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POLAGRA 2016
W 95-lecie Targów
Poznañskich kolejne
sukcesy kutnowskiej
firmy Pini Polonia
Sp. z o.o. dzia³aj¹cej
od kwietnia 2010 roku
w Kutnie. Faktycznie to
w Kutnie dzia³a tak¿e
Hamburger Pini Polonia
Sp. z o.o. (2012) i Pini
Polska Sp. z o.o. (2015).
Jest to najwiêkszy

zak³ad produkcyjny nie tylko w Polsce, ale i na
wiecie. Doæ stwierdziæ, ¿e firma Pini posiada
mo¿liwoæ uboju 4 (czterech) milionów sztuk tusz
wieprzowych rocznie w Polsce. Natomiast mo¿liwoci produkcyjne w zakresie wêdlin siêgaj¹ 400 (!)
ton dziennie. W tym roku produkty Pini siêgnê³y
 po raz kolejny  po sukcesy na Targach Polagra
2016.
(ci¹g dalszy - strona 2)

AGRO SHOW 2016

Fotoreporta¿ - strona 8 i 9

SUKCES PINI

¯YCIE KOLOROWE

POLAGRA 2016 − SUKCES PINI

ZŁOTE MEDALE
„Polagry 2016”

Stoisko kutnowskiego Pini wyró¿nia³o siê in plus
w salonie 7A. Furorê robi³y nie tylko wyroby, ale
równie¿ folklorystyczne wystêpy Zespo³u Pieni
i Tañca Ziemi Kutnowskiej.
W stoisku Pini znakomite wyroby oferowa³ rówPiero Pini mo¿e byæ dumny z kolejnych sukcesów nie¿ Robert Sowa. Zwiedzi³ je tak¿e Minister Szynka włoska Piero z papryką.
swojej firmy. Cztery Z£OTE MEDALE MTP Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.
Polagra 2016 za:
- SZYNKÊ W£OSK¥ PIERO Z PAPRYK¥,
- SZYNKÊ W£OSK¥ PIERO Z PARMEZANEM,
- SZYNKÊ W£OSK¥ PIERO Z PIEPRZEM
oraz KARKÓWKÊ WIEPRZOW¥ BEZ KOCI
EKSTRA.
Równie¿ stoisko firmowe Pini zosta³o nagrodzone
najwy¿sz¹ nagrod¹ ACANTUS AURES.
Szynka włoska Piero z parmezanem.

Nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztofa Jurgiela odebra³a Halina Osiñska Dyrektor Generalny Pini Polonia.

Szynka włoska Piero z pieprzem.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KONSUMENTÓW DO SPOŻYWANIA
NASZEJ POLSKIEJ WIEPRZOWINY, KTÓRA JEST ŹRÓDŁEM
PEŁNOWARTOŚCIOWEGO BIAŁKA ZWIERZĘCEGO,
ŁATWO PRZYSWAJALNEGO ŻELAZA I POSIADA WITAMINY Z GRUPY B,
A PONADTO DOSTARCZA DUŻO POZYTYWNEJ ENERGII.
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Karkówka wieprzowa bez kości ekstra.
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TABLICZKA DLA CIEBIE

Nowe rondo

Eurowia Polska z Kobierzyc wygra³a
przetarg na budowê ronda przy
skrzy¿owaniu ulic Grunwaldzkiej,
Stefana Wyszyñskiego, Antoniego
Troczewskiego i ¯wirki Wigury
(tu¿ przy nowej, kutnowskiej galerii).

WSPANIAŁA GALA

Pañstwowa Szko³a Muzyczna im. K. Kurpiñskiego w Kutnie wiêtowa³a swoje 70-lecie. Czterogodzinny koncert by³ uczt¹ dla uszu
odbiorców ceni¹cych sztukê wokaln¹ na wiatowym, najwy¿szym
poziomie. W pierwszej czêci programu wyst¹pili absolwenci szko³y:
Alicja Zientalska - sopran, Ewa Murzynowska - sopran, Marta
Stachyra  mezzosopran, Ma³gorzata Paw³owska - sopran, Emilia
Zieliñska - sopran, Aleksandra Wiwa³a - sopran, Rafa³ Pika³a bas. Druga czêæ by³a benefisem Agnieszki Miko³ajczyk, znanej
jako Aga Mikolaj, która pochodzi z Kutna i dumnie reprezentuje
nasze miasto na najwiêkszych scenach operowych i teatralnych
na wiecie. Podczas koncertu Agnieszka otrzyma³a z r¹k prezydenta naszego miasta, Zbigniewa Burzyñskiego oraz jego zastêpców,
wyj¹tkow¹ nagrodê dla zas³u¿onych Kutnowian wraz z bukietem
ró¿owych ró¿. piewakom towarzyszy³a znana w Kutnie Orkiestra
Kameralna Alla Vienna, a koncert poprowadzi³a Ma³gorzata Wilk.

SPACERKIEM PO KUTNIE

Egzaminy w Kutnie

Ju¿ w czerwcu przysz³ego roku
egzaminy na prawo jazdy mo¿na
bêdzie zdawaæ w Kutnie. Kontenerow¹ siedzib¹ filii WORD w Kutnie
bêd¹ obiekty przy ulicy Szpitalnej.
W miecie bêdzie mo¿na zdawaæ
egzaminy na prawo jazdy kategorii
AM, A1, A2, A, B1 i B.

Niedzielne popo³udnie, 2 padziernika 2016 roku, up³ynê³o nam na spotkaniu z laureatami konkursu Tabliczka dla Ciebie. W gocinnej sali
widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury prezydent miasta Zbigniew
Burzyñski, wiceprezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej Karol
Koszada, naczelnik Wydzia³u Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Micha³
Adamski wrêczali tabliczki z numerem adresowym mieszkañcom Kutna
bêd¹cymi w³acicielami domków jednorodzinnych. Spotkanie zaszczyci³a
swoj¹ obecnoci¹ Królowa Ró¿, która wrêcza³a piêkne ró¿e laureatom
konkursu. Przybyli na spotkanie mieszkañcy Kutna mieli mo¿liwoæ obejrzeæ
prezentacjê fotografii, które Kutnianie wys³ali na konkurs. Zebranych
zainteresowa³ tak¿e film instrukta¿owy pokazuj¹cy monta¿ tabliczki przygotowany przez Agencjê Reklamowo-Us³ugow¹ Primdruk £ukasza
Puchalskiego. Po zakoñczeniu spotkania, na holu KDK, czeka³ na przyby³ych smakowity i piêknie udekorowany tort ró¿ano-malinowy przygotowany przez Cukierniê Wasiakowie.
Laureatów, którzy nie odebrali tabliczki z numerem adresowym na swój
dom, zapraszamy do siedziby TPZK przy ul. Narutowicza 20 we wtorki
od godz. 16:00 do godz. 19:00.

Niewypa³y

W wysuszonym korycie Ochni,
blisko targowiska, znaleziono
granat i dwie ³uski. Znalezisko
zabezpieczy³a grupa minerskopirotechniczna.

W soboty  bez op³at

Kutnowscy radni miejscy oficjalnie
znieli w Kutnie op³aty w strefie
p³atnego parkowania. To efekt
wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z 26 kwietnia 2016 r.

¯onie, Synom i ca³ej Rodzinie

P.

W£ADYS£AWA
SOKO£A

z g³êbi serca p³yn¹ce wyrazy wspó³czucia
sk³ada
Redakcja Powiatowego ¯ycia Kutna
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„EXDROB” W CHINACH

silnej pozycji nie by³oby mo¿liwe bez znacz¹cego wk³adu
i zaanga¿owania przez zwi¹zane z Izb¹ podmioty. Wierzymy,
¿e otwarcie oficjalnego przedstawicielstwa polskiego sektora drobiarskiego w Szanghaju przyczyni siê do wzrostu
liczby zak³adów eksportuj¹cych do Chin, zwiêkszy wiedzê
na temat wysokiej jakoci polskiego drobiu, a tak¿e wspomo¿e rozwój kontaktów biznesowych z chiñskimi partnerami. Jestemy przekonani, ¿e na tej kanwie uda siê nam
zbudowaæ nie tylko siln¹ pozycjê krajowego sektora drobiarskiego. Ponadto, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ otwarcie
Przedstawicielstwa przez polsk¹ organizacjê bran¿ow¹, jest
pierwsz¹ tego typu inicjatyw¹ w Chinach, mamy nadziejê,
i¿ pozosta³e bran¿e sektora spo¿ywczego zainteresowane
eksportem do Pañstwa rodka pójd¹ naszym ladem.

Na zdjêciu od lewej: Miros³aw Sza³kowski, Marek Wejtko, Miros³aw
Gajewski, £ukasz Dominiak.

W pi¹tek, 23 wrzenia, MIROS£AW SZA£KOWSKI 
prezes Kutnowskich Zak³adów Drobiarskich Exdrob
S.A. uczestniczy³ w uroczystym otwarciu przedstawicielstwa polskiej bran¿y drobiarskiej w Chinach. Projekt
koordynuje Krajowa Rada Drobiarstwa  Izba Gospodarcza,
wed³ug której jest to kolejny wa¿ny krok w kierunku zwiêkszenia eksportu rodzimych wyrobów na tamtejszy rynek.
G³ównymi zadaniami placówki bêd¹ m.in. - dalsza budowa
relacji miêdzy polskimi producentami a przedsiêbiorcami
oraz instytucjami rz¹dowymi w Chinach oraz gromadzenie
i analiza danych rynkowych.
Polskie miêso drobiowe cieszy siê w Azji coraz wiêksz¹
popularnoci¹ - jestemy obecnie jedynym dostawc¹ drobiu z Europy na rynek Chin. W ubieg³ym roku wartoæ
eksportu rodzimych produktów drobiowych na rynek
chiñski przekroczy³a 105 mln z³, a dziêki dalszej wspó³pracy mo¿e wzrosn¹æ nawet do 2 mld z³. Uzyskanie tak
W Stacji Uzdatniania Wody

MODERNIZACJA W STRZEGOCINIE

Budynek Stacji Uzdatniania Wody.

Ca³kowita powierzchnia dzia³ek Stacji Uzdatniania Wody
w Strzegocinie, gmina Kutno, wynosi 4945,95 m2. Znajduje
siê tam budynek murowany w technologii tradycyjnej
o powierzchni 310,16 m2. Stacja ta pracuje w oparciu
o cinieniow¹ filtracjê wody napowietrzonej jednostopniowo. Przygotowano jej modernizacjê, w ramach której
przewidziano rozbudowê instalacji o drugi stopieñ pompowania, wymianê instalacji technologicznych oraz budowê
zbiornika naziemnego stalowego wody o rednicy 4,65 m
i wysokoci 6 m, o pojemnoci 100 m3. Dziêki temu poprawi siê zaopatrzenie ludnoci so³ectwa i gminy w wodê pitn¹
i na potrzeby upraw. Inwestycjê oddano w rodê, 5 padziernika 2016 roku.

DUŃSKA PRZYGODA

Na zdjêciu od lewej: Miros³aw Sza³kowski (cz³onek zarz¹du KRD-IG),
Marek Wejtko, (Radca Generalny w Ministerstwie Rozwoju), Miros³aw
Gajewski (Ambasador RP w Pekinie), Piotr Nowotniak (Konsul
Generalny RP w Szanghaju), £ukasz Dominiak (Dyrektor Generalny
KRD-IG), Andrzej Pieczonka (WPHiI Konsulatu RP w Szanghaju),
Maciej £ojek (Szef Przedstawicielstwa).

NOWE AUTOBUSY

Dwa nowe autobusy dla Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Kutnie pozwoli³y na
powiêkszenie taboru ko³owego tej firmy do 38. W pi¹tek, 7 padziernika 2016 r.,
przed Urzêdem Miasta Kutna i stoj¹cymi tam nowymi pojazdami wyprodukowanymi
przez firmê Solaris, jej dyrektor ds. sprzeda¿y regionu Po³udnie-Zachód Waldemar
Wlaz³o, przekaza³ symboliczny kluczyk do pojazdów na rêce prezydenta miasta
Zbigniewa Burzyñskiego, który wrêczy³ go prezesowi MZK Jackowi Sikorze.
Autobusy charakteryzuj¹ siê udogodnieniami tak dla pasa¿erów jak i kierowcy.
Niskopod³ogowa, 12-metrowa konstrukcja jest wyj¹tkowo lekka, dziêki czemu
pojazdy s¹ ekonomiczne. Maj¹ nowoczesny silnik spe³niaj¹cy najwa¿niejsze europejskie standardy zwi¹zane z ochron¹ rodowiska. W rodku autobusów jest bezprzewodowy Internet i system informuj¹cy o wyznaczonej do jazdy trasie. S¹ miejsca
siedz¹ce dla 36 osób. To pojazd nale¿¹cy do autobusów tzw. cichych. Warto te¿
wiedzieæ, ¿e firma Solaris, jako pierwszy europejski producent, zaproponowa³a
swoim klientom niskopod³ogowy autobus miejski z seryjnie produkowanym napêdem hybrydowym  Solaris Urbino Hybrid. Od momentu uruchomienia produkcji
w 1966 roku firma wyprodukowa³a ponad 14 tysiêcy autobusów i trolejbusów, które
je¿d¿¹ po drogach 30 krajów.
/A.B./

Najstarsi kutnianie (których ju¿ niewielu s³ucha) z gorzkim wspomnieniem twierdz¹, ¿e taki letni wrzesieñ trafi³ siê jedynie w 1939 r. To prawda,
¿e by³ on ciep³y, a nawet  gor¹cy. Ale wed³ug meteorologów to faktycznie
obecna wrzeniowa aura jest porównywalna do tej z 1911 roku.

W dniach 12-23 wrzenia 2016 r. grupa nauczycieli z ca³ej Polski uczestniczy³a
w projekcie w programie ERASMUS+ Europejskie przyk³ady nauczania przedsiêbiorczoci, innowacyjnoci i kreatywnoci w szko³ach rolniczych inspiracj¹
dla nauczycieli polskich szkó³ sektora zielonego. Projekt realizowany by³
w Skandynawii,a jego organizatorami by³y Europea Polska oraz Green Academy
w Beder (Dania). Wród 20 nauczycieli znalaz³y siê nauczycielki przedmiotów
zawodowych Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie: Mariola Dêbowska i Joanna Andrzejewska. W trakcie wizyt
w szko³ach nauczyciele poznali funkcjonuj¹ce w krajach skandynawskich rozwi¹zania dotycz¹ce systemu szkolenia zawodowego jak i organizacji praktyk
zawodowych dla uczniów. Uczestnicy wymiany poznali zagadnienia dotycz¹ce
innowacyjnoci i przedsiêbiorczoci na terenach wiejskich, porównali je
z warunkami polskimi, poznali metody i formy pracy nauczycieli skandynawskich. Oprócz tradycyjnego szkolenia stacjonarnego zajêcia prowadzono ciekawymi metodami nauczania, m.in. poprzez intensywny trening innowacyjnoci
w wykonaniu Andersa Hoilunda z Danii. Uczestnicy wyjazdu odbyli równie¿
szereg wycieczek edukacyjnych daj¹cych obraz przedsiêbiorczoci i zró¿nicowania dochodów na obszarach wiejskich. Niezwykle inspiruj¹ce okaza³y siê
równie¿ wizyty w skandynawskich szko³ach zawodowych Food College
w Aalborg, Danish Centre for Food and Agriculture w Tjele, Munkagaardsgymnasietw Tvieker, TombVideregrendeSkole, Kalo OrganicAgricultural College, AsmildklosterLandbrugsskole. Oprócz zg³êbiania zagadnieñ zawodowych
nauczyciele mieli mo¿liwoæ zapoznania siê z kultur¹, histori¹ i zabytkami Skandynawii. Wyjazd szkoleniowy w ramach projektu Erasmus+ da³ nauczycielom
niepowtarzaln¹ szansê podniesienia kwalifikacji i umiejêtnoci poprzez mo¿liwoæ wymiany dowiadczeñ z nauczycielami innych szkó³. Istotn¹ rolê odegra³
tak¿e rozwój umiejêtnoci pracy w grupie a tak¿e doskonalenie umiejêtnoci
jêzykowych.

BIEL W CZERNI
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustaw¹, która ma wprowadzaæ minimalne
wynagrodzenia zasadnicze dla poszczególnych grup zawodowych pracowników
medycznych. W okresie przejciowym wynagrodzenie stopniowo podwy¿szaæ,
a¿ do 2021 r. Wed³ug projektu lekarze docelowo maj¹ zarabiaæ nieca³e 5 tys. z³
brutto, a lekarze bez specjalizacji i pielêgniarki z magistrem ponad 4 tys. z³
brutto. Minimalne wynagrodzenie fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostyków
laboratoryjnych i innych pracowników medycznych z wy¿szym wykszta³ceniem ma wynosiæ 4,1 tys. z³ lub 2,8 tys. z³ brutto. Fizjoterapeuci i i inni pracownicy wykonuj¹cy zawody medyczne, wymagaj¹ce redniego wykszta³cenia
i pielêgniarki bez specjalizacji, maj¹ zarabiaæ co najmniej  2,5 tys. z³ brutto.
Pozostali pracownicy maj¹ dostawaæ 2 tys. z³ brutto.

KLIMATYCZNA ANOMALIA

Zbigniew Sitek - konserwator stacji przy odziela¿aczach do uzdatniania wody.
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Klimat miasta Kutna kszta³towany jest pod wp³ywem cech oceanicznych
i kontynentalnych, przenikaj¹cych od zachodu do wschodu. Amplituda
temperatury w miecie kszta³tuje siê na poziomie 21,7 °C, zgodnie ze
redni¹ 30-letni¹ temperatur¹. Najch³odniejszym miesi¹cem jest styczeñ
(rednia temperatura: - 3,3°C), najcieplejszym natomiast lipiec (rednia
temperatura: 18,4°C). Przeciêtna roczna suma opadów wynosi 550 mm,
Kutno zlokalizowane jest w obszarze o najni¿szych opadach w kraju. Najwiêksze opady notowane s¹ w okresie letnim, szczególnie w lipcu (17%
ca³orocznej sumy opadów), natomiast najmniejsze opady przypadaj¹ na
miesi¹ce: grudzieñ, styczeñ, luty, marzec. Na terenie miasta Kutna pokrywa
nie¿na utrzymuje siê oko³o 39 dni w roku. Uk³ad wiatrów jest porównywalny z reszt¹ rejonów Krainy Wielkich Dolin. Przewa¿aj¹ wiatry
zachodnie, mniejszy udzia³ maj¹ wiatry pó³nocne i po³udniowo-zachodnie.
Na tym obszarze wystêpuje rocznie 21 dni z mg³¹. Notuje siê oko³o 130
dni pochmurnych i 50 dni pogodnych. Obszar miasta cechuje siê niewielk¹
iloci¹ burz. rednia roczna liczba dni burzowych wynosi 5 (mniej o po³owê ni¿ rednia kraju).
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DZIAŁO SIĘ W STRZEGOCINIE

WYSTAWA TPZK

Nietypowo powitalimy jesieñ w Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyñskiego w Strzegocinie. W czwartek, 22 wrzenia, ju¿ od
rana zap³onê³o du¿e ognisko, a wokó³ szko³y pachnia³o dymem.

Dworek Modrzewiowy, w to ciep³e jesienne niedzielne popo³udnie, ¿y³
atmosfer¹ regionalizmu i sztuki. Nie brak³o tak¿e towarzyskich rozmów
przy podwieczorku. Nina Kunikowska prezentowa³a swoje obrazy, a przyznaæ trzeba, ¿e budzi³y one zainteresowanie przyby³ych licznie goci.

Ca³y dzieñ by³ okazj¹ do ró¿nych ziemniaczanych zabaw. Smak
pieczonych ziemniaków i zabawy na wie¿ym powietrzu sprawi³y
wszystkim du¿o radoci. Kolejnego dnia zawita³ do naszej szko³y
cyrk O´BIMBOLANDO. Wiêkszoæ z nas, a szczególnie dzieci,
lubi ogl¹daæ wystêpy cyrkowe. 23 wrzenia, w pierwszy dzieñ
jesieni, cyrkowcy ubrani w barwne stroje zaprezentowali wspania³e sztuczki. Nie zabrak³o akrobacji, ¿onglerki, kó³ek hula-hop
oraz magii. Klown rozmiesza³ wszystkich do ³ez.

Wystawa malarska Niny by³a g³ównym punktem czêci kulturalnej spotkania, nie mniej jednak zaciekawienie zebranych wzbudzi³y tak¿e: metaloplastyka Jana Wasiaka oraz rzeby Józefa Stañczyka, Józefa Marciniaka
i S³awomira Suchodolskiego i rêkodzie³o artystyczne: Urszuli Jêdrzejczyk, Jadwigi Urbañskiej, Henryki Dybiec, Ma³gorzaty ¯yliñskiej i Alicji
Olczak. Nasza kutnowska malarka otrzyma³a nie tylko ciep³e s³owa
w podziêkowaniu za wystawê, ale tak¿e ogromne oklaski kilkudziesiêciu
zgromadzonych osób w dowód uznania jej talentu.
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do przedstawienia zebranym niezwyk³ej
postaci zwi¹zanej z Ziemi¹ Kutnowsk¹. O ¿yciu i dzia³alnoci Witolda
Zglenickiego opowiedzia³a zebranym Danuta Ujazdowska, a nastêpnie
pokazana zosta³a prezentacja multimedialna o Zglenickim. Spotkanie
zosta³o zorganizowane w ramach projektu pn. Poznaj ¿ycie i dzia³alnoæ
Witolda Zglenickiego  geologa, nafciarza, filantropa urodzonego na
Ziemi Kutnowskiej. Projekt skierowany jest do uczniów szkó³ szczebla
gimnazjalnego i ponadgimnazjalego w powiecie kutnowskim oraz do
mieszkañców powiatu kutnowskiego i realizowany jest jako zadanie
wspó³finansowane przez Powiat Kutnowski. Naszym honorowym gociem
by³ Lechos³aw Kubiak  cz³onek TPZK od 1972 roku. Wspominalimy,
s³uchalimy opowieci, planowalimy w roku 2017 mamy przecie¿ ma³y
jubileusz - 45 lat dzia³ania na rzecz Ziemi Kutnowskiej i jej mieszkañców.

W Troczewskim

BAŚNIOWY DZIEŃ

Zabaw¹ i nauk¹ uczczono w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 im. dr.
Antoniego Troczewskiego w Kutnie Europejski Dzieñ Jêzyków. Celem
uroczystoci, przygotowanej przez uczniów Troczewskiego dla m³odszych kolegów i kole¿anek z Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Kutnie, by³o promowanie ró¿norodnoci kulturowej i jêzykowej Europy
oraz propagowanie uczenia siê jêzyków przez ca³e ¿ycie. Uczniowie Troczewskiego wraz z anglistk¹ Danut¹ Maj przygotowali inscenizacjê
Kopciuszka w jêzyku angielskim. Zadbano o kostiumy, scenografiê
i w³aciwy dobór ról. Wszyscy wietnie siê bawili, a przedstawienie zwieñczy³ wspólny taniec. Po zakoñczeniu spektaklu, który by³ doskona³¹ lekcj¹
jêzyka angielskiego, uczniowie Gimnazjum nr 1 wraz z opiekunem nauczycielem jêzyka angielskiego, poznali mo¿liwoci zawodowe swych
starszych kolegów.

ŚWIADEK HISTORII
Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ wystêp tancerki ze zwierzêtami pieskiem wykonuj¹cym ró¿ne sztuczki i wê¿em. Najodwa¿niejsi
uczniowie mieli okazjê dotkn¹æ i pog³askaæ to egzotyczne zwierzê.
Te wyj¹tkowe dni wspaniale wprowadzi³y nas w kolejn¹ porê roku,
która wcale nie musi byæ smutna i nudna!

Uczestniczyli w pokazach sztuki kelnerskiej oraz obs³ugi hotelarskiej przygotowanych przez nauczycielki przedmiotów zawodowych - Ewê ¯ydowo
i Aleksandrê Szymczak. Jêzyk angielski zawodowy na co dzieñ doskonalony jest przez uczniów technikum. To wa¿ny element kszta³cenia zawodowego.

Bajka nie bajka
Opowiem ci bajkê
o Bitwie nad Bzur¹,
co w dzieje historii
krwawo siê wpisa³a.
O ¿o³nierzach co szli
na spotkanie kulom,
i po których wieczna
ju¿ pamiêæ zosta³a.
M³ody przyjacielu,
czy s³ysza³e kiedy
o tych dniach wrzeniowych
pamiêtnego roku,
o tych co nad rzek¹
walczyli wtedy
i mia³o szli na przód
ze mierci¹ u boku?
Przy wtórze kaemów
i huku nalotów,
gdy dêba stawa³y
ca³e fury piasku,
tulili do ziemi
wilgotnych okopów,
przemêczone g³owy,
by dotrwaæ do brzasku.
Nie bajkê te¿ nili
pod ogniem pocisków,
gdy¿ dobrze wiedzieli,
¿e walcz¹ na jawie
i czujne spojrzenia

skupili na r¿ysku,
czo³gaj¹c siê naprzód
w spalonej trawie.
Na zimnym bagnecie
zaciniête d³onie,
gdy z krzykiem na ustach
brnêli do ataku,
a ciep³y wiew wiatru
owiewa³ im skronie
i czasu nie by³o,
by myleæ o strachu.
A potem znów odwrót,
tak trudno uwierzyæ,
zmêczenie i rozpacz
i w ustach smak s³ony.
Wiedzieli, ¿e musz¹
na wroga uderzyæ,
nadzieja nie ganie,
ma kolor zielony.
Czy bajka  zapytam?
Ju¿ wiesz przyjacielu,
¿e nie jest to bajka
ani nic z legendy,
¿e ci co walczyli,
a by³o ich wielu,
to nadal w nas ¿yj¹
i wêdruj¹ têdy.
Marlena Kluk

Autorka urodzi³a siê w Malborku (r. 1947). Jest absolwentk¹
Uniwersytetu Gdañskiego  filologia polska. Od kilku lat mieszka
w Kutnie. Dzia³a w ró¿nych organizacjach pozarz¹dowych, ale
przede wszystkim w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku
(sekcja teatralna, literatury i kabaret). Pisze wiersze i maluje
obrazy. Jest laureatk¹ IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
Z³oty Kruk 2016 zorganizowanego przez KujawskoPomorskie
Stowarzyszenie Kulturalne. Instruktor ZHP i dzia³acz spo³eczny.
Wspó³pracuje z Powiatowym ¯yciem Kutna.
/J.P./

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ
W poniedzia³ek, 26 wrzenia 2016 r., uczniowie Szko³y Podstawowej im.
Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie mieli okazjê gociæ w progach
szko³y Stefana Chmielewskiego - wiadka II wojny wiatowej. Przez dwie
godziny uczniowie z uwag¹ s³uchali wspomnieñ z tego okresu. Najwiêksze
zainteresowanie wzbudzi³a opowieæ o Bitwie nad Bzur¹, która toczy³a
siê niedaleko szko³y. Ka¿dy wyniós³ z tego spotkania wiele indywidualnych refleksji, a te lekcje historii pozostan¹ na d³ugo w naszej pamiêci.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na polskiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik Uzdrawiacz. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioenergoterapeutów oraz by³ym prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê wród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju Orodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.
Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie

w lokalu P¯K, ul. Królewska 47 (I p.)
12 listopada 2016 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa
¯yciowego ELILAH, tel. 506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...
Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia i wiata nie zna. Nie wie nawet,
¿e Kutno to miasto - akademickie. Zreszt¹ historia owej nobilitacji
dla miasta datuje siê - wed³ug mojej, z³udnej pamiêci - od 1976 roku.
Dzia³a³a wówczas filia Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu £ódzkiego. Jej kierownikiem by³ ówczesny dyrektor Uniwersytetu Robotniczego ZMS  W³adys³aw Kierzkowski, a przewodnicz¹cym Rady
- ówczesny dyrektor Kasprowicza Józef Mierzwiñski. Jakie by³y
efekty!? Z tego co mi wiadomo studia pe³ne ukoñczy³o a¿ (tylko)
ponad 130 kutnowskich magistrów ekonomii . Jej siedzib¹ by³ lokal
przy ulicy Narutowicza 10, a wyk³ady odbywa³y siê w popularnym
Mechaniku przy Oporowskiej. Póniej by³a przerwa. Zajêcia ³ódzkiej uczelni ekonomicznej zainaugurowano ponownie 1 padziernika
2000 r. Zaczê³o wówczas dzia³alnoæ Kolegium Ekonomiczne U£
(utworzonego 28 VI 2000 r.). Jednak¿e i ta forma szkolenia akademickiego okaza³a siê  efemeryd¹ (podobnie jak poznañskie studia
prawnicze).
Utworzenie osiad³ej uczelni w Kutnie to zas³uga dr. Zbigniewa
Bia³ob³ockiego. Niepañstwowa wy¿sza szko³a zawodowa pod nazw¹
Wy¿sza Szko³a Marketingu i Zarz¹dzania z siedzib¹ w Kutnie
powsta³a na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 31 lipca
1998 r. (nr DNS-0145-177/RO/98). Jej za³o¿ycielami byli: S³awomira
Bia³ob³ocka, Jerzy Lewandowski i Henryk Zió³kowski. Zgodnie
z udzielonym pozwoleniem uczelnia posiada³a uprawnienie w kszta³ceniu na poziomie wy¿szych studiów zawodowych w jednej specjalnoci: zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Decyzj¹ z 18 sierpnia 1999 r.
nazwa uczelni otrzyma³a brzmienie: Wy¿sza Szko³a Gospodarki Krajowej. Uczelnia zosta³a wpisana do rejestru niepañstwowych uczelni
zawodowych (decyzja z 11 sierpnia 1998 r.) pod liczb¹ porz¹dkow¹
4. Rozpoczê³a dzia³alnoæ 1 padziernika 1998 r. (uroczysta inauguracja roku akademickiego - 12 padziernika). Kutnowska uczelnia
i dzi z powodzeniem utrzymuje siê w gronie licznych, niepublicznych szkó³ wy¿szych w Polsce. Walczy, jak umie i mo¿e, z problemami jakimi s¹, miêdzy innymi, zmniejszaj¹ca siê liczba studentów
i dobór kierunków studiów. Aktualnie mo¿na siê tutaj kszta³ciæ
w zakresie: zarz¹dzania, administracji, europeistyki, pedagogiki
specjalnej, pielêgniarstwa, geodezji i kartografii, informatyki, in¿ynierii rodowiska, ogrodnictwa i pedagogiki. Nowym kierunkiem jest
in¿ynieria przetwórstwa rolno spo¿ywczego. AKTUALNYM REKTOREM UCZELNI JEST S£AWOMIRA BIA£OB£OCKA,
WCZENIEJ BY£ JEJ M¥¯ ZBIGNIEW BIA£OB£OCKI.
Padziernik sta³ siê symbolem szkolnictwa wy¿szego. I ma³e Kucienko te¿ zachorowa³o na akademick¹ nobilitacjê. Jak w serialu
Na dobre i na z³e. Co by siê nie powiedzia³o na ten temat, to
w miesi¹cu inauguracji roku akademickiego, wzniemy toast (i prawdziwy i wirtualny):

WIWAT AKADEMIA!
WIWAT PROFESOROWIE I STUDENCI!

Andrzej Stelmaszewski

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA
So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !
Ju¿ zaczê³a siê jesieñ, wiêc pora na rolnicze Targi. Dawniej to by³a tylko
poznañska Polagra, teraz mamy jeszcze Agro Show w Bednarach.
Na dawnym lotnisku, wiêc nie tylko bezp³atnie, ale i z pokazami maszyn
i urz¹dzeñ rolniczych- w terenie. Co oczywiste, konkurencja jest na mieræ
i ¿ycie, o czym wiadczy chocia¿by fakt zazêbiaj¹cych siê terminów.
Agro  Show 23-26, Polagra 25-28 wrzenia. W zwi¹zku z tym
i firmy z powiatu kutnowskiego siê podzieli³y. Polagra to domena Pini
Polonia. Z kolei na Agro Show prezentowa³y siê kroniewicki Expom,
kutnowsko-³êczycka Agrotechnika i Kongskilde. Masz babo placek!
Ju¿ jesieñ, wiêc coraz czêciej zastanawiamy siê jaka bêdzie zima? Jak
zwykle zdania s¹ podzielone!? Jedni twierdz¹, ¿e bêdzie krótka i ³agodna, o czym ma wiadczyæ tegoroczna aura, z ciep³¹ koñcówk¹ lata i ciep³¹
jesieni¹. Drudzy  odwrotnie. Tegoroczna zima ma byæ wczesna i mrona,
podobnie jak przysz³oroczny sezon z d³ug¹ i gron¹ zim¹. Oznakami tego
ma byæ m.in. brak tej jesieni grzybów. Równie¿ fakt kwitnienia po raz
drugi mniszku zielarskiego (mlecza), stokrotek polnych, fio³ków wonnych i pierwiosnków. Tak¿e du¿ego wysypu ostów i kwiatów na ³¹kach.
Ewidentnym dowodem nie¿nej i mronej zimy ma byæ kwitnienie wrzosów, od góry Nie rozstrzygaj¹c tego sporu, cieszmy siê, ¿e chocia¿
jesieñ jest (i ma byæ) piêkna, z babim latem w³¹cznie Rolnicy trochê
odetchnêli, poniewa¿ zaczê³a siê prawie deszczowa tygodniówka. Masz
babo placek!
Teraz z innej beczki Otó¿ okaza³o siê, ¿e k³opoty firm wiatrowych uderzaj¹
z kolei w banki, gdy¿ na tego typu inwestycje udzieli³y one 10,8 miliarda
z³otych kredytów (w sumie a¿ 80 banków udzieli³o takich po¿yczek).
Najszybciej i najbardziej dokuczliwe mog¹ okazaæ siê one dla firm najs³abszych, czyli rodzinnych z polskim kapita³em, to samo tyczy siê banków.
Masz babo placek!
Tego jeszcze nie by³o!? OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych chce
delegalizacji Polskiego Zwi¹zku £owieckiego i powo³ania nowych
lokalnych kó³. Konflikt wi¹¿e siê ze spraw¹ dzików i rozprzestrzeniania
siê afrykañskiego pomoru wiñ. Doæ stwierdziæ, ¿e konkretnie chodzi
o zmniejszenie iloci dzikich wiñ o 40.000 sztuk w pasie 50 kilometrów
od wschodniej granicy. Natomiast myliwi twierdz¹, ¿e wystarczy odstrza³
tylko 7.000 dzików (a ju¿ odstrzelili 7.665 sztuk). Masz babo placek!

Dojrzewanie
Jesieni¹ nie tylko owoce siê rumieni¹.
Owoce, gdy dojrzewaj¹,
politycy (nie wszyscy), gdy ³gaj¹.
Kazimierz Ci¹¿ela
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Felieton Bywalca

MAŁPY W CYRKU
Nasi pos³owie nie s¹ w stanie ju¿ niczym nas zaskoczyæ.
Niektórzy wybrañcy narodu na trwale oderwali siê od ziemi
i spo³eczeñstwa. Jedni bujaj¹ w chmurach, inni wpadli w kana³.
£¹czy ich nowomowa, która nijak nie mo¿e trafiæ do suwerena
st¹paj¹cego twardo po ziemi i maj¹cego jakie takie wyobra¿enie
o uczciwoci i wiarygodnoci. Oczywicie, nale¿y pamiêtaæ,
¿e istnieje tak¿e nie za bardzo liczny suweren nierozerwalnie
zwi¹zany z okrelon¹ opcj¹ polityczn¹. Taki suweren jest
w stanie uwierzyæ w ka¿d¹ bzdurê wyg³oszon¹ przez swoich
idolów. Dotyczy to równie¿ pos³ów i senatorów, ale tak¿e
i niektórych radnych. Przyk³ady lepej wiary w nieomylnoæ
kiepskich merytorycznie liderów samorz¹dowych w Kutnie s¹
nam dobrze znane. Ostatnio g³onym echem w kraju odbi³a siê
inicjatywa grupy sejmowych wybrañców narodu, która zapowiedzia³a przygotowanie sejmowej uchwa³y w sprawie uznania
konia za nasze dobro narodowe. Mamy or³a, a teraz mamy mieæ
jeszcze konia. To jest szczyt u³añskiej fantazji, która nie opuszcza pomys³odawców nawet w dobie absolutnego prymatu koni
mechanicznych i ró¿nej maci dronów. Niestety, nie jest to
jedyny w¹tek zoologiczny. Konie zosta³y wyparte przez ma³py.
M³odemu i ambitnemu wicemarsza³kowi prowadz¹cemu nocne
obrady Sejmu najwyraniej puci³y nerwy. Pos³anki i pos³ów
chc¹cych zadaæ pytania po pó³nocy oskar¿y³ o robienie cyrku.
O pó³nocy wybi³a godzina duchów, tak wiêc duch absurdu
i nietolerancji uniós³ siê nad kiedy dostojn¹ sal¹ Sejmu. Nasz
ambitny wicemarsza³ek by³ ³askaw przyrównaæ gadatliwych
wybrañców narodu do ma³p i stanowczym g³osem og³osi³
przerwê. W ten oto sposób bohaterski wicemarsza³ek pomyli³
miejsca i zamiast w cyrku znalaz³ siê w Sejmie. Dzieñ po tym
nocnym zdarzeniu, wyspany i wypoczêty wicemarsza³ek brn¹³
dalej. W komercyjnej telewizji na pytanie redaktorki, czy nie
uwa¿a, ¿e nale¿a³oby przeprosiæ pos³anki i pos³ów, odpowiedzia³ mniej wiêcej tyle, ¿e przeprosiæ mo¿e co najwy¿ej ma³py.
W tym miejscu warto przytoczyæ kilkakrotnie g³oszon¹ wczeniej z³ot¹ myl wicemarsza³ka - nie nasz cyrk, nie nasze
ma³py.
Krzysztof Wac³aw Dêbski

Czytelniczy Hyde Park

KUTNOWSKA POŻOGA
To nie przypadek, lecz rêka cz³owieka  twierdzi wszechwiedz¹ca ulica
Królewska. Fakt, faktem, ¿e po¿ar na Majdanach wybucha z regularnoci¹ szwajcarskiego zegarka. Najwiêkszy w czerwcu 2008 roku.
Poprzedni  w sierpniu 2015 r. Teraz znowu  3 padziernika 2016 r.
W prawo pechowej serii nie wierzy nikt z fachowców przechadzaj¹cych
siê kutnowskim deptakiem. Eksplozje, potê¿ne p³omienie i k³êby b³êkitnego dymu to skutek kolejnego po¿aru, jakiego wiadkami s¹ mieszkañcy
Kutna w zak³adzie zajmuj¹cym siê utylizacj¹ odpadów chemicznych. Tym
razem stra¿ powiadomiono rankiem o godzinie 4:40. Zgromadzono
niesamowite si³y jak na akcjê ratownicz¹. W sumie uczestniczy³o w niej
37 stra¿ackich zastêpów i 150 stra¿aków z Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Kutna i powiatów: kutnowskiego, ³owickiego i ³êczyckiego. Tak¿e
spece ratownictwa chemicznego z £odzi. Pali³y siê m.in. farby i rozpuszczalniki. Po¿ar opanowano po oko³o dwóch i pó³ godzinach, ale
dogaszanie trwa³o jeszcze z kilkanacie godzin. Z uwagi na smród i zaczadzenia stra¿acy gasili ogieñ w tlenowych aparatach ratowniczych
Na miejscu by³ prezydent miasta i s³u¿by zarz¹dzania kryzysowego z miejskiego magistratu. Baa, rozwa¿ano nawet opcjê ewakuacji ludzi z pobliskiego osiedla Dybów, a w pobli¿u s¹ jeszcze zatrudniaj¹ce ponad 400
osób KZD Exdrob Ta niebezpieczna po¿oga sprawi³a, ¿e w Kutnie
wrze, niczym w centrum po¿aru! Kto i dlaczego wyda³ pozwolenie na
tak¹ dzia³alnoæ w pobli¿u skupisk ludzi . I tylko w³aciciel tego majdanu na Majdanach ma prawo byæ szczêliwy, bo kolejny raz, uda³o mu
siê, dziêki po¿arowi, unikn¹æ du¿o kosztowniejszej utylizacji substancji
chemicznych i plastykowych odpadów...
Jan Widz
Od Redakcji: w Czytelniczym Hyde Parku zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji P¯K

Z innych szpalt
43% Polaków w wieku 50-75 lat podaje, ¿e systematycznie korzysta
z internetu. Polacy 50+ spêdzaj¹ w sieci prawie 11 godzin tygodniowo,
a przed telewizorem osiem.
Mateusz Morawiecki o zad³u¿eniu pañstwa: Jestemy w pierwszej dziesi¹tce najbardziej zad³u¿onych za granic¹ krajów wiata i obs³uga tego
d³ugu kosztuje 90 mld z³ rocznie.
Prof. Magdalena roda o nowych elitach: Dzi do miana elit pretenduj¹
szafarze prostactwa, ignorancji i prymitywizmu.
Przegl¹d nr 40 (874) z 3-9.10.2016 r., s. 6 i 63
Polska osi¹gnê³a sukces w rokowaniach tzw. Porozumienia Paryskiego
dotycz¹cego redukcji dwutlenku wêgla. Unia Europejska zaakceptowa³a
nasz punkt widzenia, wedle którego lasy winny byæ uwzglêdnione w redukcji emisji i poch³anianiu CO2. Oznacza to, ¿e Polska nie bêdzie musia³a
wycofywaæ siê z wykorzystywania wêgla jako podstawy gospodarki.
Angora nr 41 (1373) z 9.10.2016 r., s. 8

Kutno, dnia 29.09.2016 r.

Pan W³odzimierz Nowak

W nawi¹zaniu do Pana pisma z dnia 14 wrzenia br. w sprawie ustawienia
wiêkszej liczby ³awek na ulicach miasta, pragnê wyraziæ podziêkowanie
za wyra¿one uwagi i sugestie w przedmiotowej sprawie.
Jednoczenie pragnê poinformowaæ, ¿e na terenach publicznych w obrêbie
miasta Kutno znajduje siê obecnie oko³o 260 szt. ³awek parkowych.
W Parku im. Wiosny Ludów w ramach rewitalizacji zamontowano
ponad 100 szt. ³awek, w Parku im. Traugutta ok. 50 szt., w Parku nad
Ochni¹ i skwerach przy ul. Zduñskiej i Mi³ej znajduje siê ³¹cznie ok.
50 szt. Ponadto ³awki znajduj¹ siê na ul. Królewskiej i na Placu Marsz.
J. Pi³sudskiego w liczbie 30 szt., a tak¿e na placach zabaw: na Dybowie,
w Parku im. Wiosny Ludów, na ul. Wybickiego, Tarnowskiego, Limanowskiego, Szymanowskiego. Po dwie sztuki ³awek zamontowano na
ul. Jana Paw³a II, na ul. Grunwaldzkiej i na ul. Kasztanowej.
Smutne jest to, ¿e ³awki na ul. Kasztanowej zosta³y skradzione w ci¹gu
kilku dni. Jedn¹ z ³awek na ul. Grunwaldzkiej trzeba by³o zdemontowaæ,
poniewa¿ notorycznie by³a wyrywana z pod³o¿a i przenoszona w bardziej ustronne miejsce, gdzie non stop odbywa³y siê libacje. Z czterech
³awek zamontowanych na ul. Narutowicza skradziono trzy, pozosta³a
jedna przy Rondzie Solidarnoci. Na ulicy 3 Maja kilka ³awek zosta³o
zdemontowanych na wniosek mieszkañców, którzy skar¿yli siê na
zak³ócanie ciszy nocnej przez uczestników organizowanych tam
biesiad pod chmurk¹. Kilkanacie ³awek przekazano Miejskiemu Orodkowi Sportu i Rekreacji, kilka stanê³o na terenie basenu miejskiego przy
ul. Narutowicza.
Liczba ³awek kupowanych i montowanych na terenie miasta jest
uzale¿niona od mo¿liwoci bud¿etowych. W roku 2016 miasto zakupi³o
62 szt. ³awek, z czego 6 szt. zosta³o przekazanych Kutnowskiemu
Oddzia³owi Polskiego Zwi¹zku G³uchych w Dworku Modrzewiowym
przy ul. Narutowicza - w ramach Kutnowskiego Bud¿etu Obywatelskiego,
2 szt. przekazano na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej, 46 szt. zosta³o zamontowane na terenie Parku im. Traugutta,
pozosta³e 8 szt. czeka na monta¿ po zakoñczeniu budowy planowanej
alejki.
Pragnê Pana zapewniæ, ¿e problem ludzi starszych i chorych jest nam
szczególnie bliski, dlatego te¿ w swojej pracy podejmujemy szereg dzia³añ, aby u³atwiæ im trudy codziennego ¿ycia. Nie wszystkie potrzeby
jednak jestemy w stanie za³atwiæ w krótkim terminie. Jest to praca systemowa i roz³o¿ona w czasie. W bud¿etach miasta na kolejne lata
bêdziemy przeznaczaæ rodki finansowe na zwiêkszenie obiektów ma³ej
architektury, w tym ³awek, tak aby miasto nasze piêknia³o i stanowi³o
azyl dla jego mieszkañców.
Jeszcze raz dziêkujê za przekazane sugestie, które postaramy siê wykorzystaæ w bie¿¹cej pracy, a Panu ¿yczê du¿o zdrowia i d³ugich lat ¿ycia.
Z wyrazami szacunku - Prezydent Miasta Zbigniew Burzyñski

Reformy i... długi
W numerze 40 (1372) Angory z 2padziernika 2016 r. ukaza³ siê ciekawy
artyku³ Krzysztofa Ró¿yckiego Sprz¹tanie po Buzku, którego niewielkie
fragmenty przytaczam ku wiedzy innych czytelników.

Sprz¹tanie po Buzku

Cztery reformy, które w 1999 r. wprowadzi³ rz¹d AWS-UW, okaza³y
siê kompletn¹ klap¹, a jedna z nich o ma³o nie zaprowadzi³a kraju na
skraj bankructwa.

Reforma owiatowa

( ) W PRL-u tylko 7 proc. Polaków mia³o wy¿sze wykszta³cenie, za
kilka lat dojdziemy do 50 proc. Tylko czy ka¿da osoba z otrzymanym
w ostatnich latach dyplomem w starym systemie zda³aby egzamin wstêpny
i dosta³a siê na studia?

Reforma s³u¿by zdrowia

( ) Reforma nie spe³ni³a pok³adanych w niej nadziei, ale jako jedyna
przynajmniej nie zdewastowa³a kraju. Przetrwa³a tylko kilka lat, gdy¿
kolejna koalicja rz¹dowa (SLD-UP-ZSL) wyrzuci³a j¹ do kosza i utworzy³a niereformowalnego molocha jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Reforma administracji

( ) Mia³o byæ 12 silnych województw, ale po interwencji Niemiec
zdecydowano siê na utworzenie województwa opolskiego. Potem lobby
ró¿nej maci przedsiêbiorców wywalczy³o województwo lubuskie i ostatecznie skoñczy³o siê na 16. Reforma mia³a kosztowaæ 250 milionów
z³otych, przekroczono miliard i nikt siê tym nie przej¹³. W 1990 r. administracja samorz¹dowa liczy³a oko³o 80 tysiêcy osób, dzi pracuje w niej
260 tysiêcy.

Reforma emerytalna

( ) A co do zysków towarzystw emerytalnych, to do 2013 r., z samych
op³at uzyska³y 19 miliardów z³otych, co po uwzglêdnieniu inflacji daje
oko³o 30 miliardów. Od 1999 r. do 2014 z tego powodu, ¿e nasze pieni¹dze sz³y do OFE i nie by³o rodków na wyp³atê bie¿¹cych emerytur
z ZUS-u, pañstwo musia³o po¿yczyæ 300 miliardów z³otych. Ekscytujemy siê afer¹ Amber Gold, a tu mówimy o gigantycznych pieni¹dzach. To
moim zdaniem najwiêksza afera w III RP, któr¹ ju¿ dawno powinna wyjaniæ sejmowa komisja ledcza. OFE nie zda³y egzaminu w ¿adnym kraju
na wiecie. W Chile, na którym wzorowa³a siê polska reforma, w sierpniu
przeciwko panuj¹cemu tam systemowi emerytalnemu na ulicy protestowa³o 10 proc. obywateli. ( ) Przez to, ¿e w funduszach zosta³o jeszcze
2,5 miliona Polaków, w ZUS-ie w tym roku zabraknie 3,2 miliarda
z³otych. Dzi w OFE pozostaje jeszcze 140 miliardów i nie s¹ to pieni¹dze pochodz¹ce z nadwy¿ek bud¿etowych, tylko z d³ugu, przez co
pañstwo p³aci ogromne odsetki. Jednym s³owem najwy¿szy czas skoñczyæ reformê emerytaln¹, któr¹ wprowadzi³ nam rz¹d Jerzego Buzka. ( )
Obowi¹zuj¹cego dzi systemu administracji samorz¹dowej i przede
wszystkim systemu emerytalnego d³u¿ej utrzymaæ siê nie da. ( )
Angora nr 40 (1372); 2.10.2016; s. 12-13
Jan Widz
Od Redakcji: w Czytelniczym Hyde Parku zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji P¯K
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XVIII MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ROLNICZA AGRO SHOW 2016
wane. W tym roku na powierzchni 148 tysiêcy m2
wystawi³o siê 830 firm , z czego 106 by³y to firmy
zagraniczne z 20 krajów wiata. Wystawê odwiedzi³o 140 tysiêcy osób. Wród wystawców oczywicie nie zabrak³o wiod¹cej w naszym regionie
firmy produkuj¹cej maszyny rolnicze EXPOM
KRONIEWICE.
EXPOM jak zwykle przedstawi³ swój asortyment
wa³ów uprawowych, agregatów cierniskowych,
sprzêtu do pielêgnacji ³¹k i pastwisk oraz znakomitych agregatów do upraw przedsiewnych.
AGRO SHOW to miejsce spotkañ z handlowcami
AGRO SHOW 2016, Bednary 23-26 wrzenia 2016 z ca³ego wiata i wielu z nich zameldowa³o siê na sprzêtu uprawowego. Od 1 sierpnia EXPOM wprowzorowym stoisku EXPOM-u.
Jakie by³y tegoroczne Targi?
wadzi³ finansowanie fabryczne, u³atwiaj¹ce zakup
AGRO SHOW to najwiêksze europejskie Targi Wszyscy rolnicy oraz producenci maszyn rolni- swoich produktów.
Rolnicze w plenerze By³a to ju¿ ich 18 edycja. czych oczekuj¹ ju¿ z du¿¹ niecierpliwoci¹ funduszy
Leszek Weremczuk,
Wspania³e, zaskakuj¹ce, profesjonalnie przygoto- PROW, obejmuj¹cych równie¿ pomoc w zakupie
dyrektor ds. marketingu i handlu

XVIII Miêdzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO
SHOW to wydarzenie, które po raz kolejny przyci¹gnê³o wielu zwiedzaj¹cych. W podpoznañskich Bednarach ekspozycje swoich maszyn mia³a równie¿
firma Kongskilde Polska Sp. z o.o.
Podczas AGRO SHOW odwiedzaj¹cy mieli okazjê obejrzeæ kompletn¹ ofertê maszyn do uprawy, siewu i pielêgnacji rolin oraz maszyny zielonkowe i wozy paszowe.
Jedn¹ z wielu atrakcji na stoisku Kongskilde by³ wóz
paszowy VM 14. Pokazowy wyrób pokryto pow³ok¹ PPG

Prezes Zarz¹du Dariusz B³aszczyk wraz z pracownikami Kongskilde
Polska.

Prezentowane na wystawie p³ugi Överum i Kongskilde.

Harlequin®, przy udziale zespo³u wsparcia technicznego
CT/LICCommercial Transport & Light Industrial
Coatings Polska, wy³¹cznie na potrzeby wystawy.
Ka¿dy przyby³y móg³ przyjrzeæ siê z bliska szerokiej
gamie maszyn i urz¹dzeñ techniki rolniczej. Zwiedzaj¹cy
mogli zobaczyæ ponad 30 ró¿nych maszyn, m.in.: agregaty do przedsiewnej uprawy gleby Vibro Master serii
4000 i 3000 z now¹, hydraulicznie sterowan¹ belk¹
wyrównuj¹c¹; siewniki mechaniczne (EcoLine, ProfiLine
i MasterLine) i pneumatyczne Aeromat Advance 8 oraz
Variosem; brony talerzowe; kultywator podorywkowy
Delta Flex; maszynê do zbioru kamieni Stonebear 2.60;
p³ugi: Överum i Kongskilde z nowym wyposa¿eniem
(odk³adnice typu XLD; pow³oka Easy Clean; nowe ko³o
podporowe).
Wystawa AGRO SHOW rozpoczê³a siê 23 wrzenia
i trwa³a 4 dni. Stoisko Kongskilde Polska Sp. z o.o. zlokalizowane by³o przy pasie startowym w sektorze E
i zajmowa³o powierzchniê 2000 m2.
Dziêkujemy wszystkim zwiedzaj¹cym za uczestnictwo
w tegorocznych Targach i ju¿ dzi zapraszamy za rok na
XIX AGRO SHOW 2017, które odbêdzie siê w dniach
22-25.09.2017 r.

Stoisko Kongskilde zlokalizowane w sektorze E.

Prezentowane wozy paszowe.

Kosiarka czo³owa GXS 3205.
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Maszyna do zbierania kamieni Stonebear 2.60 o szerokoci roboczej 6,2 m.
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NASI NA AGRO SHOW 2016
Dziesiêæ osób obs³ugiwa³o wspólne stoisko Fabryki Maszyn Rolniczych Agro
Factory z pod³êczyckiego Lubienia) i Agro-Factory II (z podkutnowskich Piwek)
na XVIII Miêdzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Show w Bednarach.
Obie firmy to producenci maszyn do uprawy ziemi: talerzówek, agregatów, wa³ów
Cambridge od 312 metrów, chwastowników z urz¹dzeniami do siewów i polonów, myjek do warzyw, a nawet betoniarek do ci¹gników. W trakcie trwania Agro
Show Bednary 2016 byli równie¿ obecni w³aciciele - Monika, Robert i Bogdan
Denarscy. Co najbardziej zwróci³o uwagê? Otó¿ w tegorocznych Targach by³o mniej
i wystawców, i rolników.

Fabryka Maszyn Rolniczych
AGRO−FACTORY
AGRO−FACTORY II

99−100 Łęczyca, Lubień 35c
tel. (24) 721−75−71, tel./fax (24) 721−26−95,
tel. 603−555−446, 601−279−071, 516−154−300
e−mail: biuro@agro−factory.pl

99−300 Kutno Piwki 1/2
tel. (24) 254−80−00, tel./fax (24) 254−00−00
tel. 516−154−300, 889−990−305, 607−061−760
e−mail: agrofactory2@wp.pl

AGRO SHOW BEDNARY 2016 Z KUTNOWSKIM POLSADEM
Faktycznie to wystawia³a siê firma Agromy
Poznañ, która - po kutnowskiej Agromie - wesz³a
wspó³udzia³em w sk³ad naszej produkcyjnous³ugowo-handlowej spó³ki.
Od czterech pokoleñ rodzina Korczaków uprawia³a
jab³kowe sady. Firma Polsad powsta³a natomiast
w 1989 roku, w wyniku nawi¹zanych kontaktów
biznesowych z Hiszpani¹, do której eksportowa³a
swoje owoce i importowa³a cytrusy. Nastepnie
zakupiono piêæ Jelczy, które z czasem zast¹piono
samochodami marki Renault Trucks. W 1997 r.
kupilimy obiekt STW, w którym do dzi mieci
siedziba g³ówna firmy przy trasie, kiedy 2 teraz 92,
przy ul. Holenderskiej. W 1998 r. Polsad uzyska³
koncesjê Renault Trucks. Kolejne inwestycje
firmy Renault Polsad to serwisy: w Rzgowie ko³o
£odzi - przy drodze krajowej nr 1, w Starym
Miecie ko³o Konina - przy wêle autostrady A2
Mod³a oraz w Fabianowie - na osi nr 25 ³¹cz¹cej
Kalisz z Ostrowem Wlkp. Pi¹ty oddzia³, tym
razem na terenie województwa mazowieckieSporym zaskoczeniem dla wiêkszoci, nawet go, zorganizowano w Grójcu przy trasie S7 (E77)
fachowców, by³ udzia³ w Agro Show Bednary Warszawa - Radom. W 2000 roku Polsad zosta³
(23-26 wrzenia) kutnowskiej firmy wchodz¹cej dealerem wózków wid³owych Nissan Forklift,
w 2005 maszyn Komatsu (do 2010), a w 2008 ci¹w sk³ad
gników Kubota. Od pocz¹tku roku 2011 firma sta³a

siê oficjalnym i autoryzowanym dealerem hiszpañskiej marki AUSA (produkcja terenowych wózków wid³owych, podajników teleskopowych,
wozide³, betoniarek oraz zamiatarek). W 2014 r.
podpisano umowê z Merlo Polska na sprzeda¿
³adowarek.

POLSAD.

Firma POLSAD serdecznie dziękuje za odwiedziny
swojego stoiska na Agro Show Bednary 2016
POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 19/440 • 13 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
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UNICARRIERS – japońska technologia i profesjonalna obsługa!
Od sierpnia 2012 Autoryzowanym Importerem wózków wid³owych
UNICARRIERS w Polsce jest firma POLSAD Jacek Korczak, która od
2000 roku by³a dealerem marki NISSAN Forklift szczyc¹c siê 7 lat z rzêdu
(w latach 2005-2011) najlepszymi wynikami sprzeda¿y w ca³ej sieci.
POLSAD Jacek Korczak jest równie¿ znanym koncesjonerem samochodów
marki Renault Trucks (wielokrotny laureat wiatowego klubu Excelance
Renault Trucks), a od kilku ostatnich lat tak¿e najwiêkszym sprzedawc¹
ci¹gników rolniczych i komunalnych marki Kubota w Polsce.
Firma POLSAD Jacek Korczak du¿¹ wagê przywi¹zuje do obs³ugi
posprzeda¿nej, a jej wysoka jakoæ jest potwierdzana przez liczne nagrody
i co najcenniejsze - wieloletnie relacje oraz rekomendacje zadowolonych
Klientów. We wspó³pracy z Dealerami zapewnia Klientom najlepsze
doradztwo przy wyborze maszyn, jak i fachowe wsparcie technicznoserwisowe w trakcie eksploatacji.
Od momentu rozpoczêcia produkcji wózków wid³owych ponad pó³ wieku
temu firma NISSAN Forklift  obecnie UNICARRIERS  projektuje
i produkuje wysokowydajne, wysokojakociowe oraz innowacyjne urz¹dzenia do prze³adunku towarów. UNICARRIERS wykorzystuj¹c sw¹
przewagê technologiczn¹ sta³ siê liderem w dziedzinie projektowania
wózków wid³owych, od najlepszych rozwi¹zañ silników spalinowych
i uk³adów elektrycznych po bezpieczeñstwo, komfort i wydajnoæ pracy
operatora. UNICARRIERS oferuje pe³n¹ gamê urz¹dzeñ do prze³adunku
towarów m.in.:
 czo³owe wózki wid³owe z napêdem spalinowym (silniki: LPG, CNG
i Diesel) o udwigu od 1,5 do 10,0 ton,
 czo³owe wózki wid³owe z napêdem elektrycznym (w wersji trzy i czteroko³owej) o udwigu od 1,25 do 3 ton,
 wózki techniki magazynowej (unosz¹ce, podnonikowe, kompletacyjne
i wysokiego sk³adowania).

Motto, którym kieruje się w biznesie POLSAD, brzmi: Profesjonaliści zasługują na profesjonalną obsługę.
10
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Pocz¹tki RSM Pionier w Kutnie

TO JUŻ HISTORIA
( ) W czerwcu 1957 roku powsta³ Oddzia³ Zwi¹zku Spó³dzielni
Mieszkaniowych w £odzi, który przyst¹pi³ do organizowania spó³dzielni na terenie miasta £odzi i województwa. W tym¿e roku
rozpoczêto próby powo³ania Spó³dzielni Mieszkaniowej w Kutnie.
Sytuacja mieszkaniowa orodka by³a wówczas bardzo trudna.
Wed³ug dostêpnych danych w okresie dziesiêciolecia 1950-1960
wzrost ludnoci miasta nast¹pi³ o 19 proc. (do 25,1 tysiêcy osób)
i wyranie wyprzedza³ przyrost mieszkañców. rednia iloæ
izb w mieszkaniu kszta³towa³a siê na poziomie 2,09 przy czym
w ogólnej liczbie mieszkañ a¿ 27,3 proc. by³o jednoizbowych,
44,9 dwuizbowych, a 2,09 trzyizbowych. Na jedn¹ izbê przypada³o 1,79 osoby. Symptomem nieuchronnego wyst¹pienia
zwiêkszonego zapotrzebowania na mieszkania by³ wzrost
wskanika iloci osób na jedno mieszkanie (z 3,67 na 3,76).
Wiêkszoæ zasobów mieszkaniowych w Kutnie stanowi³y
budynki stare o konstrukcji mieszanej, wybudowane w znacznej
czêci przed I wojn¹ wiatow¹. W przewa¿aj¹cej czêci pozbawione podstawowych urz¹dzeñ technicznych i sanitarnych, co
jeszcze pogarsza³o warunki zamieszkania. Pod koniec lat piêædziesi¹tych tylko co pi¹te mieszkanie posiada³o pod³¹czenie
do wodoci¹gu, a co siódme wyposa¿one by³o w ubikacjê. ( )
Przy wydatnej pomocy ówczesnego Przewodnicz¹cego Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej Bronis³awa Kustosika w listopadzie
i grudniu 1957 roku zorganizowano pierwsze zebranie informacyjne. Do powstania spó³dzielni w 1957 roku jednak nie dosz³o,
gdy¿ na zebraniu organizacyjnym przeciwstawi³a siê temu grupa
osób znajduj¹cych siê w dobrej sytuacji materialnej, która wnioskowa³a powo³anie w Kutnie spó³dzielni mieszkaniowej typu w³asnociowego. Próbê zorganizowania spó³dzielni mieszkaniowej
ponowiono w 1958 roku. Na pocz¹tku 1958 roku powo³ano
Komitet Organizacyjny, pracami którego kierowa³ przedstawiciel
Oddzia³u Zwi¹zku Zdzis³aw Or³owski. Pierwsze za³o¿ycielskie
Walne Zgromadzenie Cz³onków odby³o siê 26 marca 1958 roku
w Sali konferencyjnej ratusza miejskiego. Zebranie otworzy³ wspomniany ju¿ przedstawiciel Oddzia³u Zwi¹zku, a w sk³ad prezydium
zebrania wchodzili: Adam Gabryjelski jako przewodnicz¹cy,
Janina Fajkowska  sekretarz oraz Teresa Kowalczyk i Micha³
Czajkowski  asesorowie. Statut za³o¿ycielski Lokatorskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie podpisa³y ogó³em 22
osoby. Jako teren dzia³ania cz³onkowie  za³o¿yciele przyjêli
powiat kutnowski. Walne Zgromadzenie Za³o¿ycielskie upowa¿ni³o zarz¹d do zaci¹gania w imieniu spó³dzielni zobowi¹zañ do
wysokoci ³¹cznej sumy 2,7 miliona z³otych. Jednoczenie zatwierdzono preliminarz finansowy na 1958 rok w wysokoci 29.104 z³,
z czego 24.500 z³ przeznaczono na koszty dokumentacji projektowej. Wybrani w tajnym g³osowaniu cz³onkowie Rady Nadzorczej
i Zarz¹d, ukonstytuowali sk³ad organów spó³dzielni jeszcze w tym
samym dniu. Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej zosta³ wybrany Stanis³aw £adacki, zastêpc¹  Józef Zejda, sekretarzem
Janina Fajkowska oraz cz³onkami  Romana Dom¿a³a i Stanis³awa Kaczorkiewicz. Przewodnicz¹cym Zarz¹du wybrano
Tadeusza W³odarskiego, zastêpc¹ Zdzis³awa Puzdrakiewicza,
a cz³onkiem Floriana wi¹tka.
W dniu 1 wrzenia 1959 roku do Oddzia³u w £odzi Zwi¹zku
Spó³dzielni Mieszkaniowych wyst¹pi³ Przewodnicz¹cy PMRN
Bronis³aw Kustosik z akceptacj¹ i poparciem zarówno samego
powo³ania spó³dzielni, jak i sk³adu organów spó³dzielczych.
Dopiero w dniu 6 wrzenia 1958 roku Zarz¹d i Rada Nadzorcza
wyst¹pili o wydanie owiadczenia uzasadniaj¹cego celowoæ
za³o¿enia spó³dzielni, które uzyskano 18 wrzenia 1958 roku.
Formalno-prawnym aktem powo³ania spó³dzielni sta³o siê jej
zarejestrowanie w S¹dzie Powiatowym dla m. £odzi w dniu
24 padziernika 1958 roku (RS I Nr 1256). W dniu 29 grudnia
Kutnowska Spó³dzielnia zosta³a oficjalnie przyjêta na cz³onka
Zwi¹zku Spó³dzielni Mieszkaniowych pod numerem 740 rejestru
spó³dzielni.
Od zebrania za³o¿ycielskiego spó³dzielnia prze¿ywa³a szereg
trudnoci wynikaj¹cych z braku znajomoci przez jej cz³onków
problemów prawnych, jak i zniechêceniu wobec braku efektów
mieszkaniowych. Przejawem tego jest rezygnacja z cz³onkostwa
dziewiêciu cz³onków za³o¿ycieli, co mimo nowych przyjêæ spowodowa³o, ¿e na koniec 1958 roku liczy ona tylko osiemnastu
cz³onków. Ju¿ 12 lutego 1959 roku Rada Spó³dzielni dokona³a
zmiany w sk³adzie Zarz¹du powierzaj¹c funkcjê prezesa
Zdzis³awowi Puzdrakiewiczowi, a cz³onków Zarz¹du W³adys³awowi Honieckiemu i Janowi Jab³oñskiemu.
Niemal w rocznicê zebrania za³o¿ycielskiego Dziennik £ódzki
z 18 marca 1959 roku w artykule zatytu³owanym Rozpoczêto
budowê pierwszego bloku mieszkalnego Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Kutnie informowa³ czytelników: Istniej¹ca od ubieg³ego roku
w Kutnie Spó³dzielnia Mieszkaniowa typu lokatorskiego pod nazw¹
Pionier ruszy³a wreszcie z martwego punktu. Rozpoczêto
budowê pierwszego bloku przy ul. Staszica. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokona³ prezes Spó³dzielni Zdzis³aw
Puzdrakiewicz w asycie przedstawicieli w³adz miasta i cz³onków
spó³dzielni.
Andrzej Stelmaszewski Spó³dzielczoæ mieszkaniowa
w Kutnie w latach 1958-1978

ZARANIE KUTNOWSKIEGO ZHP
W Kutnie ruch harcerski mia³ pocz¹tek w 1912 r., a jego cz³onkowie,
w wiêkszoci dzia³acze tajnej organizacji Polskiej Organizacji
Wojskowej (POW) jak m.in. Zygmunt Malanowski, nazywali swoj¹
dru¿ynê Wojskiem Królowej Jadwigi. W tym samym czasie powsta³a
dru¿yna harcerska w Kroniewicach, zorganizowana przez Zdzis³awa
Filipiaka, kierownika apteki, pe³ni¹cego funkcjê dru¿ynowego. Jej
dzia³alnoæ przerwa³a I wojna wiatowa i masowe wstêpowanie
harcerzy do Legionów Józefa Pi³sudskiego. Kroniewick¹ dru¿ynê
im. Tadeusza Kociuszki reaktywowano w 1921 r. przy Szkole
Powszechnej. W³adze zaboru rosyjskiego od 1912 r., a tak¿e póniejsze
w³adze okupacyjne niemieckie od 1914r. dawa³y harcerstwu status
legalnoci. Jednak ruch harcerski, przepojony ide¹ o wyzwolenie
narodowe, mia³ na celu przygotowanie kadry przysz³ego wojska polskiego. Dlatego w konspiracji pod pozorem zabaw druhowie wychodzili za miasto i uczyli siê topografii oraz musztry z u¿yciem kijów
drewnianych zastêpuj¹cych karabiny. Czêsto podczas æwiczeñ
u¿ywano równie¿ broni. W 1916 r. w Szkole Kupieckiej, póniejsze
Gimnazjum im. Gen. J.H. D¹browskiego przy ul. T. Kociuszki 21,
tworzeniem dru¿yny harcerskiej zajmowa³ siê Alojzy Oliñski, syn
w³acicieli m³yna w Kutnie, uczeñ Gimnazjum Filologicznego
w Warszawie i zastêpowy II Warszawskiej Dru¿yny Harcerskiej im.
T. Rejtana. Oficjalna rejestracja tej dru¿yny, I Kutnowskiej Dru¿yny
Harcerzy (I KDH) im. T. Rejtana dokona³a siê 26 lipca 1917 r. Funkcje
dru¿ynowych pe³nili  Felicjan Winiewski (1917), Zygmunt Paw³owski (1918), Wac³aw Sobczak ( 1919). Wkrótce w Kutnie zarejestrowano dwie nastêpne dru¿yny: W Szkole Elementarnej (przy
ul. Kociuszki 10), II KDH im. Gen. J.H. D¹browskiego i III KDH
Rzemielnicz¹ im. T. Kociuszki (przed 1919 r.), w której dzia³ali
m.in. Wojciech Tatar i Józef Suliñski, uczniowie Szko³y Kupieckiej.
Harcerstwo ¿eñskie w Kutnie w 1918 r. w prywatnym Gimnazjum
¯eñskim Heleny Bowbelskiej (mieci³o siê przy Szkole Kupieckiej)
tworzy³y uczennice tej szko³y  Lucyna Morawska (Dwornicka),
Jadwiga Nowicka (Urban) i Halina Bowbelska. Powsta³ pluton z³o¿ony
z dwóch zastêpów i prowadzony przez Lucynê Morawsk¹. W 1919 r.
Jadwiga Nowicka i Lucyna Morawska doprowadzi³y do powstania
dru¿yny im. Królowej Jadwigi w drugiej prywatnej kutnowskiej szkole
¿eñskiej  Pensji Bronis³awy Jelskiej (w domu przy ul. Narutowicza).
Dru¿ynê prowadzi³a Jadwiga Nowicka, a w 1920 r. Kazimiera Rozwadowska. Za³o¿ycielami Harcerstwa w Ostrowach, w Szkole Fabrycznej,
w 1917 r. byli nauczyciele  Stanis³awa Butler, dzia³aczka POW i opiekunka dru¿yny do 1928 r. oraz Kazimierz Chwi³owicz. W ¯ychlinie
idee skautingu szerzy³ nauczyciel Feliks Pe³czyñski, syn murarza, który
powo³a³ do ¿ycia pierwsz¹ dru¿ynê harcersk¹ im. Hetmana S. ¯ó³kiewskiego - 18 marca 1918 r. Sk³ada³a siê z 30 uczniów Szko³y
Powszechnej i Rzemielniczej. Utworzy³ te¿ dwa zastêpy we wsi
Pasieka k/¯ychlina i w cukrowni Tomczyn w Oporowie. W ¯ychlinie
od 1918 r. dzia³a³a dru¿yna ¿eñska im. Henryki Pustowójtówny, zorganizowana przez Janinê ¯egock¹, nauczycielkê z Grabowa, córkê
rz¹dcy w gospodarstwie rolnym cukrowni Walentynów. Skupia³a
ona uczennice Szko³y Powszechnej i dziewczêta starsze, jak m.in.
Jadwiga Cichalewska, Janina ¯egocka, Jadwiga Królikowska.

WSPOMNIENIA WYCHOWANKÓW
Pierwszy mój kontakt z Gimnazjum im. H. D¹browskiego w Kutnie siêga
1930 roku, kiedy jako uczeñ II klasy szko³y podstawowej przyszed³em
z rodzicami na tzw. loteriê fantow¹ do parku szkolnego. Ju¿ wtedy podoba³
mi siê park szkolny i zazdroci³em uczniom gimnazjum, ¿e nosz¹ eleganckie granatowe mundurki oraz francuskie czapki z naszywkami.
Moje marzenia, a¿eby zostaæ uczniem gimnazjum spe³ni³y siê w czerwcu
1931 roku, kiedy to po pomylnym zdaniu egzaminu wstêpnego zosta³em
uczniem I klasy. Pierwsz¹ opiekunk¹ naszej klasy by³a bardzo m³oda
i bardzo mi³a pani prof. Stanis³awa Dombrowiczówna, absolwentka CIWF
w Warszawie. Nasza wychowawczyni prowadzi³a z nami lekcje wychowania fizycznego - wspólnie dla dziewcz¹t i ch³opców. Nie przypuszcza³em
wtedy, ¿e z moj¹ nauczycielk¹ bêdê pracowa³ za kilkanacie lat w naszym
gimnazjum jako nauczyciel wychowania fizycznego.
Teraz chcia³bym skoncentrowaæ siê wy³¹cznie na ¿yciu sportowym szko³y
w latach 1931-1939 i oceniæ je z perspektywy ucznia bior¹cego w nim
udzia³. W klasie I w wieku lat 10-ciu trudno mówiæ o czynnym udziale
w ¿yciu sportowym szko³y. Przypominam sobie tylko, ¿e uczestniczylimy
w æwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach, a tak¿e w wycieczkach
pieszych do lasu. Bylimy te¿ wiernymi kibicami dru¿yn sportowych
naszych starszych kolegów. Niewiele zmieni³ siê nasz udzia³ w sporcie
w klasie II i III. Lekcje gimnastyki z ch³opcami prowadzi³ prof. Gulina wtedy to królowa³ na naszych zajêciach wychowania fizycznego palant
i kwadrant (czy¿by pocz¹tki kutnowskiego baseballu - uwaga autora kroniki). W wy¿szych klasach przybywa³o nauki, ale umielimy j¹ ³¹czyæ ze
sportem. Sport szkolny rozwija³ siê i oddzia³ywa³ na ca³¹ m³odzie¿. Od
wiosny do pónej jesieni odbywa³y siê zawody w grach sportowych
(siatkówka, koszykówka, pi³ka rêczna), a tak¿e zawody lekkoatletyczne.
Na wszystkie zawody oprócz zawodników przychodzi³o wielu kibiców.
Najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³y siê spotkania z dru¿ynami Gimnazjum
Handlowego w Kutnie oraz ze szko³ami rednimi W³oc³awka, £owicza,
£êczycy, Gostynina i P³ocka. Zawody odbywa³y siê wy³¹cznie na boiskach
szkolnych, poniewa¿ do 1936 roku szko³a nasza nie posiada³a jeszcze
odpowiedniej sali do gier sportowych. Równolegle do pracy Szkolnego
Ko³a Sportowego zajêcia turystyczno-sportowe prowadzi³a intensywnie
dla swoich cz³onków dru¿yna harcerska. Wspominam bardzo serdecznie
wszelkie zbiórki harcerskie po³¹czone z wycieczkami pieszymi do lasu,
w czasie których prowadzono bardzo ciekawe gry terenowe. ¯ycie sportowe w szkole nabra³o jeszcze ¿ywszych rumieñców po przybyciu do pracy
prof. Jana Bryniczki - absolwenta CIWF-u, który wraz z prof. Stanis³aw¹
Dombrowicz-Bryniczkow¹ w³o¿yli ca³e swoje umiejêtnoci, serce i zapa³
do pracy z m³odzie¿¹. Dziêki ich staraniom wybudowano dla szko³y dwie
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To ju¿ historia

Uczniowskie osiągnięcia
„Dąbrowszczaka”
2004 Katarzyna Kola  finalistka XXXIII Olimpiady Biologicznej na
Szczeblu Centralnym, finalistka XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na
Szczeblu Centralnym.
2005 Iga Miszkiewicz  finalistka XII Olimpiady Wiedzy o Prawach Cz³owieka Demokracja  Prawa Cz³owieka  Rz¹dy Prawa. Jaros³aw
Kad³ubowski  laureat XXXI Olimpiady Geograficznej, stypendysta
Ministra Edukacji Narodowej. Marcin Waszak  finalista XXXI Olimpiady
Historycznej. Anna Maria Banek  stypendystka Prezesa Rady Ministrów.
2006 Maciej Zgodnek  finalista XXXVII Olimpiady Jêzyka Rosyjskiego,
finalista XXIV Olimpiady Jêzyka £aciñskiego i Kultury Antycznej, laureat
29 Olimpiady Jêzyka Niemieckiego. Izabela Wypych - finalistka Olimpiady Losy Polaków na wschodzie po 17 wrzenia 1939 r.. Krzysztof
Kostrzewa  laureat XXXVI Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego.
Aleksandra Pud³owska  laureatka XIII Olimpiady Wiedzy o Prawach
Cz³owieka Demokracja  Prawa Cz³owieka  Rz¹dy Prawa. Jerzy
Ziemacki  finalista XVIII Olimpiady Filozoficznej.
2007 Jolanta Pietrkiewicz  finalistka VII Olimpiady Losy Polaków na
wschodzie po 17 wrzenia 1939 r..
2008 Rados³aw Chrz¹stek  finalista I Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Tematycznej Losy ¯o³nierza i Dzieje Orê¿a Polskiego w latach 18771922 o Niepodleg³oæ i Granice Rzeczpospolitej. Ma³gorzata Stanik 
laureatka z III lokat¹ XXXVIII Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego,
laureatka konkursu na najlepsz¹ pracê jêzykoznawcz¹ XXXVIII Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego.
2009 Adrian Bielecki  finalista L Olimpiady Wiedzy o Polsce i wiecie
Wspó³czesnym. Anna G³ogowska  finalistka XXXII Olimpiady Jêzyka
Francuskiego. Ma³gorzata Stanik  finalistka XXXIX Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego.
2010 B³a¿ej Burdukiewicz  finalista Olimpiady Losy Polaków na
Wschodzie po 17 wrzenia 1939 r.. Mateusz Golis  finalista LI Olimpiady Wiedzy o Polsce i wiecie Wspó³czesnym. Rados³aw Chrz¹stek 
finalista XXXVI Olimpiady Historycznej.
2011 Lena Boczkaja  finalistka XXXVII Olimpiady Historycznej.
2013 Szymon Arkita  laureat VII Olimpiady o wiecie Antycznym.
Przemys³aw Da³ek  finalista LIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i wiecie
Wspó³czesnym.
2014 Hubert Smoliñski  finalista LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i wiecie
Wspó³czesnym, finalista II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP,
finalista z wyró¿nieniem XXXVIII Olimpiady Antycznej w sekcji historii
muzyki.
2015 Aleksandra Wiklak - finalistka III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o III RP, finalistka II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Cz³owieka w wiecie Wspó³czesnym, laureatka II Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Unii Europejskiej (2014/2015), Justyna Ciniarska  laureatka
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (2014/2015). Jaros³aw £awnicki
 finalista XXII Olimpiady Informatycznej. Hubert Smoliñski  laureat
LVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i wiecie Wspó³czesnym, finalista XLI
Olimpiady Historycznej.
2016 Aleksandra Wiklak - finalistka XXXIX Olimpiady Jêzyka Francuskiego, finalistka 57 Olimpiady Wiedzy o Polsce i wiecie Wspó³czesnym (2015/2016). Krzysztof Jaworski  finalista XLII Ogólnopolskiej
Olimpiady Historycznej.
sale gimnastyczne i tor saneczkowy w szkolnym parku. W okresie zimowym urz¹dzano na boisku szkolnym lodowisko. Osi¹gniêcia sportowe
by³y widoczne, poniewa¿ m³odzie¿ uzyskiwa³a bardzo dobre rezultaty
w grach sportowych, gimnastyce i lekkiej atletyce. Organizowano równie¿
zawody w tenisie sto³owym i strzelaniu. Podnios³a siê bardzo ogólna sprawnoæ fizyczna m³odzie¿y i wzros³o zainteresowanie sportem. Dru¿yna
harcerska, której opiekunem by³ prof. Bryniczka, zorganizowa³a obóz
harcerski w Nowym Targu i drugi obóz w po³¹czeniu z koloni¹ szkoln¹
w Miêdzybrodziu ¯ywieckim. Na obozach harcerskich bardzo du¿y nacisk
po³o¿ono na zajêcia sportowe (p³ywanie, kajakarstwo). O wysokim
poziomie sportowym wiadczy miêdzy innymi fakt, ¿e wejcie do sk³adu
reprezentacji szko³y w grach sportowych, czy lekkoatletyce, by³o bardzo
trudne. Pamiêtam, ¿e wiele musia³em w³o¿yæ wysi³ku i systematycznych
æwiczeñ zanim uda³o mi siê dostaæ do reprezentacji szko³y w grach sportowych. By³ to zaszczyt nielada i wielu kolegów o tym tylko marzy³o.
Z ostatnich lat szkolnych przypominam sobie kolegów, którzy stanowili
czo³ówkê sportow¹ szko³y. Byli to: Eugeniusz £ukaszewicz, Roman
Winiewski, Stefan Korczyñski, Adam Kubicki, Janusz Krzemiñski,
Tadeusz Piku³a, Tadeusz W³odarski i inni. W roku 1937 spotka³o mnie
wyró¿nienie ze strony pana prof. Bryniczki. Zosta³em wys³any ze szko³y
na kurs sportowy w Sierakowie dla przodowników SKS-ów. Udzia³
w tym kursie wziê³o oko³o 1.500 uczniów z wszystkich szkó³ rednich
w Polsce, Wyk³adowcami na kursie byli pracownicy Akademii WF z Warszawy. Kurs trwa³ 4 tygodnie i zakoñczy³ siê egzaminem, po którym uzyska³em stopieñ przodownika SKS-u. Od tej pory by³em pomocnikiem prof.
Bryniczki w organizowaniu imprez sportowych SKS-u. Ukoñczenie tego
kursu oraz praca w SKS-ie naszej szko³y zaowocowa³a tym, ¿e w kilka lat
póniej zosta³em nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole.
Henryk Kautz - wychowanek gimnazjum i nauczyciel wychowania fizycznego

To już historia
22 X 1990 r.  100-lecie Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet-Kraj.
14 X 1991 r.  rozpoczê³o nadawanie pierwsze studio Telewizji Kablowej
Kana³ 8.
12 X 1998 r. pierwsi studenci rozpoczêli naukê w utworzonej 11 sierpnia
1998 r. Wy¿szej Szkole Marketingu i Zarz¹dzania (rektor  Zbigniew
Bia³ob³ocki), od 18 VIII 1999 r. Wy¿sza Szko³a Gospodarki Krajowej.
5 XI 199  Statuetki Lwa Kutnowskiego, nagrody prezydenta miasta
Krzysztofa Wac³awa Dêbskiego, otrzymali: Stanis³aw Kubasiñski (Rolpuch Sp. z o.o.) i p³k Karol Zielony.
10 X 2007 r.  Przy TPZK utworzono Uniwersytet Trzeciego Wieku.
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SAMO ¯YCIE

SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

MISTRZOWIE POLSKI JUNIORÓW

Mapa zagro¿eñ

W Starostwie Powiatowym
w Kutnie odby³a siê konferencja przybli¿aj¹ca temat
Krajowej Mapy Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa i programu
Dzielnicowy Bli¿ej Nas.
Uczestniczyli samorz¹dowcy,
s³u¿by mundurowe, kierownicy
miejskich i gminnych orodków pomocy spo³ecznej, kuratorzy i prezesi spó³dzielni
mieszkaniowych. Przedstawiono nowe narzêdzie policji
- Krajow¹ Mapê Zagro¿eñ
Bezpieczeñstwa oraz aplikacjê
Moja Komenda. Po konferencji na placu Pi³sudskiego
mo¿na by³o ogl¹daæ Ruchomy
Punkt Informacyjny Krajowej
Mapy Zagro¿eñ Bezpieczeñstwa.

Butle na drodze

W Mi³osnej, gmina Kroniewice,
na Drodze Krajowej nr 1 wywróci³
siê pojazd przewo¿¹cy ponad 70
butli z gazem, czêæ wypad³a pod
nadje¿d¿aj¹cy bus. Jego pasa¿erów

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe M-5 (72,9 m2), dwukondygnacyjne, dwa balkony, IV piêtro.
wymienione okna. Kutno, ulica
Podrzeczna. Tel. 691-997-360
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514007-818
Sprzedam mieszkanie 47 m2, 2 pok.,
III p., os. XX-lecia. Tel. 609-107-203
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Woniaków. Tel.
605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki standard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507072-007
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m 2
w miejscowoci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ul Jagielloñskiej  mieszkania 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605991-655
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028

Chcielibymy poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym
NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego
lekarz specjalista
dr. n. med.
Ma³gorzata
Marszal-Marciniak
Wykonuje badanie
echo serca z opisem.
Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46
i telefonicznie
(24) 254-38-68
609-727-500
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ewakuowano. Ranny zosta³ kierowca
samochodu dostawczego.

Parkowy rozbój

W parku Traugutta w Kutnie
nieznany sprawca napad³ kobietê.
Skrad³ torebkê z portfelem, okularami i dokumenty oraz przedmioty
o wartoci sentymentalnej.

Dachowanie

W gminie £aniêta dosz³o do dachowania osobówki na 234 kilometrze
A1. Poszkodowana zosta³a jedna
osoba, któr¹ przewieziono do szpitala. Kolejne auto kilka metrów
dalej uderzy³o w barierki, aby
uchroniæ siê od zderzenia z innym
pojazdem. ¯adnej z trzech osób nic
siê nie sta³o. Interweniowa³y dwa
zastêpy JRG Kutno oraz OSP
£aniêta.

Gazownicy

W Strzelcach na ul. Szkolnej policjanci zatrzymali 40-letniego
mieszkañca naszego powiatu motorowerzystê - który mia³ 2,5
promila alkoholu w organizmie.
W Kroniewicach zatrzymano
33-latka z powiatu kutnowskiego,
jad¹cego motorowerem Junak, który
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alnoæ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Królewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przedstawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2
na dzia³alnoæ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wejcie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie w
Kutnie przy ul. M.C. Sk³odowskiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wózkiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydromasa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM Celeste 200 W, 8 ohm, Bass
15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac na cmentarzu w Kutnie przy 1 bramie. Tel. 667-218-122
Sprzedam kominek do zabudowy.
Tel.609-570-897
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe

mia³ 1,6 promila. 24-letni mieszkaniec z Kutnowskiego, kierowa³
Mazd¹ z 2,3 promilami alkoholu
w organizmie.

Kobieta wyda³a pieni¹dze na kaucjê za rzekomy wypadek drogowy
nieznanemu mê¿czynie który
okaza³ siê oszustem.

W podkutnowskim ¯urawieñcu
z³odziej ukrad³ bramê wjazdow¹
wraz z furtk¹ ogrodzeniow¹ o wartoci 1800 z³otych.

W Kutnie, przy ulicy Zamoyskiego,
stra¿ po¿arna pomog³a ratownikom
medycznym dostaæ siê do jednego
z mieszkañ, poniewa¿ mieli informacjê, ¿e jego lokator zas³ab³.
Niestety, w mieszkaniu znaleli
zmar³ego mê¿czyznê.
53-letni kierowca Saaba z powiatu
kutnowskiego na obwodnicy Ko³a
zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu
i uderzy³ w dwa motocykle. 63-latek
mê¿czyzna zmar³ na miejscu, za
drugi 56-letni w ciê¿kim stanie
zosta³ przewieziony do szpitala.
Kierowca z naszego powiatu równie¿ trafi³ do szpitala.
W Gnojnie, gmina Kutno, 51-letnia
kobieta ponios³a mieræ. Wyjecha³a
Mazd¹, z drogi podporz¹dkowanej
od strony Podczach,wprost pod
ciê¿arowego Mercedesa, który
jecha³ od strony Kutna. Kierowca
samochodu ciê¿arowego by³
trzewy.

Wszystko siê przyda

Przyjañ z Ukrain¹

W Kutnie, na ulicy Sielskiej,
z³odziej ukrad³ pozostawion¹ przez
obywateli Ukrainy w autobusie
torebkê z pieniêdzmi (1200 z³otych), dwoma z³otymi piercionkami
oraz paszportami.

Przew³aszczenia

Na ulicy £êczyckiej w Kutnie
z³odziej przyw³aszczy³ sobie znaleziony na parkingu portfel z zawartoci¹ dokumentów, karty p³atniczej
i 100 z³otych. Poszkodowany to
38-letni mieszkaniec Kutna.

Na wnuka

W Kutnie, przy ulicy Kociuszki,
oszust wykorzystuj¹c podesz³y
wiek kutnianki przy pomocy telefonu wy³udzi³, podaj¹c siê za
siostrzeñca, 15 tysiêcy z³otych.
M4, 58 m2 na II p, ul. Podrzeczna
(kuchnia, 3 pokoje, ³azienka, WC,
du¿y balkon). Tel. 517-745-957
Sprzedam mieszkanie w Strzelcach
54 m2 (bezczynszowe) po remoncie
+ gara¿ i dzia³ka 446 m2. Tel. 797693-339
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe
65,85 m2 (3p+k i CO) w ¯ychlinie
 gotowe do zamieszkania. Tel.
603-194-219 lub 605-350-080
Sprzedam lub zamieniê na bloki
w Kutnie, dom piêtrowy 150 m2
w centrum Kroniewic. Tel. 663495-985
Zamieniê mieszkanie TBS p+k+wc
30 m2 na wiêksze lub podobne. Tel.
507-348-648
Sprzedam dom 120 m2, wszystkie
media, dzia³ka 600 m, os. Olimpijska.
Tel. 601-866-642
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
i budynek gospodarczy w Pleckiej
D¹browie. Tel. 783-112-775
Sprzedam zadban¹ dzia³kê rekreacyjn¹ ROD Z³ota Ró¿a, domek
murowany, pr¹d i woda. Tel. 24
254-23-39
Sprzedam ogródek dzia³kowy na
terenie ROD Kutno  Azory. Tel.
503-950-717
Sprzedam Reno Clio, rocznik 2002,
15 dcl, 5 drzwiowy. Tel. 24 252-70-48
Sprzedam kombajn Neptun, do
zbioru buraków w dobrym stanie.
Tel. 669-054-862
Sprzedam solidne meble i laptopa.
Tel. 601-895-777
Sprzedam naro¿nik + dwa fotele,
stan b. dobry. Tel. 692-069-510
Sprzedam wersalkê skórkow¹ rozk³adan¹ w tym dwa pojemniki na
pociel. Stan dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 781-640-283
Sprzedam kuchniê elektrycznogazow¹ Amika w dobrym stanie.
Tel. 24 285-12-80
Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny. Tel. 609-582-817

Denaci

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

 zaburzenia hormonalne
u mê¿czyzn,
 niep³odnoæ,
 zaburzenia metaboliczne,
 zaburzenia potencji

Na Stadionie im. Narodowej Fundacji M³odych Baseballistów w Osielsku
rozegrano fina³ Mistrzostw Polski Juniorów w baseballu. Mi³o nam
poinformowaæ, i¿ tytu³ Mistrza Polski Juniorów w baseballu na rok
2016 zdoby³a dru¿yna Miejskiego Klubu Sportowego Stal BiS Kutno.

Nasi zawodnicy w drodze po tytu³ pokonali w pó³finale dru¿ynê
WBKU Centaury Warszawa 20:1, za w meczu fina³owym wygrali
13:3 z KSB Wroc³aw. Komplet wyników: mecze pó³fina³owe: KSB
Wroc³aw - UKS Dêby Osielsko 11:9, MKS Stal BiS Kutno - WUKB
Centaury Warszawa 20:1; mecz o III miejsce WUKB Centaury Warszawa - UKS Dêby Osielsko 28:12; mecz fina³owy MKS Stal BiS
Kutno - KSB Wroc³aw 13:3. Klasyfikacja koñcowa Mistrzostw
Polski Juniorów 2016: 1. MKS Stal BiS Kutno, 2. KSB Wroc³aw,
3. WUKB Centaury Warszawa, 4. UKS Dêby Osielsko.

SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37
www.szpitalspecjalista.pl

24 253-13-00, 253-13-33
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na drugiej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹gowa). 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, Piwki
ko³o Kutna. Tel. 605-830-684

ARTYKUŁY METALOWE
• podkładki • nakrętki
• śruby • kołki • wkręty
Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980
Sprzedam nowy dom, halê magazynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165
Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczyszczalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekuperacj¹. Cena 890 tys. z³.
Tel. 507-072-007

NAGROBKI

Najtaniej w Kutnie
GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Poza zwyciêstwem dru¿yny zawodnicy z Kutna zgarnêli niemal komplet nagród indywidualnych przyznawanych w ró¿nych kategoriach.
Indywidualne wyró¿nienia otrzymali: najlepszy pa³karz - Kacper
Cichowski - MKS Stal BiS Kutno, najlepszy miotacz - Karol Harasim
- MKS Stal BiS Kutno, najlepiej kradn¹cy bazy  Kacper Cichowski
- MKS Stal BiS Kutno, najlepszy obroñca - Szymon Skar¿yñski 
KSB Wroc³aw, MVP turnieju  Rados³aw Jówiak  MKS Stal BiS
Kutno.
Dru¿yna mistrzowska MKS Stal BiS Kutno wyst¹pi³a w sk³adzie:
Bartosz Kopczyñski, Dominik Gajdziñski, Jakub Kopeæ, Rados³aw
Jówiak, Kacper Cichowski, Adrian Krawczyk, Bartosz Maciejewski,
£ukasz Siejka, Marcin Stasiak, Micha³ Wysocki, Jêdrzej Hintertan,
Karol Harasim, Eryk Paszkiewicz; trener Andrzej Pietrzak, kierownik
Rafa³ Gajdziñski, manager Andrzej Cichowski.
Zespó³ z Kutna prowadzony jest od siedmiu lat przez trenera Andrzeja
Pietrzaka, którego dzielnie wspiera kierownik dru¿yny Rafa³ Gajdziñski.
Ca³y proces szkolenia od samego pocz¹tku wspomaga finansowo
Andrzej Cichowski z firmy Trans Michor. Sponsor, który wielokrotnie
sam osobicie uczestniczy³ w wielu wydarzeniach sportowych wraz
z dru¿yn¹ oraz by³ wiadkiem ich sukcesów i pora¿ek. Serdecznie
dziêkujemy za pomoc i ogromne serce. Obiecujemy, i¿ jeszcze nie raz
przysporzymy wiele radoci naszym kibicom oraz sponsorom zdobywaj¹c najwiêksze laury w rozgrywkach krajowych i miêdzynarodowych.
Grzegorz Gmerek
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¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

Z ¿a³obnej karty

Lekkoatletyka

WŁADYSŁAW SOKÓŁ

BRAWO „POLFARMEX”

“9” W CZOŁÓWCE

(27.06.1951 R. – 01.10.2016 R.)

To by³o basketowe wejcie smoka w trzeci sezon Polskiej Ligi Koszykówki. Dru¿yna trenera Jaros³awa Krysiewicza i jego asystentów Krzysztofa Szablowskiego i Wojciecha Walicha pokona³a na wyjedzie trzeci¹
dru¿ynê minionego sezonu. Tak trzymaæ. Krótko o tym wspania³ym
sukciesie mówi P¯K prezes Koszykarskiego Klubu Sportowego
Pro-Basket Kutno S.A. Mariusz Piontek: Mecz wyrównany. Mimo
presji gospodarzy nasza walka i to do koñca. Cieszy bardzo to zwyciêstwo
i to w jaskini lwa. To siê dopiero nazywa inauguracja.
Energa Czarni S³upsk - Polfarmex Kutno 78:79
(w kwartach: 22:26, 19:12, 23:23, 14:18)
Kutno: Berisha 21, Wallace 16, Bartosz 11, Fraser 9, Kowalczyk 9, Grochowski 6, Jarecki 4, Gabiñski 3, Salasz 0.

Na stadionie ³ódzkiego AZS-u odby³y siê Mistrzostwa Województwa
w Biegach Sztafetowych. Kutno na tej imprezie reprezentowane by³o przez
sztafety dziewcz¹t i ch³opców Szko³y Podstawowej nr 9. Najlepiej z naszych zespo³ów wypad³a reprezentacja dziewcz¹t w konkurencji sztafet
szwedzkich (100+200+300+400), która przebieg³a dystans w czasie
2.52,96 min. Wynik ten zapewni³ naszym dziewczêtom (Michalina Wujkowska, Aleksandra Urbañska, Julia Jêdrzejczak, Paulina Poniszewska)
srebrny medal mistrzostw województwa. wietny wynik zanotowa³a tak¿e
sztafeta szwedzka ch³opców, która biegn¹c w sk³adzie; Patryk Sobczyk,
Mi³osz Myszkowski, Micha³ Olczak, Mi³osz Krygiel, zdoby³a br¹zowy
medal mistrzostw w bardzo dobrym czasie 2.45,36 min.

Potocznie siê mówi, ¿e nie ma ludzi niezast¹pionych. Teoretycznie
na pewno, ale w praktyce ró¿nie to bywa. Obj¹æ po kim zaszczytn¹
funkcjê nie jest w naszej rzeczywistoci trudno, ale j¹ tak realizowaæ
 jak robi³ przedwczenie zmar³y P. W³adys³aw Sokó³  bêdzie nie
³atwo!
W³adys³aw, którego mia³em zaszczyt znaæ i dobrze siê z nim kolegowaæ
oraz owocnie wspó³pracowaæ przez wiele lat, urodzi³ siê w Kutnie.
By³ (jak¿e trudno przychodzi mi pisaæ w czasie przesz³ym o Nim)
znakomitym organizatorem i dzia³aczem sportowym. Funkcjonowa³
pocz¹tkowo w swojej znacz¹cej karierze jako cz³onek Zarz¹du Podokrêgu Pi³ki No¿nej w Kutnie i OZPN w P³ocku. Potem na d³ugo,
d³ugo i z wielk¹ pasj¹ odda³ siê s³u¿ebnie Ludowym Zespo³om Sportowym na Ziemi Kutnowskiej i w ca³ym regionie ³ódzkim. Cieszy³
siê niebywa³ym autorytetem, co zaowocowa³o wyborem Go do
Zarz¹du Rady Wojewódzkiej LZS w £odzi oraz mianowanie tytu³em przewodnicz¹cego Rady Powiatowej LZS w Kutnie. Pe³ni³ te
funkcje  tak wa¿ne dla spo³ecznoci wiejskiej interesuj¹cej siê sportem i
nie tylko  z olbrzymim zaanga¿owaniem (czêsto kosztem
zdrowia), z du¿ym wyczuciem i kompetencj¹. Stanowi³ wzór do
naladowania. Wymaga³ odpowiedzialnoci za powierzone zadania
 najpierw od siebie, a potem od innych. Takich osób jak P. W³adys³aw Sokó³  mo¿na policzyæ by³oby na palcach jednej rêki. Bardzo
bêdzie Go brakowa³o w ¿yciu sportowym Naszej Ma³ej Ojczyzny,
a zw³aszcza wród Jego ukochanego LZS-u. By³ osob¹ niezwykle
skromn¹, ale za to mocno komunikatywn¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e
trafia³ pozytywnym s³owem i czynem do ka¿dego  niezale¿nie od
wieku. Nie trzeba dodawaæ, ¿e by³ mocno lubiany i powa¿any. Na to
trzeba sobie zas³u¿yæ, co jest nie³atwe. P. W³adys³aw Sokó³ pozostanie na d³ugo w naszej pamiêci, nie tylko jako organizator ze swoimi
wspania³ymi sportowymi kolegami  ludowcami licznych i super
imprez oraz turniejów i zawodów, ale tak¿e jako M¹dry, Uczciwy
i Szlachetny Cz³owiek.

P. W³adys³aw Sokó³ wspó³pracowa³ aktywnie z Redakcj¹ Powiatowego ¯ycia Kutna, a przez szeæ lat by³ cz³onkiem Kapitu³y
wybieraj¹cej najlepszych sportowców Ziemi Kutnowskiej (na zdjêciu
pierwszy z prawej strony  2006 r.)
Czeæ Jego Pamiêci! ¯egnaj Przyjacielu!
Jerzy Papiewski

CZEÆ JEGO PAMIÊCI!
W niedzielê, 2 padziernika,
zmar³ .P. TADEUSZ
SOCHALSKI.
Urodzi³ siê 5 grudnia 1932 roku
w Kutnie. Ju¿ niewielu pamiêta,
¿e to za³o¿yciel tenisa sto³owego
Pogoni Kutno. By³ tak¿e
dobrym tenisist¹, mistrzem
i reprezentantem Kutna. Przez
wiele lat by³ równie¿ dzia³aczem
sportowym. Popularny Nynek
zmar³ po d³ugotrwa³ej chorobie.
Przyjaciele

Pi³ka no¿na

PECHOWA PORAŻKA
O 11 kolejce mistrzostw IV ligi ³ódzkiej dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza bêdzie chcia³a na pewno jak najszybciej zapomnieæ. Inaczej byæ
nie mo¿e! Mieæ przewagê, du¿o sytuacji na gole i ulec s³abszemu przeciwnikowi, to a¿ nie chce siê wierzyæ. Do przerwy kutnianie mogli prowadziæ ró¿nic¹ co najmniej 3-4 bramek. Pad³a tylko jedna. Zdoby³ j¹
w 35 minucie Gracjan Sobczak, który przytomnie wykorzysta³ podanie
Piotra Michalskiego. W 65 minucie rzut wolny wykorzysta³ Tomasz
Lenart i by³o 1:1. Pod koniec meczu gronej kontuzji doznaje wietny
nasz defensor Maciej Kowalczyk, Kutno gra w dziesiêciu zawodników.
Wykorzystuj¹ to gospodarze i 89 minucie Strykowian na prowadzenie
wyprowadza Tomasz Lenart, a wynik meczu  ju¿ w mocno przed³u¿onym czasie gry - ustala Adam Siwirski (90+5). Co za pech! Najlepiej
podsumowa³ to spotkanie kierownik zespo³u z grodu nad Ochni¹ Andrzej
Królak: Znów k³ania siê fatalna skutecznoæ.
Zjednoczeni Stryków  KS Sand Bus Kutno 3:1 (0:1)

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

SUKCES „POLFARMEXU”
Memoria³ Alfonsa Wicherka w Radomiu to jeden z bardziej presti¿owych
turniejów basketu mêskiego w naszym kraju. W tegorocznej 24 ju¿ jego
edycji triumfowa³a dru¿yna kutnowskiego Polfarmexu, co jest dobrym
prognostykiem przed sezonem 2016/2017 w Tauron Basket Lidze. Podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza pokonali najpierw gospodarza
zawodów  wicemistrza Polski ubieg³ego sezonu  Rosê Radom 72:67
(16:20, 18:18, 17:13, 21:16), a nastêpnie Asseco Gdynia  8 miejsce
w kraju, 0:3 ze Stelmetem Zielona Góra w play offach  73:64 (16:14,
22:12, 20:17, 15:21). W dru¿ynie ulubieñców Kutna zadebiutowali udanie:
Dardan Berisha  rzucaj¹cy obroñca (191 cm), reprezentant Polski w 2014 r.
(ojciec Kosowianin, matka Polka) i Kosowa; w Radomiu zdoby³ 24 punkty
oraz Maksim Salasz (207 cm), reprezentant aktualny Bia³orusi, center 
punktów 7. Poza nimi grali (w nawiasie punkty): Devante Wallace 34,
Mike Fraser 16, Grzegorz Grochowski 12, Micha³ Gabiñski 16, Mateusz
Bartosz 7, January Sobczak 4, Jacek Jarecki 19, Arkadiusz Kobus 6.

FALSTART W II LIDZE!
Od sezonu 2016/2017 Polski Zwi¹zek Koszykówki prowadzi rozgrywki
w tej klasie mistrzowskiej w 4 grupach (³¹cznie graj¹ 54 zespo³y). Debiutuje w nich dru¿yna Koszykarskiego Klubu Sportowego Pro Basket Kutno,
bêd¹c¹ zapleczem ekstraligowego Polfarmexu. Jej trenerami s¹ Krzysztof
Szablowski i Tomasz Skowron. W pierwszym swoim meczu sympatyczni
kutnianie ulegli w Ostrowi Mazowieckiej miejscowemu Soko³owi bardzo
przekonuj¹co. Jednak¿e frycowe winno byæ  naszym zdaniem  zdecydowanie ni¿sze, zw³aszcza ¿e drug¹ ods³onê nasi wygrali. Wierzymy, ¿e
z ka¿dym meczem bêdzie lepiej!
Sokó³ Ostrów Mazowiecka  KKS Pro-Basket Kutno 88:39
(w kwartach: 27:6, 15:16, 22:7, 24:10)
Kutno: Szymon Pawlak 10, Jakub £ukasiewicz 8, Damian Pogoda 7,
Hubert Stopierzyñski 5, Mateusz Æwirko-Godycki 2, Filip Pruefer 3,
Norbert Nowakowski 2, Bart³omiej Smakowski 2, Micha³ Kowalewski 0,
Maciej Wiliñski 0.
Przygotowuj¹c siê do tego meczu i do rundy jesiennej nasi drugoligowcy
rozegrali sparing z zespo³em  równie¿ grupy B II ligi  AZS Politechnika
wiêtokrzyska Kielce. Dru¿yna trenerów - Krzysztofa Szablowskiego
i Tomasza Skowrona wygra³a 81:63 (19:16, 17:18, 18:11, 27:18).
Kutno: Kowalewski 0, Æwirko-Godycki 3, Nowakowski 2, Pruefer 15,
Kacper Grzesiowski 6, Robert Rejniak 0, January Sobczak 13, Stopierzyñski 18, Pawlak 20, Pogoda 2, Smakowski 2, £ukasiewicz 0.
Dobry mecz rozegrali nasi II-ligowcy i choæ przegrali z kandydatem na
I ligê, to nale¿¹ im siê du¿e brawa.
KKS Pro-Basket Kutno - AZS UMCS Lublin 69:73
(w kwartach: 19:23, 20:22, 9:19, 21:9)
Najwiêcej punktów zdobyli: January Sobczak 20, Szymon Pawlak 14 (3x3).

NA RAZIE PRZEGRYWAJĄ
W drugim meczu II ligi mê¿czyzn (te¿ na wyjedzie) podopieczni trenera
Krzysztofa Szablowskiego wysoko ulegli zespo³owi akademików ze stolicy
Ziemi wiêtokrzyskiej. Adaptacja Naszych w tej klasie rozgrywkowej na
pewno jeszcze potrwa!
KU AZS UJK Kielce  KKS Pro-Basket Kutno 107:62
(w kwartach: 28:20, 22:15, 25:9, 32:18)
Kutno: Hubert Stopierzyñski 22, Szymon Pawlak 15, Damian Pogoda 12,
Jakub £ukasiewicz 5, Micha³ Kowalewski 3, Maciej Wiliñski 3, Kacper
Grzesiowski 2, Artur Lewandowski 0, Bart³omiej Smakowski 0.

POLFARMEX Z BRĄZEM
Team trenera Jaros³awa Krysiewicza zaj¹³ trzecie miejsce w Ostrowie
Wielkopolskim w Memoriale im. Andrzeja Kowalczyka. Kutnianie ulegli
81:86 BM Slam Ostrów Wlkp. i pokonali 77:69 TBV Start Lublin.
W meczu o I miejsce PGE Turów Zgorzelec pokona³ gospodarzy turnieju
BM Slam Ostrów Wlkp. 79:74. W zespole Kutna grali (obok zdobyte
punkty): Wallace 32, Salasz 15, Fraser 29, Bartosz 22, Berisha 10,
Kowalczyk 11, Jarecki 13, Grochowski 14, Gabiñski 12, Kobus 0, Pruefer 0, Sobczak 0.

Godne uwagi:
Koszykówka

Polfarmex Kutno  Stelmet BC Zielona Góra (mistrz Polski); mecz ekstraligi TBL  15.10, godz. 17.30

Pi³ka no¿na

Puchar Polski regionu ³ódzkiego: KS Sand Bus Kutno  Sokó³ Aleksandrów £ódzki (III liga), 12.10 godz. 15:30
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Dobre wyniki uzyska³y tak¿e sztafety 4x100 m. Dziewczêta w sk³adzie:
Alicja Sobczyk, Maria Józefowicz, Weronika Gruszka, Julia Bloch zajê³y
7 miejsce; ch³opcy w sk³adzie: Eryk K³osiñski, Miko³aj ¯yczkowski,
Kacper Bazelak, Adam Dom¿a³ zajêli 8 miejsce.
- Bardzo dobre wystêpy naszych sztafet. Wiêkszoæ reprezentantów Dziewi¹tki to uczniowie klas 5 (sztafety 4x100 w ca³oci to uczniowie o rok
m³odsi). Bior¹c to pod uwagê liczymy na medale tak¿e w nastêpnym roku
 powiedzia³ nauczyciel SP 9 Jacek Kud³a, zarazem trener.

Strzelanie

STRZELECKIE TROFEA

Po raz kolejny uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 w Kutnie powiêkszyli
swoje pucharowe zdobycze, a tak¿e nagrody indywidualne. Zwyciê¿yli
w swojej grupie wiekowej w zawodach dwuboju strzeleckiego o Puchar
Prezesa ZP LOK, zorganizowanych 27 wrzenia na obiekcie Klubu Strzelectwa Sportowego Orze³. Na drugim miejscu znaleli siê uczniowie
SP nr 1, a na trzecim dru¿yna SP z Pleckiej D¹browy. Indywidualnie trzy
kolejne miejsca zajêli uczniowie czwórki  Patryk Chmielecki, Micha³
Terlecki i Szymon S³owikowski. W grupie gimnazjalistów zespo³owo
kolejnoæ miejsc by³a nastêpuj¹ca: Gimnazjum nr 2 Kutno, Gimnazjum
z ¯ychlina oraz Gimnazjum z Bedlna. Indywidualnie najlepiej strzelali:
Juliusz Terlecki i Gracjan ¯yczkowski, obaj z Gimnazjum nr 2, trzecim
by³ Dawid Dêbski z Gimnazjum w Bedlnie. Wród szkó³ ponadgimnazjalnych najlepsi byli uczniowie I LO PUL (pierwsze i drugie miejsce
zajê³y ich dru¿yny), natomiast trzecie przypad³o dru¿ynie II LO im.
J. Kasprowicza. Indywidualnie wygrali reprezentanci LO PUL: Mi³osz
Sobczyk, Wiktor Wac³awik i Filip Fija³kowski. Nagrody i puchary wrêczali: prezes ZP LOK Janusz Kaczmarek, a towarzyszyli mu Wies³aw
Antoniak i Andrzej Karbowski.
/A.B./

Pi³ka no¿na

KOLEJNY REMIS
Tylko rezultat bezbramkowy osi¹gnêli w dwunastej kolejce IV ligi £ódzkiej pi³karze KS Sand-Bus. Znów fatalna by³a skutecznoæ. Có¿ z tego,
¿e kutnianie mieli wyran¹ przewagê i piêæ pewnych sytuacji na gole.
Indolencja strzelecka, rutynowanych b¹d co b¹d pi³karzy gospodarzy,
bed¹cych nawet sam na sam z golkiperem Zawiszy Pajêczno, by³a mocno
widoczna. Zespó³ gospodarzy w polu gra³ nawet nile, ale pod bramk¹
Dawida Wnuka kompletnie zawodzi³. To ju¿ szósty wynik remisowy
jesieni¹ (50% meczów). Panowie - poprawcie zdecydowanie celowniki!
Nastêpny mecz kutnianie rozegraj¹ 15.10 w Poddêbicach z Termami
Nerem, a w Kutnie 22 padziernika o godz. 15:00 z W³ókniarzem Zelów.

13

¯YCIE ROZRYWKOWE
Andrzej Piaseczny w Kutnie

CZOŁOWY PIOSENKARZ

WIOSNA WITA JASKÓŁKI

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 440

W naszym miecie da³ wspania³y koncert w ramach niedawnego pobytu
w Kutnie Lata z Radiem. Na Stadionie Miejskim imienia Henryka Tomasza
Reymana oklaskiwa³o go mnóstwo jego fanów  i to jeszcze jak! Wokalista ten
potrafi wspaniale wci¹gn¹æ do wspania³ej zabawy ca³¹ publicznoæ i przez to
ranga koncertu automatycznie ronie.

PŻK
Andrzej Tomasz Piasek Piaseczny urodzi³ siê 6 stycznia 1971 roku w Pionkach ko³o Radomia. Muzyk¹ zainteresowa³ siê ju¿ w dzieciñstwie, wystêpowa³
w szkolnym zespole Cavatina. Po ukoñczeniu liceum podj¹³ studia w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Znany jest przede wszystkim jako piosenkarz i autor tekstów. To tak¿e aktor i osobowoæ telewizyjna. Cz³onek Akademii
Fonograficznej ZPAV. W roku 1992 Piaseczny do³¹czy³ do s³ynnego wtedy
zespo³u muzycznego Mafia. W tym samym roku wzi¹³ udzia³ w Konkursie
M³odych Talentów we Wroc³awiu oraz w koncercie Debiutów na Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu. Debiutancki album grupy Mafia  o tym samym
tytule - ukaza³ siê 3 listopada 1993 roku nak³adem krakowskiej firmy fonograficznej TOP Music. Na p³ycie znalaz³a siê miêdzy innymi g³ona interpretacja
utworu Wishing Well zatytu³owana Gabinety z repertuaru zespo³u Free.
W lutym 1995 roku ukaza³ siê tak¿e debiutancki album solowy saksofonisty
Roberta Chojnackiego zatytu³owany Sax and Sex, który zosta³ nagrany
z udzia³em Piasecznego. Znaczn¹ popularnoci¹ w Polsce cieszy³y siê kompozycje: Budzikom mieræ, Prawie do nieba i Niecierpliwi. Rok póniej
wydawnictwo uzyska³o status dwukrotnej platynowej p³yty. Równie¿ w 1996
roku ukaza³ siê album Sax and Dance, na którym znalaz³y siê przearan¿owane
utwory pochodz¹ce z Sax and Sex. Tego samego roku ukaza³ siê ostatni album
Mafii nagrany z Piasecznym zatytu³owany FM. Rok póniej Piaseczny wraz
z grup¹ nagra³ singel Wolnoæ w nas promuj¹cy film Macieja lesickiego
Sara. Nied³ugo potem zakoñczy³ wspó³pracê z formacj¹. Na pocz¹tku 1998
roku ukaza³ siê debiutancki album solowy piosenkarza zatytu³owany Piasek.
Wydawnictwo by³o promowane miêdzy innymi singlami  Mocniej i Jeszcze
bli¿ej, które by³y notowane na listach przebojów Polskiego Radia. Na p³ycie
znalaz³a siê tak¿e piosenka Pogodniej (Z³oty rodek) wykorzystana jako g³ówny
motyw muzyczny serialu Z³otopolscy. W tym samym roku ukaza³ siê singel
Wci¹¿ bardziej obcy nagrany przez Piasecznego z gocinnym udzia³em Jana
Borysewicza z Lady Pank, a tak¿e dwa utwory zrealizowane przy wspó³pracy
z Natali¹ Kukulsk¹  Jeste blisko mnie i Znam drogê sw¹. Oba numery
znalaz³y siê na cie¿ce dwiêkowej filmu animowanego Magiczny miecz
 Legenda Camelotu. W roku 1999 piosenkarz wzi¹³ udzia³ w Festiwalu
Piosenki Krajów Nadba³tyckich w Karlshamn. Podczas koncertu zapiewa³ kompozycjê Jeszcze bli¿ej, dziêki której zdoby³ drug¹ nagrodê oraz Nagrodê
Publicznoci. 16 lutego 2000 roku ukaza³ siê jego drugi album solowy zatytu³owany Popers. Gocinnie w nagraniach wziê³a udzia³ piosenkarka Ewa Bem,
muzyk jazzowy Wojciech Karolak, basista Vaila Johnsna oraz saksofonista Eric
Marienthal. W ramach promocji w Teatrze Polskim w Warszawie Piaseczny
zagra³ koncert pod nazw¹ Piasek i Przyjaciele, podczas którego gocinnie
wyst¹pili m.in.: Jan Borysewicz, Reni Jusis i Anna Przybylska. W maju 2001
roku piosenkarz zosta³ wybrany wewnêtrznie przez Telewizjê Polsk¹ na reprezentanta Polski podczas 46 Konkursu Eurowizji organizowanego w Kopenhadze.
Piaseczny zaprezentowa³ wówczas utwór 2 Long skomponowany przez
Roberta Chojnackiego. 12 maja wyst¹pi³ w finale widowiska i zaj¹³ ostatecznie
20 miejsce. Co ciekawe, podczas wystêpu mia³ na sobie sztuczne futro, które
zrzuci³ w trakcie piewania. Po koncercie fina³owym otrzyma³ za to Nagrodê
im. Barbary Dex przyznawan¹ w internetowym plebiscycie najgorzej ubranemu
uczestnikowi danego konkursu. W 2002 roku Andrzej Piaseczny we wspó³pracy
m.in. ze Zbigniewem Wodeckim, Maryl¹ Rodowicz, Patrycj¹ Markowsk¹
nagra³ utwór Oj Kot promuj¹cy film kostiumowy Zemsta w re¿yserii Wajdy.
10 listopada 2003 roku ukaza³ siê jego kolejny album studyjny pt. Andrzej
Piaseczny, który promowany by³ przez single: Szczêcie jest blisko, Teraz
p³acz oraz Jeden na milion. Rok póniej Piaseczny uczestniczy³ w sztafecie
z ogniem olimpijskim podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach. We
wrzeniu tego samego roku ukaza³ siê singel Krzysztofa Krawczyka Przytul
mnie ¿ycie nagrany w duecie z Piasecznym. W 2005 roku Piaseczny wzi¹³
udzia³ w nagraniach p³yty zatytu³owanej S³owa zawieraj¹cej piosenki skomponowane do wierszy Jana Paw³a II. 3 wrzenia tego¿ roku Piaseczny wyst¹pi³
podczas Festiwalu w Sopocie, na którym zapiewa³ piosenkê Z g³êbi duszy
i zdoby³ g³ówn¹ nagrodê - Bursztynowego S³owika. Kolejny jego album
solowy Jednym tchem pod koniec 2006 roku uzyska³ status platynowej p³yty
w kraju. W tym samym roku ukaza³ siê kolejny solowy album Roberta Chojnackiego Saxophonic, w którego nagraniach wzi¹³ udzia³ Piaseczny. Piosenkarz
w grudniu tego roku wyst¹pi³ w programie Arie z umiechem wyemitowanym
na antenie stacji telewizyjnej TVP 2, podczas którego zapiewa³ dwie arie operetkowe: Dziewczyno Ty moja i Usta milcz¹, dusza piewa wraz z Katarzyn¹ Cerekwick¹. W roku 2007 wyst¹pi³ podczas Festiwalu TOP Trendy
w Sopocie, a tak¿e wzi¹³ udzia³ w recitalu Seweryna Krajewskiego zatytu³owanego Niebo z moich stron, który odby³ siê podczas Krajowego Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu. 7 kwietnia 2007 roku, z okazji 15 lecia dzia³alnoci
artystycznej Piasecznego, ukaza³a siê p³yta pt. 15 dni, na której znalaz³y siê
najpopularniejsze piosenki i dwie premierowe kompozycje: Komu potrzebny
¿al i 15 dni. W styczniu 2010 roku piosenkarz odebra³ Telekamerê w kategorii Muzyka. Andrzej Piaseczny jest jurorem w programie TVP 2 The Voice
of Poland. W 2012 roku ukazuje siê jego siódmy solowy album To co dobre, a w 2015 roku Kalejdoskop promowany przez single: Kalejdoskop
szczêcia i O sobie samym. Jesieni¹ 2015 roku zasiada³ w jury 6 edycji
The Voice of Poland, a w roku nastêpnym w jury VII edycji. Od 2008 roku
wspó³pracuje z Sewerynem Krajewskim  p³yta Spis rzeczy ulubionych.
W latach 1997-2010 wystêpowa³ w serialu Z³otopolscy, gdzie gra³ piosenkarza Kacpra Z³otopolskiego.
Jerzy Papiewski
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Jad¹c samochodem do lasu w Oporowie zza drzewa ,wprost na mnie,
wyskoczy³a jaskó³ka. Gwa³townie zwolni³em. Ten manewr uratowa³ jej
¿ycie. A ona, jakby w podziêkowaniu, mignê³a wiec¹ w górê. Wykonuj¹c
zwrot okaza³a nie¿nobia³e podbrzusze i pomknê³a hen przez pole, a za
ni¹ druga i trzecia. Ruszaj¹c dalej wróci³em mylami do czasów, gdy
jaskó³ki by³y wszechobecne. Gniazdowa³y we wsiach u przychylnych im
gospodarzy. W miastach lepi³y swoje gniazda uznawane za majstersztyk
sztuki budowlanej. Gdy wschodzi³o s³oñce, one pierwsze wzlatywa³y
w niebo i cigaj¹c siê z wiatrem nios³y przes³anie - kto rano wstaje
Mija³y lata. Huragan historii przetoczy³ siê przez kraj i nawet nie pomyla³em, ¿e zawadzi o ma³e ,bardzo po¿yteczne i niewinne, jak kalina
z rezerwatu Perna, ptaki. Otó¿, zrobiono im wielk¹ krzywdê oskar¿aj¹c
o przenoszenie ptasiej grypy. W konsekwencji przegoniono z gospodarskich zagród, a w miastach, mimo ¿e s¹ pod ochron¹, zburzono im gniazda
i ich domy. By je zbudowaæ, pokona³y kilka tysiêcy kilometrów. Gdy
przylecia³y w pamiêtn¹ wiosnê
potraktowano je jak zwiastun apokalipsy, w czym niestety mieszkañcy
Kutna maj¹ równie¿ swój udzia³.
Zachorowañ na ptasi¹ grypê by³o
niewiele i to nie z winy wêdrownych
ptaków! A jednak to one zap³aci³y
bardzo wysok¹ cenê. Siewcy teorii
zwyciêstwa cz³owieka nad przyrod¹ ponieli klêskê, lecz populacja
jaskó³ek znacz¹co siê zmniejszy³a. Ten stan powinnimy odczytaæ jako
sygna³, ¿e odwracamy siê plecami do przyrody. Wycinamy bez umiaru
i bez potrzeby dorodne drzewa. Nie dbamy o rzeki. Burzymy gniazda
i zamiecamy lasy niszcz¹c je. W stosunku do siebie stalimy siê totaln¹
zajad³¹ opozycj¹ uznaj¹c za normê, ¿e liczymy siê tylko my i nasze s¹
jedynie s³uszne racje. Najwyraniej empatia le¿y od³ogiem.
Cierpimy na tym wszyscy, a przyroda najbardziej. A przecie¿ ludzi dobrej
woli jest wiêcej. Byæ mo¿e wród biznesmenów znajd¹ siê osoby otwarte
na dobro przyrody Ziemi Kutnowskiej. Przecie¿ dziêki przyrodzie mamy
tlen, a bez niego nawet Rockefeller nie poci¹gn¹³by d³ugo i pad³by
biedaczysko. Tym niezbyt optymistycznym akcentem- abymy zdrowi byli
i pamiêtali o ma³ych, dzielnych wêdrowcach - koñczê moje refleksje.
¯egnaj¹c ptaki jesieni¹ ¿yczmy im szczêcia. Zimuj¹cym w kraju pomagajmy dokarmiaj¹c je. Na wiosnê witajmy skrzydlatych wêdrowców 
radosnych budowniczych te¿ przyrody i cieszmy siê razem z nimi
¿yciem.
Wkrótce wybiorê siê na Kutnowski Orli Szlak (tereny nad Bzur¹), albowiem przypuszczam, ¿e zawita tam bielik wielki.

Warto wiedzieæ

Jaskó³ki - dymówka i oknówka gniazduj¹ w miastach i we wsiach,
przyklejaj¹c swoje gniazda do cian
budynków. Brzegówka natomiast
kopie norki w skarpach nad brzegiem rzek. Wszystkie jaskó³ki
¿ywi¹ siê owadami i s¹ ptakami
wêdrownymi. Sk³adaj¹ od 3-5 jaj
wysiadywanych w czasie oko³o
14 dni. Po nastêpnych 3 tygodniach m³ode uzyskuj¹ samodzielnoæ
i opuszczaj¹ gniazda. Po up³ywie roku ³¹cz¹ siê w pary i maj¹ w³asne
potomstwo. Migruj¹ na pocz¹tku padziernika, powracaj¹ w kwietniu.
Zimuj¹ w Afryce. S¹ zwiastunem wiosny. Jaskó³ki podlegaj¹ ochronie
cis³ej. Burzenie ich gniazd i niszczenie siedlisk jest karalne!
Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Poziomo: A-1. Nie zawsze koñczy siê lubem A-7. Ch³op
jak... (w powiedzeniu) B-9. Ozdobne obramowanie tarczy herbowej C-1. Piosenka z repertuaru Ewy Farny D-9. Spo³eczna
lub krwi E-1. Indianie znad Zatoki Hudsona E-5. Tango Marka
Grechuty G-1. Rozgrywany jest miêdzy dru¿ynami w systemie
pucharowym I-1. Z rodzin¹ Lubiczów w TVP I-6. Re¿yser wielu
polskich filmów (Kazimierz) J-9. Psie wyspy K-1. Zamo¿noæ
bogactwo L-9. Apelacja, wniosek M-1. Nad ni¹ Frankfurt
(Niemcy) M-5. Przybylska z estrady i z p³yty.
Pionowo: 1-A. Technika malarstwa ciennego 1-I. Pierwiastek chemiczny (14) - szare cia³o 2-E. Konkurent 3-A. Gatunek
sardyny z rodziny ledziowatych 3-I. Filmowy i powieciowy
w³amywacz (Lupin) 4-F. Przepowiednia 5-A. Dawni, wêdruj¹cy aktorzy 5-J. Du¿y ptak wielkoci czapli 6-E. W¹satek
z nietoperzy 7-A. Domek letniskowy 7-I. Cechuje Miss 9-A.
K³amstwo 9-I. Choroba oczu 11-A. Nakrywasz nim stó³ do
posi³ku 11-I. Znany kompozytor polskich przebojów (W³odzimierz) 13-A. Napisa³ powieæ Jezioro Bodeñskie 13-I.
Despota uzurpuj¹cy sobie w³adzê.
opar. Jerzy Ka³u¿ka
Has³o: E6-K2 D9-J7-G7-B13-A9-J13

Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: POWIATOWE ¯YCIE KUTNA, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47. Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 439
nagrodê otrzymuje El¿bieta Burzyñska z Kutna.

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

Telefon:

724−126−378

US£UGI
Projektowanie i nadzór
w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

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, nadcinienie, 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

Masz problem
z komputerem
DZWOŃ 605−65−17−76
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¯YCIE DIECEZJALNE

KWIATY PAMIĘCI
Przedstawiciele Urzêdu Miasta i Starostwa Kutnowskiego z³o¿yli wi¹zanki kwiatów z okazji 77 rocznicy powstania Polskiego Pañstwa
Podziemnego pod tablic¹ umieszczon¹ na cianie kaplicy Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej przy ulicy £êczyckiej w Kutnie.

O tamtych latach mówili dr Micha³ Adamski oraz ksi¹dz Jan Sposób.
77 lat temu powsta³o Polskie Pañstwo Podziemne, o którym mówi
siê, ¿e by³o ono fenomenem w ogarniêtej wojn¹ Europie. Jego
pocz¹tkiem by³o utworzenie 27 wrzenia 1939 r. S³u¿by Zwyciêstwu Polski, przekszta³conej w Zwi¹zek Walki Zbrojnej, a nastêpnie
w Armiê Krajow¹. Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ Polskiego
Pañstwa Podziemnego by³o zorganizowanie tajnego nauczania.
Organizowano tak¿e konspiracyjne koncerty, przedstawienia
teatralne, wieczory autorskie i wyk³ady naukowe. W tajnych drukarniach wydawano prasê, literaturê, podrêczniki. Od maja 1944
roku do maja nastêpnego roku do obozów sowieckich wywieziono
ponad 30 tysiêcy akowców, z których niemal po³owa zginê³a bez
ladu. W latach 19451955 w ramach represji komunistycznego
Urzêdu Bezpieczeñstwa aresztowano ich oko³o 40 tysiêcy.

Sejm RP 11 wrzenia 1998 roku ustanowi³ dzieñ 27 wrzenia
Dniem Polskiego Pañstwa Podziemnego. Na zakoñczenie tego
krótkiego, patriotycznego spotkania odmówiono modlitwê za
polskich ¿o³nierzy, za Polaków walcz¹cych o woln¹ Ojczyznê.
Szkoda tylko, ¿e przed kaplic¹ stanê³o zaledwie dziesiêæ osób.
/A.B./

ŚLUBUJEMY

PIERWSZY MIESIĄC ZA NAMI

To ju¿ tradycja, ¿e co rok we wrzeniu pierwszoklasici zostaj¹ w³¹czeni
w poczet uczniów Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego podczas uroczystoci lubowania.

30 wrzenia br. uczniowie klas pierwszych lubowali na sztandar szko³y
wype³niaæ swoje obowi¹zki, szanowaæ tradycjê szko³y, ceniæ pracê w³asn¹
i innych ludzi oraz kierowaæ siê zasadami uczciwoci. Dyrektor Wojciech
Banasiak w swoim przemówieniu skierowanym do uczniów najm³odszych
klas przypomnia³ s³owa patrona W³adys³awa Grabskiego  Nauka jest
potrzebna duchowi ludzkiemu, który poszukuje prawdy. Wskazuj¹ one
wartoci uniwersalne, cenione w naszej szkole. Zaznaczy³, ¿e bycie
uczniem Grabskiego to wielki zaszczyt bycia spadkobierc¹ okrelonej
tradycji, jak¹ przez prawie 85 lat tworzyli ( ) poprzednicy. ¯yczy³ równie¿, aby cztery lata tutaj spêdzone by³y czasem, który uczniowie bêd¹
zawsze dobrze wspominaæ. W imieniu swoim i nauczycieli zadeklarowa³
pomoc i wsparcie w ka¿dej trudnej sytuacji. Pogratulowa³ uczniom wyboru
naszej szko³y i ¿yczy³ wielu sukcesów. Osobicie wrêczy³ tak¿e legitymacje
szkolne. Przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego £ukasz Zalewski tak¿e
skierowa³ ciep³e s³owa do m³odszych kolegów zapewniaj¹c o gotowoci
do pomocy ze strony starszych uczniów szko³y. Przypomnia³ o zobowi¹zaniu, które z³o¿yli  do godnego reprezentowania szko³y i dbania o jej
dobre imiê. ¯yczy³, aby postaæ W³adys³awa Grabskiego by³a dla wszystkich
szlachetnym wzorem do naladowania. Przypomnia³ s³owa patrona:
Powinnimy swe ¿ycie zape³niaæ czynami. Marzeniami unosiæ siê w przysz³oæ, ale rozumem trzymaæ siê rzeczywistoci. ¯yczy³ wszystkim, aby
sta³y siê one drogowskazem nie tylko podczas szkolnej wêdrówki, ale
tak¿e w doros³ym ¿yciu. Po czêci oficjalnej nast¹pi³y prezentacje klas.
Uczniowie wystêpowali z programami artystycznymi prezentuj¹c swoje
talenty i umiejêtnoci. Mi³ym upominkiem dla pierwszaków by³y przygotowane d³ugopisy oraz zak³adki do ksi¹¿ek promuj¹ce nasz¹ szko³ê,
które wrêczyli wychowawcy klas pierwszych: kl. I TE i I TO  Katarzyna
Grzekowiak, kl. I TL - Anna Peda, kl. I TOR  Katarzyna Szczepaniak,
kl. I TH  Justyna Chrzanowska, kl. I TI  Jakub Tarnowski. Koordynatork¹ lubowania by³a Katarzyna Szczepaniak.
/S.K./

Min¹³ w³anie pierwszy miesi¹c funkcjonowania nowo powsta³ej grupy maluszków
dzia³aj¹cej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie.
Trzy-, czterolatki bardzo szybko odnalaz³y siê w nowej dla nich rzeczywistoci.
Korzystaj¹c z piêknej pogody czêsto bawi³y siê nie tylko w nowej sali zabaw, ale
i na placu zabaw. We wtorek, 27 wrzenia, wybra³y siê na wycieczkê do OSP
w Strzegocinie, aby zobaczyæ jak wygl¹da praca stra¿aków. Dziêki ¿yczliwoci
stra¿aków przedszkolaki mog³y obejrzeæ wóz stra¿acki i sprzêt po¿arniczy. Wys³ucha³y równie¿ opowieci o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy stra¿aka.
Niebywa³¹ atrakcj¹ dla dzieci by³a mo¿liwoæ wejcia do wozu stra¿ackiego, a nawet
krótka przeja¿d¿ka tym wozem oraz przymierzenie stroju stra¿aka. Podczas rozmowy
o bezpieczeñstwie z pracownikami stra¿y przedszkolaki utrwali³y sobie alarmowy
numer stra¿y po¿arnej.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

25 października 2016 r.

CZYSTE POWIETRZE

W poniedzia³ek, 26 wrzenia, w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kutnie odby³a siê
pogadanka pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Kutnie
Jolanty Dudkiewicz. Tematyka pogadanki dot. przestrzegania podstawowych zasad
higieny osobistej, zdrowego od¿ywiania, profilaktyki chorób zakanych w tym tzw.
brudnych r¹k oraz szkodliwego dla zdrowia palenia tytoniu i biernego palenia.
Przedszkole realizuje w br. szkolnym 2016/2017 program edukacji antytytoniowej
Czyste powietrze wokó³ nas.
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