas obchodów �wiatowego Dnia Zdrowia
Psychicznego. Po�wiêcone by³y one pomocy chorym na depresjê. W³a�nie
ogólnopolska kampania i dzia³ania Stowarzyszenia �Przystañ� pomagaj¹
w zrozumieniu cierpi¹cych. Jednym z kilku zadañ Stowarzyszenia jest
zjednoczenie �rodowiska osób niepe³nosprawnych, m.in. w celu wspierania
ró¿nych form integracji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych z osobami
pe³nosprawnymi, czy te¿ wyzwalanie inicjatyw w celu wszechstronnej
rehabilitacji.

O dzia³alno�ci �Przystani� tak mówi przewodnicz¹ca Alicja Chirowska-
Golonka: �Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³ Osób Niepe³nosprawnych
w Kutnie �PRZYSTAÑ� powsta³o 17 kwietnia 2012 r., z inicjatywy rodziców
osób niepe³nosprawnych intelektualnie, na co dzieñ uczêszczaj¹cych do
�rodowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie. Du¿y wp³yw na jego
powstanie mia³a Halina Komorowska. Znak logo opracowal jeden z uczest-
ników SDS Kutno - Marcin Tomaszewski. Pierwszy sk³ad osobowy Zarz¹du
to: Halina Komorowska � przewodnicz¹ca, Alina Piotrowska � zastêpca
przewodniczacej, El¿bieta Tomczak � skarbnik, Wanda Siczewska � sekre-
tarz. W kwietniu 2017 r. nast¹pi³a wymiana sk³adu Zarz¹du. Obecny sk³ad
to: Alicja Chirowska-Golonka � przewodnicz¹ca, Józefa Stocka-Paster-
kiewicz � zastêpca przewodnicz¹cej, Lilla Smoliñska � skarbnik, Dorota
Mieleszczenko � sekretarz. Siedzibê stanowi pomieszczenie biurowe znaj-
duj¹ce siê w Kutnie przy ul. Wyszyñskiego 11.
Istot¹ naszej dzia³alno�ci jest: reprezentowanie interesów �rodowiska osób
niepe³nossprawnych, tworzenie mo¿liwo�ci poprawy ich warunków
¿yciowych, zwiêkszenie ich uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym
i kulturalnym, wyzwalanie inicjatyw w kierunku wszechstronnej rehabili-
tacji, kszta³towanie w³a�ciwych postaw osób niepe³osprawnych ze spo³e-
czeñstwem, wsparcie wszelkich form integracji spo³ecznej.
W ka¿dym roku uczestniczymy w Pikniku Organizacji Pozarz¹dowych.
Cztery lata z rzêdu byli�my  wspó³organizatorem Obchodów �wiatowego
Dnia Zdrowia Psychicznego. Trzy lata temu gwiazd¹  sceny  by³a Dorota
Osiñska, dwa lata temu by³ to zespó³ muzyczny osób niepe³nosprawnych
�November Projekt� (uczestnicy szerokiego fina³u programu muzycznego
Mast be de Miusik), a w zesz³ym roku go�ciem specjalnym by³ Zespó³ Pie�ni
i Tañca �Mazowsze�. Wystêp osób niepe³nosprawnych intelektualnie
u boku takich gwiazd jest olbrzymi¹ nobilitacj¹  i proszê uwierzyæ, ¿e
mimo swoich niedoskona³o�ci osoby niepe³nosprawne w tych momentach
potrafi¹ otworzyæ siê i przekazaæ do spo³eczeñstwa sygna³ �my te¿ tutaj
jeste�my�. Mo¿e to co chc¹ pokazaæ, przedstawiæ nie jest doskona³e i per-
fekcyjne, ale jest piêkne, czyste i realne. Wystarczy tak niewiele, aby zro-
zumieæ �wiat ludzi niepe³nosprawnych. Rzadko kto zastanawia siê jakie
jest codzienne ¿ycie tych osób, jakie s¹ ich potrzeby, jakie maj¹ problemy.
Nie widzimy tego i nie rozumiemy, bo to nas nie dotyczy. Dlatego te¿ jako
Stowarzyszenie staramy siê organizowaæ róznego rodzaju wydarzenia
sportowe, kulturalne, wyjazdy edukacyjne, turystyczne,rekreacyjne, itp.,
które mocno integruj¹ grupê  i wp³ywaj¹ pozytywnie na kontakty miêdzy-
ludzkie. Chcemy, aby osoby niepe³nosprawne funkcjonowa³y w spo³eczeñ-
stwie, by³y zauwa¿ane.W zesz³ym roku  jako Stowarzyszenie brali�my równie¿
udzia³ w realizowanym projekcie Powiatu Kutnowskiego PL 13 poprzez
zorganizowanie badañ EKG dla uczestników �DS Kutno, ich opiekunów,
mieszkañców mieszkañ chronionych; pracowników OPUS-u (ok. 80 osób),
a tak¿e w promocji  projektu poprzez zorganizowanie rajdu rowerowego
po okolicach Kutna.         (ci¹g dalszy - strona 10)

Z ¿a³obnej karty
W sobotê, 14 pa�dziernika 2017 r., w podkutnowskim Psurzu,

zmar³ artysta

ROMAN OR£OW
Wybitny kompozytor i malarz. By³ autorem ponad 300 utworów
i wielkich przebojów polskiej muzyki rozrywkowej. Pisa³ pio-
senki m.in. dla: Hanny Banaszak, Ewy Bem, Andrzeja D¹brow-
skiego, Kaliny Jêdrusik, Marii Koterbskiej, Haliny Kunickiej czy
Ireny Santor (w której recitalu uczestniczy³ 6 pa�dziernika).
Nagradzano je na Ogólnopolskich Festiwalach w Opolu i Sopo-
cie, m.in. �Jesienny pan�, �Ptakom podobnie�, �Spalona ziemia�,
�Z kim ci tak bêdzie �le, jak ze mn¹�. By³ autorem 200 akwarel i
obrazów olejnych.
Skromny Cz³owiek, którego ¿yciorys móg³by pos³u¿yæ za scena-
riusz do filmu, gdy¿ by³ powstañcem warszawskim (kawaler
Warszawskiego Krzy¿a Powstañczego), jeñcem niemieckim, ¿o³-
nierzem II Korpusu genera³a W³adys³awa Andersa. 20 pa�dzier-
nika skoñczy³by 95 lat. W Psurzu przebywa³ u syna Andrzeja od
wakacji bie¿¹cego roku.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!

Kolejarskie Kutno
Dopiero w 1921 r. powsta³o po³¹czenie kolejowe do podpoznañskiego
Strza³kowa, równe 95 lat temu do Radziwia, a do Zgierza � w 1925 r.

Kutnowskie Azory
W latach 1927-1929 zbudowano w dzielnicy, zwanej Azorami (na cze�æ
tragicznie zmar³ego Ludwika Idzikowskiego, podczas przelotu przez
Atlantyk), stacjê rozdzielcz¹, parowozowniê, warsztaty naprawcze, stacjê
pomp i osiedle mieszkaniowe.

Kolejarski sport
W maju 1936 r. kolejarze otworzyli, zbudowane przez siebie, boisko spor-
towe, a klub sportowy powsta³ w 1927 r.

NAUCZYCIELSKIE NAGRODY
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)
11 listopada 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.

Wystawa  powsta³a  w oparciu o materia³y z Muzeum Regionalnego
w Kutnie, Archiwum Pañstwowego w P³ocku Oddzia³ w Kutnie oraz zbiory
w³asne kro�niewickiego muzeum. Obie wystawy mia³y za cel upamiêt-
nienie 75 rocznicy  likwidacji getta w Kro�niewicach. Proces likwidacji
zacz¹³ siê w marcu 1942 roku, by ostatecznie zakoñczyæ siê w dniu
15 pa�dziernika 1942 roku. Pe³niaca obowi¹zki dyrektora Ksenia Stasiak
powita³a licznie przyby³ych go�ci, m.in.: przedstawicieli £ódzkiego Oddzia³u
Instytutu Pamiêci Narodowej, w³adz gminy Kro�niewice, dyrektorów
instytucji kulturalnych i stowarzyszeñ z powiatu kutnowskiego, ksiê¿y
miejscowej parafii, sympatyków muzeum i pasjonatów historii Kro�niewic.
W wernisa¿u uczestniczy³a tak¿e m³odzie¿ gimnazjalna i licealna z Zespo³u
Szkó³ nr 1 wraz z dyrektorem placówki  oraz opiekunami. Kilka dni wcze-
�niej uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 1 w Kro�niewicach, pod opiek¹ Renaty
Bulewicz-Garstki, Julity Szczepankiewicz oraz Tomasza Szczyg³a, brali
czynny udzia³ w porz¹dkowaniu Cmentarza ¯ydowskiego przy ulicy
Poznañskiej.

WERNISAŻ DWÓCH WYSTAW
We wtorek, 10 pa�dziernika, w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego,
odby³ siê wernisa¿ dwóch wystaw czasowych pt.: �Zag³ada ¿ydowskich
miasteczek� autorstwa pracowników Komisji �cigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu £ódzkiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej
oraz �¯yli w�ród nas - utracona mniejszo�æ�, autorstwa pracowników
Muzeum, której komisarzem jest Piotr Bielicki.

Podczas wtorkowego wernisa¿u wspó³autor pierwszej wystawy Pawe³
Kowalski zaprezentowa³  przejmuj¹cy wyk³ad, wsparty prezentacj¹ na
temat zag³ady ¿ydowskich miasteczek na terenie województwa ³ódzkiego.
G³os  w sprawie getta w Kutnie i obozu zag³ady Kulmhoff w Che³mnie
nad Nerem zabra³a prezes TPZK Bo¿ena Gajewska. Nastêpnie komisarz
wystawy zaprosi³ na drug¹ z przygotowanych ekspozycji przedstawiaj¹c¹
dzieje ludno�ci pochodzenia ¿ydowskiego na terenie Kro�niewic oraz
historiê getta w Kro�niewicach.  Licznie zgromadzona publiczno�æ mog³a
obejrzeæ obie wystawy, wsparte instalacj¹ multimedialn¹, na której
wy�wietlano filmy dokumentalne dotycz¹ce gett z regionu ³ódzkiego.

Justyna Klepczarek i Patryk Dêbski zostali: mistrzami Okrêgu £ódzkiego
Polskiego Towarzystwa Tanecznego w tañcach standardowych w kategorii
wiekowej 16-20 lat (m³odzie¿ starsza) oraz wicemistrzami Okrêgu £ódz-
kiego PTT w kategorii pow. 18 lat (doro�li) równie¿ w stylu standard.
Mistrzostwa odby³y siê 7 pa�dziernika 2017 r. w miejscowo�ci Baboszewo
k/P³oñska. Niespe³na miesi¹c wcze�niej, 16 wrze�nia 2017 r., Justyna
z Patrykiem wytañczyli fina³ w tañcach standardowych i zostali 5 par¹
Regionu Polski Centralno-Zachodniej w kategorii wiekowej 16-20 lat oraz
9 par¹ Regionu Polski Centralno-Zachodniej w kategorii pow. 18 lat
w stylu standard. Mistrzostwa PTT Regionu Polski Centralno-Zachod-
niej odby³y siê w Turznie k/Torunia. Justyna posiada najwy¿sz¹ miêdzy-
narodow¹ klasê �S� w tañcach standardowych. Od roku trenuje w Szkole
Tañca �Jedynka� w £odzi.   �ród³o: AK

ZWYCIĘSKA PARA

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

KUTNOWSKIE RYMOWANKI
Herbowe dylematy

By³y dziki, teraz lwy�
Kiedy zejdziemy na psy?

Ochnia
Ochnio, Ochnio- nasza rzeko.
Tylko ty w Kutnie nie narzekasz.

Kutnowianki
Nie ma jak kutnowianki,
Uroda, humor, a gdziekolwiek � wianki.

Ró¿nica
KUTNOWIANIN � to jest GO�Æ!
A kutnianin � byle kto�!?

Kutnowscy rajcy
Wiêksze zadêcie
Ni¿ pojêcie.
Sporo b³azenady.
I prywaty bez ¿enady.

Na kolorowo
Znana to kutnian wada:
Wybieliæ siebie, oczerniæ � s¹siada.

Kutnowskie �pismaki�
U kutnowskiego pismaka natura jest taka:
Rzadko naprawdê informuje Czê�ciej tylko krytykuje.

Ró¿a
Piêkne, jak ¿ycie, s¹ kutnowskie ró¿e.
Tylko dlaczego kolce s¹ tak du¿e?

Kto w Kutnie �
Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia nie zna.
Kto w Kutnie ¿yje, ten goryczy dozna³.

(Zebra³ K.S.)

Czy wiecie, że…?
Dar serca
W 1978 r. Jerzy Dunin-Borkowski zapisa³ Narodowi oko³o 20 tysiêcy
cennych eksponatów, w tym obrazy Marcello Bacciarellego (przodek
Duninów).

Miejski Or³ów
Or³ów przed 1387 r. uzyska³ prawa miejskie; wówczas erygowano tutaj
parafiê. Od pocz¹tku XV wieku by³ �stolic¹� powiatu or³owskiego
(z ¯ychlinem, Oporowem, a od 1793 r. � Kutnem).

Modrzewiowy ko�ció³
W Grochowie znajduje siê modrzewiowy ko�ció³, wzniesiony w 1681 r.
Znajduj¹ siê w nim o³tarze z dekoracj¹ snycersk¹ z II po³owy XVII w.,
ambona, pacyfika³ i chrzcielnica z XVII w.

Powiat kutnowski
Spo�ród 886 kilometrów powierzchni powiatu kutnowskiego u¿ytki rolne
stanowi¹ oko³o 85%  area³u, a lasy � najmniej w Polsce � oko³o 4,8%.

Ciekawostka muzealna
W Muzeum Regionalnym w Kutnie znajduje siê zeszyt z karykaturami
oficerów i podoficerów 37 PP, autorstwa �Jotesa�, czyli Jerzego Szwajcera.

- A z czego wynika ta niepewno�æ?
- Wydaje mi siê, ¿e gdybym by³a przesadnie pewna wszystkiego, by³oby
naprawdê niedobrze. W¹tpliwo�ci i pewnego rodzaju rozedrganie, zw³aszcza
przed sam¹ premier¹ s¹ zawsze. Bo nigdy do koñca nie wiadomo co siê
wydarzy.
Atmosfera tu¿ przed zawsze jest trochê nerwowa, nawet je�li wydaje nam
siê, ¿e wszystko mamy dopiête na ostatni guzik.
- To ju¿ Wasza trzecia premiera. W ci¹gu ostatnich dwóch lat kut-
nowska publiczno�æ mog³a zobaczyæ Wasz¹ adaptacjê fredrowskiej
�Zemsty� i �Utrapienia�. Jaki tytu³ bierzecie tym razem na warsztat?
- W tym roku mierzymy siê ze sztuk¹ �Damy i huzary�, nieco mniej po-
pularn¹ komedi¹ Fredry, za to komedi¹ bardzo ciep³¹, zawieraj¹c¹ sporo
scen z pogranicza farsy. To rzecz o zderzeniu siê �wiata mê¿czyzn ze �wia-
tem kobiet. Dzi� te �wiaty bardzo siê przenikaj¹, czêsto nie ma miêdzy
nimi ¿adnych ró¿nic. A u Fredry kobiety i mê¿czy�ni w zabawny sposób
przygl¹daj¹ siê sobie, z czego wynika wiele niezwyk³ych, komediowych
sytuacji.
- Czym kieruje siê Pani przy wyborze tytu³ów? Czy jest w tym jaki�
klucz? Czy ma Pani tajny plan wystawiæ w Kutnie ca³ego Fredrê?
- A broñ Bo¿e, nie bêdziemy Fredry zamêczaæ (�miech). Do tej pory wybór
pada³ na jego komedie, bo to on jest patronem naszego teatru. A dlaczego
to on jest naszym patronem? A dlatego, ¿e to co napisa³ jest pozbawione
tak zwanego �smrodku dydaktycznego� (�miech). Te komedie s¹  po prostu
lekkie, a humor, �miech i zabawa to bardzo wa¿ne aspekty naszego ¿ycia.
Dooko³a jest tyle ciê¿kich tematów, to niech chocia¿ na tej scenie bêdzie
co� lekkiego. Ale nie pozostaniemy tylko przy Fredrze. Chodzi mi po
g³owie co� francuskiego, kostiumowego. Przyjdzie taki moment, ¿e
bêdziemy musieli z moimi aktorami za Fredr¹ zatêskniæ. (�miech) Tak jak
powiedzia³am, nie chcia³abym go zamêczyæ.
- Z tego co widaæ po Waszych premierach �zamêczenie� Fredry Wam
nie grozi. Kutnowska publiczno�æ pokocha³a Fredrê w wydaniu Kut-
nowskiego Teatru Amatorskiego. Ka¿dy Wasz spektakl wype³nia salê
po brzegi, a bilety rozchodz¹ siê w b³yskawicznym tempie.
- To prawda, okazuje siê, ¿e Kutno jest pe³ne ludzi, którzy interesuj¹ siê
teatrem i lubi¹ chodziæ na przedstawienia. Chyba nie muszê mówiæ, jak
nas to cieszy.
- Kim s¹ osoby graj¹ce w najnowszej premierze?
- Wygl¹da na to, ¿e s¹ to ludzie, których pasj¹ jest teatr (�miech.) Ja
nieustannie od dwóch lat trwam w zdziwieniu, ¿e ci moi aktorzy � bo choæ
nie s¹ to aktorzy profesjonalni, to jednak  nale¿y nazywaæ ich aktorami -
po�wiêcaj¹ bardzo du¿o swojego wolnego czasu na te nasze fredrowskie
dzia³ania. Przychodz¹ na próby, nie widaæ po nich ¿adnego zmêczenia,
a przecie¿ wielu z nich jest czynnych zawodowo � pracuj¹, maj¹ rodziny.
Kiedy próby odbywaj¹ siê w godzinach porannych, bior¹ urlopy, choæ te
urlopowe dni mogliby przecie¿ wykorzystaæ w inny sposób. Wiêc albo
�wietnie  udaj¹, albo rzeczywi�cie s¹ pe³ni teatralnej werwy. (�miech)
- Bardzo wa¿nym elementem komedii �Damy i Huzary� jest sceno-
grafia, stworzona specjalnie na potrzeby tego projektu.
- Zgadza siê. T³o i �ciany s¹ specjaln¹ konstrukcj¹, stanowi¹c¹ wa¿ny
element dekoracji. Muszê te¿ wspomnieæ o rekwizytach, których ilo�æ
bêdzie  naprawdê imponuj¹ca i tutaj specjalne podziêkowania chcia³abym
skierowaæ do ksiêdza Jana Dobrodzieja, który wpu�ci³ nas do swojego
�królestwa�, czyli prywatnego muzeum i wypo¿yczy³ niezbêdne nam
rekwizyty. Dziêkujê te¿ dyrektorowi KDK, Rados³awowi Rojewskiemu,
który razem ze mn¹ i ca³¹ grup¹ m³odej za³ogi KDK pomóg³ przewie�æ
nam te wszystkie rzeczy. A przy okazji, za cierpliwo�æ w stosunku do
moich poczynañ, uk³ony nale¿¹ siê te¿ m³odej ekipie KDK, która to nie
do�æ ¿e mnie toleruje, to jeszcze bardzo mi pomaga i towarzyszy
w tych czasem niepowa¿nych fredrowskich dzia³aniach. (�miech)
- Czego mo¿emy Pani ¿yczyæ przed premier¹?
- Spokoju (�miech). A przede wszystkim wyrozumia³o�ci ze strony
widowni.

„NIE BĘDZIEMY FREDRY ZAMĘCZAĆ”
Z Jadwig¹ Kubiak, opiekunem
Kutnowskiego Teatru Amatorskie-
go im. A. Fredry, rozmawiamy tu¿
przed najnowsz¹, trzeci¹ ju¿ pre-
mier¹ Teatru.
26 pa�dziernika, na deskach Kut-
nowskiego Domu Kultury, zobaczymy
kolejn¹ po �Zem�cie� i �Utrapieniu�
adaptacjê Fredry w wykonaniu
kutnowskich pasjonatów teatru.
- Jak czuje siê pani re¿yser na kilka
dni przed premier¹ najnowszego
spektaklu Kutnowskiego Teatru
Amatorskiego?
- Niepewnie. (�miech)

Szanowni Mieszkañcy!
Chcieliby�cie móc ogl¹daæ Kutno
i jego mieszkañców sprzed wielu
lat? Takie fotografie s¹ w albumie
�Kutno - miejsca i ludzie. Obrazy
zapisane w pamiêci mieszkañców�.
Zapraszamy do siedziby Towarzy-
stwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
w Kutnie przy ul. Narutowicza 20
we wtorki w godz. 1600-1900. Koszt
albumu: 30,00 z³ - przeznaczymy na
nastêpne publikacje TPZK.

NOWY ALBUM
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton Bywalca

Najpierw trochê jesiennego ch³odu � potem w jesienne dni � pe³nia lata,
z temperaturami oko³o 20 stopni. Nic wiêc dziwnego, ¿e od Kutna przez
¯ychlin i Kro�niewice zaczynaj¹c, a na gminie Kutno, Krzy¿anowie,
Bedlnie, Strzelcach, £aniêtach, Oporowie i D¹browicach koñcz¹c, t³umnie
zjawili siê panie i panowie, ¿eby uporz¹dkowaæ groby. Teraz to w sumie
prosta rzecz ich umycie i posprz¹tanie. Tyle, ¿e tych li�ci, to bez liku! Co
sprz¹tniesz, to znowu siê pojawiaj¹� Masz babo placek!
Ju¿ trwaj¹ �ostatki� � zbiory okopowych. Chocia¿ ani s³ychu, ani widu
o tych wydarzeniach w mediach, które onegdaj bardzo siê nimi intereso-
wa³y. O kampanii cukrowniczej, to nawet cukrownie zapomnia³y. Trwa
ju¿ od 15 wrze�nia, a sprzêt buraków odbywa siê nawet w � nocy. Masz
babo placek!
Ju¿ ruszy³y wyp³aty p³atno�ci bezpo�rednich dla rolników, ale tylko zaliczek.
I to dla 1,4 miliona, gdy¿ reszta o takowe nie wyst¹pi³a. Zreszt¹ reszta
dostaje je z kilku tytu³ów, a podstawê stanowi p³atno�æ obszarowa: za
ka¿dy ha � 461,55 z³ (poza tym za zazielenienie, dla m³odych rolników,
redystrybucyjne i z tytu³u produkcji zwierz¹t i ro�lin). Aktualnie polscy
rolnicy otrzymuj¹ 207 euro, czyli �rednio 86 procent unijnej �redniej (240
euro). Masz babo placek!
Ministerstwo �rodowiska przygotowuje projekt rozporz¹dzenia (które ma
wej�æ w ¿ycie 17 grudnia 2017 r.) o kryteriach drzew � pomników przy-
rody. Przes¹dza³ o tym bêdzie obwód pnia, mierzony na wysoko�ci 130
centymetrów. Czyli � dla dêbów bezszypu³kowych i czerwonego, lipy
i platanu wynosiæ bêdzie 350 centymetrów. Oponenci twierdz¹, ¿e mo¿e
ono pozbawiæ ochrony wiele drzew w miastach. A tylko w Warszawie
jest obecnie 2249 pomników przyrody. Masz babo placek!
Bez zmian w 2018 roku zwroty akcyzy za paliwo zu¿ywane do produkcji
rolnej, czyli wci¹¿ bêdzie to kwota 1 (jednego) z³otego od litra oleju napê-
dowego (rolnik otrzyma wiêc 86 z³otych za hektar). Masz babo placek!

W parlamencie jest a¿ 201 zespo³ów. Pos³ów jest 460, senatorów - 100,
wiêc �rednio i tak du¿o... Jak poda³y niedawno mass media rz¹d te¿ nie
pró¿nuje, gdy¿ ma najwiêcej doradców w � Europie. Co� blisko � setki!
Czy nie za du¿o panów � nomen omen � �Misiewiczów�!? Czy spotka siê
z przychylnym przyjêciem przez pozosta³ych rz¹dz¹cych apel wicepre-
miera Jaros³awa Gowina o to, aby nak³ady na naukê wzros³y w ci¹gu 5 lat
z 0,44% do 1 procenta PKB. Wyg³osi³ to stwierdzenie podczas inauguracji
nowego roku akademickiego, nie omieszkuj¹c skonfrontowaæ tych danych
z nak³adami na obronno�æ � 2% PKB.      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

6 pa�dziernika w pi¹tek Naczelny S¹d Admiracyjny zaj¹³ siê reprywatyzacj¹
zamku w Oporowie. Jego zwrotu domaga siê rodzina Karskich, do której
nale¿a³ on przed II wojn¹ �wiatow¹. Wcze�niej uda³o siê jej odzyskaæ
siedzibê rodow¹ we W³ostowie. Teraz w s¹dzie kieleckim procesuje siê ze
Skarbem Pañstwa o wielomilionowe odszkodowanie za zniszczenie tego
pa³acu. (�) O zwrot dóbr po swoim ojcu do wojewody ³ódzkiego wyst¹pi³
Janusz Karski, ale wojewoda umorzy³ postêpowanie. Wówczas Karski
z³o¿y³ skargê do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który przekaza³ sprawê
wojewodzie do ponownego rozpoznania. Ale ten po raz drugi stwierdzi³, ¿e
pañstwo mia³o prawo przej¹æ zamek oraz park na cele reformy rolnej. Mieszka³
w nim administrator maj¹tku, a nie rodzina Karskich, czyli istnia³ zwi¹zek
funkcjonalny pa³acu z maj¹tkiem. Poza tym staw w parku by³ wykorzysty-
wany do celów rybo³ówstwa. Juliusz Karski odwo³a³ siê raz jeszcze do
ministra rolnictwa. Wed³ug niego zamek nigdy nie by³ zwi¹zany z rolnictwem.
Minister ustali³ za�, ¿e administrator mieszka³ w rz¹dówce, a nie w zamku.
Natomiast staw parkowy nie mia³ charakteru hodowlanego. Na tej podstawie
uchyli³ decyzjê wojewody. W walkê o zamek zaanga¿owa³o siê muzeum oraz
starosta kutnowski. Wyst¹pili ze swoimi skargami do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Warszawie. (�) Pe³nomocnik starosty przedstawi³
nowe dowody w sprawie. NSA odroczy³ wiêc jej rozpatrzenie o miesi¹c.
Chodzi o to, ¿e Szymon Karski, przedwojenny w³a�ciciel posiad³o�ci, kupi³
zamek na kredyt, którego nie sp³aca³. Nastêpnie dosz³o miêdzy nim a ban-
kiem do zawarcia ugody.       Rzeczpospolita z 9 pa�dziernika 2017 r., s. C3

Zapalając znicze
Nie musi przygnêbiaæ cmentarna cisza,
jednak refleksje powinna budziæ.
Odpoczywaj¹ ci, którzy nas nie s³ysz¹,
choæ przecie¿ ¿yli w�ród ¿ywych ludzi.

Odeszli, kiedy przyszed³ ich czas.
Nagrobki ich teraz przypominaj¹.
Ten sam los czaka te¿ nas,
dobrze, ¿e chocia¿ wspomnienia zostaj¹.

Zapalaj¹c znicze na bliskich grobie
z okazji rocznic, czy Zadusznego �wiêta,
my�limy te¿ trochê o sobie,
czy o nas kto� bêdzie pamiêta³.

Nawet, je�li nie liczysz na wiele,
nie zapominaj dok¹d zmierzasz.
Pochyl siê nad mogi³¹ przyjaciela
i zapal lampkê na grobie nieznanego ¿o³nierza.

Kazimierz Ci¹¿ela

Ju¿ blisko �wiêto Zmar³ych, pora przemy�leñ o przemijaniu ludzi � ale
te¿ zmierzchu kutnowskich firm. Znane jest mi³e porzekad³o �Ma³e jest
piêkne, ale du¿y mo¿e wiêcej��. �Jak muchy�, tak w Kutnie i ca³ym
powiecie kutnowskim, po transformacji ustrojowej pada³y przede wszystkim
kluczowe zak³ady pracy. �Dziêki koñskiej dawce� drena¿owo-kredyto-
wej naszego ekonomicznego Mefisto... Bo jak inaczej okre�liæ to co siê
sta³o np. z ZPR �Miflex� (który wraz z Kro�niewicami zatrudnia³ 4.200
(sic!) osób. Albo PKP z trzytysiêczn¹ za³og¹; Zak³adami Metalurgicznymi
(prawie pó³tora tysi¹ca), �Polf¹� (ponad 1.100 osób); Fabryk¹ Maszyn
Rolniczych �Kraj� w Kutnie (podobnie); KPB (ponad 800). W ¯ychlinie
podobnie by³o i jest z onegdaj wielkim �Emitem�. Tak¿e odgrywaj¹ca
du¿e znaczenie w zatrudnieniu inwalidów Spó³dzielnia �Elektra�. Pozo-
sta³y jedynie szcz¹tki ich �wietno�ci, albo tylko wspomnienia (Polfa, Kraj,
Rolmasz, KPB, Elektra). Nawet w handlu tylko teoretycznie rz¹dz¹ daw-
niejsze sklepy. G³ówna jednak si³a to lobby marketowe, które drenuj¹ nasze
kieszenie uprawiaj¹c �finansowy rozbój�, towarami gorszymi ni¿ w pañ-
stwach, z których siê wywodz¹. Natomiast w centrum Kutna dominuje
�chiñszczyzna� i �bubleksy�!!! Oczywi�cie, pozytywne jest, ¿e g³ównie
w Kutnie powsta³y nowe, g³ównie nowoczesne firmy, ale �kuda im� do
zatrudnienia tak wielu, jak ich poprzedników. No, mo¿e z wyj¹tkiem �Pini�
(które stworzy³y nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim dla � Ukra-
iñców). Tak¿e pozytywnie w tym wzglêdzie o �Polfarmexie�!!! Teraz,
ju¿ bez dawnej trwogi, kutnowska ulica spokojnie reaguje na kolejne
tarapaty dwóch kutnowskich zak³adów �Exdrobu� i �Mondi�. Ta ostatnia
firma wchodzi jeszcze w sk³ad miêdzynarodowej grupy opakowaniowej
i papierniczej, zatrudniaj¹cej blisko 25 tysiêcy osób, w ponad 30 krajach.
Nawet otrzyma³ pomoc z bud¿etu miasta, po czym � opuszcza nasze
miasto! Podobnie by³o z �Polf¹� - �Tev¹�, która zlikwidowano, mimo ¿e
uzyskiwa³a zysk godny wielu, wielu kutnowskich firm. Ale to siê nie liczy?!
Dla tych produkcyjnych kolosów wa¿ne jest bardziej zrównowa¿enie
popytu z poda¿¹, co w sumie zapewnia du¿e efekty finansowe - w d³u¿-
szej perspektywie. Po cichu, bez rozg³osu, zmieni³a równie¿ w³a�ciciela
galeria �Macredo�. Wtajemniczeni twierdz¹, ¿e dlatego i¿ minê³o temu
inwestorowi trzyletnie zwolnienie podatkowe� To jest kapitalizm�
z wilcz¹ mord¹�, którego zasada g³osi bezceremonialnie:

�Koryto wa¿niejsze � od uczciwo�ci i przyzwoito�ci�!
Jan Widz

AGONIA ZAKŁADÓW

To ju¿ 465 wydanie �Powiatowego ¯ycia Kutna�. Darmowego! Mimo ¿e
ju¿ je realizujemy osiemnasty rok. Ale co najwa¿niejsze:

DA SIÊ ONO CZYTAÆ!!!
Poniewa¿ jak ma³o kto potrafimy przekazaæ Szanownym Czytelnikom
�gar�æ� informacji z przesz³o�ci, tera�niejszo�ci, a nawet przysz³o�ci (g³ównie
nieistniej¹cego w rzeczywisto�ci) regionu kutnowskiego. Stworzonego nie
dla wyborczej piramidy finansowej, ale z �potrzeby serc i ducha�. To unikat
w skali � nawet � krajowej� Du¿y nak³ad, prawie � lub najwiêkszy �
w�ród polskich regionalnych gazet wydawanych w Polsce (i nie tylko). Mi-
nimum � ponad 10 tysiêcy egzemplarzy!!! Tyle to i nasi najwiêksi rywale
nie potrafi¹ rozprowadziæ! Opartego na twardych, ekonomicznych zasadach
�non profit�, mimo ¿e wydawanego przez prywatnego inwestora. Oczywi-
�cie, nie by³oby gazety bez reklamodawców, którzy dobrowolnie i � ze znaczn¹
ochot¹ � finansuj¹ nasze przedsiêwziêcie. Mog¹ siê te¿ reklamowaæ w³adze,
ale podchodzimy do nich z du¿¹ ostro¿no�ci¹! ¯artujemy, ¿e z naszych
reklamowych szpalt nie korzystaj¹ tylko ci

�co to maj¹ zbyt du¿o brudów za paznokciami� �
Na pocz¹tku s¹dzili�my, ¿e przetrzymamy oko³o 100 (stu) wydañ. Dzi�
jeste�my ju¿ blisko � 500 edycji gazety, stawianej za wzór obiektywizmu,
w tym naszym �zafajdanym �wiatku�, w jakim przychodzi nam ¿yæ.

Andrzej Stelmaszewski

Czytelniczy Hyde ParkNie doczeka³ tej chwili redaktor sportowy

�.P.

JERZY TRU�CIÑSKI.
Nie doczeka³ nawet pierwszego wydania naszej gazety redaktor
sportowy, bez którego nie by³oby naszej gazety

�.P.

W£ODZIMIERZ CHRZUSZCZ.
CZE�Æ ICH PAMIÊCI!

Tê grafikê narysowa³ Andrzej Stachowicz kilkana�cie lat temu �!?
Czy straci³a sw¹ aktualno�æ!?

DOBRA ZMIANA

Liczba sklepów w Polsce: Biedronka � 2722; Rossmann �
1200; LIDL � 607; Netto � 362; ALDI � 118.

SPÓR O ZAMEK

HANDLOWE IMPERIA

Czytelniczy Hyde Park

MISZMASZ!

Lwy i K³osy
W konkursie Starostwa Powiatowego
w Kutnie, w kategorii �Firma� -
Lwa Kutnowskiego przyznano Ilonie
i Robertowi Denarskim, w³a�cicie-
lom �Agrofactory II� w Leszczynku,
gmina Kutno. W kategorii �Rolnik�
zwyciê¿yli Karolina i Cezary
Kowalscy z Chocho³owa, gmina
¯ychlin. Mianem �K³osa� odzna-
czono Przedsiêbiorstwo Handlowe
�Agroma� S.A. - Jacek Korczak
z Kutna, a w�ród rolników Mariusza
Kuciapskiego z Leszczynka.

WIEŚCI GMINNE

KONFLIKT
Konflikt jest wpisany w dzia³ania ludzi. Rzecz w tym, by konflikt nie
by³ dominuj¹c¹ form¹ dzia³alno�ci, bowiem twórcze wspó³dzia³anie osób
o odmiennych pogl¹dach jest istot¹ harmonijnego rozwoju. Niestety,
w drugiej dekadzie naszego wieku konflikt goni konflikt i w istotny
sposób zosta³a naruszona dotychczasowa ma³a stabilizacja i równowaga.
Problem nie oszczêdza nawet tak dojrza³e demokracje jakimi s¹ Stany
Zjednoczone i Wielka Brytania. W Stanach, po ubieg³orocznym wyborze
Donalda Trumpa na prezydenta, spo³eczeñstwo podzieli³o siê mniej wiêcej
po po³owie. Zwolennicy wyra�nie popieraj¹ rewolucyjne propozycje
prezydenta, przeciwnicy kontestuj¹ i protestuj¹. Zdrowa demokracja ma
jednak to do siebie, ¿e instytucje w³adzy s¹ trwa³e, funkcjonuj¹ dalej
i s¹ od siebie niezale¿ne. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, podam tylko ostatni.
Otó¿ kilka dni temu sêdzia S¹du Najwy¿szego na Hawajach zablokowa³
dekret antyimigracyjny prezydenta Donalda Trumpa, gdy¿ uzna³, ¿e jest
on niezgodny z Konstytucj¹. W Polsce wszystko dok³adnie siê pomie-
sza³o i podobna sytuacja by³aby raczej niemo¿liwa. Istniej¹ce podzia³y
s¹ tak g³êbokie, ¿e trudno znale�æ mo¿liwo�æ nie tylko jakiejkolwiek
wspó³pracy, ale równie¿ spokojna rozmowa rz¹du i opozycji wydaje siê
dzisiaj zupe³n¹ abstrakcj¹. Opozycja dla zasady krytykuje wszystko co
robi rz¹d i obóz w³adzy nawet wtedy, gdy podejmowane s¹ spo³ecznie
korzystne rozwi¹zania. Z kolei w³adza krytykuje opozycjê i nie bardzo
liczy siê z jej zdaniem, nawet je¿eli opozycja sk³ada propozycje rozs¹d-
nych regulacji prawnych. Trwamy wiêc w ustawicznym politycznym
klinczu. ̄ ycie polityka up³ywa w trwa³ym konflikcie. Jeden siê koñczy,
to trzeba wywo³aæ kolejny. Politycy siê nakrêcaj¹, media podsycaj¹ te
konflikty i niestety, nic nie wskazuje, ¿e ta praktyka siê zakoñczy.
Wydarzenia w pa�dzierniku s¹ zdominowane przez protesty lekarzy
rezydentów, którzy domagaj¹ siê gruntownych zmian w systemie ochrony
zdrowia i ¿¹daj¹ zwiêkszenia nak³adów finansowych z obecnych 77 mi-
liardów z³otych (4,8% PNB) do 120 miliardów z³otych (6,8% PNB)
w 2021 roku. Rz¹d proponuje wzrost o 26 miliardów z³otych (6% PNB)
do 2025 roku, ale tej propozycji nie przyjmuj¹ lekarze i pozosta³e
�rodowiska s³u¿by zdrowia popieraj¹ce protest. Konflikt trwa dalej
i czekamy na pozytywne efekty w postaci naprawy chorego systemu
zdrowia, i zdecydowanego zwiêkszenia nak³adów na ochronê zdrowia.
O problemach Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego pisa³em wiele
razy. Fatalne zarz¹dzanie szpitalem, zapa�æ finansowa i szkodliwe de-
cyzje podejmowane przez duet starosta Krzysztof Debich i wicestarosta
Zdzis³aw Trawczyñski oraz pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Powiatu s¹
przedmiotem postepowania prokuratorskiego. Równie¿ powa¿ne zastrze-
¿enia do dzia³alno�ci finansowej szpitala zg³asza w raporcie Regionalna
Izba Obrachunkowa. Poprzedni prezes szpitala Robert Wilanowski, dzia-
³aj¹cy do lipca ubieg³ego roku, zamiast skutecznie wyprowadzaæ szpital
z finansowego do³ka by³ raczej zainteresowany obron¹ swoich niema-
³ych finansów (zarabia³ miesiêcznie 17.500 z³). Butny i arogancki prezes
Robert Wilanowski na szczê�cie opu�ci³ swoje stanowisko, ale jego
powo³anie na pocz¹tku 2015 roku by³o oczywist¹ pomy³k¹ i za to odpo-
wiedzialno�æ ponosz¹ wspólnie Rada Nadzorcza i Zarz¹d Powiatu. Dzi-
siaj sytuacja finansowa kutnowskiego szpitala dalej jest trudna, ale mamy
w koñcu pocieszaj¹c¹ i dobr¹ informacjê. Otó¿ kutnowski szpital po
z³o¿eniu dobrej aplikacji pozyska 5 milionów z³otych na rozbudowê
i modernizacjê Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego. Inwestycja jest
niezwykle potrzebna. Dotychczasowa dzia³alno�æ SOR-u spotyka³a siê
z ci¹g³¹ krytyk¹ pacjentów i ich rodzin z uwagi na fataln¹ jako�æ �wiad-
czonych us³ug medycznych. Dzisiaj z du¿ym niepokojem oczekujemy
na szybk¹ i skuteczn¹ naprawê systemu ochrony zdrowia oraz na znaczne
zasilenie w niezbêdne �rodki finansowe. Liczymy równie¿ na poprawê
finansów i poprawê jako�ci �wiadczonych us³ug zdrowotnych w kut-
nowskim szpitalu.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

Z innych szpalt
Z wywiadu z prof. Stanis³awem Bieniem:
(�) Jaros³aw Kaczyñski nie bierze pod uwagê tego, ¿e zarówno Rosja,
jak i Niemcy w ka¿dej kategorii s¹ silniejsze i wa¿niejsze ni¿ Polska.
(�) Je�li sprawa reparacji bêdzie dr¹¿ona, zmieni siê nastawienie
niemieckiej opinii publicznej do naszego kraju.
(�) Dzi� nie ma ZSRR i Stalina, ale gwarancja Moskwy dla granicy na
Odrze i Nysie oraz Szczecina ma nadal znaczenie.
(�) Obawiam siê, ¿e motyw antyniemiecki w polskiej polityce, jest
inspirowany zza oceanu.
(�) Mamy tylko jeden pomys³ � byæ pañstwem frontowym, amerykañ-
skim bastionem w Europie.
(�) Postêpowanie z pomnikami ¿o³nierzy radzieckich jest �wiadectwem
marnej kondycji moralnej Polaków.

Przegl¹d nr 42 (928) z 16-22.10.2017, s. 8-12

Konkurs Fantazji
Kutnowski Dom Kultury zaprasza
uczniów klas IV-VII szkó³ podsta-
wowych oraz uczniów gimnazjów
z terenu powiatu kutnowskiego do
wziêcia udzia³u w konkursie lite-
rackim na opowiadanie fantastyczno-
naukowe w ramach projektu �Cuda
Natury� organizowanego przez
KDK. Zg³oszenia s¹ przyjmowane
do 17 listopada w Kutnowskim
Dom Kultury. Regulamin i szcze-
gó³y konkursu na stronie interne-
towej: www.kdk.net.pl.
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¯YCIE KULTURALNE
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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¯YCIE REKLAMOWE

10

PRZYSTAŃ

W osatnim roku zorganizowali�my kolejny wyjazd do Maurzyc, gdzie od-
by³y siê warsztaty tkackie i sztuki w linorycie, przeja¿dzki konne wozami
traperskimi oraz wyjazd rekreacyjny nad Jez. Zdworskie. W okresie czer-
wiec - pazdziernik 2017 Stowarzyszenie realizowa³o cztery projekty, z czego
dwa zwi¹zane by³y z obchodami 150-lecia Powiatu Kutnowskiego.
W ramch pierwszego projektu  pn.: Trupa teatralna po Powiecie Kutnow-
skim powsta³a grupa kabaretowa �Najbardziej normalni�, która docelowo
ma wêdrowæ w okresie jesienno-zimowym z przedstawieniami po Domach
Opieki Spo³ecznej, �rodowiskowych Domach Samopomocy, itp. Prapre-
miera naszego przedstawienia mia³a miejsce podczas tegorocznych
Obchodów �wiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Drugi projekt pn.:
�Niez³omni Powiatu Kutnowskiego szlakiem pere³ dziedzictwa narodowego�
to przedsiêwziêcie wyjazdu edukacyjnego osób niepe³nosprawnych
inelektualnie z opiekunami po raz pierwszy w dziejach z noclegiem. Wspa-
nia³a by³a wyprawa Polami Grunwaldu, po terenie dziewiczego Rezerwatu
�róde³ Rzeki £yny i sp³yw statkiem trochê po trawie, wiêcej po wodzie
Kana³em Elbl¹sim (5 pochylni o ró¿nicy wysoko�ci 100 m). Wystawê

fotografii z wydarzenia mo¿na by³o ogladaæ w holu KDK podczas
Obchodów �wiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Trzeci projekt to
�Cykl zajêæ upowszechniajacych kulturê fizyczna w�ród osób niepe³no-
sprawnych inelekualnie i ich opiekunów�. Cykl zajêæ obejmowa³ æwiczenia
�Aqua+Fitnes, taniec grupowy Aerobik oraz cwiczenia rozciagaj¹ce �dobre
nastroje�. W tym roku samodzielnym organizatorem �wiêta �Obchodów
�wiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego� by³o nasze Stowarzyszenie.
Zamys³em wydarzenia by³o przedstawienie wnêtrza osób, których dotyka
choroba depresji. Pokazali�my, ¿e osoby niepe³nosprawne inelektualnie
na swój sposób, mo¿e nie doskona³y, mog¹ tworzyæ kabaret, grupy
taneczne, pokazy æwiczeñ, odkrywaæ w³asne talenty - wiersze autorskie,
prezentowaæ wystawy bardzo zmys³owych prac relaksacyjnych. Tegoroczne
obchody �wieta oparte by³y w znacznym stopniu na integracji rodziców
z uczestnikami �DS Kutno. Wspólne przygotowania i wystepy bardzo
motywowa³y grupê i umacnia³y stopieñ osobistego zaanga¿owania. Przy
organizacji obchodów nie zabrak³o pomocy ludzi dobrej woli. To równie¿
dziêki nim mogli�my stworzyæ i dope³niæ wizje tego �wiêta.
Korzystaj¹c ze sposobno�ci Zarz¹d i Cz³onkowie Stowarzyszenia  dziekuj¹
wszystkim którzy choæby w najmniejszym stopniu pomogli w organizacji
tego �wiêta. W szczególno�ci ogromne podziêkowania sk³adamy: prezy-
dentowi � Zbigniewowi Burzyñskiemu, Grzegorzowi Chojnackiemu � prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta, Jackowi Urbaniakowi � Towarzyswo Budow-
nictwa Spo³ecznego, Teresie Augustynowicz � Bank �Wspólna Praca�,
Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asno�ciowej �Przysz³o�æ�
w Kro�niewicach, pañstwu Annie i Henrykowi Ociepa z Kro�niewic,
firmie Szkó³karsko Sadowniczej z ¯urawieñca, P.P.H.U. Sójki Justynie
Sieradzkiej, Monice Salamon, Firmie Reklamowej TIFT z Nowej Wsi,
Grupie wolontariatu z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. Kasprowicza
w Kutnie, Grupie Uczniów wraz z Opiekunami z Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych nr 2 im. A. Troczewskiego, dyrekcji i pracownikom technicznym
Kutnowskiego Domu Kultury, dyrekcji i kadrze �rodowiskowego Domu
Samopomocy w Kutnie. Ponadto dziêkujemy Wszystkim, którzy przekazali
na konto Stowarzyszenia swój 1% podatku.

(ci¹g dalszy ze strony 4)
�rodki na nasz¹ dzia³alno�æ pochodz¹ z szeregu dotacji publicznych: ma³e
granty, ma³e dotacje, konkursy ofert, fundacje, darowizny, sk³adki statu-
towe oraz odpisy 1%, bowiem jeste�my organizacj¹ po¿ytku publicznego.

 99−300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11, tel. 518−738−649
e−mail: alicja.przystan onet.pl
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Z ¿ycia hrabiego Jana Moszyñskiego z Sójek

KALENDARIUM

SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

Rok szkolny 1975/76
Kadra nauczycielska bez zmian. Ilo�æ godzin nauczania � 218, w tym 48
godzin nadliczbowych. W latach szkolnych 1972/73 do dnia 24 listopada
1975 roku nauczyciele opu�cili 217 dni zajêæ lekcyjnych (g³ównie na
doskonalenie zawodowe). Wszystkie dni by³y usprawiedliwione.
Ministerstwo O�wiaty wprowadzi³o nastêpuj¹ce przerwy od zajêæ lekcyj-
nych: przerwa jesienna na wykopki ziemniaków (od 1974 roku), przerwa
�wi¹teczna bo¿onarodzeniowa, dwutygodniowe ferie zimowe na prze³o-
mie stycznia/lutego, przerwa �wi¹teczna wielkanocna. Nast¹pi³ podzia³
roku szkolnego na dwa semestry (okresy): 1. do ferii zimowych; 2. do
koñca roku szkolnego. W grudniu Rada Pedagogiczna przyjê³a program
rozwoju szko³y na lata 1976-1980.
Doskonaleniem zawodowym objêto 6 nauczycieli: Gajewski Henryk �
udzia³ w NURT, nauczanie pocz¹tkowe z matematyki i WUML; Kacprzak
Leszek � kurs przygotowawczy do studiów z matematyki; Marciniak
Halina � NURT � nauczanie pocz¹tkowe z matematyki i kurs przygoto-
wawczy do studiów z filologii rosyjskiej; Marciniak W³adys³aw � kurs
przygotowawczy do studiów do egzaminu kwalifikacyjnego z zajêæ prak-
tyczno-technicznych; Teresa Pietras � WUML; Twardowska Janina � III rok
studiów na Uniwersytecie £ódzkim na Wydziale Nauk Biologicznych.
W czynie spo³ecznym, w ci¹gu roku szkolnego, uczniowie przepracowali
4.866 roboczogodzin, warto�æ czynów � 48.660 z³otych.
W IV Igrzyskach Sportowych Gminy Kutno, które odby³y siê w naszej
szkole, szko³a w Strzegocinie w ogólnej punktacji zajê³a II miejsce za
Wroczynami, dziewczêta ze Strzegocina zajê³y I miejsce w pi³ce rêcznej,
w pi³ce siatkowej i w lekkoatletyce. W uroczysto�ci rozdania dyplomów
wzi¹³ udzia³ Mieczys³aw Majtczak, naczelnik gminy Kutno.
Szko³ê ukoñczy³o 15 absolwentów. Szko³ê z wyró¿nieniem ukoñczyli
uczniowie: Jakubowski Adam Roman, Marciniak El¿bieta Zofia, Marciniak
Halina.

Rok szkolny 1976/77
Nauczyciele kontynuuj¹ doskonalenie zawodowe. Liczba godzin nauczania
wynosi 220, w tym 50 godzin ponadwymiarowych.
W³adys³aw Marciniak w 1977 roku, po rocznym kursie w Instytucie Kszta³-
cenia Nauczycieli w Warszawie - Rembertowie, zda³ egzamin kwalifika-
cyjny i uzyska³ dyplom kwalifikacyjny, równowa¿ny wy¿szym studiom
zawodowym.
Szko³a dziêki staraniom dyrektora szko³y zostaje wyposa¿ona w stó³
i sprzêt do tenisa sto³owego. M³odzie¿ szkolna spêdza na grze wolny czas.
Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie gr¹ i unikniêcia zatargów miêdzy
dzieæmi, wprowadzono grafik korzystania ze sto³u.
Od wrze�nia do listopada trwa³a zbiórka z³omu i makulatury. Zebrano
ponad tonê z³omu i kilkadziesi¹t kilogramów makulatury. We wrze�niu
odby³y siê wycieczki do W³oc³awka i P³ocka � 103 uczestników oraz rajd
rowerowy do Oporowa � 26 uczestników. Wybrano Komitet Rodzicielski,
którego przewodnicz¹cym zosta³ Zenon G³ogowski � rolnik z Kuchar II.
W Igrzyskach Sportowych Szkó³ Gminy Kutno szko³a w Strzegocinie
w ogólnej punktacji zajê³a I miejsce. Szko³ê ukoñczy³o 14 absolwentów,
1 uczeñ klasy VIII nie ukoñczy³ szko³y        (c.d.n.)

Fragment rêkopisu Henryka Zenona Pêgowskiego

1909 - Jan Moszyñski w wieku trzydziestu dwóch lat zarêcza siê z dwu-
dziestoletni¹ hrabin¹ Mari¹ Stell¹ Dunin-Borkowsk¹ herbu £abêd�, córk¹
Jerzego Dunin-Borkowskiego i El¿biety z domu £o�. Rozpoczynaj¹ siê
intensywne przygotowania do �lubu i wesela. Trzy miesi¹ce po zarêczy-
nach, dnia 25 maja w ko�ciele o.o. Jezuitów we Lwowie, pañstwo m³odzi
mówi¹ sobie sakramentalne tak. Ach, co to by³ za �lub! Dostojni go�cie,
barwny orszak weselny, wspania³e przyjêcie przy sto³ach zastawionych
srebrami. Dekoracje z bia³ych kwiatów: ró¿, bzów i konwalii... Po �lubie
pañstwo m³odzi zamieszkuj¹ w Sójkach. Na tympanonie wieñcz¹cym
g³ówne wej�cie do  dworu pojawiaj¹ siê dwa herby: Na³êcz Moszyñskich
i £abêd� Dunin Borkowskich. Herby te nadal zdobi¹ wej�cie do dworu,
przetrwa³y tyle lat, w przeciwieñstwie do ma³¿eñstwa Jana i Marii, które
skoñczy³o siê ju¿ po kilku miesi¹cach. Ju¿ w pierwszych tygodniach po
�lubie okazuje siê, ¿e ¿ona hrabiego Moszyñskiego nie jest w pe³ni zdrowa.
Jej lekkie upo�ledzenie fizyczne i psychiczne daje siê zauwa¿yæ dopiero
w codziennym ¿yciu. Nie jest przygotowana do pe³nienia roli ani ¿ony,
ani matki, ani pani domu. Nie ma ¿adnych zainteresowañ intelektualnych.
Wymaga ci¹g³ej opieki. Na pro�bê Jana, Stefania wraca wcze�niej z wa-
kacji spêdzanych w Sopocie, by wesprzeæ syna w tej trudnej sytuacji.
Korespondencja z matk¹ Marii nie przynosi ¿adnych rozwi¹zañ. Pani El¿-
bieta nie ma zamiaru przyjechaæ do Sójek. Jan i Stefania podejmuj¹ decyzjê
o odes³aniu Marii do Lwowa.
1911 - Ma³¿eñstwo Jana Moszyñskiego i Marii z Dunin-Borkowskich
zostaje uniewa¿nione przez konsystorza Diecezji Warszawskiej. Podstaw¹
uniewa¿nienia jest zapewne fakt ukrycia, przed �lubem, przez rodzinê
Marii jej choroby.
1912 - W styczniu umiera matka Jana, hrabina Stefania z Cieleckich
Moszyñska. Jan zostaje jedynym w³a�cicielem maj¹tku w Sójkach.
W kolejnych latach dokonuje korzystnych transakcji, prowadzi postêpow¹
gospodarkê, stosuje nowoczesne maszyny rolnicze, kupuje samochód. Jan
Moszyñski, nie maj¹c bliskiej rodziny, anga¿uje siê w dzia³alno�æ spo-
³eczn¹ i charytatywn¹ w swoim regionie. Chêtnie pomaga i wspiera potrze-
buj¹cych. Dzia³a w wielu lokalnych organizacjach. Piastuje wa¿ne i od-
powiedzialne stanowiska. Przez jedena�cie lat jest wójtem gminy Sójki.
1919 - Zasiada na czele Rady Szkolnej powiatu kutnowskiego. Sam
doskonale wykszta³cony, w³adaj¹cy czterema jêzykami obcymi, dosko-
nale rozumie, jak wa¿na jest edukacja. Przewodniczy te¿ pierwszemu
zebraniu kutnowskiego Oddzia³u Polskiego Czerwonego Krzy¿a i zostaje
jego prezesem.
1920 - Podczas wojny polsko-sowieckiej zostaje cz³onkiem Powiatowego
Obywatelskiego Komitetu Obrony Pañstwa. W lipcu 1920 roku wstêpuje
do 203 ochotniczego pu³ku u³anów. Odbywa z nim ca³¹ kampaniê wojenn¹.
Po jej zakoñczeniu wspiera finansowo dzia³alno�æ narodowo-wyzwoleñcz¹
i kutnowskich harcerzy.
1924 - Z inicjatywy hrabiego Moszyñskiego powstaje jednostka Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w D³ugo³êce. Zostaje jej prezesem.
1926 - Jan Moszyñski postanawia w³¹czyæ siê w dzia³alno�æ polityczn¹,
jednak na tym polu nie odnosi sukcesów. Po przewrocie majowym opo-
wiada siê po stronie marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
1927 - Zostaje prezesem Zarz¹du Powiatowego Partii Pracy, która wesz³a
do Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem. Jesieni¹ ukazuje siê pierwszy

(ci¹g dalszy z nr 19/464)
1904 - Jakby tego by³o ma³o w regionie rozpoczynaj¹ siê protesty i strajki.
Hrabiemu Moszyñskiemu udaje siê obroniæ Sójki przed uzbrojonymi ban-
dami grasuj¹cymi po wsiach. £agodzi te¿ konflikt pomiêdzy zbuntowan¹
s³u¿b¹ folwarczn¹ a dworem. Pomimo piêtrz¹cych siê problemów, m³ody
dziedzic nie poddaje siê i pracuje z niegasn¹cym entuzjazmem. Obje¿d¿a
pola, dogl¹da zbiorów, odbudowuje owczarniê i dba o hodowlê koni, która
w Sójkach od lat znakomicie siê rozwija. Jan nie ma teraz czasu na podró¿e,
cieszy siê wiêc zwyk³ymi wiejskimi rozrywkami. Wyrusza na dalekie prze-
ja¿d¿ki konne, a je�d�cem jest wy�mienitym. Du¿ej wprawy nabra³ pod-
czas lekcji jazdy konnej w wiedeñskiej Akademii Terezjañskiej. W Sójkach,
co roku odbywaj¹ siê polowania. Jesieni¹ na kuropatwy, zim¹ na zaj¹ce,
a po polowaniach wydaje siê uroczyste obiady podejmuj¹c go�ci staro-
polskimi daniami. Jan od dziecka uwielbia³ psy. Towarzysz¹ mu one ca³e
¿ycie. Bohun, Sawa, Mira... Pisze o nich w listach i zabiera je ze sob¹
wszêdzie, gdzie tylko mo¿na. Wy¿³y i dogi angielskie uwiecznione s¹
nawet na kilku fotografiach przedstawiaj¹cych w³a�ciciela Sójek. Hrabia
Moszyñski nie porzuca zainteresowañ intelektualnych. Wzbogaca domow¹
bibliotekê. Do Sójek regularnie przychodz¹ przesy³ki z ksi¹¿kami i za-
prenumerowanymi czasopismami. Jan zna cztery jêzyki, wiêc czyta prasê
zarówno polsk¹ jak i zagraniczn¹.

Hr. Marya Stella Dunin-Borkowska i Jan hr. Moszyñski.

Kutnowski cmentarz, po³o¿ony przy ul. Cmentarnej jest najwiêksz¹ nekropoli¹
regionu kutnowskiego. St¹d du¿a liczba grobów szlacheckich i ziemiañskich
znajduj¹cych siê na jego terenie. Tylko kilka obiektów posiada herby. W pobli¿u
kaplicy cmentarnej zachowa³y siê dwie p³yty granitowe rodziny Podczaskich.
Na obu wyryto konturowe u do³u p³yt uproszczony herb Rola. Pochowano tu
Ignacego Podczaskiego (l. 72 - � 3 VI 1888) - zmar³ego w Kutnie Kawalera
herbu Rola, by³ego Pomocnika Naczelnika Zarz¹du Pocztowego w Warszawie
(p³ytê ufundowa³ wnuk Boles³aw) i zmar³¹ równie¿ w Kutnie Ksawerê z Pod-
czaskich Szatkowsk¹ (l. 88 - � 18 XII 1904). Wypuk³orze�biony herb Jastrzêbiec
z klejnotem umieszczono na naczó³ku granitowego monumentu otoczonego
ozdobn¹ krat¹. Pochowano pod nim zmar³¹ w Kutnie obywatelkê ziemsk¹ Józefê
z Ulatowskich Poradowsk¹ (l. 51 - � 8 VII 1865). Najciekawszym obiektem
z herbem okre�lonym s³ownie jest obej�cie grobowe Skotnickich herbu Rola.
Otoczony piêkn¹ krat¹ monument z czarnego granitu posiada napis �Grób Skot-
nickich herbu Rola�. Spoczêli tu: Ludomir Skotnicki (1873-1909) - dziedzic
Maliny, Regina z Tabaczyñskich Skotnicka (1879-1959), Leopold Skotnicki
z Maliny (1904-1979) i Halina z Garbowskich Skotnicka (1916 - ?). Du¿¹ grupê
stanowi¹ pochówki z inskrypcjami dodaj¹cymi herb do nazwiska. Wymieniæ
tu nale¿y przede wszystkim groby: Ferdynanda Zaremba-Cieleckiego (� 1 III 1878)
i jego ¿ony Honoraty z Pstrokoñskich Cieleckej (� 26 XII 1880) - w inskrypcji
zaznaczono, ¿e ma³¿onkowie spêdzili ze sob¹ 50 lat. Obok rodziców pochowano
równie¿ córkê Wandê z Cieleckich Zaremba Cieleck¹ (� 1 V 1885); grobowiec
Zofii Chlewickiej z Korwin-Piotrowskich (1884-1921) i Zygmunta Chlewic-
kiego (l. 74 - � 1938) - zaniedbana budowla z gruszkowatym naczó³kiem zwieñ-
czona jest prostym krzy¿em; obok, pod p³ask¹ p³yt¹, spocz¹³ Boles³aw Belina-
Brzozowski (� 1880 ?) - lekarz dentysta. W po³udniowej czê�ci cmentarza
stan¹³ wspó³czesny pomnik rodziny Ostoja-Gajewskich. Inskrypcja wymienia
Zofiê (1878-1926), Lucjana (1856-1940), Zofiê z Gorzdañskich (1914-1973)
i Karola (1907-1992). Ostatnim z tej grupy jest skromny nagrobek Zbigniewa
Szczepana Do³êga-Zakrzewskiego (1903-1936). Na kutnowskim cmentarzu
wystêpuj¹ zatem w formie graficznej lub okre�lone z nazwy herby: Rola,
Jastrzêbiec, Zaremba, Korwin, Belina, Ostoja i Do³êga. Pozosta³e pochówki
szlacheckie i ziemiañskie dotycz¹ cz³onków Zwi¹zku Ziemian i w³a�cicieli okolicz-
nych dóbr. Pochowano tu m.in.: Adelê z Rudnickich Rzeszotarsk¹ (5 XII 1839
- 9 II 1897) - by³¹ obywatelkê ziemsk¹ (piaskowcow¹ p³ytê ufundowali brat
i dzieci); Jadwigê z Idzikowskich Grabsk¹ (l. 74 - � 23 III 1860) - wdowê po
obywatelu ziemskim; Ignacego S³upskiego (l. 79 - � 7 IV 1889) - pu³kownika
by³ych Wojsk Polskich i obywatela ziemskiego (nagrobek ufundowali ziêæ
i córka); Henryka Lesza (l. 73 - � 17 V 1907) - by³ego obywatela ziemskiego
i fundatora stacji ko�cielnych; Konstantego Jelskiego (� IV 1929) - nauczyciela
i sekretarza Zwi¹zku Ziemian oraz jego ¿onê Joannê z de Gollen Jelsk¹ (l. 64 ?
- � 20 VII ? 1909) - na ich grobie umieszczono piêkny secesyjny pomniczek
z piaskowca; Adolfa Smoleñskiego (26 II 1870 - 32 V 1938) - w³a�ciciela
maj¹tku Stara Wie�, wiceprezesa Zwi¹zku Ziemian Oddzia³u Kutnowsko-
Gostyniñskiego, prezesa Rady Nadzorczej Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej
�Wspólna Praca�, cz³onka Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie,
cz³onka Rady Wydzia³u Powiatowego i Rady Gminy w Kutnie i wielu innych
organizacji spo³ecznych (wspó³czesny grobowiec); Mariê El¿bietê z Bukowiec-
kich Smoleñsk¹ (¿onê Adolfa) (5 IX 1878 - 21 II 1963) - cz³onka Zarz¹du
Zwi¹zku Ziemianek Powiatu Kutnowskiego - obok niej spoczêli: Leokadia
Bukowiecka (1876-1945), Janusz Smoleñski (6 V 1908 - 26 XII 1983) - lekarz
medycyny, major Wojska Polskiego, kawaler Krzy¿a Virtuti Militari, Kleeber-
czyk i Natalia Smoleñska (¿ona Janusza) (l. 72 - � 20 IV 1990). Ponadto na
kilku grobach zmar³ych okre�lono mianem obywateli, co nie jest jednoznaczne
z byciem szlachcicem czy ziemianinem. Dla porz¹dku podajê jednak i te osoby:
Julian Budziñski (l. 78 - � 15 II 1902) - by³y obywatel i profesor szko³y rolniczej;
obywatele Ziemi Bobrujskiej - Stanis³aw Federowicz (1898-1997), Stanis³aw
Federowicz (1944-1945), Helena Federowicz (1900-1987), Eugeniusz Fede-
rowicz /symbolicznie/ (1922-1942) - zamordowany na Polesiu przez okupanta.
Prawdopodobnie pomnikiem szlacheckim jest uszkodzony neoklasycystyczny
monument z piaskowca z motywem pochodni skierowanych p³omieniami ku
do³owi na znak gasn¹cego ¿ywota. Spoczê³a pod nim Franciszka z Zawiszów
Czarnych Cielecka (� 24 VIII 1867).
Miros³aw Pisarkiewicz, �Groby szlacheckie i ziemiañskie na rzymskokatolickich
cmentarzach regionu kutnowskiego� [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom
IX, TPZK, Kutno 2005

numer tygodnika �G³os Pracy�. Jan Moszyñski zostaje jego redaktorem.
Realizuje siê jako dziennikarz. Publikuje ciekawe artyku³y i wiersze. Przez
kilka lat prowadzi te¿ sta³¹ rubrykê: �Kronika Ziemi Kucieñskiej�.
1928 - To trudny rok dla Jana Moszyñskiego. Startuje w wyborach do
sejmu, lecz pomimo aktywnej kampanii wyborczej ponosi pora¿kê i ca³-
kowicie wycofuje siê z ¿ycia politycznego. Pojawiaj¹ siê pierwsze symp-
tomy wielkiego kryzysu gospodarczego. Maj¹tek w Sójkach podupada.
Hrabia Moszyñski decyduje siê na sprzeda¿ swoich dziedzicznych dóbr.
1929 - Na pocz¹tku roku Jan ofiarowuje Wydzia³owi Powiatowemu
w Kutnie 2300 ksi¹¿ek ze swojej biblioteki. S¹ to dzie³a w czterech jêzy-
kach. Darowizna ta przyczynia siê do powstania pierwszej publicznej
biblioteki w Kutnie. Przyjaciele, s¹siedzi i wspó³pracownicy ¿egnaj¹ go
z ogromnym ¿alem. Ludwik Cunke, pracownik Starostwa, na ³amach
czasopisma �G³os Pracy�, pisze o ogromnej wiêzi Jana Moszyñskiego
z ziemi¹ kutnowsk¹. Wspomina dzia³alno�æ spo³eczn¹ i charytatywn¹
hrabiego, a tak¿e jego oddanie sprawom regionu. Podkre�la jego walory
osobiste, wybitn¹ inteligencjê, wysok¹ kulturê i serdeczno�æ.
1931 - Maj¹tek Sójki zostaje wystawiony na licytacjê. W 1931 roku kupuje
go baron Leon Koryzna za kwotê 166 tysiêcy dolarów. Na pocz¹tku Jan
otrzymuje tylko czê�æ zap³aty, resztê nowy w³a�ciciel ma sp³acaæ w ra-
tach. Niestety, Leon Koryzna nie wywi¹zuje siê ze swoich zobowi¹zañ.
Raty docieraj¹ zawsze z opó�nieniem, a z czasem nowy w³a�ciciel Sójek
przestaje sp³acaæ swój d³ug. Przyczynia siê to do trudnej sytuacji mate-
rialnej hrabiego. Jan Moszyñski przeprowadza siê do Torunia. Mieszka
w kamienicy przy ulicy Rybaki. ¯yje skromnie i oszczêdnie. Ledwo wi¹¿e
koniec z koñcem.
1936 - Przeprowadza siê do jeszcze mniejszego mieszkania na ulicê
Klonowica. W tym czasie podupada na zdrowiu. Skar¿y siê na z³e samo-
pouczucie, jest coraz s³abszy. Choruje na serce i na p³uca. Lekarze podej-
rzewaj¹ nowotwór. Jest to ponoæ mylna diagnoza.
1937 - Hrabia Moszyñski jednak nie odzyskuje pe³ni si³. Wci¹¿ choruje.
Nie spodziewa siê chyba ¿adnej poprawy, bo w lipcu 1937 roku spisuje
testament. Resztki maj¹tku zapisuje swej bratanicy, Helenie Moszyñskiej.
Natomiast najcenniejsze rodzinne pami¹tki: portrety, obrazy, fotografie
przekazuje bratankowi Emanuelowi Moszyñskiemu.
1938 - Latem dnia 30 lipca Jan umiera w swoim toruñskim mieszkaniu.
Hrabia Jan Moszyñski, herbu Na³êcz, spoczywa na cmentarzu �w. Jerzego
w Toruniu. Z nekrologu, który rodzina zamie�ci³a w Kurjerze Warszaw-
skim, dowiadujemy siê, ¿e zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Medalem za Wojnê 1920 roku i Medalem Dziesiêciolecia Niepodleg³o�ci.
Pe³ny biogram hrabiego Jana Moszyñskiego z Sójek uka¿e siê w trzecim
tomie Kutnowskiego S³ownika Biograficznego.

Magdalena £ukomska

KUTNOWSKI CMENTARZ

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
WYCHOWAWCZYNI KLASY XIA �.P. KATARZYNA
SZYMAÑSKA I WYCHOWAWCA XIC �.P. MGR JAN
KOTARSKI ODESZLI WCZE�NIEJ I ICH GROBY
ZNAJDUJ¥ SIÊ NA KUTNOWSKIM CMENTARZU.

WSPOMNIJMY ICH W �WIÊTO ZMAR£YCH!
MY PAMIÊTAMY!

Wdziêczni Absolwenci!

W pi¹tek, 9 czerwca 2017 roku, absolwenci II LO im. Jana Kasprowicza
w Kutnie spotkali siê w 50 lat po zdaniu matury. W spotkaniu uczestniczy³o
a¿ 33 by³ych maturzystów i trzech ¿yj¹cych nauczycieli: mgr Krystyna
Wojtacka (b. zastêpca dyrektora), mgr Stanis³awa Korowajska i W³ady-
s³awa Durmaj (wychowawczyni klasy XIB).

SPOTKANIE PO LATACH
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
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 podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Sprzedam mieszkanie M5, w ¯y-
chlinie os. £¹kowa 58 m2, parter,
4 pokoje. Tel. po godz. 17.00, 669-
811-612; 693-825-114
Sprzedam mieszkanie 60 m2

w centrum Kutna. Tel. 502-810-282
Sprzedam apartament �S³oneczne
tarasy� 65 m2 + 5 1 m2 taras albo
zamieniê na bloki I, II p. Tel. 734-
164-068
Wynajmê mieszkanie 38 m2 (fir-
mie) w centrum, umeblowane II p,
2 pokoje, balkon. Tel. 24 356-60-87
Wynajmê mieszkanie w Kutnie,
II piêtro, 2 pok.+k+³; 49 m2, czê-

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
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
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,

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

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

TANIE
POKOJE

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

607-092-666

FIRMA BUDOWLANA
ZATRUDNI MURARZA
I PRACOWNIKÓW DO

DOCIEPLEÑ
PRACA NA TERENIE KUTNA

TEL. 606-911-241

�ciowo umeblowane i wyposa¿one.
Tel. (po 16.00) 691-620-644
Zamieniê mieszkanie M4 na 2 po-
kojowe. Tel. 507-435-882
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, 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 nieruchomo�æ 0,62 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam nieruchomo�æ 5 ha ziemi
dom piêtrowy i budynki gospodarcze
w Pniewie gm. Bedlno. Tel. 513-
243-164
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
2300 m2 lub mniejsze przy ulicy
Konopnickiej. Tel. 660-794-274
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 So-
kolnikach ko³o Ozorkowa z domem
piêtrowym 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 z altan¹ � pr¹d i woda.
ROD Kutno Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam dzia³kê budowlano-roln¹
0,46 ha z domem i budynkami go-
spodarczymi w Bo¿ej Woli. Tel.
507-842-155
Sprzedam posesjê 400 m2 z budyn-
kami w Grotowicach, gmina Opo-
rów. Tel. 723-052-740
Sprzedam dzia³ki budowlane
(w okolicy os. domków jednorodzin-
nych £¹koszyn). Tel. 603-743-182
Sprzedam dzia³kê na Rod Kutno-
Azory. Ogrodzona, woda, pr¹d
elektryczny. Tel. 503-950-717
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 Malinie.
Media. Wêze³ A1. Tel. 661-226-
056; 665-487-680
Sprzedam samochód Suzuki Swift

Wspomina Bogumi³ Sobota

BOKSERSKIE DZIEJE
Zacz¹³em trenowaæ w 1961 r., w listopadzie � Dosyæ pó�no, bo liczy³em sobie
siedemna�cie wiosen. Trenerem �Stali� by³ wówczas Kazimierz Rydlewski (na
zmianê z Janem Jaworskim). Ju¿ w maju 1962 r. wystartowa³em w I kroku
bokserskim, w £odzi, w O�rodku Gwardii. Sukces! Zdoby³em tytu³ wicemi-
strza tych rozgrywek, przegra³em z takim przeciwnikiem jak Miros³aw Króli-
kowski z Widzewa £ód�. Mia³em przygodê, gdy¿ mia³ mi towarzyszyæ trener
Rydlewski, ale co� go zatrzyma³o w pracy. Ale na dworcu pojawi³ siê nieocze-
kiwanie 15-letni Zdzis³aw Pietrzak. Z przymusu � zosta³ moim sekundantem.
Niestety po pierwszej rundzie zosta³ odes³any z ringu, a sekundantem zosta³
Zbigniew Piórkowski (by³y mistrz Polski w boksie). Pierwsz¹ walk¹ w senio-
rach stoczy³em na Turnieju �G³osu Robotniczego�, pod koniec 1962 roku.
Wygra³em wówczas z zawodnikiem Gwardii £ód� Miros³awem Kajakiem.

RKS Stal Kutno w pochodzie 1 Maja 1963 r.
W 1963 r. zaczê³y siê moje walki w seniorach �Stali� Kutno, w ramach rozgrywek
okrêgu ³ódzkiego obejmuj¹cego ówczesne województwa ³ódzkie i kieleckie.
W 1964 r. rozpocz¹³em s³u¿bê wojskow¹. Trochê walczy³em w Ruchu Gru-
dzi¹dz, ale wojsko nie by³o skore dawaæ mi wolnego, nawet na boks. Ciekawe
by³o, ¿e mia³em mo¿liwo�æ uprawiania boksu do okresu przysiêgi, gdy¿ wów-
czas odszed³ fanatyk tego sportu pu³kownik Wasilewski. Na treningi chodzi³em
z ogniomistrzem (?) , reprezentantem Ruchu Grudzi¹dz w wadze muszej. Na
jednym ze sparingów boksowa³em z miejscowym osi³kiem, Ryszardem Kubickim.
�Zla³em� go mocno, poddano mi go i nie przychodzi³ przez pó³ roku na treningi.
Spyta³em siê, czemu go nie ma i w odpowiedzi us³ysza³em, ¿e to �wietnie
zapowiadaj¹cy siê �król nokautu�. Po wojsku, w 1966 r., z powrotem wróci³em
do Kutna, gdzie równie¿ dalej boksowa³em. W tym sezonie 1966/67 Stal zdo-
by³a mistrzostwo okrêgu ³ódzkiego, ale wystartowali�my o wej�cie do II ligi,
gdy¿ by³y �luki w sk³adzie�. W kwietniu 1967 r. zdoby³em tytu³ mistrza woje-
wództwa, przegrywaj¹c niezas³u¿enie w finale z Janem Prochoniem. W pa�-
dzierniku tego roku uczestniczy³em w  Mistrzostwach Polski w £odzi. Przegra³em
po wyrównanej walce z (?) Tusznio, z I-ligowego Klubu �B³êkitni� Kielce.

II Widzew w NRD � lipiec 1968 r.: Stoj¹  od lewej B. Sobota,
J. £awski, Cz. £awski, W. Cichulski;  Siedz¹ od lewej: Z. Pozialk,
dzia³acz Wielu�, Z. Dro¿d¿al, M. Kucharski.
W 1968 r., w marcu zdoby³em mistrzostwo okrêgu ³ódzkiego (wygrywaj¹c
w finale z � (?) Miazg¹, z Pilicy Tomaszów Mazowiecki, co poskutkowa³o
tym, ¿e razem z Mieczys³awem Kucharskim �przeszli�my� do Widzewa £ód�
(I liga). Tam spotyka³em siê z zawodnikami czo³ówki polskiego boksu:
Ryszardem Rybskim - Zawisza Bydgoszcz, (?) Czyszczoñ - Unia O�wiêcim,
Zbigniewem Kaliñskim � Górnik Zagorze, (? Golik - Sokó³ Pi³a), (?) Komen-
derskim - Avia �widnik. To by³a czo³ówka krajowa - wszyscy z kadry Polski
Feliksa Stamma. Po przej�ciu z powrotem, z Widzewa £ód� zakoñczy³em swoje
wystêpy bokserskie. W sumie, w Kutnie, to przegra³em zaledwie jedn¹ walkê
Bogdanem Choinkowskim, zawodnikiem Bzury Ozorków (zrewan¿owa³em siê
w kolejnej walce � po pó³ roku). Stoczy³em ogólnie 49 ewidencjonowanych
walk, a przegra³em 14 (a¿ 10 remisów) � to niez³y bilans! Dzi� w Kutnie
z by³ych bokserów kutnowskiej Stali pozostali�my chyba ja, Tadeusz Wi�niewski
i Henryk Werzesiñski� Pamiêtam swoich sparingpartnerów, m.in. Stanis³awa
Góralskiego, Czes³awa Nodzaka, Mieczys³awa Kucharskiego, Józefa Zió³kow-
skiego, Romana Dêbickiego � !!!

Zgrupowanie II Widzew £ód�, sierpieñ 1969, Kudowa Zdrój. Stoj¹
od lewej: B. Guziñski, B. Sobota, kibic W. Skatulski, B. Radzikowski,
W. Cichowski, W. Grabowski, L. Nowak, Cz. £awski, J. Garncal,
Z. Dro¿d¿al.

2006 r., 1,3 benzyna, czarny metalik,
klimatyzacja, komplet opon zimo-
wych. Tel. 510-112-835
Sprzedam Skodê Felicja (poj. sil.
1,3), rocznik 1996, op³acona, stan
dobry. Tel. 666-104-192
Kupiê p³yty CD analogowe, pol-
skie � zagraniczne. Tel. 725-81- 02
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 kryszta³y. Tel. 608-615-325
Sprzedam dwie agawy 20-letnie
i m³odsze. Idealne do ogrodu. Tel.
645-504-892
Odst¹piê tanio grobopiwnicê na
Cmentarzu w £¹koszynie. Cena
1700 z³ do negocjacji. Tel. 604-
254-132
Odst¹piê za zwrot poniesionego
kosztu �wie¿o wymurowan¹ po-
dwójn¹ piwnicê na Cmentarzu
w Wo�niakowie. Tel. 663-391-432

Policyjny apel
Policja prosi o zachowanie ostro¿-
no�ci na drogach, zw³aszcza ¿e
pogoda stale siê zmienia, st¹d
konieczno�æ dostosowania sposobu
jazdy do warunków  drogowych.
Pogoda nie sprzyja kierowcom,
a dni s¹ krótkie, opady deszczu
i opadaj¹ce li�cie powoduj¹ �li-
sko�æ jezdni. £atwo jest straciæ
panowanie nad pojazdem. Szybkie
wej�cie w zakrêt mo¿e zakoñczyæ
siê � na drzewie! Policja apeluje,
by nie przekraczaæ dopuszczalnej
prêdko�ci i zachowywaæ bezpieczny
odstêp miêdzy pojazdami.

Policyjne szkolenie
W sali gimnastycznej, I LO PUL
im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty
w Kutnie, szkolili siê policjanci
z Kutna i £êczycy. Celem szkolenia
by³o podniesienie posiadanych
umiejêtno�ci poprzez wymianê
wspólnych do�wiadczeñ. Zajêcia
prowadzi³ pp³k Miros³aw Ku�wik,
miêdzynarodowy instruktor - wy-
k³adowca jiu-jitsu, modern combat,
tonfa system, krav maga, karate-do
- prowadz¹cy szkolenia dla wszyst-
kich s³u¿b mundurowych w kraju

i zagranic¹, instruktor strzelectwa
sportowego i bojowego.

�60+�
W ̄ ychlinie Krajowa Rada Bezpie-
czeñstwa Ruchu Drogowego, przy
wspó³pracy z KPP w Kutnie, prze-
prowadzi³a akcjê informacyjno-
edukacyjn¹ �60+. Bezpieczni
w ruchu drogowym�. Z analizy da-
nych wypadków wynika, ¿e w 2016 r.
rowerzy�ci powy¿ej 60 roku ¿ycia
spowodowali 479 wypadków,
w których zginê³o 67 osób, a 427
zosta³o rannych. Kierowcy aut oso-
bowych �60+�  spowodowali 3419
wypadków, w których zginê³o 255
osób, a 4129 zosta³o rannych.

Drogowa tragedia
W poniedzia³ek, na ulicy Grun-
waldzkiej, w Kutnie Skoda Fabia
kierowana przez 42-latka zderzy³a
siê z motocyklem kierowanym
przez 23-latka. Kierowca Fabii
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa motocy-
kli�cie jad¹cemu na wprost z prze-
ciwka. Rannego próbowa³ reanimo-
waæ  jeden z przechodniów, a po-
tem ratownicy medyczni. Niestety
� zmar³. Kierowcê Fabii przewie-
ziono do szpitala.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, na targowicy miejskiej
przy ulicy Narutowicza, z³odziej -
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonej - z torebki damskiej ukrad³
portfel z zawarto�ci¹ pieniêdzy
i dokumentów.
W Kutnie, przy ulicy Podrzecznej,
z³odziej - wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonej � ukrad³ z pozosta-
wionej na ladzie sklepowej torby
pieni¹dze.

Wszystko siê przyda
W Pleckiej  D¹browie z³odziej
skrad³ z niezabezpieczonego
budynku gospodarczego podka-
szarkê spalinow¹, wiertarkê udarow¹
oraz szlifierkê k¹tow¹.

Bydlêcy ³up
Policjanci z £êczycy otrzymali
zg³oszenie kradzie¿y krowy z go-
spodarstwa w Su³kowicach
Drugich, w gminie Pi¹tek. Jej
warto�æ to 4000 z³otych. Z³odzieja
zatrzymano. Przyzna³, ¿e ukrad³
krowê, przeprowadzi³ ponad
siedem (!) kilometrów i ukry³
w ³¹kowych zaro�lach, by potem
sprzedaæ j¹ do ubojni. Przera¿one

zwierzê trafi³o do w³a�ciciela,
a niefortunnemu 34-letniemu z³o-
dziejowi grozi 5 lat wiêzienia.

Dachowanie
W Lesznie, gmina Kutno, na pogra-
niczu powiatów kutnowskiego
i ³êczyckiego - dachowa³y auta.
Jedno znalaz³o siê w rowie. Pi¹tka
poszkodowanych samodzielnie
wydosta³a siê z aut. Kieruj¹cy Re-
naultem, jad¹cy w stronê £êczycy,
wyprzedza³ Skodê i uderzy³ w jej
bok, która zderzy³a siê czo³owo
z Peugeotem jad¹cym w kierunku
Kutna. Na miejscu pojawili siê
stra¿acy z OSP Witonia, którzy
zabezpieczyli miejsce wypadku.
By³y tez trzy zastêpy PSP z Kutna
i jeden z OSP Leszczynek.

To tylko � zaskroniec!
Dy¿urny stra¿y po¿arnej otrzyma³
zg³oszenie o poruszaj¹cym siê
ulic¹ Zimow¹, na kutnowskim
Dybowie � wê¿u! �wiadkowie nie
wiedzieli, czy gad jest jadowity,
zaalarmowali wiêc stra¿aków. Na
miejscu zastali oni �  zaskroñca!
Wypu�cili go w terenie niezabudo-
wanym.

SKUP CEBULI
w ³usce i bia³ej

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

607-092-666
ZAPRASZAMY

Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
Sprzedam 6,2 ha ziemi przy
granicy Kutna - Piwki. Wjazd
z drogi asfaltowej. Tel. 605-
830-684

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

Tel. 609-107-203
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na Koszykówka

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Siatkówka

Boks

Ju¿ po raz trzeci w naszym mie�cie rozegrany zosta³ turniej bokserski. W tym
roku jednak by³y to zawody wyj¹tkowe, gdy¿ do obsady turniejowych
walk do³¹czyli zawodnicy z zagranicy. Oprócz Polaków na ringu mogli-
�my ogl¹daæ Niemców i Ukraiñców. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczê-
ciem gali publiczno�ci zaprezentowali siê zawodnicy i zawodniczki, którzy
stoczyli siedem walk pokazowych. Karta g³ówna imprezy sk³ada³a siê
natomiast z 20 emocjonuj¹cych pojedynków, w których piê�ciarze rywa-
lizowali miêdzy innymi o puchary prezydenta miasta, starosty i wójta.
Turniej organizowany by³ przez Okrêgowy Zwi¹zek Bokserski w £odzi
(prezes S³awomir Pisarek, wiceprezes Jan Gawara)i Kutnowskie Stowa-
rzyszenie Bokserskie Stal (prezes Jerzy Karolewski). By³y hymny naro-
dowe i wspania³a atmosfera na widowni. W�ród zaproszonych go�ci byli
m.in.: s³ynni bokserzy � olimpijczycy bracia Grzegorz i Pawe³ Skrzeczowie,
Henryk Petrich oraz genera³ Jaros³aw Kraszewski z rodzin¹. Galê boksersk¹
otworzy³ prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski.

GODNE UWAGI

Komplet turniejowych wyników: Andreas Salimovic (Germany) - Jakub
Straszewski (Champion W³oc³awek) 3-0, Natalia Wojdak (Copacabana
Konin) - Adgelika ¯uraw (Wda �wiecie) 3-0; Julia Radys (£KS £ód�) -
Lidia Wojszkun (Copacabana Konin) RSC II Julia Radys; Hafrass Mousa
(Germany) - Robert Brazdys (Zag³êbie Konin) RSC I Robert Brazdys;
Igor Kowalski (Champion W³oc³awek) - Sebastian Wró¿ (Szamotu³y Boxing
Team) 3-0; Ashot Kirakosyan (Germany) - Andrzej Rêbisz (Copacabana
Konin) 2-1; Agasi Margaryan (Germany) - Micha³ Wasylyszyn (Widzew
£ód�) 1-2; Krystian Pier�ciñski (Legia Warszawa) - Hubert Eksztajn (W³ó-
kiennik £ód�) 0-3; Stanis³aw Skorupski (Champion W³oc³awek) - Kacper
Nowicki (Szamotu³y Boxing Team) 3-0; Jakub Kacprzak (Nokaut Radom-
sko) - Aleksander Celejewski (Radomiak Radom) RSC I Aleksander
Celejewski Mateusz Mieszczakowski (Broñ Radom) - Dawid Jakubcewicz
(W³ókiennik £ód�) 3-0; Marcin Hejosz (Copacabana Konin) - Sebastian
Miatkowski (Heros Pabianice) RSC I Marcin Hejosz; Sarik Jangojan (Ger-
many) - Filip Pham Hong (Legia Warszawa) 3-0; Andriej �wiaty (Nokaut
Radomsko) - Sebastian �mieszny (Legionowska Akademia Sportów Walki)
3-0; Carlos Angeles (Germany) - Piotr Stefaniak (Legia Warszawa) 3-0;
Ike Schmidt (Germany) - Jakub Matys (Broñ Radom) 3-0; Pawe³ Cieciora
(Szamotu³y Boxing Team) - Krzysztof Og³oza (Broñ Radom) 3-0; Artur
Zawadzki (Stal Kutno) - Kacper Czapla (£KS £ód�) 0-3; Micha³ Zalega
(KO Opoczno) - Damian Piasecki (Shark £ód�) ABD II Damian Piasecki;
Klasyfikacja klubowa: Hamburg Team Germany 17, Champion W³oc³awek
8, Copacabana Konin 8, £KS £ód� 6, Szamotu³y Boxing Team 5, Broñ
Radom 5, W³ókiennik £ód�  4, Nokaut Radomsko 4, Zag³êbie Konin 3,
MUKS Widzew £ód� 3, Legia Warszawa 3, Radomiak Radom 3, Shark
£ód� 3, WDA �wiecie 1, Heros Team Pabianice 1, Legionowska ASW 1,
KSB Stal Kutno 1, KO Opoczno !. Dopisali sponsorzy: Tadeusz Bom-
brych (Hotel �Dwór Sójki), Bogdan  Denarski (Agro-Factory), Ryszard
Kaniewski (Stacja Paliw), Stanis³aw £opatowski (Bank Spó³dzielczy
w Kro�niewicach), Marek Wietrzyk (Expom Kro�niewice), Stanis³aw
Fabianowski, Andrzej Koniarek (Zak³ady Miêsne Koniarek) i Zdzis³aw
Sapiejka. Turniej w Kutnie odbi³ siê bardzo pozytywnym echem w Niem-
czech, sk¹d przyjecha³o 12 zawodników z Hamburga i Stralsundu. Nie
mieli s³ów uznania pod adresem organizatorów. Brawo!

W hali SP nr 6 rozegrano III Memoria³ im. Mieczys³awa Ga³usy. Wystar-
towa³y cztery zespo³y: KS Kaszewy, Volley Taem  ¯ychlin, Chem Pak
Kutno, AZS WSGK Kutno. Wyniki zawodów: Volley Team ̄ ychlin - AZS
WSGK Kutno 0:2 (20:25) (19:25); Chem Pak Kutno - KS Kaszewy 2:1
(14:25) (25:23) (15:08); KS Kaszewy - Volley Team ¯ychlin 2:1 (25:18)
(24:26) (20:18); Chem Pak Kutno - AZS WSGK Kutno 1:2 (28:30) (16:25)
(09:15).
Kolejno�æ koñcowa: 1. AZS WSGK Kutno (puchar Prezydenta Miasto
Kutno), 2. Chem Pak Kutno (puchar Rektora WSGK Kutno), 3. KS Ka-
szewy (puchar Dyrektora MOSiR Kutno), 4. Volley Team ¯ychlin
(puchar Dyrektora TOYA Kutno). Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹t-
kowe medale z okazji III Memoria³u.

WYGRALI STUDENCI

Rozegrany zosta³ XV Turniej Szachowy im. J. Ziemackiego o Tytu³ Mistrza
Szko³y Podstawowej nr 6 im. M. Sk³odowskiej-Curie w Kutnie. Zawody
zorganizowa³  kierownik �wietlicy szkolnej �6 Baza�. Sêdziowa³, zgodnie
z tradycj¹, Mi³osz Zwarycz, któremu organizator i zawodnicy sk³adaj¹
serdeczne podziêkowanie za znalezienie czasu i profesjonalizm. Rozgrywki
prowadzone by³y systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, ka¿dy
z zawodników mia³ na partiê 10 minut. Rozegrany w sto³ówce, ulubio-
nym miejscu do gry, turniej cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem w�ród
m³odych adeptów szachowych. Otwarcia imprezy, w której wziê³o udzia³
26 uczniów,  dokona³a o godzinie 14:00 pani Magdalena Stêpka, wicedy-
rektor szko³y. Zakoñczenie nast¹pi³o o godzinie 17:00. Wszystkie dzieci
otrzyma³y nagrody rzeczowe i dyplomy, a najlepsi � oryginalne szachowe
medale z grawerem. Nagrody by³y liczne i atrakcyjne, czego wymaga³a
okr¹g³a rocznica organizacji imprezy. Po 7 rundach mistrzowski tytu³
obroni³ z kompletem zwyciêstw uczeñ klasy V Igor Filipczak przed kole-
¿ank¹ z klasy � Katarzyn¹ Wiklak (6,0 pkt.). Oprócz nich na podium stan¹³
z 5 punktami Grzegorz Zawadzki z klasy IV, wyprzedzaj¹c nieznacznie
kolegê z równoleg³ej klasy Wiktora Wiklaka (równie¿ 5 pkt.). Na miejscu
V uplasowa³ siê czwartoklasista Hubert Ciszek (4,5 pkt.) przed rówie�ni-
kiem Jakubem Krysiakiem (4,0 pkt.) i trzecioklasist¹ Kamilem Sybid³o
(4,0 pkt.), który zdoby³ medal dla najlepszego szachisty z klas I-III.
W pierwszej dziesi¹tce znale�li siê jeszcze z dorobkiem 4 punktów czwar-
toklasista Kamil Barañski, pi¹toklasista Jakub Hofman i czwartoklasista
Filip Sybid³o. Wspomnieæ ponadto nale¿y, ¿e drug¹ po Kasi zawodniczk¹
turnieju by³a uczennica III klasy Ela Ciska, która z 3 punktami zajê³a
19 miejsce i znalaz³a siê w sk³adzie II reprezentacji szko³y. Szachi�ci
trenuj¹, doskonal¹c swoje umiejêtno�ci, na prowadzonych przez Wies³awa
Zwarycza zajêciach �Szachy � Królewska Pasja� dla �redniozaawanso-
wanych i zaawansowanych w ramach Kutnowskich Grantów O�wiato-
wych, natomiast pocz¹tkuj¹cy zdobywaj¹ szlify na lekcjach edukacji przez
szachy w szkole. Podczas rozgrywania partii szachowych widaæ by³o na
twarzach dzieci zaanga¿owanie, rado�æ, pozytywne emocje oraz skupienie.

XV MEMORIAŁ
Szachy

12 kolejka mistrzostw IV ligi ³ódzkiej rundy jesiennej by³a pomy�lna dla
dru¿yny trenera Andrzeja Grzegorka. Kutnianie rozegrali dobry mecz
i zas³u¿enie wygrali, choæ gdyby wykorzystali tylko czê�æ swoich sytuacji
na bramki, to koñcowy rezultat by³by co najmniej o piêæ goli wy¿szy.
Akcje gospodarzy by³y sk³adne i przyjemne w ogl¹daniu przez licznych
kibiców , ale szwankowa³a niestety skuteczno�æ i co martwi � z najbli¿-
szych do bramki Mateusza Deki metrów. Nad tym elementem gry trzeba
solidnie popracowaæ, bo licz¹ siê w konsekwencji tylko gole. Mecz obser-
wowa³ i dopingowa³ - tr¹bk¹ do gry oba zespo³y - ksi¹dz Jan Dobrodziej,
pochodz¹cy z Ziemi Opoczyñskiej. Dru¿yna z ulicy Ko�ciuszki zwyciê¿y³a
i to siê przede wszystkim liczy!

KS Sand Bus Kutno � Ceramika Opoczno 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 � Piotr Nawrocki (26), 2:0 � Mariusz Jakubowski (68).
�Kutno�: Micha³ Soko³owicz, Maciej Kowalczyk, Mateusz Maryniak (69
Adrian Kralkowski), Piotr Nawrocki, Mariusz Jakubowski (67 Jan
Nadolski), Dmitry Pietrow (85 Kamil Wielgus), Kamil Zagajewski (61
Adrian Marcioch), Micha³ Cichacki, Eryk Padzik (89 Bartosz Kaczor),
Arkadiusz Mysona (78 Przemys³aw Nawrocki), Bartosz Placek.

TRZY PUNKTY „KUTNA”

Ósm¹ kolejkê mistrzostw ³ódzkiej klasy A dru¿yna KS II Kutno na pewno
nie bêdzie dobrze wspominaæ . Jej wystêp � jako lidera tabeli � w Le�nicy
Wielkiej z zespo³em �rodka tej klasy rozgrywkowej wypad³ wrêcz fatalnie.
Mo¿na przecie¿ przegraæ po walce z rywalem, po spotkaniu pe³nym
determinacji i woli wygranej? Ale tego nie by³o! Wiêkszo�æ kutnowskich
zawodników podesz³a do meczu z du¿¹ obojêtno�ci¹. Nie by³o zaanga¿o-
wania i wiêkszego wysi³ku. Razi³y katastrofalne b³êdy defensywy. Miejmy
nadziejê, ¿e to by³ tylko pierwszy i ostatni taki wystêp kutnowskiego ju¿
nie lidera!

LKS Kobra Le�nica Wielka � KS II Kutno 3:2 (2:1)
Bramki dla KS II zdobyli: Dominik Dêbowski i Adrian Kralkowski.
Ambitni gospodarze udowodnili, ¿e w pojedynku z teoretycznie lepszym
teamem mo¿na zwyciê¿yæ, tylko trzeba w to wierzyæ i d¹¿yæ do sukcesu,
który nigdy ³atwo nie przychodzi! �Kobra� na to zas³u¿y³a!
P.S. Pierwsza mistrzowska pora¿ka zespo³u KS II Kutno boli, bo styl
w jakim j¹ ponios³a by³ poni¿ej �miernoty�.

NIESPODZIANKA DUŻEGO KALIBRU
3 mecz i 3 wygrana z rzêdu zespo³u trenerów � Jaros³awa Krysiewicza
i Krzysztofa Szablowskiego � w mistrzostwach I ligi PZKOSZ. Spotkanie
ogl¹da³o blisko 700 osób. Nie sta³o ono na najwy¿szym poziomie. Nasi
�Farmaceuci� zagrali na �pó³ obrotu�, gdy¿ rywal oprócz woli walki nie
móg³ niczym zaimponowaæ. Kutnianie prowadzili przez 32.22 minuty,
a go�cie tylko 6 minut. 6 razy zmienia³o siê prowadzenie, a dwukrotnie
by³ remis. Najd³u¿ej w naszym zespole grali: Mateusz Zêbski (28,55min.);
Dawid Adamczewski (26,46min) oraz January Sobczak (22,30 min),
Micha³ Marek (21,47 min), Tomasz Wojdy³a (21,31 min). Skuteczno�æ
nie by³a najlepsza: z gry 18/65 � 27,7%, za 3 pkt 5/27 � 18,5%.

GRAJĄ I … ZWYCIĘŻAJĄ

Polfarmex Kutno � Zetkama Doral Nysa K³odzko 57:43
(w kwartach: 13:14, 15:12, 18:7, 11:10)

�Kutno�: Marek 5, Zêbski 10, Sobczak 2, Pawlak 3, Kobus 6, Tradecki 5,
Wojdy³a 10 (2x3), Antczak 2, Szwed 2, Janiak 9, Adamczewski 3.

ZAPROSZENIE NA FUTBOL
IV liga ³ódzka:
� KS Sand Bus Kutno - Omega Kleszczów 28.10, g. 12,00,  Stadion Miejski
ul. Ko�ciuszki,
� Orkan Buczek - KS Sand Bus Kutno 05.11, g. 14.00,
� KS Sand Bus Kutno - Unia Skierniewice 11.11, g. 13.00, Stadion Miejski
ul. Ko�ciuszki.

Puchar Polski, IV runda okrêgu ³ódzkiego:
KS Sand Bus Kutno � Sokó³ Aleksandrów £ódzki (lider III ligi ³ódzko-
mazowiecko-podlasko-�wiêtokrzyskiej) 25.10, g. 14.30.

�.P.

KAZIMIERZ
CHRZUSZCZ

6 styczeñ 1939 r. � 15 pa�dziernik 2017 r.
Tenisista sto³owy

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej �Zapora� Kutno.
Cz³onek Zarz¹du ogniska TKKF �Zapora�.

D³ugoletni gospodarz ogniska TKKF �Zapora�.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
Przyjaciele

Tak mo¿na � w kolokwialnym skrócie � uj¹æ grê ulubieñców Kutna w I lidze
PZKOSZ. Czwarty mecz z rzêdu i czwarta wygrana. Oby tak dalej! Widaæ
dobr¹ grê zespo³u, zgranie poszczególnych zawodników, wspania³¹
atmosferê wokó³ teamu wytworzon¹ przez Zarz¹d KKS �Pro-Basket�
Kutno S.A. (prezes Mariusz Pi¹tek). Do tego �wietnie funkcjonuje wiê�
dru¿yny z licznymi kibicami, którzy prowadzeni s¹ przez Klub Kibica
Polfarmexu (prezes Mieczys³aw Orliñski). Mecz z beniaminkiem tej klasy
rozgrywkowej by³ pojedynkiem jednostronnym. Kutnianie prowadzili
przez 38.10 minut, i chcieli jak najmniejszym wysi³kiem wysoko wygraæ.
To im siê uda³o, chocia¿ trzecia ods³ona spotkania przejdzie do historii
klubowej, mêskiej koszykówki. Nie pamiêtamy, aby mê¿czy�ni jak¹�
kwartê wygrali w tak niskim stosunku. 9:2 mówi za siebie. By³ to dobry
jednak �sparing�, z którego trenerzy wyci¹gnêli �perspektywiczne� wnioski.

Polfarmex Kutno � KK Warszawa 62:25
(w kwartach: 25:9, 13:5, 9:2, 15:9)

�Kutno�: Marek 0, Zêbski 8, Sobczak 3, Szymon Pawlak 12, Kobus 6,
Tradecki 3, Wojdy³a 8, Mateusz Æwirko-Godycki 2, Antczak 1, Szwed 6,
Janiak 5, Adamczewski 8. Trzeba jeszcze popracowaæ nad skuteczno�ci¹,
zw³aszcza w rzutach za 3 punkty; by³a ona niska � 23.8% (5/21).

Polfarmex Kutno - Spójnia Stargard 75:79
(w kwartach: 17:22, 20:22, 18:21, 20:14)

W meczu niepokonanych dru¿yn Spójnia by³a lepsza. Wygra³a rzutami za
trzy punkty, a kutnianie przegrali brakiem skuteczno�ci.
Kutno: Marek 3, Zêbski 12, Sobczak 8, Pawlak 3, Kobus 11, Tradecki 7,
Wojdy³a 15, Szwed 10, Janiak 6.

Z RÓŻNYM SKUTKIEM

ZASŁUŻONA PORAŻKA
Zjednoczeni Stryków - KS Sand Bus Kutno 3:0 (1:0)

Brzemienna w skutki by³a 45 minuta, gdy z bramki rêk¹ pi³kê wybi³ Ma-
ciej Kowalczyk. Otrzyma³ czerwon¹ kartkê, a gospodarze zdobyli jak¿e
wa¿nego gola z rzutu karnego.
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 465

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: C3-G7-K6-E2-B9-M8  D9-L10-L1
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

B³otniak ³¹kowy � jego populacja drastycznie siê zmniejsza.
Posiada smuk³¹ sylwetkê, z popielatymi na spodzie skrzyd³ami,
na których widoczne s¹ ciemne paski. Rozpiêto�æ skrzyde³ 115 cm.
Gniazda zak³ada w kêpach traw. Samica znosi od dwóch do
sze�ciu jaj, wysiaduj¹c je przez 4 tygodnie. Pisklêta karmi ojciec
przynosz¹c do gniazda gryzonie i owady. M³ode b³otniaki staj¹
siê lotne w 7 tygodniu ¿ycia, lecz wracaj¹ jeszcze przez miesi¹c
po pokarm. W³asne rodziny zak³adaj¹ w wieku 2 lat. Podlegaj¹
ochronie �cis³ej oraz czynnej.

BŁOTNIAKI
To rodzina wyj¹tkowo piêknych, wêdrownych ptaków szponia-
stych, przylatuj¹cych do nas na wiosnê z po³udniowej Europy oraz
pó³nocnej Afryki.
B³otniak stawowy � najokazalszy z nich, o rozpiêto�ci skrzyde³
1,5 m. Wyró¿nia siê charakterystyczn¹ jasn¹ g³ow¹ i rdzawo -
br¹zowym spodem cia³a. Samiec poza sezonem lêgowym ¿yje
osobno. Patroluj¹c swój area³ ¿erowy zawisa nad zdobycz¹ i nur-
kuj¹c chwyta w szpony. ¯ywi siê gryzoniami i p³azami.
Po znalezieniu partnerki oboje buduj¹ gniazdo w szuwarach blisko
wody, z siana i piór. Wiosn¹ samica sk³ada 3� 8 jaj. Po  Inkubacji,
trwaj¹cej oko³o 30 dni, wykluwaj¹ siê m³ode. Rosn¹ szybko i po
up³ywie 7 tygodni opuszczaj¹ gniazdo, wracaj¹c po pokarm przez
miesi¹c. Odlatuj¹ potem na swoje, a rodziny zak³adaj¹ w wieku
3 lat. Podlega ochronie �cis³ej  oraz czynnej.

B³otniak zbo¿owy � niegdy� liczny, a obecnie wymieraj¹cy
w Polsce gatunek. W Niemczech, Rosji i Szwecji ma siê dobrze.
W Polsce przegra³ walkê o przetrwanie i na naszych oczach�
odchodzi. O jego losie zadecydowa³o wycinanie drzew oraz osu-
szanie terenów podmok³ych, skutkuj¹ce degradacj¹ ostoi i miejsc
¿erowania, a k³usownicy dokonali te¿ reszty. B³otniak zbo¿owy
uznany zosta³ za pierwsz¹ ofiarê dzikiego �gospodarowania�
w przyrodzie.
Wa¿ne
4 pa�dziernika w ko�ciele �w. Wawrzyñca w Kutnie, zosta³a
odprawiona uroczysta msza �wiêta w intencji ekologów i ekolo-
gii. Obecnych by³o wielu wiernych i parafian zajmuj¹cych siê
obron¹ przyrody. Mamy nadziejê, ¿e coroczne celebrowanie mszy
�wiêtej w dniu �w. Franciszka z Asy¿u, w intencji ekologów i eko-
logii, stanie siê tradycj¹ w parafialnym ko�ciele.
W pa�dzierniku obchodzony jest � Dzieñ Krajobrazu. Wybierz-
my siê wiêc na ³ono przyrody i cieszmy oczy jej piêknem. Pamiê-
tajmy równie¿, ¿e poprawiaj¹c naturê zmieniamy j¹ nieodwracalnie
na gorsze. To �gorsze�� w postaci suszy, huraganu czy nawet
tornada � zaczyna do nas niestety wracaæ.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Poziomo: A-1. Powie�æ A. Dygasiñskiego, a tak¿e polny
bielak A-7. Japoñski pas przepasuj¹cy kimono B-9. Na lewym
brzegu Neru C-1. Bisowanie wesela D-9. Bije z sercem E-1.
Triumfalny w Pary¿u E-5. Niepokój G-1. Smaczny owoc z za-
granicy I-1. Z gromady zwierz¹t krêgowych I-6. My�liwski pies
J-9. Jêzyk �rodowiskowy K-1. Imiê panuj¹cych w Austrii
i Bu³garii L-9. Lewatywa M-1. Werset Koranu M-5. Przed-
ostatnia litera alfabetu ³aciñskiego.

Pionowo: 1-A. Bia³a do utkniêcia zim¹ 1-I. Stolica Bu³garii
2-E. Nicpoñ 3-A. �piewaj¹ca Anna Maria 3-I. Odprowadza
krew z serca do têtnic obwodowych 4-F. Film Kutza z Olbrych-
skim i Braunek (konkurencja lekkoatletyczna) 5-A. Pow³oka
duszy 5-J. Krzykliwe miasto polskie 6-E. Wo³y, krowy i cielê-
ta 7-A. Dzielnica Gdañska 7-I. U muzu³manów pogardliwa
nazwa wszystkich innowierców 9-A. Polski samolot æwiczebny
9-I. ¯ak z powie�ci �Syzyfowe prace� 11-A. Uprawna ro�lina
ozdobna z amarylkowatych 11-I. Wróg stra¿aków 13-A. Spi-
ralny rowek na �rubie 13-I. Brat Prometeusza.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Jest synem Krystyny i Stanis³awa Staszewskich oraz wnukiem Kazi-
mierza Staszewskiego. Wychowa³y go babcia i matka, gdy¿ ojciec
wyjecha³ do Francji, gdy Kazik mia³ 4 lata. Po ukoñczeniu Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. M. Reja podj¹³ studia w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, ale ich nie ukoñczy³. Od 1984 r. ¿onaty
z Ann¹ Staszewsk¹, z któr¹ ma dwóch synów, Kazimierza i Jana.
W 2008 i 2013 zosta³ dziadkiem, ma dwie wnuczki. Od kilku lat ma
mieszkanie na Teneryfie, gdzie przebywa kilka tygodni ka¿dego roku.
Na sta³e mieszka w Polsce. Pierwszym zespo³em, w którym wystêpowa³,
by³ Poland, za³o¿ony przez Roberta Schmidta i dzia³aj¹cy w latach
1979-1980. Nagra³ z nim m.in. utwory �M³odzi Warszawiacy� oraz
�Wojny�. W 1981 roku za³o¿y³ zespó³ Novelty Poland. W 1982 roku
za³o¿y³ zespó³ Kult. W 1991 roku rozpocz¹³ karierê solow¹. Pierw-
szym solowym albumem by³o Spalam siê z przebojami �Dziewczyny�,
�Piosenka trepa�, �Spalam siê�, czy rozs³awion¹ �Jeszcze Polska�,
w której senator z ramienia ZChN Jan Szafraniec doszuka³ siê pasz-
kwilu na hymn Polski i odda³ sprawê do s¹du. Sprawê umorzono.
Rozg³os zyska³a te¿ wydana na nastêpnym albumie Spalaj siê! pio-
senka �100.000.000� z refrenem Wa³êsa dawaj nasze sto milionów!
Utwór ten wykonany zosta³ wcze�niej na festiwalu w Sopocie i odnosi³
siê do niespe³nionej obietnicy przedwyborczej. W 1995 ukaza³o siê
Oddalenie, nagrane w domowym studiu. Na p³ycie znalaz³a siê
piosenka �£ysy jedzie do Moskwy�, odnosz¹ca siê do wyjazdu ów-
czesnego premiera Józefa Oleksego do Moskwy podczas rosyjskiej
agresji zbrojnej na Czeczeniê. Najwiêkszym sukcesem cieszy³ siê
album 12 groszy nagrany w 1997 z wielkim przebojem �12 groszy�.
Na p³ycie znalaz³y siê tak¿e utwory napisane przez Kazika do filmu
Sztos. W 1998 roku do³¹czy³ do zespo³u El Doopa. W 2000 ukaza³a
siê Melassa z przebojami �4 pokoje� nagranym w duecie z Edyt¹
Bartosiewicz i �Mars napada� oraz �Gdybym wiedzia³ to, co wiem�.
Kazik nagra³ tak¿e trzy albumy zawieraj¹ce w³asne interpretacje utwo-
rów Kurta Weilla i Nicka Cave�a (Melodie Kurta Weill�a i co� ponadto
� 2001), Toma Waitsa (Piosenki Toma Waitsa � 2003) (teksty przet³u-
maczone przez Romana Ko³akowskiego) oraz Silnej Grupy Pod
Wezwaniem (Silny Kazik Pod Wezwaniem � premiera 1.12.2008 r.).
W roku 2004 ukaza³ siê album Czterdziesty Pierwszy z piosenk¹
�Polska p³onie�, a rok pó�niej Los siê musi odmieniæ (czê�æ piosenek
pochodzi³a ze �cie¿ki d�wiêkowej filmu Rozdro¿e Cafe, w którym Kazik
zagra³ epizodyczn¹ rolê). Staszewski nagra³ tak¿e muzykê do filmów
PitBull, Szaleñcy, Balladê o Janku Wi�niewskim do filmu Czarny
czwartek, Yuma, oraz z zespo³em Kult Czarne S³oñca do filmu o tym
samym tytule, a tak¿e Oczy niebieskie. W latach 2005�2009 by³ wo-
kalist¹ zespo³u Buldog. Kazik otrzyma³ wiele nagród (m.in. Paszport
Polityki, Fryderyki, Machinery, nagrodê MTV), które jednak rzadko
odbiera³. O Kaziku i Kulcie opowiada ksi¹¿ka Leszka Gnoiñskiego
Kult Kazika oraz Wies³awa Weissa Kult. Bia³a Ksiêga (wyd. 2009),
zawieraj¹ca m.in. teksty i historiê powstania wszystkich piosenek
zespo³u. W maju 2008 zbiór felietonów Kazika ukaza³ siê w wersji
ksi¹¿kowej pt. Niepiosenki. W 2014 ukaza³a siê ksi¹¿ka pt. Tata mimo
woli stanowi¹ca biografiê Stanis³awa Staszewskiego, której autorami
s¹ Kazik Staszewski i Jaros³aw Du�. Kazik Staszewski deklaruje przy-
wi¹zanie do tradycyjnych warto�ci, z których najwa¿niejsz¹ jest
rodzina. Jest przeciwnikiem penalizowania narkotyków, gdy¿ przez
to handlem nimi zajmuj¹ siê grupy przestêpcze.  Ze wzglêdu na swoje
pogl¹dy by³ bliski Unii Polityki Realnej. Deklaruje siê jako niewie-
rz¹cy, choæ z ogromn¹ potrzeb¹ wiary i silnym antyklerykalizmem.
Kazik Staszewski ze swoim Kultem by³ jedn¹ z gwiazd 43 �wiêta Ró¿y.
Jego koncert na Stadionie Miejskim im. H.T. Reymana w Kutnie by³
kolejnym sukcesem w jego karierze artystycznej.       Jerzy Papiewski

Kazik Staszewski w Kutnie

UNIWERSALNY ARTYSTA
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

7 listopada 2017 r.

W �rodowe popo³udnie, 4 pa�dziernika, grupa uczniów klas II B
i III B gimnazjum oraz II klasy humanistycznej liceum - pod opiek¹
Renaty Bulewicz-Garstki, Julity Szczepankiewicz oraz Tomasza
Szczyg³a, uda³a siê na ¿ydowski cmentarz. Sprz¹tanie poprzedzi³a
krótka lekcja dotycz¹ca historii cmentarza oraz zwyczajów fune-
ralnych obowi¹zuj¹cych w judaizmie, przygotowana przez pra-
cowników Muzeum w Kro�niewicach. Na podsumowanie akcji
zorganizowane zosta³o ognisko, którego inicjatorem i fundatorem
by³a Julianna Barbara Herman - burmistrz Kro�niewic.

CMENTARZ ŻYDOWSKI

W ramach upamiêtnienia 75 rocznicy likwidacji getta w Kro�nie-
wicach Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego wraz z Zespo³em
Szkó³ nr 1 w Kro�niewicach podjêli wspóln¹ akcjê uporz¹dkowania
Cmentarza ¯ydowskiego przy ul. Poznañskiej. Przy du¿ym zaan-
ga¿owaniu pracowników Urzêdu Miejskiego w Kro�niewicach,
którzy zadbali o odpowiednie przygotowanie terenu i sprzyjaj¹cej
pogodzie uda³o siê przeprowadziæ tê akcjê.

Dietetyk Olga Wojtysiak wyg³osi³a prelekcjê o zdrowym ¿ywieniu.
Tematykê dotycz¹c¹ przyczyn i objawów udarów przybli¿y³a
dr Hanna Kalaczyñska. Po wyk³adach odby³y siê indywidualne
konsultacje z dietetykiem, pomiar ci�nienia krwi oraz poziomu
cukru i cholesterolu, które przeprowadzi³ personel Kutnowskiego
Szpitala Samorz¹dowego Sp. z. o.o. Wszystkie konsultacje i ba-
dania by³y bezp³atne. Dziêkujemy wszystkim osobom zaanga¿o-
wanym w organizacjê przedsiêwziêcia, zw³aszcza Kutnowskiemu
Szpitalowi Samorz¹dowemu, który bardzo aktywnie wspiera tego
typu akcje.

STREFA ZDROWIA
Podczas Kutnowskich Dni Seniora w budynku Centrum Organi-
zacji Pozarz¹dowych w Kutnie odby³o siê spotkanie z seniorami
w ramach �Strefy Zdrowia�.

Kolejne spotkanie, wchodz¹cego w czwarty rok spo³ecznej dzia³alno�ci,
Klubu Wiedzy Uniwersalnej � z udzia³em miêdzy innymi przewodnicz¹-
cego Rady Powiatu Kutnowskiego Marka Jankowskiego i wójta Gminy
Kutno Jerzego Bry³y po�wiêcone by³o tragicznemu Wrze�niowi 1939 roku,
Bitwie pod Kutnem i okupacji hitlerowskiej na Ziemi Kutnowskiej. Temat
ten rozpocz¹³ uznany zespó³ muzyczny �Okowita� z O�rodka Kultury
Gminy Kutno (Iwona Szubska, Wies³aw Kowalski, Micha³ £uczak, Zbigniew
G¹siorowski), który jest niekwestionowan¹ pere³k¹ muzyczn¹ Gminy
Kutno i dum¹ wójta Jerzego Bry³y. Klubowicze razem z kapel¹ �piewali
piosenki ¿o³nierskie. By³o patriotycznie, rodzinnie i integracyjnie. Marlena
Kluk zinterpretowa³a swoje wiersze po�wiêcone Bohaterskim ̄ o³nierzom
1939 roku, a ceniony historyk sztuki Grzegorz Dêbski opowiada³ o ¿yciu
w okupacyjnym grodzie nad Ochni¹. Ciekawa by³a dyskusja, w której
Klubowicze dzielili siê wspomnieniami z tragizmu w tym okresie swoich
rodzin. G³osy � bardzo konstruktywne zreszt¹ � zabierali miêdzy innymi:
Barbara D�winacka, Halina Olesiñska, Ryszard Zab³ocki, Andrzej Zie-
lonka, W³adys³aw Cegielski, Zofia Tomaszewska, Andrzej Pisarski, ksi¹dz
Jan Dobrodziej. Wydarzeniem 43 spotkania KWU by³o pasowanie na
Honorowego Cz³onka Klubu Andrzeja Bieñkowskiego - fotoreportera
�Powiatowego ¯ycia Kutna�.            /J.P./

W �Dobrodziejówce�

BYŁO PATRIOTYCZNIE

Bezimienne groby
Krzy¿e z brzeziny ustawione rzêdem
pod niezmierzonym spokojem b³êkitu,
tylko wiatr, maluje historiê tych,
co polegli dla lepszego Ojczyzny bytu.

Brzozowe krzy¿e zapomniane w mroku
dzi� roz�wietlone licznymi �wiate³kami
s¹ wspomnieniem dla potomnych�

I tak jest co roku �

Drganie serca � Zaduma �

Na warcie ci, co wojny nie znaj¹
i ci, co jej dni jeszcze pamiêtaj¹.

Mogi³y� i znicze�

Zginêli w drodze, a szli nieulêkli.
W ciemnej ciszy ich przestrzeñ.
Nieznani� bezimienni�
Kim byli?
Dzi� dla nich tylko ognie pamiêci
i trele ptaków na zimê pozosta³ych�

- Wiêc czapki z g³ów dla
tych co polegli by inni zostali!!

Zapalam znicz. Znak wspomnieñ,
upamiêtnienie ich walki i znoju.
- �pijcie w pokoju!

Maria Stêpniak

1 Listopada
Na granitowych p³ytach p³on¹ lampki pamiêci.
Setki �
Tysi¹ce �
W�ród nich, listopadowe li�cie spadaj¹ce �

Dzi�, tutaj, mówi przesz³o�æ.

¯ycie, jak p³omieñ �wiecy wypala siê i ga�nie.
Zaduma� Wspomnienia.
Serca ciche ³kanie�
Zapal �wiecê.
Po³ó¿ chryzantemê, mówi¹c cicho �daj Im wieczne spoczywanie�.

£una nad cmentarzem �wieci coraz ja�niej �

Zapada mrok.
P³omienie na wietrze ogrzewaj¹ gor¹cymi my�lami �
Spogl¹daj¹c w niebo opuszczam cmentarz powoli,
my�l¹c, czy Bóg mi za rok przyj�æ tu jeszcze pozwoli?

Maria Stêpniak
� � �

O tych i innych problemach cukrzycy mówi³a zaproszona na spotkanie
doktor Mariola Justyñska. W�ród zaproszonych go�ci byli m.in. wicepre-
zydent miasta Zbigniew Wdowiak, prezes Zarz¹du G³ównego Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie Anna �liwiñska, prezes Zarz¹du
Wojewódzkiego PSD w £odzi Bo¿ena  Górczyñska. O sprawach zwi¹za-
nych z dzia³alno�ci¹ kutnowskich diabetyków mówi³a przewodnicz¹ca
Zarz¹du Ko³a Miejsko-Powiatowego PSD Irena £ukawczyk (ona te¿ pro-
wadzi³a ca³e spotkanie). Oprócz niej dzia³alno�ci¹ Ko³a kieruj¹: Andrzej
Wypychowski wiceprzewodnicz¹cy, Miros³awa Krysiewicz sekretarz,
Anna Walicka skarbnik, Jadwiga Michalak i Zdzis³aw Modrzyñski cz³on-
kowie. Aktualnie w kutnowskim Kole zrzeszonych jest 56 osób.     /A.B./

KUTNOWSCY DIABETYCY
(ci¹g dalszy ze strony 1)
G³ównym celem akcji jest zwiêkszenie �wiadomo�ci szerokich krêgów
spo³eczeñstwa odno�nie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powik³añ
zwi¹zanych z cukrzyc¹. Na pierwszy plan wysuwane s¹ dzia³ania
prewencyjne. Cukrzyca to w³a�ciwie grupa chorób metabolicznych, w prze-
biegu których we krwi utrzymuje siê drastycznie podwy¿szony poziom
cukru. Jest to spowodowane niedoborem insuliny wydzielanej przez
komórki trzustki ( typ 1) lub brakiem reakcji komórek na wydzielan¹
insulinê (typ 2).

W hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego zorganizowano zawody Miêdzyszkolnej Ligi Strzeleckiej o Puchar
prezesa Zarz¹du Powiatowego LOK w Kutnie. Do ich sprawnego prze-
biegu przyczynili siê gospodarze zawodów � nauczyciele szko³y: Andrzej
Karbowski i Marzena Kroczek. Do wspó³zawodnictwa o najlepsze wyniki
dru¿ynowe i indywidualne przyst¹pi³o 76 zawodników reprezentuj¹cych
szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne. Strzelano z ka-
rabinka pneumatycznego z pozycji stoj¹cej i klêcz¹cej. O kolejno�ci  miejsc
zawodników decydowa³a suma uzyskanych punktów w tych dwóch kon-
kurencjach.

MŁODZI STRZELCY

Zespo³owo w grupie szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a dru¿yna SP nr 4
przed dru¿yn¹ SP nr 6 (pierwszy zespó³) i drugim zespo³em równie¿ SP
nr 6. Indywidualnie najlepiej strzelali: Micha³ Terlecki (SP nr 2), Andrzej
Skrzeczkowski (SP nr 4) i Aleksy Trzaskalski (SP nr 4). W grupie gimna-
zjów zwyciê¿y³a reprezentacja Gimnazjum nr 2. Indywidualnie trzy pierwsze
miejsca zajêli jego zawodnicy: Gracjan ¯yczkowski, Krzysztof Kostrzewski
i Juliusz Terlecki. W grupie najstarszej zwyciê¿y³ pierwszy zespó³ LO
PUL, a najcelniej strzela³ Mateusz Kopañski z Zespo³u Szkó³ nr 4 im.
Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach. Najlepsze dru¿yny w poszcze-
gólnych grupach wiekowych otrzyma³y puchary, a nagrody rzeczowe trzej
najlepsi zawodnicy. Ich wrêczenia dokonali: Juliusz Sieradzon, dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Janusz Kaczmarek, prezes Zarz¹du Powia-
towego LOK.           /A.B./




