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W obecno�ci licznej rodziny, w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie, swoje
50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzi³o pañstwo Jadwiga i Miros³aw
Borowiczowie. Z tej to okazji przyznane im przez prezydenta RP Andrzeja
Dudê odznaczenia wrêcza³, w jego imieniu, Zbigniew Burzyñski - prezy-
dent miasta Kutna. Podkre�li³ m.in., ¿e wspólne po¿ycie ma³¿eñskie przez
okr¹g³e 50 lat staje siê wzorem do na�ladowania dla m³odych pokoleñ.
Pogratulowa³ Jubilatom wytrwa³o�ci i ¿yczy³ zdrowia w kolejnych, wspól-
nych latach ma³¿eñstwa. By³y kwiaty, szampan i oczywi�cie �sto lat�
za�piewane przez zebranych.           (ci¹g dalszy - strona 3)

ZŁOTE GODY

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca z okazji obchodów Dnia Edukacji
Narodowej spotkali siê z w³adzami miasta Kutna nauczyciele szkó³ pod-
stawowych, gimnazjów i przedszkoli. Prezydent miasta Zbigniew Burzyñski
serdecznie podziêkowa³ nauczycielom  za ich zaanga¿owanie w sprawy
edukacji i wychowania dzieci i m³odzie¿y. ¯yczy³ te¿ du¿o wytrwa³o�ci,
satysfakcji z wykonywanej pracy, a tak¿e dalszych sukcesów w ¿yciu
zawodowym i osobistym. Prezydent przyzna³ nagrody 22 nauczycielom,
m.in. za innowacyjne podej�cie do realizacji zadañ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, za osi¹ganie przez uczniów dobrych
wyników na egzaminach zewnêtrznych.           (ci¹g dalszy - atrona 3)

BICIE REKORDU GUINNESA

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 w Kutnie � jako jedyna szko³a
w mie�cie � wziêli udzia³ w próbie oficjalnego bicia rekordu Guinnesa
w jednoczesnym prowadzeniu reanimacji kr¹¿eniowo-oddechowej przez
jak najwiêksz¹ liczbê osób.            (szczegó³y - strona 14)

W czwartek 6 pa�dziernika, uczniowie  I LO. im. gen. J.H. D¹browskiego
w Kutnie, Justyna Mizio³ek z klasy IId i Maciej Siergiej kl. IIa uczestni-
czyli w VII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej przygotowanej we wspó³-
pracy z Centrum Badañ Kosmicznych PAN w Warszawie. W Ogólnopol-
skim Konkursie Wiedzy Kosmicznej �S³oñce � najbli¿sza gwiazda�, po
trzech etapach rozwi¹zywania zadañ problemowych, Maciej zaj¹³ drugie
miejsce w kategorii Student, Justyna natomiast wygra³a w Konkursie
Plastycznym �Ziemia pod innym s³oñcem�. Serdecznie gratulujemy!

PODBÓJ KOSMOSU

15 stycznia 2016 roku rozpoczêto obchody jubileuszu uroczystym
spotkaniem cz³onków Oddzia³u PTTK w Kutnie, na którym
Zygmunt Szadkowski - prezes Oddzia³u PTTK w Kutnie, wrêczy³
odznaczenia zas³u¿onym cz³onkom PTTK w Kutnie. Otrzymali
je: Zdzis³aw Wojciechowski - Z³ota Honorowa Odznaka PTTK,
Beata Krukowska i Tomasz Wieczorkowski - Br¹zowa Hono-
rowa Odznaka PTTK.     (ci¹g dalszy - strona 11)

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

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Pi¹tek, 14 pa�dziernika, to dzieñ, w którym wszyscy pracownicy o�wiaty
maj¹ swoje �wiêto. W Zespole Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego
w Kutnie na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej przybyli zapro-
szeni go�cie: Artur Gierula, cz³onek Zarz¹du Powiatu, przedstawiciele
Rady Rodziców: Marlena Kalinowska, Ewa Witkowska i Janusz Piasz-
czyñski oraz ca³a szkolna spo³eczno�æ.           (ci¹g dalszy - strona 3)

JUBILEUSZ STREFY

Piêtnastolecie istnienia Podstrefy Kutno £ódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej sta³o siê okazj¹ do zorganizowania 18 pa�dziernika 2016 roku
konferencji prasowej. Odby³a siê ona w Urzêdzie Miasta Kutna.

(ci¹g dalszy - strona 6)

STRAŻACKIE OBRADY
IV Zjazd OSP RP

W stra¿nicy OSP Strzegocin zebra³ siê IV Zjazd Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kutnie.
Uczestniczy³o w nim 50 druhów (na 64 wybranych) z ca³ego powiatu.

(ci¹g dalszy - strona 1)
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SPACERKIEM PO KUTNIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wyró¿nionym, a tak¿e pozosta³ym nauczycielom miejskich szkó³, wyrazy
uznania dla dorobku edukacyjnego przekazali przedstawiciele £ódzkiego
Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Logopedów oraz Kutnowskiego Oddzia³u
Polskiego Zwi¹zku Nauczycielstwa. Uroczysto�æ umili³  zebranym krótki
koncert  muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu smyczkowego The
Wieniawski String Quartet. Na zakoñczenie zebrani poczêstowani zostali
smacznym deserem w postaci specjalnie przygotowanego tortu.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

ZŁOTE GODY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Bez wzajemnego zrozumienia i oczywi�cie cierpliwo�ci prze¿ycie w parze
z drug¹ osob¹ by³oby bardzo trudne � stwierdzi³ pan Miros³aw. Jest eme-
rytem wojskowym (20 lat pracy). By³ te¿ prezesem Wielobran¿owej Spó³-
dzielni w Gostyninie, pó�niej w Kutnie. Ma³¿onka � pani Jadwiga, ma
poza sob¹ 35 lat pracy w szpitalu, gdzie by³a po³o¿n¹. Oboje s¹ u�miechniêci
i aktualnie zajmuj¹ siê wnukami: Karolin¹, Jakubem i Zuzann¹. Docho-
wali siê dwóch synów: Jacka i Rafa³a. W wolnych chwilach, o ile pozwala
pogoda, pani Jadwiga lubi przebywaæ w ogródku, a pan Miros³aw z pilotem
w rêku szuka ciekawych dla siebie audycji telewizyjnych. Oboje chc¹
dobrego zdrowia. Tego ¿yczy im równie¿ nasza Redakcja.           /A.B./

Wyró¿nieni zostali: Edyta Lewicka, Izabela Smolarek i Anna W³odarczyk
� ze Szko³y Podstawowej nr 1; Beata Piñska � Szko³a Podstawowa nr 4;
Karolina Zab³ocka � Szko³a Podstawowa nr 5; Magdalena Stêpka i Emilia
Sobczyk ze Szko³y Podstawowej nr 6; Joanna Czuba i Marzena Dwojacka
ze Szko³y Podstawowej nr 9; Ma³gorzata Dyiciñska i Zbigniew Welfe �
Gimnazjum nr 1; Marzanna Kroczek � Gimnazjum nr 2; Ma³gorzata Pawlak
i Izabela Robakowska � Gimnazjum nr 3; Jaros³aw Koszañski � Szko³a
Podstawowa nr 1; Beata Pilarska � Przedszkole Miejskie nr 8; Paulina
Marciniak � Przedszkole Miejskie nr 15; Beata Radecka - Przedszkole
Miejskie nr 16; Dorota Bonawenturczak � Przedszkole Miejskie nr 17;
Agnieszka Sobczyk � Przedszkole Miejskie nr 15; Gra¿yna Pleszczyñska
� Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3; Danuta Skowroñska � Gimna-
zjum nr 1.           /A.B./

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

8 listopada 2016 r.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dyrektor Wojciech Banasiak powita³ wszystkich podkre�laj¹c jak odpowie-
dzialnym zadaniem jest wykonywanie zawodu nauczyciela. Przedstawi-
ciele tej profesji musz¹ sprostaæ wyzwaniom dynamicznie zmieniaj¹cego
siê �wiata, byæ specjalistami w swoich dziedzinach, ale te¿ umieæ do-
strzec drugiego cz³owieka i jego problemy, czasem trudne do�wiadczenia.
Dlatego tak wa¿ne jest docenianie  i wyró¿nianie wysi³ków tych, którzy
szczególnie anga¿uj¹ siê w swoj¹ pracê. Dyrektor poinformowa³, ¿e na
jego wniosek dwie nauczycielki otrzyma³y  wa¿ne odznaczenia pañstwowe
i resortowe: Halina Sankowska - Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi, a Barbara Jó�-
wiak - Medal Edukacji Narodowej. Trzy osoby zosta³y wyró¿nione nagrod¹
starosty kutnowskiego - Renata Kubicka, Dorota Chojnacka, Krzysztof
Paw³owski, a 16 nagrod¹ dyrektora szko³y: wicedyrektor Henryka Engel,
wicedyrektor Iwona Smoliñska, Halina Sankowska, Barbara Jó�wiak,
Sylwia Kubiak, Monika Kowalska, Agata Krzy¿yñska, El¿bieta Trawczyñska,
Magdalena Trzeciak � Jó�wiak, Miros³awa Pietrzykowska, Katarzyna
Kopañska � Zimna, Katrzyna Szczepaniak, Ewa Kowalik, Rados³aw Galus,
Rafa³ Prêtkiewicz, Robert Wilczyñski. Uczniowie kwiatami podziêkowali
wszystkim nauczycielom za trud i zaanga¿owanie w pracê.
Po po³udniu, w Zespole Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie,
mia³y miejsce powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na uro-
czysto�ci licznie przybyli wyj¹tkowi go�cie: pose³ na Sejm RP Tadeusz
Wo�niak, Krzysztof Debich - starosta kutnowski, Zdzis³aw Trawczyñski
- wicestarosta, Artur Gierula - cz³onek Zarz¹du Powiatu, Piotr Bartosiak
- Naczelnik Wydzia³u Inicjatyw Europejskich z Departamentu Kszta³cenia
Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, dr Piotr
£aszewski - skarbnik, Robert Bary³a radny Sejmiku Województwa £ódz-
kiego, Marek Jankowski przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Kutnie, wice-
przewodnicz¹ca Jolanta Pietrusiak, Marek Jêdrzejczak radny Komisji
Edukacji Kultury i Bezpieczeñstwa Publicznego Rady Powiatu, Jerzy
Pawlak � dyrektor Wydzia³u Edukacji i Sportu, zastêpca Komendanta
Powiatowego Policji Rados³aw Bieniek, Marek Myszkowski - komendant
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie, Mariusz Kozarski, prezes Zarz¹du
kutnowskiego ZNP, Jolanta Bujalska-Kowalczyk, przewodnicz¹ca nauczy-
cielskiej �Solidarno�ci� oraz dyrektorzy szkó³, nauczyciele i uczniowie
�Grabskiego�.
Wszystkich zgromadzonych powita³ dyrektor szko³y Wojciech Banasiak
przypominaj¹c, ¿e Dzieñ Edukacji Narodowej upamiêtnia wa¿ne wyda-
rzenie historyczne-powo³anie instytucji, która nazwana zosta³a pierwszym
na �wiecie ministerstwem o�wiaty w Europie. W 1773 r. utworzono
Komisjê Edukacji Narodowej- jej  dzia³alno�æ mia³a na celu reformê
polskiego szkolnictwa i zapocz¹tkowa³a nowe postrzeganie edukacji.
Nastêpnie  g³os zabra³ starosta Krzysztof Debich  podkre�laj¹c rangê
zawodu nauczyciela i ¿ycz¹c pedagogom sukcesów w pracy z m³odzie¿¹.
Wiele ciep³ych s³ów do zgromadzonych skierowali - pose³ Tadeusz Wo�-
niak i radny Robert Bary³a, a Piotr Bartosiak wskaza³ na konieczno�æ zmian
w systemie szkolnictwa zawodowego, które ju¿ niebawem zmieni nazwê
na bran¿owe.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej by³y okazj¹ do wyró¿nienia
nagrodami starosty nauczycieli, którzy osi¹gnêli sukcesy w pracy eduka-
cyjnej i wychowawczej. W tym roku otrzyma³o je 22 nauczycieli z ró¿nych
placówek o�wiatowych podleg³ych w³adzom powiatu kutnowskiego:
Renata Szymañska - pedagog, Emilia Koralewska, nauczyciel M³odzie¿owy
O�rodek Socjoterapii �Domostwo� w ̄ ychlinie, nauczyciele: Dorota Choj-
nacka, Renata Kubicka, Krzysztof Paw³owski Zespó³ Szkó³ nr 3 im.
W. Grabskiego w Kutnie, Julita Ry� - kierownik kszta³cenia praktycznego,
Anna Rutkowska-Rubacha, wicedyrektor - Zespó³ Szkó³ Zawodowych
nr 2 im. dr. A. Troczewskiego, nauczyciele: Anna Wdowiak, Emila Kon-
werska - I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. gen. J.H. D¹browskiego, nauczy-
ciele: Kamil Kobus, Anna Adamowska II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
J. Kasprowicza, nauczyciele: Anna Siergiej, Iwona Kciuk Zespó³ Szkó³
w ¯ychlinie, Agnieszka Rosiak, Aldona Sapiejka, wicedyrektor Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Kutnie, nauczyciele: S³awomir Pijanowski,
Katarzyna Karolak-Rojewska M³odzie¿owy Dom Kultury w Kutnie, El¿-
bieta Szczesiak, wicedyrektor Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy
nr 2 w Kutnie, Renata Tomala-Skrzynecka pedagog, Monika Marciniak
psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie, nauczyciele:
Przemys³aw Ka�mierczak, Marcin Durka - Zespó³ Szkó³ nr 4 im. Z. Balic-
kiego w Kutnie-Azorach. Obie uroczysto�ci zakoñczone zosta³y wystêpem
m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie,
która zaprezentowa³a program ,,Varietes  Grabski� przywo³uj¹cy klimat
przedwojennych kabaretów. S³owa znanych szlagierów ,,Umówi³em siê
z ni¹ na dziewi¹t¹� czy ,,Mi³o�æ ci wszystko wybaczy� zosta³y zmodyfi-
kowane i w ¿artobliwy sposób odnosi³y siê do  szkolnej rzeczywisto�ci.
Wystêp m³odych artystów zachwyci³ wszystkich i konieczny by³ bis.
Dyrektor Wojciech Banasiak podziêkowa³ m³odzie¿y i nauczycielom pra-
cuj¹cym nad programem: Annie Janiak, Sylwii Kubiak, Barbarze Jó�wiak,
Katarzynie Szczepaniak, Monice Kowalskiej, Agnieszce Drapiñskiej oraz
przygotowuj¹cym prezentacjê multimedialn¹, która towarzyszy³a uroczy-
sto�ci przedstawiaj¹c historiê polskiej o�wiaty - Ewie Kowalik, Jakubowi
Tarnowskiemu i Piotrowi Bielickiemu.

Urodziny Augusta III Sasa
W Pa³acu Saskim �wiêtowano 320
rocznicê urodzin króla Augusta III
Sasa. To na jego rozkaz wybudowano
w 1750 r. Pa³ac Pocztowy � Pod-
ró¿ny w Kutnie. W uroczysto�ciach
uczestniczyli rekonstruktorzy ze
Stowarzyszenia Garnizon Fortecy
Czêstochowskiej.

Nowa firma w Strefie
We wtorek, 18 pa�dziernika, w Kut-
nie uroczy�cie oddano do u¿ytku
belgijsk¹ firmê Vandemoortele.
Koszt inwestycji wyniós³ 125
milionów z³otych. Docelowe
zatrudnienie znajdzie minimum
61 osób. Ta firma to producent pie-
czywa dla hoteli i supermarketów.
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Nie ma systemu na �wiecie, w którym nie by³oby �szarej strefy�. Czy mówi¹c
inaczej �podziemia gospodarczego�. Ale najwiêcej - w kapitalizmie. Bo tutaj
d¹¿enie do maksymalizacji zysku siêga absurdalnych rozmiarów. Nic wiêc
dziwnego, ¿e oficjalne statystyki dokonañ � nijak maj¹ siê do rzeczywisto�ci.
Izba Skarbowa w £odzi �zapoda³a� do publicznej wiadomo�ci, ¿e w powiecie
kutnowskim jest 28 milionerów. S³owo siê rzek³o �koby³ka u p³otu?! Ali�ci,
mniej wiêcej w tym samym czasie jeden ze szwajcarskich banków poda³
skromnie, ¿e takowych milionerów, jest w Kutnowskiem bodaj¿e... 68 (sze�æ-
dziesiêciu o�miu)... Komu wierzyæ!? Te dwie informacje przypomnia³y siê
mi, gdy us³ysza³em o odkryciu w podkutnowskiej miejscowo�ci (nazwa tylko
do wiadomo�ci CB� i redakcji), w opuszczonych kurnikach autentycznej...
fabryki papierosów. Z nowoczesn¹ lini¹ technologiczn¹ obs³ugiwan¹ jedynie
przez czterech (!) mê¿czyzn. �Na miejscu zabezpieczono 2,5 mln gotowych
papierosów oraz 2,5 tony tytoniu. Produkcja papierosów mog³a siêgaæ
nawet kilkaset tysiêcy papierosów dziennie� � poinformowa³a komisarz
Agnieszka Hamelus, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura �led-
czego. Skwitowano równie¿, ¿e organizatorem by³ 39- letni (nazwisko, imiê
miejsce zamieszkania znane tylko zatrzymuj¹cym i osobom najbardziej
zainteresowanym), którego zatrzymano wraz z czterema specjalistami
nowoczesnego, polskiego przemys³u tytoniowego. Póki co, to dano im po
trzy miesi¹ce tymczasowego aresztu (a grozi �biznesmenowi� nawet 10 lat
�odsiadki�, a pozosta³ym do 5 lat pozbawienia wolno�ci). I by³aby to sprawa
jak setki tysiêcy takich przestêpstw, gdyby nie rozszerzona informacja w tej
sprawie. Okaza³o siê, ¿e chyba ten kutnowski (niekutnowski � niepotrzebne
skre�liæ) �biznesmen� zorganizowa³ drug¹ fabrykê papierosów w �Ursusie�,
po by³ym ponadmilionowym i powojennym wytwórcy traktorów w Polsce.
Co ciekawsze w tej informacji, to to, ¿e potwierdza, ¿e pod owymi, ju¿ zde-
wastowanymi obiektami znajduje siê drugi podziemny zak³ad. �Na wypa-
dek wojny� � tak g³osi³ kilkana�cie lat temu mój znajomek z Warszawy. Tam
by³y nawet dwie nowoczesne linie technologiczne, a obs³ugiwa³y je równie¿
cztery osoby (³¹cznie zatrzymano nomen omen 13 osób). Ciekawa by³a
akcja policyjna, bowiem nasze dzielne s³u¿by musia³y przebiæ siê przez trzy
antyw³amaniowe drzwi. Pokonano je pi³ami!? Co warte podkre�lenia w obu
fabrykach, nawet po zatrzymaniu fachowców produkcja papierosów sz³a
�pe³na par¹�. Gwoli informacji dodajmy, ¿e w �Ursusie� zabezpieczono
ponad 1,3 mln gotowych papierosów i 6,5 tony krajanki tytoniowej (o warto�ci
ponad 5 (!) mln z³otych). Tak¿e i to, ¿e (jak siê okaza³o), nadal funkcjonuj¹cy
�Ursus� przyniós³ co najmniej 9-milionowe straty Skarbu Pañstwa, a pod-
kutnowskie kurniki � 4 miliony z³otych. Czyli summa summarum - ³¹cznie
13 milionów strat. Wybieg³em my�lami w granice fantazji! A co by by³o,
gdyby owego �biznesmena� nielegalnego interesu zrobiæ normalnym
prezesem jakiej� spó³ki!? Przecie¿ wykaza³ siê nielichymi umiejêtno�ciami
logistycznymi (zaopatrzenie, maszyny, kadry, transport i zbyt zapewne te¿
eksportowy!?). Skarb Pañstwa, by wreszcie zamiast liczyæ straty, podsumo-
wywa³ podatkowe zyski!!! Wniosek: gdyby polsk¹ gospodark¹ rz¹dzili
ludzie z tak¹ inicjatyw¹, oddaniem i umiejêtno�ciami, to wicepremier Mora-
wiecki ju¿ móg³by byæ przyrównywany do wielkiego Polaka i ekonomisty
� W³adys³awa Grabskiego.      Jan Widz

W czwartek, 13 pa�dziernika,  w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyñ-
skiego w Strzegocinie ju¿ od rana na ka¿dej przerwie s³ychaæ by³o muzykê
i chêtni mogli próbowaæ swoich si³ w ró¿nych uk³adach tanecznych. W rado-
snych nastrojach ca³a spo³eczno�æ szkolna zgromadzi³a siê na korytarzu, aby
w czê�ci artystycznej zaprezentowaæ swoje umiejêtno�ci �piewaj¹c, tañcz¹c
i recytuj¹c. Szczególny aplauz wzbudzi³ wystêp najm³odszych dzieci z grupy
3-4 latków. Starsi uczniowie przygotowali �Szkoln¹ galê oskarowo-jab³kow¹�.
Nauczyciele i pracownicy obs³ugi odebrali wykonane w³asnorêcznie przez
uczniów dyplomy i jab³uszko. Dyrektor Beata Jurkowska-Przybysz wrêczy³a
nagrody za szczególne osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
wyró¿nionym nauczycielom. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pra-
cownikom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w pracy
opiekuñczej, wychowawczej i dydaktycznej.

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
Dzieñ Edukacji Narodowej to szczególny dzieñ w polskiej szkole. To �wiêto
nie tylko nauczycieli ale tak¿e uczniów, pracowników obs³ugi i tych, którzy
szko³y prowadz¹ i nadzoruj¹.

“KOMUNALNY” ODDANY

Z udzia³em samorz¹dowców miasta, radnych i rodzin nast¹pi³o uroczyste
oddanie komunalnego bloku mieszkalnego przy ulicy Kochanowskiego 9.
W ch³odne, ale s³oneczne przedpo³udnie, 14 pa�dziernika 2016 r., wszystkich
zebranych przywita³ Marian Sierpiñski, dyrektor Zarz¹du Nieruchomo�ci
Miejskich w Kutnie. ¯yczy³ lokatorom �aby siê dobrze mieszka³o i nie
by³o ¿adnych usterek�. Nadmieni³ te¿, ¿e lokale wyposa¿one s¹ we wszystkie
media, s¹ oddane w stanie wykoñczonym. O potrzebach mieszkalnych
lokalnej spo³eczno�ci mówi³ krótko prezydent miasta Zbigniew Burzyñski,
wspomnia³ o du¿ych potrzebach w tym temacie. U�miechaj¹c siê do loka-
torów powiedzia³: �Wszystkiego dobrego na nowej drodze ¿ycia w nowym
miejscu�, co zosta³o przyjête oklaskami. Symbolicznego po�wiêcenia blo-
ku dokona³ po krótkiej modlitwie ksi¹dz Rafa³ Wi�niewski, proboszcz
parafii B³ogos³awionych Mêczenników Kutnowskich.
Tradycyjne przeciêto wstêgê, a ostatniego �ciêcia� dokona³a przedstawi-
cielka lokatorów Maria Lisiak. W budynku s¹ 32 lokale, w tym 18 lokali
dwupokojowych i 14 lokali jednopokojowych. Inwestycja zosta³a wyko-
nana w terminie 14 miesiêcy, a wykonawc¹ by³o Przedsiêbiorstwo Wielo-
bran¿owo-Us³ugowo-Produkcyjne �PRZEMBUD� Sp. z o.o. W³oc³awek.
Koszt inwestycji, ³¹cznie z infrastruktur¹ zewnêtrzn¹, wyniós³ 2.780.000
z³otych. Inwestorem g³ównym by³o Miasto Kutno.           /A.B./

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2
im. dr. A. Troczewskiego mia³a miejsce donios³a uroczysto�æ, w której
uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, rodzice, emerytowani pedagodzy
oraz zaproszeni go�cie: starosta kutnowski - Krzysztof Debich, wiceprze-
wodnicz¹ca Rady Powiatu - Ewa �ci�lewska, cz³onek Zarz¹du Powiatu
- Artur Gierula, Jolanta Bujalska-Kowalczyk i Mariusz Kozarski - prze-
wodnicz¹cy O�wiatowych Zwi¹zków Zawodowych, Danuta Ujazdowska
reprezentuj¹ca Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej oraz przed-
stawiciele kutnowskich zak³adów, z którymi wspó³pracuje szko³a: Iwona
Grzybowska - prezes Zarz¹du Sp. z o. o Zorina oraz Tomasz Misztal
- kierownik produkcji Zoriny. Tradycj¹ szko³y jest w tym uroczystym dniu
podsumowanie wyników rywalizacji o Puchar Dyrektora Szko³y w nauce
i frekwencji za ubieg³y rok szkolny. Dyrektor Urszula Macioszczyk
pogratulowa³a zwyciêskim klasom i ich wychowawcom, ¿ycz¹c w bie¿¹-
cym roku szkolnym równie wysokich osi¹gniêæ. W czasie uroczysto�ci
nagrod¹ dyrektora szko³y wyró¿nieni zostali nauczyciele oraz pracownicy
obs³ugi i administracji. Serdeczne ¿yczenia dla wszystkich pracowników
szko³y z okazji Dnia Edukacji Narodowej skierowa³ starosta kutnowski,
przedstawiciele o�wiatowych zwi¹zków zawodowych, pracodawcy wspó³-
pracuj¹cy ze szko³¹, przewodnicz¹cy Rady Rodziców Rados³aw Derucki
oraz przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Katarzyna Drabik. Po
wielu wyrazach sympatii i uznania, p³yn¹cych od zaproszonych go�ci,
nast¹pi³o d³ugo oczekiwane uroczyste �lubowanie uczniów klas pierw-
szych. S³owa ¿yczliwo�ci i wsparcia do �wie¿o upieczonych pierwszo-
klasistów skierowa³a dyrektor Urszula Macioszczyk oraz  przedstawiciel
Samorz¹du Uczniowskiego � Emil Kopañski. Zwieñczeniem uroczysto�ci
by³ wystêp artystyczny uczniów klasy II TZ technik ¿ywienia i us³ug
gastronomicznych i I TZ technik eksploatacji portów i terminali przygo-
towany pod kierunkiem Ma³gorzaty Nowak-Kaczorkiewicz. Monta¿ s³owno-
muzyczny �Bukiet dla nauczycieli� stanowi³ kolejn¹ formê ¿yczeñ, a jed-
nocze�nie przypomnia³, jak donios³¹ rolê pe³ni w ¿yciu m³odego cz³owieka
nauczyciel. S³owa koñcz¹ce wystêp m³odzie¿y �Im wiêcej kto z nas umie,
tym bardziej wie jak ma³o� nios¹ prawdê o pracy pedagogów i uczniów:
im bardziej zg³êbia siê wiedzê i pozwala zg³êbiaæ j¹ innym, tym bardziej
widzi siê jej bezmiar. Po zakoñczonej uroczysto�ci jej uczestnicy zostali
zaproszeni na s³odki poczêstunek. Doktor Antoni Troczewski razem
z ma³¿onk¹ Lubomir¹ (w ich role wcielili siê uczniowie - Patryk Górecki
i Marta Tomczak) powita³ go�ci w murach pierwszej w Kutnie szko³y
�redniej i podziêkowa³ nauczycielom za odwagê w podejmowaniu inicjatyw,
za szerzenie dobrego imienia szko³y oraz idea³ów, które sam kiedy� kul-
tywowa³. W tak podnios³ej oraz pe³nej refleksji, ale i rado�ci, atmosferze
up³yn¹³ Dzieñ Edukacji Narodowej w �Troczewskim�.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Targi Pracy zorganizowa³ po raz drugi Powiatowy Urz¹d Pracy. Odby³y siê
17 pa�dziernika 2016 roku w Kutnowskim Domu Kultury, a ich otwarcia dokona³
wicestarosta kutnowski Zdzis³aw Trawczyñski. Obecni mieli okazjê zwiedzaæ
liczne stoiska, zadawali pytania wystawcom, uzyskuj¹c od nich szczegó³owych
wyja�nieñ, a tak¿e czêstowani byli s³odko�ciami. W�ród wystawiaj¹cych siê
pracodawców byli: Piekarnia Kro�niewice Jeziorscy spó³ka jawna; Sala
Bankietowa Hotel Paola; Hotel Awis; Hotel Rondo; Hotel Restauracja Stacja
Kutno; Bary Taurus; Siadaczka Meble; Szkó³ka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Wa¿yñscy; Randstad; Bistro Ale smacznie. By³a te¿ mo¿liwo�æ rozmowy
z doradc¹ zawodowym. Na poszczególnych stoiskach mo¿na by³o otrzymaæ
kolorowe informatory. Anna Rze�nicka, kierownik Obserwatorium Lokalnego
Rynku Pracy w Powiatowym Urzêdzie Pracy, stwierdzi³a, ¿e: �Te Targi wpisane
by³y w Ogólnopolski Tydzieñ Kariery. Obecno�æ du¿ych grup m³odzie¿y �wiadczy
o tym, ¿e Targi nale¿a³y do udanych�.           /A.B./

TARGI PRACY

KOLEJNY SUKCES WÓJCIKA

Kutnowski szybownik £ukasz Wójcik by³ go�ciem 7 Nocy w Instytucie
Lotnictwa. Pilot zosta³ zaproszony przez firmê Air Sports Promotion, g³ów-
nego organizatora Plebiscytu na najlepszego sportowca lotniczego
Cumulusy. Przypomnijmy, ¿e £ukasz jest zwyciêzc¹ ubieg³orocznej edycji
tej imprezy. Podczas swojego wyst¹pienia £ukasz opowiada³ o lotniczej
pasji oraz planach zwi¹zanych z udzia³em w Mistrzostwach �wiata, które
odbêd¹ siê w Australii ju¿ w styczniu. Wyst¹pienie zgromadzi³o wiele
zainteresowanych szybownictwem osób. Noc w Instytucie by³a okazj¹ do
uczczenia 90 rocznicy powstania Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Z tej
okazji mo¿na by³o obejrzeæ m.in. prawdziwe samoloty MIG-29, C-295
Casa, �mig³owiec SD-150 Hero, replikê samolotu Hawker Hurricane Mk.1,
TS-11 Iskra. �To du¿y zaszczyt uczestniczyæ w tak wa¿nym wydarzeniu
i opowiadaæ o tym jak piêkne i pe³ne wyzwañ jest latanie. Cieszê siê, ¿e
moje sukcesy s¹ zauwa¿ane, a szybownictwem interesuje siê coraz wiêcej
m³odych osób� - podsumowuje £ukasz.

PODZIEMNA „SZARA STREFA”

STRAŻACKIE OBRADY
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zebrani wybrali prezydium i przewodnicz¹cego, którym zosta³ Stanis³aw
Jêdrzejczak (wójt gminy £aniêta). W sk³adzie prezydium zasiedli m.in.: Tadeusz
Wo�niak � pose³ na Sejm RP, Marian Adamusiak, Jakub �witkiewicz, Jerzy
Maciak � dyrektor Zarz¹du Wykonawczego ZOSP, brygadier Marek Myszkowski
� komendant powiatowy PSP i ksi¹dz Piotr Kalisiak, kapelan powiatowy ZOSP
RP. Zebrani wys³uchali sprawozdañ z dzia³alno�ci w minionej kadencji, które
przedstawili - Jakub �witkiewicz i Jan Broda. Go�æmi stra¿aków byli m.in.:
radny Sejmiku Wojewódzkiego w £odzi Robert Bary³a, wicestarosta kutnowski
Zdzis³aw Trawczyñski i przewodnicz¹cy Rady Powiatowej w Kutnie Marek
Jankowski. Zebrani podsumowali dzia³alno�æ 64 OSP (11 nale¿y do KSRG).
Dysponuj¹ one 11 samochodami ratowniczo-ga�niczymi ciê¿kimi, 25 �rednimi
i 37 lekkimi. Na terenie Oddzia³u funkcjonuje 61 stra¿nic, w których dzia³a
1943 cz³onków (w tym 168 kobiet). W okresie 2012-2015 stra¿acy - ochotnicy
uczestniczyli w 2.371 akcjach. Druhowie z wielu jednostek szczyc¹ siê ponad
100 tradycjami, m.in: z Kutna - 137 lat, Kro�niewic - 136, ̄ ychlina - 134 Ostrów
i D¹browic - 107. Prezesem Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kutnie, ponownie wybrano Jakuba
�witkiewicza, a jego zastêpc¹ - Jana Brodê. Sekretarzem zosta³ Stanis³aw
Jêdrzejczak, skarbnikiem Tomasz ¯ydowo. Cz³onkiem Zarz¹du ZOP OSP RP
wybrano Krzysztofa Ko³acha. Delegatami na Zjazd Wojewódzki wybrano:
Krzysztofa Ko³acha, Jerzego Maciaka i Mariana Adamusiaka. Druhowie
wybrali te¿ przedstawiciela do Zarz¹du oddzia³u Wojewódzkiego OSP RP,
którym zosta³ Tadeusz Jacek Wo�niak (pose³ na Sejm RP).
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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

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

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

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej powróci³ z XVII Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Spó³dzielczych Zespo³ów Artystycznych Têcza Polska
w Polanicy Zdroju. Organizatorem tego Festiwalu od 2001 roku jest
Krajowa Rada Spó³dzielcza, która podejmuj¹c siê organizacji tej imprezy
pragnie przybli¿yæ dorobek spó³dzielczo�ci w dziedzinie kultury i przy-
pomniec o celach i zadaniach spó³dzielczo�ci. Na scenie Teatru Zdrojo-
wego wyst¹pi³y amatorskie zespo³y z ró¿nych regionów kraju. Zespó³ Pie-
�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej reprezentowa³ Spó³dzielniê Mieszkanio-
w¹ Pionier w Kutnie i by³ pod jej patronatem. Na scenie pokazano tañce
regionu kutnowskiego, w barwnych jego strojach, które rozgrza³y publicz-
no�æ i zosta³y docenione gromkimi brawami. Za udzia³ w Festiwalu
Zespó³ otrzyma³ dyplom oraz nagrodê pe³nomocnika Krajowej Rady Spó³-
dzielczej na woj. �l¹skie. By³ to tablet.

TĘCZA POLSKA

Na widowni Centrum Teatru, Muzyki i Tañca zasiedli tym razem miesz-
kañcy domów pomocy spo³ecznej, dzieci i m³odzie¿ z placówek opiekuñczo-
wychowawczych oraz ich pracownicy. To dla nich, 12 pa�dziernika 2016
roku, z godzinnym programem wyst¹pi³ Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej w ramach programu �Pora na Seniora� realizowanego dziêki
dotacji Urzêdu Miasta (zadanie publiczne w zakresie ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego). Organizatorem tego kulturalnego spotkania by³o
Stowarzyszenie Pomocy �LARIS�. Zebranych powita³ Grzegorz Stachecki
� wiceprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia. Zarz¹d Stowarzyszenia �Laris�
dzia³a w sk³adzie: Rados³aw Pawlak - prezes, Grzegorz Stachecki - wicepre-
zes, Andrzej Sobczak - skarbnik, Dorota Æwirko-Godycka, sekretarz,
Monika Stañczak - cz³onek. Nagradzany gor¹cymi brawami wystêp cz³onków
zespo³u by³ popisem ich scenicznego kunsztu.           /A.B./

PORA NA SENIORA

Informujemy, i¿ w roku szkolnym 2016/2017 bêdziemy prowadziæ bez-
p³atne zajêcia artystyczne i rekreacyjne. Wszystkich chêtnych zapraszamy!
NAUKA GRY NA GITARZE (Zbigniew Jêdrzejczyk) � informacje tel.
601-535-319.
ZAJÊCIA TANECZNE (Dorota Cio³kowska) � przeznaczone dla dzieci
w wieku 4-11 lat. Wszystkich chêtnych prosimy o przybycie na zajêcia
z obuwiem i strojem. W przypadku du¿ej liczby chêtnych, utworzone
zostan¹ dodatkowe grupy z podzia³em wed³ug wieku uczestników. Zapisy
telefoniczne � Dorota Cio³kowska, tel. 504-927-481.
NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE/AKORDEONIE (Wies³aw Kowalski)
� zajêcia indywidualne, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 14.00-18.00;
godziny zajêæ do ustalenia z instruktorem � tel. 607-734-094.
NAUKA GRY NA PIANINIE (Micha³ £uczak) � zajêcia indywidualne,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 12.00-17.00; godziny zajêæ do ustalenia
z instruktorem � tel. 603-189-816.
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH DÊTYCH I ORKIESTRA
OKGK (Stanis³aw Wasiak) � zajêcia indywidualne i grupowe, do ustalenia
z kapelmistrzem � tel. 603-526-309.
�WIETLICA ARTYSTYCZNA I PUNKT INTERNETOWY (Ma³gorzata
Szczepañska, Grzegorz Rabczyñski) � czynne codziennie, od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 14.00-18.00 � piêtro budynku OKGK.
�WIETLICA REKREACYJNA (Iwona Podgórska, (Grzegorz Rabczyñski)
� czynna codziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 14.00-18.00,
w soboty 14.00-20.00.
AEROBIK/FITNESS (Agnieszka Dêbowska) � zajêcia odbywaj¹ siê
w Leszczynku 2 razy w tygodniu (po 60 minut); informacje dotycz¹ce
rozk³adu zajêæ oraz zapisy pod numerem tel. 601-162-602.
LUDOWY ZESPÓ£ �LESZCZYNIANKI� � chêtnych do uczestnictwa
w próbach ludowego zespo³u wokalno-instrumentalnego zapraszamy
w czwartki, w godz. 16.30-18.30; informacje pod numerem tel. 607-734-094
(kierownik zespo³u: Wies³aw Kowalski).

Zapraszamy na zajęcia
do Ośrodka  Kultury Gminy Kutno

W dniach od 28.10.2016 do 31.12.2016r. w muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach, znajdowaæ siê bêdzie unikalna wystawa
po�wiêcona ¿ó³nierzom W³adys³awa Andersa z 2 Korpusu Polskich Si³
Zbrojnych. W tych¿e formacjach wojskowych znajdowa³y siê dwa muzea
polowe. Zadaniem Muzeum numer 1 by³o gromadzenie militariów oraz
dokumentów dotycz¹cych Armiii Polskiej, a przede wszystkim jej dzia³añ
bojowych. Muzuem polowe numer 2, a tak¿e archiwum dowództwo
Armii Polskiej powo³a³o 20 maja 1943 roku. Ulokowane zosta³o ono
w Kairze. Jego kustoszem zosta³ podporucznik Jarso³aw Sagan, ¿o³nierz
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Przed wojn¹ by³ on kusto-
szem Muzeum Ziemi Drohobyckiej w Truskawcu. Ranny pod Tobrukiem
nie by³ w stanie kontynuowaæ s³u¿by wojskowej, dlatego po�wiêci³ siê
pasji jak¹ by³o gromadzenie �wiadectw kultury staro¿ytnego Egiptu. Zbiór
utworzony przez Sagana dotar³ do Polski w 1948 roku. Zbiór monet utwo-
rzy³ Antoni Klein. Ze wzglêdu na niesprawn¹ nogê, która utrudnia³a cho-
dzenie nie zosta³ on przyjêty do s³u¿by wojskowej. Podobnie jak Sagan
by³ on przed wojn¹ kustoszem muzem, dlatego tak¿e zainteresowa³ siê on
pradziejami Palestyny. Zbiór monet Kleina trafi³ do Muzeum Archeolo-
gicznego i Etnograficznego w £odzi. Zbiory by³y starannie zapakowane,
a ka¿de opakowanie- papierowe i metalowe pude³ka po papierosach, opa-
kowania serów, naczynia, szklana buteleczka- opatrzone by³o informacj¹
o liczbie zawartych w nim przedmiotów. Zbiorom w dniu przekazania
towarzyszy³ spis obiektów. Dzisiaj ca³y zbiór znajdujê siê w Muzeum
Narodowym w Krakowie. Pierwszy raz zbiory zosta³y wystawione na
widok publiczny w Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym w £odzi
dnia 25 lipca 2016 roku. Wystawa w Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego bêdzie dopiero drug¹ w historii kraju, w której bêdzie
mo¿na ogl¹daæ eksponaty uzbierane przez ¿o³nierzy 2 Korpusu W³ady-
s³awa Andersa.    Tomasz Janczewski

SKARBY ŻOŁNIERZY 2 KORPUSU

Ju¿ po raz dziesi¹ty w Kutnowskim Domu Kultury spotkali siê s³uchacze
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie na uroczystej
inauguracji roku akademickiego 2016/2017, we wtorek 11 pa�dziernika.
�Gdy chcesz zachowaæ m³odo�æ, przyjd� do UTW, Swoje marzenia mo¿esz
spe³niæ w³a�nie tu�� to s³owa hymnu Stowarzyszenia, które �piewali
studenci - seniorzy podczas tego spotkania. Poprowadzi³a je Maria Wierz-
bicka, przewodnicz¹ca Zarz¹du. Podczas krótkich wyst¹pieñ g³os zabra³o
kilka osób, m.in. pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak oraz prezydent miasta
Zbigniew Burzyñski. To on, wspólnie z Mari¹ Wierzbick¹, otworzyli nowy
rok akademicki. Z du¿ym zainteresowaniem zebrani w sali KDK wys³u-
chali ciekawego wyk³adu inauguracyjnego p.t. �Czas robi swoje � 1050
lat pañstwowo�ci polskiej i nasza w niej obecno�æ�, który wyg³osi³ Prze-
mys³aw Zawadzki, dyrektor I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie. Po
wyk³adzie zebrani spotkali siê na przyjacielskich rozmowach przy kawie
i s³odko�ciach przy stole bankietowym przygotowanym przez uczniów
i kadrê pedagogiczn¹ Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Antoniego
Troczewskiego w Kutnie.
Kutnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku grupuje ju¿ prawie czterysta
osób, g³ównie pañ. Czê�ciowo ¿artobliwie, ale i w wiêkszo�ci na powa¿nie,
to prawdziwa �si³a� nie tylko spo³eczna, ale i polityczna. Jest tak¿e para-
naukow¹ placówk¹ o�wiatow¹, bo jej cz³onkowie � panie i panowie
w wieku dojrza³ym � ucz¹ siê przyk³adowo jêzyków obcych: angielskiego,
francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Tak¿e � historii, geografii,
informatyki, a nawet psychologii. Równie¿ � gimnastyki, aerobiku, jogi
i p³ywania; poprzez plastykê, taniec, nordic walking, po literaturê, a nawet
- dziennikarstwo czy rêkodzielnictwo. Jak prawdziwi studenci, bawi¹ siê
w kabaret i prowadz¹ zajêcia teatralne. Maj¹ wyk³ady o ogólnej tematyce,
poza inauguracyjnym na temat �Czas robi swoje � - 1050 lat pañstwa
polskiego i nasza w niej obecno�æ� � który wyg³osi³  dyrektor �D¹browsz-
czaka� � Przemys³aw Zawadzki, bêd¹ jeszcze w tym semestrze: 8 listopada
� �Przysz³o�æ naszego Kutna� � wiceprezydenta Jacka Boczkai; 29 listo-
pada � �Od I do IV RP, czyli rzecz o periodyzacji dziejów Polski�;
13 grudnia � �Przy wigilijnym stole� spotkanie wigilijne przygotowane
przez sekcjê teatralno � kabaretow¹. Wyk³adaj¹ i prowadz¹ zajêcia miej-
scowe tuzy (alfabetycznie panie i panowie): Magdalena Golan, El¿bieta
Gontarek, Miros³awa Kowalczyk, Renata Kubicka, Lidia Marciniak,
Joanna Markiewicz, Anna Stelmaszewska, Karolina Kociurska-Tomczak,
Janina Strojecka, Anna Wdowiak, Agnieszka D¹browska-Walczak, Malwina
Werwiñska, Lilianna Wo�niak oraz Stanis³aw Braszczyñski, Grzegorz
Gmerek, Stanis³aw Ko³odziejski, Kacper Paw³owski, Krzysztof Ryzlak
i Jan Zawadzki. W jednym tylko zachowuj¹ cywilny luz: NIE ZDAJ¥
EGZAMINÓW.
Zarz¹d Stowarzyszenia UTW w sk³adzie: Maria Wierzbicka - przewodni-
cz¹ca, Wanda Rzepnikowska i Andrzej Zielonka - zastêpcy, Marlena Kluk
- sekretarz, Mieczys³aw Orliñski - skarbnik, Hanna Gontarek, Stefania
Szadkowska i Zofia Kowalewska - cz³onkowie.           /A.B./

Uniwersytet Trzeciego Wieku
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton Bywalca

Z innych szpalt

W te smutne dni Wszystkich �wiêtych i Zaduszki Polacy - wreszcie - siê
jednocz¹. I w Kutnie, i w Warszawie, £odzi, Pcimiu, P³ocku oraz we
wszystkich pozosta³ych miejscowo�ciach kraju. £¹czy nas wspólny i ro-
dzinny spacer na cmentarz, gdzie s¹ mogi³y tych co odeszli. Wówczas
nawet nad najmniejszymi cmentarzykami unosz¹ siê smogi z zapalonych
zniczy. Ulegam temu sentymentalnemu zwyczajowi. Wracaj¹ wspomnienia.
O RODZINIE, ale i o tych, sk¹din¹d obcych, którzy pozostali w naszej
zawodnej pamiêci. Przyk³adowo o ludziach, którzy najbardziej pomogli mi
w reaktywowaniu kutnowskiej prasy. Przypomina mi siê �P. W³odzimierz
Chrzuszcz, pochodz¹cy z bardzo sportowej rodziny z ulicy Warszawskie
Przedmie�cie (znam dobrze ¿yj¹cych jego braci m.in.: Tadka, Kazika,
Zenka). Popularny �W³odzio� urodzi³ siê 30 lipca 1943 r. w Kutnie. Zmar³
4 kwietnia 1997 r. By³ dzia³aczem sportowym, bowiem kierowa³ sekcj¹
pi³ki rêcznej RKS �Stal� Kutno. Jednak przede wszystkim by³, od lat piêæ-
dziesi¹tych XX wieku, dziennikarzem sportowym, mimo ¿e formalnie
tylko korespondent �G³osu Robotniczego�, a pó�niej �Trybuny Mazo-
wieckiej�, �Tygodnika P³ockiego�, �Kuriera Mazowieckiego� i �Nowego
Tygodnika P³ockiego�. W okresie swojej prasowej inwencji przebi³
w Kutnie uznaniem chocia¿by zwi¹zanego z Kutnem, katowickiego dzien-
nikarza sportowego Zbigniewa Dutkowskiego. By³ niejako moim zastêpc¹,
gdy w Domu Nauczyciela w Kutnie, na piêtrze, tworzyli�my �podwaliny�
nowej prasy. Pamiêtam nasze wielogodzinne rozmowy, w których popularny
�W³odzio�, w czarnych okularach i z pykaj¹c¹ fajk¹, namawia³ mnie do
podjêcia ryzykownej � ju¿ biznesowej � decyzji, uruchomienia nowej
gazety. Niestety, �¯ycie Kutna�, a nastêpnie �Powiatowe ¯ycie Kutna�
powsta³o po Jego przedwczesnej �mierci.

Cze�æ Jego pamiêci!
Kolejnym zwolennikiem naszej gazety sta³ siê Jerzy Tru�ciñski. Mój
nauczyciel i trener. Urodzi³ siê w Kutnie 9 kwietnia 1932 r. Sportowiec
�z krwi i ko�ci�: pi³karz i bokser kutnowskich klubów - �Vis�, �Spójnia�,
AZS Warszawa oraz �Spójni� Stargard Szczeciñski. Fanatyk sportu. Od
Niego praktycznie zaczê³a siê kutnowska koszykówka (wcze�niej zajmowa³
siê pi³k¹ no¿n¹, rêczn¹ i lekkoatletyk¹). Popularny �Tru�ka� przeszed³ do
historii jako pierwszy kutnowski trener, który z dru¿yn¹ �Kasprowicza�
zdoby³ mistrzostwo Polski Szkolnych Zwi¹zków Sportowych. Ale czas
robi swoje i kto wie, czy nawet taki sukces nie by³by zapomniany, gdyby
nie jego wena na emeryturze -  jako dziennikarza sportowego. Podobnie
jak W³odek Chrzuszcz, tak i On prowadzi³ drobiazgowe relacje swoich
dokonañ . Zreszt¹ odkurzy³ je, tu¿ przed ich� zniszczeniem. Pamiêtam,
jak we dwójkê z W³odkiem �naciskali�my� Go do podjêcia dziennikar-
skiej przygody. Wreszcie sta³o siê ! Ró¿nie by³o z Jurkiem (� tak kaza³
nam siê nazywaæ). Ale - w sumie i mnie zaskoczy³. To Jemu zawdziêczamy:
fundamentalne pozycje: �Kutnowski sport. Kronika z lat 1918-2000�,
�Ludzie kutnowskiego sportu�, �O sporcie szkolnym w �D¹browszczaku�.
Pracowa³ nad kolejn¹ pozycj¹ ! Nie doczeka³ �

Cze�æ Jego pamiêci!
CZE�Æ ICH PAMIÊCI!

Andrzej Stelmaszewski

Có¿ takiego siê sta³o, ¿e rz¹d w trybie awaryjnym, a nawet stra¿y po¿arnej,
podj¹³ siê natychmiastowych dzia³añ w zakresie pomocy dla polskich rol-
ników. Byæ mo¿e �chodzi� o nowy styl pracy superpremiera (ale w randze
wicepremiera), który zg³osi³ 11 pa�dziernika 2016 r., autopoprawkê do
jeszcze tegorocznego bud¿etu (po zgodzie Komisji Europejskiej na takie
dzia³ania z 9.09) o dofinansowaniu rolników na sfinansowanie wcze�niejszej
wyp³aty dop³at bezpo�rednich. Kosztowaæ ma to 9 miliardów z³otych.
�Stachanowskie� tempo, wyp³aty maj¹ byæ dokonane do koñca listopada
br. Masz babo placek! Pan Morawiecki � m³odszy � t³umaczy tê decyzjê
wyj�ciu �naprzeciw rolnikom�. Ci z kolei, podejrzliwi z natury, podejrzewaj¹,
¿e to dzia³anie podjêto w zwi¹zku z masowym wyst¹pieniom rolniczym
15 pa�dziernika w Warszawie. Formalnie jest to opór wsi przeciwko przy-
jêciu paktu CETA. Czyli uk³adu, który niemal ca³kowicie znosi c³a i bariery
oraz liberalizacji handlu us³ugami miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Kanad¹.  Kto
ma racjê!? Masz babo placek! Jak podaje prasa rynek kanadyjski jest na
12 miejscu w�ród najwa¿niejszych rynków dla Unii Europejskiej; za to
Unia jest dla Kanady drugim partnerem handlowym (trafia to 10% kana-
dyjskiego eksportu). Teoretycznie - korzy�ci z CETA wynios¹ 11 dla Unii
Europejskiej, a Kanady 8 miliardów euro. Praktycznie � rolnicy obawiaj¹
siê, ¿e to wej�cie � na wielk¹ skalê � taniej zmodyfikowanej ¿ywno�ci,
nie tylko z Kanady, ale równie¿ z � USA. Masz babo placek! Jest ju¿
w Sejmie projekt ustawy, która zdaniem Ministerstwa Rolnictwa ma pomóc
rolnikom i uregulowaæ rynek spo¿ywczy (wart 209,5 mld z³). Dotyczy
850 tysiêcy gospodarstw rolnych produkuj¹cych na rynek (a równie¿ 14,6
tysiêcy przetwórców i 100 tysiêcy sklepów). Jest jednak obawa, ¿e jej
wprowadzenie wyeliminuje ma³e i �rednie firmy, a tak¿e, ¿e ostatecznym
p³atnikiem przewidzianej ustaw¹ regulacji zostaniemy my � klienci. Masz
babo placek!

� 11,5% Polaków pracowa³o w roku 2015 w rolnictwie. W ci¹gu 20 lat
zatrudnienie w tym dziale gospodarki spad³o z 22,6%. Z kolei w us³ugach
w tym samym czasie wzros³o z 45,4 do 57,9%
� Gie³da Papierów Warto�ciowych w Warszawie zanotowa³a we wrze�niu
prawie piêcioprocentowy spadek indeksu WIG 20 i by³a najgorsz¹ gie³d¹
na �wiecie.
� Emigranci pracuj¹ w Polsce du¿o d³u¿ej ni¿ Polacy i za du¿o mniejsze
stawki. Przeciêtnie 54 godziny w tygodniu (Polacy 41), ale wiêkszo�æ
pracuje 60 godzin tygodniowo.
� Stefan Zgliczyñski o filmie �Smoleñsk� � Ta pora¿aj¹ca farsa wymyka
siê jakimkolwiek racjonalnym kalkulacjom.
� Jaros³aw Gowin o prawicy � Naszym najwiêkszym przeciwnikiem je-
ste�my my sami. Nasza sk³onno�æ do ulegania arogancji w³adzy i poku-
som materialnym.          Przegl¹d Nr 41 (875) 10-16.10.2016 r.; s. 6 i 63
� Policjanci z Sochaczewa zlikwidowali jedn¹ z wiêkszych na Mazowszu
plantacji konopi indyjskich. By³a ona zlokalizowana na dzia³ce nale¿¹cej
do mê¿a Hanny Gronkiewicz-Waltz � ujawni³ portal news-book.pl � Zna-
leziono tam 552 krzewy konopi, z których mo¿na by³o uzyskaæ 12 kg
marihuany . Zatrzymano dwóch 32-letnich braci bli�niaków, na których
posesji znajdowa³y siê urz¹dzenia do przerobu konopi.

Angora NR 42 (1374)z 16 pa�dziernika 2016 r.; s. 8
� 57,2 mld euro, czyli wszystkie przyznane nam fundusze unijne, wyda³a
Polska w latach 2007-2013 w ramach polityki spójno�ci. Wybudowano
m.in. 1886 km dróg, unowocze�niono 7216 km, zmodernizowano 7216 km
torów, stworzono 87 tys. miejsc pracy.
� Oko³o 1,5 mln pojazdów w Polsce nie ma wa¿nego badania techniczne-
go, ale ma wykupione OC.     Przegl¹d nr 42 (876 z 17-23.10.2016; s. 6

�W 2016 r. Ministerstwo Obrony nie zawar³o ¿adnego wiêkszego kon-
traktu zbrojeniowego. W pierwszym pó³roczu wyda³o zaledwie 1,2 mld
z 10 mld z³ przewidzianych w tym roku na modernizacjê armii� � pisa³
Marek �wierczyñski, analityk POLITYKA INSIGHT do spraw bezpie-
czeñstwa. Marny wynik jak na kogo� kto twierdzi, ¿e za dwa lata
wybuchnie wojna z Rosj¹. Je�li dodaæ do tego uniewa¿nienie przetargu
na �mig³owce wielozadaniowe i wyrzucenie do kosza programu budowy
okrêtów obrony wybrze¿a, obraz rysuje siê ponuro. W tej sytuacji Macie-
rewicz � jakby Polska nie mia³a stutysiêcznej, zaprawionej podczas misji
w Iraku i Afganistanie armii, jakby nie mia³a oddzia³ów specjalnych
w rodzaju GROM � stawia na wojska ochotniczej obrony terytorialnej
(zwane ju¿ �partyzantk¹ Macierewicza�), które � jak powiedzia³ ostatnio
w Sejmie � jako pierwsze rusz¹ do walki z rosyjskim specnazem. Czyli,
polscy amatorzy naprzeciw doskonale wyæwiczonych i przygotowanych
do boju komandosów W³adimira Putina? Oddzia³y samobójców?

Polityka nr 42 (3081), 12.10-18.10.2016 r., s. 23

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Obecni byli m.in. prezes £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek
Michalik oraz jego zastêpca Agnieszka Sygitowicz, wiceprezydent miasta
Zbigniew Wdowiak, przewodnicz¹cy Rady Miasta Grzegorz Chojnacki,
zastêpca dyrektora Departamentu d/s Przedsiêbiorczo�ci w Urzêdzie Marsza³-
kowskim Janusz Baranowski, zastêpca dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy
w Kutnie Anna Rze�nicka oraz prezydent  miasta Zbigniew Burzyñski. To on
przedstawi³ zebranym historiê powstania Podstrefy Kutno, która zaczê³a siê od
21 sierpnia 2001 roku. Wspomnia³, i¿ wej�cie Polski do Unii Europejskiej by³o
przyczynkiem do rozwoju kutnowskiej podstrefy, to przekonywa³o te¿ inwe-
storów do lokowania swoich inwestycji na tym terenie. Wówczas podstrefa
liczy³a 23,08 ha. Obecnie jest to powierzchnia 117 hektarów. Przez minione 15 lat
zarz¹d £SSE wyda³ 29 zezwoleñ na dzia³alno�æ w kutnowskiej podstrefie. Firmy,
które tu powsta³y i dzia³aj¹, da³y zatrudnienie ponad 2200 pracownikom.
W roku 2004 powsta³a Kofola, DSSmith; rok 2005 � Fuji Seal Europe, Sirmax;
rok 2006 � Poly One Poland Manufacturing; rok 2009 � Lampre;  rok 2011 �
Hamburger Pini, Serioplast Poland;  rok 2013 � Sonoco Poland, Star Fitness
S.A., Weidenhammer Polska; rok 2016 � UMA Investments (III). Wa¿nym
uzupe³nieniem inwestycji strefowych jest Intermodalny Terminal Kontenerowy
firmy PCC Intermodal S.A. Potrójne, nowe zezwolenia odebra³y firmy Sirmax
Polska Sp. z o.o. oraz UMA Investments Sp.z o.o. natomiast podwójne zezwo-
lenia uzyska³y Fuji Seal Poland Sp. z o.o. oraz Sonoco Poland � Packaging
Service Sp. z o.o. Obecny na spotkaniu prezes Zarz¹du £SSE Marek Michalik
podkre�li³ znaczenie kutnowskiej podstrefy dla rozwoju przemys³u. �Firmy,
które u was dzia³aj¹ czuj¹ siê tu dobrze, gwarantuj¹c tym samym sta³e miejsca
pracy. W przypadku Kutna najistotniejszym by³o to, ¿e w odpowiednich
momentach podejmowano trafne decyzje. Serdecznie gratulujê wszystkim, którzy
w³o¿yli swoj¹ cegie³kê w rozwój podstrefy Kutno�. W imieniu Marsza³ka
Województwa £ódzkiego s³owa uznania i podziêkowania za wieloletni¹ wspó³-
pracê przekaza³ Janusz Baranowski, dyrektor Departamentu d/s Przedsiêbior-
czo�ci w Urzêdzie Marsza³kowskim. W efekcie zatrudnienie w ca³ej dzielnicy
przemys³owej w Kutnie wzros³o od koñca lat 90-tych ponad dwukrotnie,
przekraczaj¹c 7500 osób.            /A.B./

JUBILEUSZ STREFY
Najbardziej g³o�nym i smutnym wydarzeniem pa�dziernika, przynajmniej
dla tych dla których kultura ma du¿e znaczenie, by³a �mieræ mistrza kina
Andrzeja Wajdy. Poczynaj¹c od lat piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia
w polskim i �wiatowym kinie Andrzej Wajda by³ zawsze obecny. Podej-
mowa³ tematy wa¿ne dla Polski i Polaków. Tworzy³ filmy genialne. Bêd¹c
wielkim artyst¹, polskim romantykiem, by³ równocze�nie uznanym i ce-
nionym twórc¹ w wymiarze globalnym. Jego filmy podejmowa³y tematy
uniwersalne. Po zrealizowaniu filmów �Kana³� i �Popió³ i diament� oczy-
wisty by³  znakomity odbiór przez widzów i znawców kina w Polsce. Ale
zdarzy³o siê co�, co by³o pierwszym zaskoczeniem. Filmy te przekroczy³y
¿elazn¹ kurtynê i zauroczy³y widzów za granic¹. Podobnie rzecz siê mia³a
z pó�niejszymi filmami opartymi na  znakomitej twórczo�ci Jaros³awa
Iwaszkiewicza �Brzezina� i �Panny z Wilka�. Andrzej Wajda na nowo
odkry³ raczej zapomnian¹ �Ziemiê obiecan¹� W³adys³awa Reymonta.
Stworzy³ wybitne filmowe arcydzie³o. Te filmy i wiele innych odnosi³y
triumf w salach kinowych w kraju i zagranic¹, zdobywaj¹c wiele presti-
¿owych nagród. Andrzej Wajda uczy³ �wiat patrzyæ na Polskê. Jego filmy
czêsto porusza³y tematy ponadczasowe. Mówi³y o krêtych, czasami tra-
gicznych losach cz³owieka, mówi³y o nieuchronnym przemijaniu. Odszed³
Wielki Mistrz, Wielki Polak i Patriota. Stworzy³ 40 filmów, do których
bêdziemy wracaæ.
W Kutnie bez zmian. W³adza powiatowa póki co siê trzyma. Starosta
Krzysztof Debich, przy mocnym wsparciu koalicjantów z PSL i PO, maj¹
w g³êbokim powa¿aniu przepisy prawa. Wcze�niejsze zarz¹dzenie Woje-
wody £ódzkiego pozbawiaj¹ce Krzysztofa Debicha  funkcji starosty
zosta³o dodatkowo potwierdzone orzeczeniem Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego z 19 pa�dziernika. To orzeczenie jest tak¿e kwestio-
nowane i powiatowa w³adza zapowiada odwo³anie siê do Naczelnego S¹du
Administracyjnego. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przewidzieæ,
¿e równie¿ ta instancja podtrzyma werdykt, bowiem z³amanie przez
Krzysztofa Debicha przepisów ustawy antykorupcyjnej jest raczej oczy-
wiste. Rz¹dz¹cy w powiecie mocno napinaj¹ musku³y i zaklinaj¹ rzeczy-
wisto�æ. Niestety, nic tak mocno nie ³¹czy jak wspólne korytko. Koalicja
po³¹czona tymi mocnymi wiêzami, na sesji nadzwyczajnej 20 pa�dziernika,
ochoczo wyrazi³a zgodê na rozwi¹zanie stosunku pracy w ARiMR z liderem
opozycji Konradem K³opotowskim.
Prezydent Zbigniew Burzyñski zorganizowa³ 18 pa�dziernika uroczyst¹
konferencjê z okazji 15 rocznicy powstania Podstrefy Kutno w £ódzkiej
Specjalnej Strefie Przemys³owej. Powstanie i rozwój kutnowskiej strefy
jest niezaprzeczalnym sukcesem kilku kadencji kutnowskiego samorz¹du.
Szkoda, ¿e urzêduj¹cy prezydent odszed³ od dobrego, stosowanego jeszcze
niedawno obyczaju, by na tak¹ uroczysto�æ zaprosiæ osoby, które wykona³y
wiele dzia³añ i mia³y du¿y wp³yw na powstanie strefy. Miêdzy innymi
zabrak³o przedstawicieli kutnowskiego samorz¹du i prezesa £SSE z 2001
roku. Wydaje siê uzasadnione, by w tego typu uroczysto�ciach kr¹g uczest-
ników nie by³ ograniczany wy³¹cznie do aktualnie urzêduj¹cych. Taka
szersza formu³a ma swoje uzasadnienie i poddajê j¹ pod rozwagê w³a-
dzom samorz¹dowym Kutna. Sytuacja w polityce krajowej nabra³a nowej
dynamiki. Nad polskim niebem, w sali sejmowej i w mediach, zaroi³o siê
od g³o�nych acz niewidocznych helikopterów. Politycy wyci¹gaj¹ z ka-
pelusza ró¿ne typy helikopterów. Lataj¹ sobie te helikoptery - widma bez
opamiêtania i strasz¹ wroga. Mo¿emy czuæ siê bezpiecznie, bo mamy
maszyny, których wróg tak¿e nie widzi. Has³o wiêcej kultury i muzyki,
a mniej polityki, staje siê coraz bardziej aktualne.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

TU I TERAZ

CZY TO WOJNA!?

Przed rozpoczêciem sesji Rady Powiatu, w czwartek 20 pa�dziernika, mia³o
miejsce uroczyste wrêczenie Kombatanckich Krzy¿y Pami¹tkowych � �ZWY-
CIÊZCOM�. Na wniosek Zarz¹du Miejskiego Zwi¹zku Kombatantów RP
i by³ych wiê�niów politycznych, przy wspó³pracy Stowarzyszenia �Clonovia�,
Zarz¹d G³ówny w Warszawie uhonorowa³ wspomnianym krzy¿em nastêpuj¹ce
osoby: Annê i Stanis³awa Traczyków, Czes³awa Bartczaka, Czes³awa Wujkow-
skiego, Barbarê Znajewsk¹-Tomczak, Zofiê Tomaszewsk¹, Annê Baranowsk¹
i Krzysztofa Baranowskiego oraz Krzysztofa Debicha. W imieniu prezesa
Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Kombatantów RP odznaczenia wrêczy³ wicepre-
zes Miejskiego Ko³a ZK RP w Kutnie Andrzej Zielonka. W�ród odznaczonych
byli cz³onkowie zwyczajni i osoby wspieraj¹ce dzia³alno�æ Zwi¹zku. Za
dotychczasow¹ pracê na rzecz kombatantów i osób starszych wyrazy podziê-
kowania z³o¿y³ wiceprezes Zielonka. Wrêczenie odznaczeñ odby³o siê w ramach
Powiatowych Obchodów Dnia Weterana.            /A.B./

KOMBATANCKIE ODZNACZENIA

Zaduszki
Jest taki dzieñ w roku,
w którym do przesz³o�ci wracamy.
Wtedy z pamiêci mroku
tych co odeszli przypominamy.

W tym dniu z perspektywy cmentarza,
kiedy zap³on¹ ogniki pamiêci
wracaj¹ niegdy� znane twarze,
zapomniane w codzienno�ci odmêcie.

Wracaj¹ wspomnienia ciep³ych d³oni mamy,
dobrotliwe burczenie gderaj¹cego taty.
Z ¿alem do minionego czasu wracamy.
Teraz tylko na nagrobku daty.

Niejedna ³za siê wtedy w oku zakrêci.
Ale s¹ groby, przy których nie ma kto wspominaæ.
Niechaj nie zgin¹ one w mroku niepamiêci.
Tak¿e o tych bezimiennych nie wolno zapominaæ.

Kazimierz Ci¹¿ela

SEJM WYBRA£ POS£A TOMASZA RZYMKOWSKIEGO Z KUTNA
(KUKIZ 15) DO SK£ADU KOMISJI �LEDCZEJ DS. AMBER
GOLD. ZAST¥PI£ POS£A PAW£A GRABOWSKIEGO, KTÓREMU
AGENCJA BEZPIECZEÑSTWA WEWNÊTRZNEGO ODMÓWI£A
CERTYFIKATU DOSTÊPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH.
POSE£ PAWE£ GRABOWSKI ZAST¥PI£ POS£A PAW£A RZYM-
KOWSKIEGO W KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJMU RP.

W KOMISJI AMBER GOLD
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(...) Ró¿na jest liczba osób pochowanych w obiektach. Równie¿ i te dane
nie s¹ pe³ne. W trzech przypadkach nie ustalono liczby pogrzebanych, w
kolejnych dwóch napisy s¹ czê�ciowo nieczytelne. Najwiêcej, bo a¿ 18
osób, spoczywa w grobowcu rodziny Wilwerów, 14 osób w obej�ciu gro-
bowym rodzin Nowakowskich, Szymañskich i Szomañskich, 8 osób w
obej�ciu Gerhardów i Staniewskich, 7 osób w obej�ciu rodziny Duszkie-
wiczów, po 6 osób w obej�ciach grobowych rodzin Konarzewskich i Na-
wrockich. Po 5 zmar³ych upamiêtniaj¹: tablica epitafijna Stanis³awa Ro-
wickiego i jego dzieci, p³yta nagrobna Józefy i Franciszka Ptaszyñskich z
dzieæmi, obej�cie grobowe Gustawskich i Kasiñskich; po czterech: po-
mnik rodziny Grochowskich, obej�cie grobowe Kêdzierskich, grobowiec
Wiarkowskich, pomnik Kaczorowskich, obej�cie grobowe Lewandow-
skich i Sarnowskich, grobowiec Starzyñskich, obej�cie grobowe Doran-
tów oraz pomnik i p³yta nagrobna Osieciñskich i Ostrowskich, obej�cie
grobowe Skotnickich. Po trzy osoby pogrzebane zosta³y w grobowcu
Szczytnickich, grobach Zaremba Cieleckich, Kowalskich, Zaleskich, Scho-
lastyki z £adów Paw³owskiej i jej wnuków, Wajblów oraz obej�ciu gro-
bowym Sobockich i grobie �dziubanych. Po dwóch zmar³ych upamiêt-
niaj¹ 34 zabytki, za� po jednym 104.

Marcin Pawe³ek, Inskrypcje starego cmentarza w Kutnie.
Studium epigraficzne [w:]Kutnowskie Zeszyty Regionalne.

Tom XVIII, TPZK, Kutno 2014

STARY CMENTARZ

(...) Najstarsze wiadomo�ci o próbie zorganizowania Muzeum Ziemi Kutnow-
skiej siêgaj¹ okresu miêdzywojennego. Dzia³ania w tym kierunku rozpocz¹³
w 1925 r. Kutnowski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (dalej:
PTK), kieruj¹c apel do mieszkañców powiatu o nadsy³anie w formie darów
i depozytów �...wszelkich eksponatów i pami¹tek maj¹cych znaczenie histo-
ryczne i krajoznawcze jak: wykopaliska, dawne ubiory, okazy sztuki, stare
wyroby przemyslu, unikalne druki, wszelkie dokumenty�. Zaanga¿owani w tê
akcjê byli cz³onkowie Zarz¹du Oddzia³u PTK: prezes Romuald Pa³asiñski,
dyrektor Stacji Rolniczo-Do�wiadczalnej w Go³êbiewie, wiceprezes Karol
Kostro, dyrektor Szko³y Handlowej, sekretarz Mieczys³aw Burka, nauczyciel
oraz Karol Starnawski, w³a�ciciel apteki, Józef Makulski, Klotylda Oyrzanowska,
W³adys³aw Kazimierski, instruktor Okrêgowego Towarzystwa Rolniczego,
Stanis³aw Che³micki, dyrektor Banku Handlowego i Maria Gerniszówna.
Zamys³ ten jednak nie móg³ byæ doprowadzony do szczê�liwego koñca, gdy¿
zabrak³o szerszego spo³ecznego poparcia i zainteresowania dzia³alno�ci¹ PTK.
Z doniesieñ ówczesnej prasy wiemy, ¿e komendant powiatowej policji, Antoni
Pique, ziêæ zas³u¿onego dla Kutna lekarza Antoniego Troczewskiego, zbiera³
dla przysz³ego muzeum zabytkowe przedmioty i przechowywa³ je w �wietlicy
policyjnej, która mie�ci³a siê w budynku Komisariatu Policji przy ulicy Barlic-
kiego 16 (dawniej Senatorska). W�ród zgromadzonej przez niego du¿ej liczby
zabytków historycznych, szczególnie okaza³¹ by³a kolekcja numizmatów o du¿ej
warto�ci kolekcjonerskiej. Nie s¹ znane ich dalsze losy.
Po II wojnie �wiatowej, pod koniec lat 50-tych, zabiegi wokó³ utworzenia
muzeum czyni³ Stanis³aw Kurman; artysta plastyk, kierownik Wydzia³u Kultury
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (dalej; PPRN) w pierwszych latach
powojennych. Zal¹¿kiem przysz³ej placówki muzealnej mia³a byæ wystawa,
któr¹ otwarto w 1960 r. w holu na piêtrze gmachu PPRN, przy obecnym placu
im. marsz. J Pi³sudskiego 18. Uda³o siê wówczas zebraæ kilka eksponatów zwi¹-
zanych z histori¹ miasta, obecnie znajduj¹cych siê w Muzeum Regionalnym
w Kutnie, m.in. skrzynkê cechu rze�ników z 1867 r. i t³oki pieczêtne, odznakê
wójta gminy Kutno oraz dokumenty z Powstania Styczniowego. Wiêkszo�æ
zbiorów prezentowanych na tej wystawie stanowi³y depozyty przejête od osób
prywatnych, w tym rysunki, grafiki, obrazy i ksi¹¿ki wypo¿yczone od rodziny
Kurmanów. I tym razem skoñczy³o siê na projektach, gdy¿ wystawê zamkniêto,
zwracaj¹c depozyty w³a�cicielom, a podarowane eksponaty przechowywano
do 1981 r. w Muzeum w Oporowie.
W 1969 r. do�æ nieoczekiwanie, po zaledwie rocznych przygotowaniach, zaist-
nia³o w Kutnie Muzeum Bitwy nad Bzur¹, do 1981 r. filia Muzeum w Oporowie,
otwarte 20 wrze�nia, w trzydziest¹ rocznicê walk nad Bzur¹. Zorganizowana
z tej okazji uroczysto�æ zgromadzi³a wielkie rzesze by³ych ¿o³nierzy Armii
Poznañ i Pomorze, a u�wietni³ j¹ obecno�ci¹ genera³ Roman Abraham, dowódca
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Odby³o siê wówczas widowisko plenerowe
pt. �Ballada o tamtych dniach�, wystawione przez Pañstwowy Teatr Ziemi
£ódzkiej. (...)
(...) Nowe nadzieje na utworzenie muzeum regionalnego zrodzi³y siê w 1972 r.
w wyniku sesji popularno-naukowej pt. Pa³ac Saski - rezydencja podró¿na
króla Augusta III w Kutnie, podczas której w³adze miejskie i konserwator
wojewódzki zaakceptowali pomys³ przeznaczenia pa³acu na siedzibê muzeum.
Sesjê po³¹czon¹ z wystaw¹ czasow¹ na ten sam temat, zaprojektowan¹ przez
Krystynê Brzozowsk¹, zorganizowali w salach Biblioteki Powiatowej dyrekcja
Muzeum w Oporowie i dyrektor Biblioteki Jan Marciniak oraz dzia³acze
Komisji Opieki nad Zabytkami. Obradom przewodniczy³a Gra¿yna Kin-
Majewska (obecnie Kin-Rzymkowska), dyrektor Muzeum w Oporowie, a refe-
rat zawieraj¹cy historiê pa³acu opracowa³ i wyg³osi³ Mariusz Wieczorkowski,
przewodnicz¹cy Kutnowskiej Komisji Opieki nad Zabytkami, który odnalaz³
w literaturze fachowej wiadomo�ci na temat pa³acu i jego pierwotnego prze-
znaczenia. Kwestie prawne zwi¹zane z mo¿liwo�ci¹ przejêcia pa³acu na
muzeum omówi³a Urszula Macher, kierownik Biura Notarialnego w Kutnie.
W obradach brali udzia³ przedstawiciele w³adz partyjnych i administracyjnych,
w tym tak¿e naczelnik miasta Adam Karasiñski. (...)
(...) W maju 1981 r., w czê�ciowo udostêpnionych pomieszczeniach ratusza,
zagospodarowanych meblami z Oporowa, zaczêli pe³niæ dy¿ury cz³onkowie
Komitetu Za³o¿ycielskiego i pracownicy Muzeum w Oporowie.
Mie�ci³y siê w nim jeszcze biura Urzêdu Finansowego, Kasa Miejska i Urz¹d
Stanu Cywilnego. Opró¿nione przez Urz¹d Miasta pomieszczenia zosta³y szybko
zagospodarowane, poniewa¿ interesowa³y siê nimi równie¿ inne organizacje
spo³eczne, które mog³y je zaj¹æ. Zaaran¿owany przez pracowników Muzeum
w Oporowie sekretariat i magazyny mia³y s³u¿yæ kontaktom ze spo³eczeñstwem
kutnowskim w celu pozyskiwania eksponatów. Na siedzibê muzeum przezna-
czono oprócz ratusza, po³¹czony z nim budynek dawnego starostwa i Pa³ac
Saski. (...)
(...) Powo³anie Muzeum w Kutnie (w organizacji) przez Wojewodê P³ockiego
nast¹pi³o 19 pa�dziernika 1981 r. W³adze wojewódzkie opar³y proces tworzenia
nowego muzeum na czê�ci kadry pracowniczej i bazie materialnej placówki
oporowskiej, mnie powierzaj¹c spo³ecznie obowi¹zki dyrektora. Od 2 listopada
1981 r. zaczê³o funkcjonowaæ w ratuszu biuro muzeum, w którym zatrudni³am
na otrzymanych czterech etatach pierwszych pracowników: etnografa - Paw³a
Szymczaka (odszed³ po dwóch latach pracy), referenta - Krystynê Rzepkê,
rzemie�lnika - Kazimierza Augustyniaka, a pewien czas pó�niej g³ówn¹ ksiê-
gow¹ - Zofiê Nowack¹. W nastêpnych latach uda³o siê pozyskaæ nowe etaty
i poszerzyæ kadrê muzealn¹ o historyka sztuki - Janusza Pu�niaka, archeologa
- Sylwiê Stasiak, dokumentalistkê - Izabelê £ukawczyk-Jeske, pomocnika
muzealnego - Mariê Augustyniak. (...)
(...) Pierwszymi ofiarodawcami eksponatów spo�ród mieszkañców Kutna byli:
Eugenia Kurman, Walentyna Zdziubanowa, Wanda Tylkowska, Jan Buczyñski,
Kazimierz Wójcik, Leszek Aftowicz, Maria Walicka, Krystyna Wiaksa, Jan
Strug, Stanis³aw Mazurek, Helena Maku³a, Zofia Juraszus, Zdzis³aw Laskowski,
Janusz Stawicki, Bo¿ena D¹browa, Bogdan Dziankowski, Janina Jaruga. Prze-
kaza³y te¿ ró¿nego typu eksponaty Zak³ady Spirytusowe �Polmos�, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. J. Kasprowicza, Urz¹d Miasta i Biuro Geodezji i Terenów
Zielonych. Wnêtrza ratusza poddano pobie¿nie wykonanym remontom z fun-
duszów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby przystosowaæ je dla
potrzeb wystawienniczych oraz pomieszczenia magazynów i biur muzealnych.
Dla bezpieczeñstwa zbiorów okna parteru budynku zosta³y zaopatrzone w sty-
lowe kraty, które zaprojektowa³ ³ódzki architekt Janusz Nowacki.
Ju¿ od 1983 r. prezentowano spo³eczeñstwu kutnowskiemu wystawy czasowe,
upowszechniaj¹ce wiedzê o historii miasta, regionu oraz po�wiêcone dawnej
sztuce, etnografii i sztuce ludowej. Pierwsza wystawa otwarta 18 stycznia 1983
r. nosi³a tytu³ � Nabytki muzeum w latach 1981-1983� i zawiera³a m.in. dzie³a
sztuki, wyroby rzemios³a artystycznego i dokumenty. (...)
Gra¿yna Kin-Rzymkowska, Pocz¹tki organizacji kutnowskiego muzeum [w:]
Kutnowski Biuletyn Muzealny. Tom I, Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutno 2002

POCZĄTKI MUZEUM
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej i Spo³eczny Komitet
Opieki nad Starymi Grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie,
dzia³aj¹cy przy TPZK, uprzejmie informuje, ¿e dnia 1 i 2 listopada
2016 roku odbêdzie siê XIV kwesta na ratowanie starych grobów
(1 listopada w godzinach 10.00 � 16.00, 2 listopada w godzinach
12.00 � 16.00 ). W tym roku kwesta przeznaczona bêdzie na odre-
staurowanie obej�cia grobowego Marii i Maksymiliana Lucków
usytuowanego w sektorze 9 kutnowskiej nekropolii oraz kaplicy
Oyrzanowskich - jednego z najokazalszych, z zachowanych na
kutnowskim cmentarzu obiektów.

Dyrektorzy Muzeum Regionalnego w Kutnie
w latach 1981-2016

Gra¿yna Majewska pa�dziernik 1981 - grudzieñ 1986
Andrzej Urbaniak styczeñ 1987- sierpieñ 1990
Janusz Pu�niak sierpieñ 1990 - pa�dziernik 1990 (p.o.)

pa�dziernik 1990 - grudzieñ 1990 (dyrektor)
Andrzej Urbaniak styczeñ 1991 - grudzieñ 1991
Ma³gorzata Caban styczeñ 1992 - marzec 1992 (p.o.)
Maurycy ¯muda kwiecieñ 1992 - pa�dziernik 1992 (p.o.)

listopad 1992 - maj 1999 (dyrektor)
Sylwia Stasiak marzec 1999 - maj 1999 (p.o.)

maj 1999 - wrzesieñ 2001 (dyrektor)
Grzegorz Dêbski pa�dziernik 2001 - maj 2005
Pawe³ Szymczak czerwiec 2005 - styczeñ 2009
Grzegorz Skrzynecki luty 2009 - obecnie

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

Plakat z imprezy Muzeum Regionalnego w Kutnie: �320 uro-
dziny króla Augusta III Sasa�.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Kolejni odznaczeni to: Ma³gorzata Go³aszewska, Ma³gorzata Sieradzon,
Alicja Wojciechowska, Juliusz Sieradzon, Zygmunt Szadkowski - Z³ota
Odznaka �Zas³u¿ony w pracy PTTK w�ród m³odzie¿y�; Marianna
Kurz¹tkowska, Beata Kusiak, Ewelina Ko³om³ocka, Kornel Ko³om³ocki,
Andrzej ¯urawicz - dyplom Zarz¹du G³ównego PTTK; Magdalena
Górska, Adrianna Krukowska, Kamil Krukowski, Dariusz Kurz¹tkowski
- dyplom Oddzia³u PTTK. Dziewiêcioletniemu Witkowi Borowskiemu
uroczy�cie wrêczono Odznakê Tropiciela Przyrody w stopniu br¹zowym,
srebrnym i z³otym oraz Odznakê Siedmiomilowe Buty w stopniu srebr-
nym i z³otym (foto obok).
W roku jubileuszowym wydano, przy wsparciu finansowym Powiatu
Kutnowskiego, publikacjê pt. �Wierszem pisane wêdrówki turystyczne
po powiecie kutnowskim� napisan¹ przez Krystynê Dolat i Jana Jerzego
Jó�wiaka, która zdoby³a II nagrodê w X edycji ogólnopolskiego konkursu
ZG PTTK ph. �Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w Polsce�.
To wydawnictwo, prezentacja nagrodzonej pracy w internecie przez
Starostwo Powiatowe w swojej  �Galerii�, na stronie internetowej Urzêdu
Miasta Kutna, Kutnowskiego Centrum Informacji, artyku³y w gazecie
lokalnej �Powiatowego ¯ycia Kutna�, wzbogaci³o jubileusz 105-lecia
Oddzia³u PTTK, który obchodzimy w roku 2016. 24 wrze�nia 2016 roku
cz³onkowie Oddzia³u PTTK w Kutnie zorganizowali ju¿ IX z kolei Gwia�-

DBAJMY O STARE GROBY

dzisty Zlot do Kutna �Szlakami walk nad Bzur¹�, przy wsparciu finanso-
wym prezydenta miasta Kutna. Celem rajdu by³o odwiedzanie miejsc
pamiêci zwi¹zanych z kampani¹ wrze�niow¹ 1939 r. W miejscowo�ciach
powiatu kutnowskiego, w których znajduj¹ siê cmentarze z kwaterami
¿o³nierskimi, uczestnicy rajdu zapalali znicze i chwil¹ ciszy oddawali ho³d
poleg³ym. Uczestnicy rajdu otrzymali plakietki z wizerunkiem pp³ka
Stanis³awa Kurcza - dowódcy 37 pu³ku piechoty w okresie marzec-wrzesieñ
1939 roku. W zorganizowaniu Zlotu brali udzia³: Zygmunt Szadkowski,
Bogumi³ Go³aszewski, Ma³gorzata Go³aszewska, Ewelina Ko³om³ocka,
Tomasz Wieczorkowski, Andrzej ¯urawicz. Pomoc przedmedyczn¹
zabezpieczyli harcerze ZHP Kutno. 1 pa�dziernika 2016 roku odby³ siê
rajd rowerowy zorganizowany przez Bogumi³a Go³aszewskiego i Tomasza
Wieczorkowskiego - cz³onków Oddzia³u PTTK w Kutnie. Trasa przygo-
towana przez Tomasza Wieczorkowskiego bieg³a przez Kutno - Szczyt -
Dobrzelin - Oporów. W Oporowie uczestnicy zwiedzili zamek, ko�ció³,
cmentarz z przewodnikiem Bogumi³em Go³aszewskim. Go�æmi rajdu by³
Klub �Zamkowych Cyklistów� z Przedcza, który wspólnie uczestniczy³
w grillowaniu kie³basek nad oporowskim stawem. Przeprowadzono kon-
kurs na temat walk nad Bzur¹ i najlepszych nagrodzono upominkami.
Nastêpnie tras¹ przez Stanis³awów, Muchnice, Sójki, las Raciborowski
cykli�ci dotarli do Kutna, do parku Wiosny Ludów, gdzie nast¹pi³o pod-
sumowanie i zakoñczenie rajdu rowerowego. Przejechano 50 km.

Obchody Jubileuszu zakoñczy³y siê bardzo mi³ym akcentem ze strony
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa £ódzkiego z Departamentu
Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki. W pa�dzierniku 2016 roku nad-
szed³ na adres Zygmunta Szadkowskiego - prezesa Oddzia³u PTTK
w Kutnie list gratulacyjny od Marsza³ka Województwa £ódzkiego Witolda
Stêpnia: �W zwi¹zku z 65 rocznic¹ powstania Oddzia³u PTTK w Kutnie
sk³adam na rêce Pana Prezesa serdeczne gratulacje dla wszystkich osób
zaanga¿owanych w promowanie walorów Ziemi Kutnowskiej. Kutnowski
oddzial Towarzystwa wspiera lokaln¹ turystykê i promuje walory regionu
nie tylko od 65 lat, ale od 105! Ju¿ w 1911 roku powsta³o w Kutnie
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które da³o pocz¹tek dzisiejszej
organizacji, s³yn¹cej z przewodników, �wietnie znaj¹cych przepiêkny,
bogaty w pomniki dziedzictwa narodowego teren. Piêkne jest równie¿ to,
¿e w niepowtarzalny sposób potraficie utrwalaæ to w publikacjach oraz
przekazywaæ zchwyt swoj¹ Ma³¹ Ojczyzn¹ podczas licznych imprez dla
dzieci, mlodzie¿y i doros³ych.
W³adzom i cz³onkom kutnowskiego PTTK ¿yczê w zwi¹zku z Jubile-
uszem niezmiennego zapa³u do przekazywania pasji turystycznej nastêpnym
pokoleniom oraz udanego �wêdrowania przez ¿ycie�.

Krystyna Dolat
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Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm, Bass
15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac na cmentarzu w Kut-
nie przy 1 bramie. Tel. 667-218-122
Sprzedam kominek do zabudowy.
Tel.609-570-897
Sprzedam mieszkanie 58 m2

w centrum Kutna. Tel. 663-450-741
Sprzedam mieszkanie M3 (40 m2)
z ceg³y, w ̄ ychlinie, 3 piêtro, niski
czynsz. Tel. 604-436-783
Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe
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 remon-
cie + gara¿ i dzia³ka 446 m2. Tel.
797-693-339
Sprzedam mieszkanie w³asno�cio-
we 65,85 m2 (3p+k i CO) w ̄ ychli-
nie, gotowe do zamieszkania. Tel.
603-194-219 lub 605-350-080
Zamieniê mieszkanie TBS
(p+k+wc) 30 m2 na wiêksze lub
podobne. Tel. 507-348-648

SPORTOWE PRZE¯YCIE

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M-5 (72,9 m2), dwukondy-
gnacyjne, dwa balkony, IV piêtro.
wymienione okna. Kutno, ulica
Podrzeczna. Tel. 691-997-360
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków. Tel.
605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m2

w miejscowo�ci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ul Jagielloñskiej � mieszka-
nia 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605-
991-655
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

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

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

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

Tel. 507-072-007

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
Sprzedam 6,2 ha ziemi, Piwki
ko³o Kutna. Tel. 605-830-684

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

Podobnie jak w ubieg³ym roku w finale ekstraligi baseballu MKS �Stal�
BiS Kutno rywalizowa³ z zespo³em �Centaury� Warszawa. Niestety
w pierwszym jak i w drugim spotkaniu, kutnowska Stal odnotowa³a na
swoim koncie pora¿kê. Po bardzo zaciêtych i wyrównanych meczach
zespó³ z Warszawy obj¹³ prowadzenie w rywalizacji do trzech zwyciêstw
2:0. Tym razem atak baseballistów z Kutna powstrzymali miotacze �Cen-
taurów� - Mike Renery i Caughty Trevor. Mecze zakoñczy³y siê wyni-
kiem 3:1 oraz 2:1 dla go�ci ze stolicy. Po nieudanych dla zespo³u z Kutna
spotkaniach, baseballi�ci Stali przed³u¿yli swoje nadzieje na kolejny
tytu³ mistrzowski pewnie wygrywaj¹c spotkanie numer trzy. W tym spo-
tkaniu szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê Mateuszowi Serafinowi (solo
HR), GracjanowiBieleckiemu (2 run HR) i po raz kolejny miotaczowi
Lwów � Jakubowi Nadolskiemu. Dziêki odniesionemu zwyciêstwu Stal
uzyska³a kolejn¹ szansê na wygran¹ w spotkaniu numer cztery. Niestety,
kolejne spotkanie nie u³o¿y³o siê jednak po my�li baseballistów z Kutna.
Wy�mienita dyspozycja w tym dniu miotacza z �Centaurów� � Trevora
Caughtego zapewni³a zwyciêstwo Warszawie 1:0. Pomimo bardzo dobrej
grze Lwów w ataku przeciwnicy nie dali sobie wyrwaæ wygranej i nie
pope³nili ani jednego b³êdu w tym meczu. Kutnowscy baseballi�ci walcz¹c
do samego koñca spotkania nie dali rady doprowadziæ do remisu i tym
samym po rozegranym spotkaniu przegrali rywalizacjê w grze do trzech
zwyciêstw 3:1. Tytu³ mistrza Polski w sezonie 2016 powêdrowa³ zatem
do dru¿yny WUKB �Centaury� Warszawa, a I wicemistrzem Polski zosta³
zespó³ MKS �Stal� BiS Kutno. Warto wspomnieæ, i¿ dru¿yna kutnowska
w tym sezonie wyst¹pi³a w ca³kiem nowym zestawieniu. Zrezygnowano
bowiem z gry siedmiu obcokrajowców, a uzupe³niono team do�wiadczo-
nymi zawodnikami, którzy powrócili do gry. Ponadto szansê na grê
w ekstralidze otrzymali tak¿e kutnowscy juniorzy.

“KUTNO” WICEMISTRZEM POLSKI

Sk³ad wicemistrzów Polski dru¿yny MKS �Stal� BiS Kutno: Jakub Kola-
siñski, Mariusz Grzanowski, Jakub Wojtczak, Robert Matecki, Artur Wojt-
czak, Kacper Kamiñski, Gracjan Bielecki, Rados³aw Jó�wiak, Krzysztof
Piotrowski, Serafin Mateusz, Jakub Nadolski, Dominik Gajdziñski,
Kacper Cichowski, Pawe³ Agacki, Maciej Wróblewski, £ukasz Dom¿a³,
Micha³ Wasiak, Damian Tuzikowski i Mateusz Nowicki. Trenerem
dru¿yny jest Marcin Smakowski, asystentem trenera Andrzej Pietrzak,
a kierownikiem zespo³u Rafa³ Gajdziñski.    Marcin Smakowski

Zespó³ kutnowskiej �Stali� po rozegraniu sezonu zasadniczego zajmowa³
II miejsce w tabeli. Baseballi�ci rozpoczêli swoje zmagania w fazie play-
off rozgrywek ekstraligi. Zestaw par pó³fina³owych wygl¹da³ nastêpuj¹co:
WUKB �Centaury� Warszawa � KS �Barons� Wroc³aw, oraz MKS �STAL�
BiS Kutno � KS �Silesia� Rybnik. W pierwszym spotkaniu �Stal� nie
da³a rywalom wiêkszych szans, wygrywaj¹c pewnie 9:2. Bardzo dobry
wystêp na swoim koncie w tym meczu zapisa³ kutnowski miotacz Jakub
Nadolski, który nie pozwoli³ zawodnikom Silesii na podjêcie równej walki.
Tym samym w rywalizacji do trzech zwyciêstw Stal objê³a prowadzenie
1:0. W kolejnym spotkaniu bardzo dobra postawa narzucaj¹cego kutnow-
skiej dru¿yny Artura Wojtczaka przyczyni³a siê do pewnej wygranej
baseballistów z Kutna, a mecz zakoñczy³ siê wynikiem 6:3. W pierwszym
jak i drugim spotkaniu ca³y zespó³ prezentowa³ wysok¹ formê gry w obronie
i ataku. Awans zespo³u do fina³u ekstraligi zawodnicy MKS-u zapewnili
sobie ju¿ po rozegraniu trzeciego spotkania w Rybniku. Lwy po emocjo-
nuj¹cym spotkaniu pokona³y Silesiê 3:2 i w rywalizacji do trzech zwy-
ciêstw zwyciê¿y³y 3:0. Po raz kolejny znakomite zawody na górce miotacza
rozegra³ Jakub Nadolski, a wspania³y prezent na 21 urodziny sprawi³
sobie Jakub Wojtczak, odbijaj¹c (2 run HR), co zapewni³o 2 punkty dla
Stali. Autorem trzeciego obiegu w meczu by³ Maciej Wróblewski, który
po jedynym w tym spotkaniu b³êdzie przeciwnika zdoby³ upragnione
zwyciêstwo. Warto wspomnieæ, ¿e zespó³ z Rybnika skorzysta³ w tym
spotkaniu z gry trzech obcokrajowców oraz miotacza trenuj¹cego grê
w baseball w USA.

Policyjne akcje
W akcji �Prêdko�æ� kutnowscy
policjanci ujawnili 59 wykroczeñ
i na³o¿yli 56 mandatów. W  czasie
dzia³añ �Pasy� (u¿ywanie pasów
bezpieczeñstwa i fotelików ochron-
nych dla dzieci) ujawniono 51 wy-
kroczeñ. W akcji �Niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego�,
ujawniono 27 wykroczeñ. Za�
w akcji �Alkohol i narkotyki� skon-
trolowano 376 kierowców.

Denaci
W £¹cku, 32-letni kutnianin, zosta³
pora¿ony pr¹dem i zmar³. Wed³ug
Pañstwowej Inspekcji Pracy w P³ocku
kutnianin, pracuj¹cy dla jednej
z firm energetycznych, zgin¹³ podczas
wykonywania pracy na wysoko�ci.
W Kutnie, na ulicy Jana Paw³a II
przy stacji transformatorowej, Stra¿
Miejska znalaz³a zw³oki bezdom-
nego mê¿czyzny.

Dealer!
W Kutnie, na placu Wolno�ci, po-
licjanci zatrzymali 38-letniego kut-
nianina. W kieszeni, w torebce
foliowej, mia³ haszysz, a w miej-
scu zamieszkania zabezpieczono 50
gramów amfetaminy i 14 marihu-
any. Za posiadanie znacznej ilo�ci
�rodków odurzaj¹cych grozi mu do
10 lat odsiadki.

Wywrotka
Na Drodze Krajowej nr 91, w po-

bli¿u Kro�niewic, kieruj¹cy ciê¿a-
rówk¹ przewo¿¹c¹ wêgiel straci³
kontrolê nad pojazdem i wywróci³
auto.

Auto w ¿ywop³ocie
W Gnojnie, gmina Kutno, dostawczy
Fiat Ducato jad¹cy od strony Pod-
czach nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
prawid³owo jad¹cej od strony Wro-
czyn Toyocie. Po zderzeniu Fiat
wjecha³ w ¿ywop³ot posesji. Pasa-
¿erka auta  osobowego zosta³a
odwieziona do szpitala. Niedawno
w tym samym miejscu w podobnym
wypadku zginê³a kobieta.

Wycinka
Policjanci z Kro�niewic zatrzymali
42-latka , który nielegalnie wyci¹³
kilka drzew. Policjantów powiado-
mi³a Stra¿ Le�na, która w budyn-
kach gospodarczych zatrzymanego
znalaz³a pociête drewno. Warto�æ
nielegalnej wycinki to 1000 z³otych.

Na dwóch gazach
W Kutnie, na ulicy £êczyckiej,
policjanci zatrzymali 37-latka
z Kutna, który kierowa³ Peugeotem
z 2,6 prom. alkoholu w organizmie.
W Leszczynku policjanci zatrzy-
mywali auto Volvo. Mimo sygna-
³ów kierowca nie zatrzyma³ siê. Nie
zatrzyma³ siê równie¿ na skrzy¿o-
waniu dróg krajowych nr 60 i 92
i przejecha³ na czerwonym �wietle.
Z ulicy £êczyckiej skrêci³ w Ma-

tejki, gdzie uderzy³ w drzewo i za-
cz¹³ uciekaæ pieszo. Po zatrzymaniu
okaza³o siê, ¿e 19 latek mia³ 1,3
promila alkoholu w organizmie
i przewozi³ 4 innych mê¿czyzn.
Wszyscy byli pijani.
W Kutnie na ulicy Rejtana moto-
rowerzysta na widok policjantów
zacz¹³ uciekaæ. Wy³¹czy³ �wiat³a
i wyra�nie przyspieszy³. W koñcu
porzuci³ skuter i zacz¹³ uciekaæ
pieszo. Okaza³o siê, ¿e 34-latek
mia³ prawie 2 promile alkoholu
w organizmie.

Pod samochód
W Pasiece piesza mieszkanka Kut-
nowskiego, maj¹ca 2,2 promila
alkoholu w organizmie, wpad³a pod
nadje¿d¿aj¹cy Opel Corsa. Dozna³a
urazu nogi. Kieruj¹cy by³ trze�wy.

Internetowe oszustwo
W Pniewie, gmina Bedlno, oszust
oferuj¹c na portalu aukcyjnym ramê
motocyklow¹ pobra³ zaliczkê 400
z³otych od zamawiaj¹cego. Jak
zwykle do tej pory zamówienia nie
zrealizowa³.

Skutek nieuwagi
W Kro�niewicach, na ulicy Targowej,
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
mieszkanki powiatu kutnowskiego
z torebki ukrad³ portfel ze 100
z³otymi.
W Kutnie, na targowicy przy ulicy
Narutowicza, z³odziej wykorzystu-

j¹c nieuwagê pokrzywdzonej
ukrad³ portfel z pieniêdzmi (60 z³o-
tych) mieszkance Kutna, a innej
portfel z pieniêdzmi 180 z³otych.
W ̄ ychlinie, przy ulicy 1-go Maja,
z pozostawionej w mieszkaniu
znajomych torebki damskiej z³o-
dziej ukrad³ portfel z pieniêdzmi
120 z³otych.
W Kutnie, na targowicy przy ulicy
Narutowicza, z³odziej wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonego i po
przeciêciu kurtki ukrad³ dowód
osobisty i 150 z³otych.

Wandal
W podkutnowskim  Sierakowie
wandal uszkodzi³ zbiornik na zbo¿e
typu BIN i wybi³ szybê w reklamie
na szkodê mieszkañca powiatu
kutnowskiego.

Wszystko siê przyda
W Krzy¿anowie z³odzieje, po
wyciêciu siatki z trzech bram dwu-
skrzyd³owych, ukradli 12 elemen-
tów siatki o wymiarach 100 x 220
cm (warto�æ 1000 z³otych).

�miertelny wypadek
W Pleckiej D¹browie, gmina Bedlno,
64-letni kierowca ciê¿arówki
Renault Magnum z £owickiego
�miertelnie potr¹ci³  46-letni¹
kobietê, mieszkankê powiatu kut-
nowskiego. Wypadek mia³ miejsce
na prostej drodze, a kierowca by³
trze�wy.

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

SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

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

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

Sprzedam dom 100 m2 na dzia³ce
800 m2, lub zamieniê na M-3
w Kutnie. Tel. 664-884-957
Sprzedam dom 120 m2, wszystkie
media, dzia³ka 600 m, os. Olimpij-
ska. Tel. 601-866-642
Sprzedam lub zamieniê na bloki
w Kutnie dom piêtrowy 150 m2

w centrum Kro�niewic. Tel. 663-
495-985
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
i budynek gospodarczy w Pleckiej
D¹browie. Tel. 783-112-775
Sprzedam zadban¹ dzia³kê rekre-
acyjn¹ 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 tanio palmê (ok. 2 m
wysoko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam zamra¿arkê. Stan dobry.
Tel. 607-754-736
Sprzedam dywan 140x185, szafkê
buk 100x40x40, pó³kê 120x30x20,
umywalkê z podpórk¹ i rower sta-
cjonarny. Tel. 669-48-072, po 15.00
Sprzedam solidne meble i laptopa.
Tel. 601-895-777
Sprzedam naro¿nik + dwa fotele,
stan b. dobry. Tel. 692-069-510
Sprzedam kuchniê elektryczno-
gazow¹ Amika w dobrym stanie.
Tel. 24 285-12-80
Sprzedam wersalkê skórkow¹ roz-
k³adan¹ w tym dwa pojemniki na

po�ciel, stan dobry, cena do uzgod-
nienia. Tel. 781-640-283
Sprzedam naro¿nik + dwa fotele,
stan b. dobry. Tel. 692-069-510
Sprzedam wózek Inwalidzki elek-
tryczny. Tel. 609-582-817

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

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

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Pi³ka no¿na

Koszykówka Podnoszenie ciê¿arów

Kolejny du¿y sukces odniós³ kutnowski mistrz w tej dyscyplinie sportu.
Tym razem popularny Antoni, startuj¹c w kategorii wiekowej 60-65 lat
i wagowej do 67,5 kg, podniós³ 130 kg i zaj¹³ pierwsze miejsce w nie-
mieckim Herzbergu zdobywaj¹c tytu³ mistrza �wiata. W tych dobrze zor-
ganizowanych zawodach - Federacji WUAP w martwym ci¹gu - bra³o
udzia³ 380 zawodników z kilkudziesiêciu pañstw. Gratulujemy mastersowi
Antosiowi i podziwiamy!

KALIŃSKI NAJLEPSZY

Mówi Maciej Sapiejka � specjalnie dla �P¯K�: �Moj¹ pasj¹ jest ¿eglar-
stwo, które uprawiam od 9 roku ¿ycia (obecnie mam 21 lat). By³em
reprezentantem Polski w klasach optimist oraz laser. Obecnie jestem cz³on-
kiem kadry narodowej w olimpijskiej klasie 470, na której ¿egluje wraz
z Adamem Krefftem. W bie¿¹cym roku zdobyli�my tytu³ Mistrza Polski
w sprintach oraz tytu³y Mistrza Polski Seniorów oraz M³odzie¿owców.
Pierwszy - wywalczyli�my podczas Volvo Gdynia Sailing days w lipcu,
a dwa nastêpne - w Gdañsku pod koniec wrze�nia. Naszym obecnym
celem jest przygotowanie do przysz³orocznych Mistrzostw �wiata oraz
Europy, a docelowym - start w Igrzyskach w Tokio�.

MISTRZ MACIEJ
Bohater naszego artyku³u zwi¹zany
jest - i to mocno - z Kutnem. Jego
tata Dariusz tu siê urodzi³ i chodzi³
do szko³y podstawowej i �redniej.
To absolwent Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni (komandor
porucznik). Selekcjoner (!) repre-
zentacji Wojska Polskiego na
mistrzostwa Europy, �wiata, Olim-
piady. Ojciec kmdr. Dariusza
Sapiejki to znany spo³ecznik i sa-
morz¹dowiec Zdzis³aw Sapiejka.
Jest dumny z utalentowanego wnuka
Macieja, który jest przysz³o�ci¹
i nadziej¹ polskiego ¿eglarstwa.

Ale¿ mecz, ale¿ widowisko futbolowe, ale¿ emocje! Do naszego miasta,
na Stadion Miejski imienia Henryka Tomasza Reymana, �zawita³� w naj-
silniejszym sk³adzie utytu³owany Sokó³ Aleksandrów £ódzki graj¹cy jeszcze
niedawno w II lidze centralnej, a obecnie w III ³ódzko-mazowieckiej.
Zmierzy³ siê on w IV rundzie Pucharu Polski regionu ³ódzkiego z benia-
minkiem IV ligi ³ódzkiej KS Sand Bus Kutno. Przed tym spotkaniem
faworytem by³ zespó³ trenera Piotra Kupki. Jednak¿e podopieczni S³awo-
mira Ryszkiewicza nie ulêkli siê rutynowanego przeciwnika i podjêli
walkê. I to jeszcze jak¹! Grali ambitnie i to na wszystkich pozycjach.
Go�cie tylko wyra�nie przewa¿ali przez pierwsze 15 minut. Pó�niej spo-
tkanie by³o w miarê wyrównane. Gospodarzy trzeba podziwiaæ i nagrodziæ
du¿ymi brawami. Przegrywali ju¿ 0:2, mieli piêæ pewnych sytuacji na
gole (wszystkie zmarnowane) i siê nie za³amali. A ostatnie 7 minut
(z doliczonym czasem) by³o wrêcz dramatyczne, choæ zakoñczone happy
endem. Dru¿yna przyjezdnych zdoby³a pierwsz¹ bramkê w 13 minucie
po rajdzie Mariusza Zasady, a drug¹ w 62 strzeli³ Patryk Pietrasiak. W 87
minucie, po faulu na Mariuszu Jakubowskim na polu karnym, pewnie
jedenastkê wykorzysta³ Bartosz Kaczor. O 3 minuty przed³u¿y³ 2 po³owê
meczu I ligowy arbiter Tomasz Radkiewicz. Gdy siê koñczy³a, wyrównu-
j¹cego gola zdoby³ dobrze graj¹cy w tym meczu Kaczor. Nast¹pi³a
dogrywka 2x15 minut. By³a ona bez bramek. Potem ju¿ by³y rzuty karne,
które bezb³êdnie (!) wykorzystuj¹ kutnowscy zawodnicy: Mariusz Jaku-
bowski, Oskar Szumer, Bartosz Kaczor, Rafa³ Serwaciñski i Bartosz Placek.
Team Soko³a strzela³ te¿ skutecznie, ale w pi¹tej kolejce strza³ do�wiad-
czonego Micha³a Wrzesiñskiego w piêknym stylu obroni³ Micha³ Soko-
³owicz i � niespodzianka in plus. Kutnianie s¹ w V rundzie Pucharu
Polski Ziemi £ódzkiej. Brawa, brawa! Tak dobrze graj¹cy zespó³ S³awomira
Ryszkiewicza chcieliby�my zawsze ogl¹daæ (wybaczamy � tym razem �
nieskuteczno�æ!). Szkoda tylko, ¿e ten wspania³y mecz ogl¹da³a garstka
widzów. Przestraszy³o ich na pewno zimno, silny wiatr i deszcz. Niech
¿a³uj¹, bo na boisku by³o � gor¹co. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e te
kilkadziesi¹t osób zrobi³o �wietny doping, co rzadko siê u nas zdarza³o.
Nastêpny mecz pucharowy z Andrespoli¹ 26.10, godz. 14:30 w Kutnie.

AWANS „KUTNA”

�wietnie zaprezentowa³a siê w 13 ligowym spotkaniu w Poddêbicach
dru¿yna S³awomira Ryszkiewicza pokonuj¹c miejscowy Ner i to zdecy-
dowanie (a mówi¹, ¿e �13� jest pechowa). Mo¿na zdecydowanie powie-
dzieæ i napisaæ, ¿e po sukcesie pucharowym z Soko³em Aleksandrów
£ódzki podnios³o siê wyra�nie morale kutnowskiego teamu. Pierwsza
po³owa meczu wrêcz koncertowa. Gospodarze byli zaskoczeni tak dobr¹
postaw¹ go�ci, którzy dyktowali warunki gry. Kolejny dobry mecz roze-
gra³ Rafa³ Serwaciñski, który zdoby³ swoj¹ bramkê ¿ycia z 35 metrów,
przy której do�wiadczony Szymon G¹siñski nie mia³ nic do powiedzenia.

Ner Poddêbice - KS Sand Bus Kutno 1-3 (0-3)
0:1 Rafa³ Serwaciñski (6), 0:2 Adam Grisgraber (38), 0:3 Grisgraber (44),
1:3 £ukasz Dynel (85).  Kutno: Soko³owicz, Placek, Kaczor, Nizio³,
Szumer, Peri¿ok (60 Góralczyk), Jakubowski (88 Terentiev), Serwaciñski,
Sobczak (73 Grzegorek), Zagajewski (80 Kierus), Grisgraber.

DOBRY I WYGRANY MECZ

Po trzech przegranych meczach podopieczni trenera Krzysztofa Szablow-
skiego odnie�li pierwsze zwyciêstwo w mistrzostwach II ligi (gr. B). I to
zas³u¿enie! Graj¹ z meczu na mecz coraz lepiej. Przewa¿ali przez 35 minut,
6 razy zmienia³o siê prowadzenie, a 3-krotnie by³ remis. Go�cie z Radomia
(rezerwy ekstraligowej Rosy) byli zdecydowanie s³absi od ambitnych
gospodarzy.

KKS Pro Basket Kutno � Rosa Sport Radom 79:68
(w kwartach: 19:15, 19:16, 27:29, 14:8)

Kutno: Micha³ Kowalewski 6 (2x3), Robert  Rejniak 3, Filip Pruefer 3,
Kacper Grzesiowski 5, January Sobczak 3, Hubert Stopierzyñski 9, Szymon
Pawlak 20 (4x3), Maciej Wiliñski 2, Damian Pogoda 12, Arkadiusz
Kobus 16 (3x3).
Nastêpny mecz w Kutnie sympatyczni kutnianie rozegraj¹ 26 pa�dziernika
(�roda) o godz. 18.00 z liderem tabeli Syntexem Ksiê¿akiem £owicz �
derby regionu ³ódzkiego!

HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO KUTNA

Wydawa³o siê to wrêcz nieprawdopodobne, a sta³o siê autentyczne! Do
Kutna na mecz mistrzowski w ekstraklasie przyjecha³ utytu³owany
zespó³ z Zielonej Góry � aktualny mistrz Polski, reprezentant kraju
w Eurolidze. Kibice ¿yli tym spotkaniem. Mecz jednak... nie odby³ siê,
gdy¿ dru¿yna go�ci nie mia³a w sk³adzie 6 miejscowych, czyli Polaków.
By³ w protokole ujêty szósty co prawda Wojciech Majchrzak, ale nie by³o
go w hali SP nr 9 w Kutnie. Regulamin Polskiej Ligi Koszykówki (roz-
dzia³ 6, paragraf 13, podpunkty 34,35) wyra�nie mówi, ¿e zespó³ musi
mieæ minimum 6 koszykarzy polskich. Je¿eli nie ma, czeka siê 60 minut
na uzupe³nienie sk³adu, a po tym czasie � jak nie ma pozytywnego efektu
� walkower! I tak te¿ siê sta³o!

BLAMAŻ DZIAŁACZY STELMETU

Polfarmex otrzyma³ 2 punkty i 20 ma³ych. Jednak nie takiego zwyciêstwa
oczekiwali kutnowscy mi³o�nicy basketu. Pope³niæ taki b³¹d � i to w dru-
¿ynie wielokrotnie najlepszego teamu w Polsce � to wrêcz skandal! Moi
rozmówcy � komisarz meczu Wies³aw Zych i �wietni arbitrzy: Marek
Æmikiewicz, Maciej Kotulski i Grzegorz Czajka podkre�lali, ¿e w kilku-
nastoletniej ich prê¿nej dzia³alno�ci, to pierwszy taki przypadek. Oby by³
on ostatni! Szkoda zawodników, kibiców � i pieniêdzy! Na zdjêciu:
reprezentant Stelmetu i Polski Adam Hrycaniuk w rozmowie o tym
wydarzeniu z Mikem Fraserem (Polfarmex).

Lekkoatletyka

Deszcz oraz przenikliwe zimno to warunki z jakimi musieli sobie daæ
radê reprezentanci Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kutnie w Finale Wojewódzkim
Ligi Lekkoatletycznej. Zawody odby³y siê w Be³chatowie, a organizatorem
by³ £ódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy. Dziewczêta z 1041 pkt. zajê³y
VII miejsce, za� ch³opcy uzyskuj¹c 982 pkt. zajêli XI miejsce. O tak
niskim miejscu reprezentacji mêskiej �Staszica� zadecydowa³ b³¹d w biegu
rozstawnym 4x100 m, którego zawodnicy ZS Nr 1 w Kutnie nie ukoñczyli.
W rywalizacji ch³opców wyst¹pi³o 12 szkó³ z województwa ³ódzkiego
(mistrzów i wicemistrzów zawodów rejonowych), za� dziewcz¹t 11. Na
wyró¿nienie zas³uguje: III miejsce Justyny Serek w pchniêciu kul¹ z wy-
nikiem 8,67 m;  IV m Izabeli Drabik w biegu na 800 m z bardzo dobrym
wynikiem 2.30,03 min; IV m Marka Andrysiaka w biegu na 100 m z wyni-
kiem 12,00 s.; IV m Rados³awa Gajdy w skoku w dal z wynikiem 5,80 m.
Klasyfikacja koñcowa dziewcz¹t:
1. SMS Aleksandrów ³ódzki 1327 pkt.
2. ZSP w Kleszczowie 1210 pkt
3. XXXI LO w £odzi 1124 pkt
4. II LO w Sieradzu 1110 pkt
5. II LO w Radomsku 1081 pkt.
6. ZS Nr 3 w Skierniewicach 1049 pkt.
7. ZSNr 1 im. St. Staszica w Kutnie 1041 pkt
8. I LO w £odzi 1036 pkt.
9. II LO w Zduñskiej Woli 1024 pkt.
10. I LO w Opocznie 1000 pkt.
11. I LO w £êczycy   756 pkt.
Klasyfikacja koñcowa ch³opców:
1. SMS  Aleksandrów £ódzki 1371 pkt.
2. ZSP Nr 1 Opoczno 1147 pkt.
3. ZS JG  w £êczycy i I LO w Sieradzu 1127 pkt.
4. ZSP Nr 1 w Sieradzu 1123 pkt.
5. XLIII LO w £odz 1097 pkt.
6. ZSPP w Opocznie 1086 pkt.
7. ZSP w Kleszczowie 1061 pkt.
8. ZSE w Zduñskiej Woli 1052 pkt.
9. ZSP Nr 9 w £odzi 1034 pkt.
10. ZS Nr 3 w Kutnie 1007 pkt.
11. Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Kutnie   982 pkt.
12. ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim   981 pkt.
Nauczyciele reprezentacji Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kutnie � Mariusz
£ubiñski, S³awomir Podemski.

„STASZIC” W FINALE WOJEWÓDZKIM

Sztafety prze³ajowe by³y ostatnimi zawodami lekkoatletycznymi w tym
roku w ramach Licealiady. W rywalizacji dziewcz¹t  po raz kolejny bez-
konkurencyjne okaza³y siê dziewczêta z I LO PUL w Kutnie, za� w�ród
ch³opców zwyciê¿yli reprezentanci �Staszica�. W zawodach organizowanych
przez kutnowski MOSiR wziê³o udzia³ piêæ szkó³ z powiatu kutnowskiego:
I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie, I LO PUL w Kutnie, ZS Nr 1
im. St. Staszica w Kutnie, ZS Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie, oraz LO
im. A. Mickiewicza w ¯ychlinie. Trzy najlepsze szko³y w kategorii dziewcz¹t
oraz ch³opców otrzyma³y puchary oraz dyplomy.
Wyniki rywalizacji dziewcz¹t: 1. I LO PUL w Kutnie - 27,55 min.; 2. I LO
im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie - 29,29 min.; 3. ZSZ Nr 2 im.
A. Troczewskiego - 29,39 min.; 4. ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie
- 31:52 min. I LO PUL w Kutnie: Klaudia Brz¹ka³a, Marta Michalak,
Natalia Stêpniewska, Anita Szczech, Sandra Szczêsna, Agata Wodnicka,
Monika Ogiñska, Izabela Syska, Katarzyna Szab³owska, Lidia Wajer,
Julia Walczak, Kinga Hinz; nauczyciel � Agata Wi�niewska.
Wyniki rywalizacji ch³opców: 1. ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - 21,55 min.;
2. I LO PUL w Kutnie - 22,17 min.; 3. ZS Nr 4 im. Z. Balickiego
w Kutnie - 23,47 min.; 4. LO w ¯ychlinie - 24,33 min.; 5. I LO im. gen.
J.H. D¹browskiego w Kutnie - 25,40 min. Sk³ad ZS Nr 1 w Kutnie: Adrian
Walczak, Mateusz Maryniak, Wilanowski Dawid, Kamil Pawlak, Mateusz
Dêbowski, Damian Lewandowski, £ukasz Gralak, Karol Borkowski, Daniel
Wi�niewski, Patryk Zapa³owski; nauczyciel � S³awomir Podemski.

LICEALIADAW Radomsku rozegrano Mistrzostwa Kobiet Zrzeszenia Ludowe Zespo³y
Sportowe Województwa £ódzkiego. Wygra³a dru¿yna z Go³êbiewka, któr¹
trenuje aktywny dzia³acz LZS Wies³aw Filipowski. W pokonanym polu
basketowym � Klaudia Stoliñska, Maria Z³otowska, Lucyna Sawicka,
Martyna Goniarska, Weronika Bogdañska, Zuzanna Jêdrzejczak � pozo-
stawi³y ekipy z Radomska, Dzia³oszyna, Woli Krzysztoporskiej i Zelowa.
Sympatyczne panie - reprezentuj¹ce godnie Gminê Kutno � dedykowa³y
swoje zwyciêstwo zmar³emu przedwcze�nie przewodnicz¹cemu LZS Ziemi
Kutnowskiej �P. W³adys³awowi Soko³owi. Specjalne podziêkowania
nale¿¹ siê wójtowi Gminy Kutno Jerzemu Bryle za sponsorowanie prze-
jazdu na te udane zawody sportowe.

LUKS GOŁĘBIEWEK ZWYCIĘŻA!

NIESPODZIEWANA PORAŻKA
Mówi o niej prezes KKS Pro-Basket Kutno S,A. Mariusz Pi¹tek: �Zade-
cydowa³a o takim rezultacie doskona³a obrona zespo³u go�ci i indolencja
strzelecka naszego teamu. Na pewno du¿y wp³yw mia³a pauza w rozgryw-
kach �Polfarmex-u�. To jest tylko sport i czasem zimny prysznic jest
potrzebny�.

Polfarmex Kutno - AZS Koszalin 57:81
(w kwartach: 12:21, 14:21, 15:12, 16:27)

Kutno: Berisha 12, Kowalczyk 9, Mike Fraser 10, Wallace 8, Bartosz 5,
Sa³asz 2, Jarecki 3, Grochowski 3, January Sobczak 2, Gabiñski 2, Kobuz 1,
Szymon Pawlak 0

W kolejnej, mistrzowskiej kolejce do Kutna przyjecha³ wy¿ej notowany
w tabeli zespó³. Gospodarze nie dali mu ¿adnych szans. Byli po prostu lepsi.

KS Sand-Bus Kutno - W³ókniarz Zelów 3:0 (2:0)
Bramki: 1:0 - Roman Peri¿ok (37), 2:0 - £ukasz Góralczyk (43), 3:0 -
Kamil Zagajewski (90+3). Nastêpne mecze IV ligi: 29.10 w Dzia³oszynie
z Wart¹ i 5.11 w Kutnie (godz. 12:00) z Wart¹ Sieradz.

KS SAND−BUS ZWYCIĘŻA
Pi³ka no¿na
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 441

Has³o: A9-I9-A3-E5-C6-C7-K4-D7-M9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Poziomo: A-1. Nazwa hiszpañskiego wybrze¿a A-7. �... wszystko
u�miech twój� z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego B-9. Pan,
o którym �piewa Janusz Radek C-1. Ptak domowy (pantarka)
D-9. W piosence Golców �pêdz¹ po betonie� E-1. Kulszowa i to
bolesna E-5. Pieczenie w gardle G-1. Królewna z bajki lub szczyt
w Karkonoszach (1602 m) I-1. Miêdzynarodowy uk³ad o charak-
terze politycznym I-6. �... i dnie� nominowany do Oscara polski
film Jerzego Antczaka z Jadwig¹ Barañsk¹ i Jerzym Biñczyckim
J-9. G³o�ny film S. Stallone K-1. Faryzeusz L-9. ... powie�ci,
filmu lub rozmowy M-1. Miara powierzchni (ale zagraniczna)
M-5. Muzeum w Madrycie.

Pionowo: 1-A. W przeciwieñstwie do górala 1-I. ... Szachrajka
z wiersza 2-E. D�wig osobowy 3-A. Grzyb lub prze¿uwacz 3-I.
Zarz¹dza piwnic¹ win 4-F. Rodzaj egzaminu 5-A. Nie pchaj siê na
niego, je�li nie potrafisz (powiedzenie) 5-J. Kastrowany baran
6-E. Równikowa jaszczurka 7-I. Gatunek le�nej maliny 9-A. Szkol-
na bójka 9-I. Muza z lir¹ w rêce 11-A. Zarz¹dzana przez wójta
11-I. Przywidzenia 13-A. Pozwala szusowaæ z góry 13-I. Autor
s³ów popularnej piosenki �Rado�æ o poranku� (Filipinki).

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

By³ jedn¹ z gwiazd polskiej estrady bawi¹c¹ licznych mi³o�ników dobrej
zabawy podczas tegorocznego 42 �wiêta Ró¿y. Z przyjemno�ci¹ s³ucha
siê jego piosenek i ciep³ego � przyci¹gaj¹cego fanów muzyki � g³osu.
Grzegorz Hy¿y urodzi³ siê 27 maja 1987 roku w Gnie�nie. Pochodzi ze
skromnej i muzykalnej rodziny. Jego dziadek gra³ na akordeonie. Wujek
uczy³ go gry na gitarze, a ciotka � na dudach. Ukoñczy³ I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce imienia Boles³awa Chrobrego w Gnie�nie. Przez 10 lat treno-
wa³ capoeirê. Otrzyma³ stopieñ instruktorski w tej dziedzinie. Grzegorz
Hy¿y rozpocz¹³ swoj¹ karierê muzyczn¹ pod koniec sierpnia 2010 roku,
kiedy to po jednym z koncertów jam session w Poznaniu, wraz ze znajo-
mymi, za³o¿y³ zespó³ � BrytFunky�. Grupa ta rozpad³a siê jednak po roku
wspó³pracy, a wokalista zosta³ za³o¿ycielem i liderem Formacji �Grze-
gorz Hy¿y and Band�. W jej sk³ad weszli muzycy graj¹cy na co dzieñ w
takich grupach muzycznych jak: �Lans Vegas� czy �Whiskey River�.  S¹
to: gitarzysta Maciej Ja³owski, klawiszowiec Jakub Wilczek, perkusista
Damian Krawczyk i basista Grzegorz Nowak. W 2013 roku Grzegorz Hy¿y
wzi¹³ udzia³ w przes³uchaniach do trzeciej edycji telewizyjnego progra-
mu �X Factor�, na które uda³a siê równie¿ jego ¿ona Maja. Ma³¿eñstwo
wyst¹pi³o indywidualnie przed jurorami � Tatian¹ Okupnik, Jakubem
Wojewódzkim i Czes³awem Mozilem. Grzegorz Hy¿y zwi¹zany by³ z
wokalistk¹ Maj¹ Hy¿y, z któr¹ ma dwóch synów � bli�niaków. Para ta
pozna³a siê podczas jednego ze spotkañ ze znajomymi na karaoke. Oboje
przeszli do kolejnego etapu �X Factor�, którym by³ pó³fina³ tego popu-
larnego konkursu. Do fina³u jednak zakwalifikowa³ siê tylko Grzegorz
Hy¿y. Ostatecznie utalentowany wokalista zaj¹³ drugie miejsce przegry-
waj¹c jedynie z Klaudi¹ Gawor. W finale wyst¹pi³ w duecie z Rea Ga-
rveyem z zespo³u �Reamonn�. W kwietniu 2014 roku ukaza³ siê debiu-
tancki singel Grzegorza Hy¿ego �Na chwilê�, który dotar³ do pierwszego
miejsca polskiego zestawienia airplay. Utwór zapowiada³ pierwszy album
studyjny tego wokalisty pod tytu³em �Z ca³ych si³�, którego premiera
odby³a siê 27 maja 2014 roku. Wspó³autorem i wspó³producentem p³yty
zosta³ Bartosz Zielony. Wracaj¹c do tego sympatycznego ma³¿eñstwa,
które oddzielnie wyst¹pi³o w programie �X Factor� � to ono po finale
talent-show rozsta³o siê. Grzegorz Hy¿y 17 lipca ubieg³ego roku zawar³
zwi¹zek ma³¿eñski z prezenterk¹ telewizyjn¹ Agnieszk¹ Popielewicz, a
�lub tej pary odby³ siê w Rzymie w Pa³acu Senatorskim, na Kapitolu.
Mimo m³odego wieku Grzegorz Hy¿y ma na koncie artystycznym kilka
ju¿ presti¿owych nagród: �Najlepszy radiowy debiut� (2014 r.), �Najlep-
szy hit� � �Na chwilê� (2014) i �Fonograficzny debiut roku 2015� � �Fry-
deryki�. Przysz³o�æ przed nim du¿a. Jerzy Papiewski

Grzegorz Hy¿y w Kutnie

UTALENTOWANY WOKALISTA

Niedziela, 16 pa�dziernika 2016 r., by³ Europejskim Dniem Przywracania
Czynno�ci Serca. Ustanowi³a to Europejska Rada Resuscytacji. Celem tej
wa¿nej akcji jest podnoszenie �wiadomo�ci spo³ecznej o problemie
nag³ego zatrzymania kr¹¿enia (NZK) i upowszechnianie wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy osobie. G³ównymi adresatami tej akcji s¹
osoby w m³odym wieku, a wiêc  uczniowie szkó³ podstawowych. Mi³o
jest poinformowaæ, ¿e uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 w Kutnie �
jako jedyna szko³a w mie�cie � wziêli udzia³ w próbie oficjalnego bicia
rekordu Guinnesa w jednoczesnym prowadzeniu reanimacji kr¹¿eniowo-
oddechowej przez jak najwiêksz¹ liczbê osób. Do realizacji tego przed-
siêwziêcia, którym kierowa³a Lilinna Wo�niak, przyst¹pi³o piêæ grup
(³¹cznie 50 osób) wykonuj¹c zadanie na przygotowanych fantomach
w czasie 30 minut. Nad przebiegiem �ratowania ¿ycia� czuwa³y: steward
� Bo¿ena Perkowska oraz sêdziowie � Laura Podgórska i Robert ¯urawik.
W tym roku akcji patronuje Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy, która
oficjalnie zg³osi³a próbê do Ksiêgi Rekordów Guinnesa. Na ostateczny
wynik tego rekordu trzeba bêdzie zaczekaæ po dokonanych obliczeniach
przez WO�P.           /A.B./

BICIE REKORDU GUINNESA

Ju¿ po 3 tygodniach, wraz z par¹ ³ysek, pojawi³y siê 3 ma³e pisklêta. Umia³y
p³ywaæ. Rodzice nurkuj¹c podawa³y  ma³ym rozdrobnione ro�liny wodne
i ci¹gle mieli ich na oku, poniewa¿ do oczka zagl¹dali go�cie. Bywa³ te¿

lis, aby napiæ siê wody i co� upolo-
waæ. Zalatywa³ czasem myszo³ów,
a wtedy rodzina zmyka³a z szumem
miêdzy trzciny. A on sun¹³ majesta-
tycznie nad wod¹ i dolatuj¹c do lasu,
zawraca³. Obni¿a³ lot  nad oczkiem,
a zbli¿aj¹c siê do skarpy wyrywa³
�wiec¹ w górê i na wysoko�ci wierz-
cho³ków drzew z gracj¹ przysiada³ na
ga³êzi. Na dole nic siê jednak nie
dzia³o. Panowa³a  cisza i b³ogi spokój.
Zrezygnowany drapie¿nik odlatywa³.

Za kilka chwil z szuwarów wyp³ywa³ ojciec, a po nim mama. Pisklaki
pozostawa³y w ukryciu. Ros³y szybko. Pod koniec wrze�nia widzia³em
rodzinkê ostatni raz. Odlecia³y. Mieli do pokonania tysi¹ce kilometrów
przez góry, huraganowe wiatry, si³ownie wiatrowe i ludzi strzelaj¹cych
z ukrycia. Czekajmy na nie wiosn¹, a ja napiszê czy powróci³y.

Warto wiedzieæ
£yski � czarny ptak �redniej wielko�ci, z bia³¹ p³ytk¹ na czole. Przylatuje
na prze³omie marca i kwietnia. Zasiedla p³ytkie zbiorniki wodne zak³adaj¹c
gniazda w�ród trzcin. Ma w gnie�dzie od 6 do 12 sztuk jaj. Po 3 tygo-
dniach wylêgaj¹ siê pisklêta. S¹ czarne, z czerwonym puchem wokó³
g³owy. Po miesi¹cu samodzielnie zdobywaj¹ po¿ywienie. Po nastêpnych
5 tygodniach potrafi¹ lataæ. Koñcz¹c rok zak³adaj¹ w³asne gniazda.
¯ywi¹ siê ro�linami wodnymi jak równie¿ owadami. Odlatuj¹ w pa�dzier-
niku. Zimuj¹ w Afryce. £yska, to ptak ³owny z okresem ochronnym.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

WODNE OCZKO
Stawy w Sójkach znam od dawna. Od wielu lat zapomniane, a ja zasze-
d³em tam wiosn¹ podczas wêdrówki po raciborskim lesie. Obecnie jest
urokliwym miejscem z lustrem wody po³o¿onym w dole i trzcin¹ porasta-
j¹c¹ brzegi. Wokó³ rosn¹ topole i krzewy wierzby. Gniazduje tu wiele
ptaków. Mo¿na spotkaæ lisa, zaskroñca i wieloskrzyd³e wa¿ki. Przysia-
d³em nad brzegiem i czeka³em. Po kilkudziesiêciu minutach z trzcin
wyp³ynê³a para ³ysek, sympatycznych kaczek z bia³¹ plamk¹ na czole.

Rozejrzawszy siê wokó³ zaczê³y nurkowaæ. Po d³ugiej chwili z przeciw-
leg³ego brzegu wynurzy³ siê inny samiec p³yn¹c w kierunku nurkuj¹cej
pary. Zosta³ szybko dostrze¿ony przez adoratora, który wyp³yn¹³, mu
naprzeciw. Ptaki zbli¿a³y siê do siebie. Czu³o siê napiêcie. Samiec ³yski
wyp³yn¹³ by broniæ swego prawa bycia ojcem. Wstrzyma³em oddech,
a on uniós³ siê ponad wodê, roz³o¿y³ skrzyd³a i machaj¹c nimi pêdzi³
niczym torpeda wprost na intruza. W górê wystrzeli³y fontanny wody,
a odg³osy walki nios³y siê po ca³ym oczku. Ptaki szczepione pazurami
dzioba³y siê zawziêcie usi³uj¹c wci¹gn¹æ jeden drugiego pod wodê. Po
d³ugiej chwili intruz rzuci³ siê do ucieczki. Samiec ruszy³ w pogoñ, ale
zatrzyma³ siê, odwróci³ i pop³yn¹³ w kierunku oczekuj¹cej samiczki. Spo-
tkanie by³o nader romantyczne, albowiem samiczka wyp³ynê³a naprzeciw,
przywita³a samca i razem zniknêli w�ród szuwarów.
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W pi¹tek, 14 pa�dziernika 2016 r., przemarszem od placu Wolno�ci przez
ulicê Królewsk¹ do placu Marsza³ka J. Pi³sudskiego rozpoczê³y swoje
��wiêto ró¿owej wst¹¿eczki� cz³onkinie Stowarzyszenia Kutnowski Klub
Amazonek. Przewodniczy im Dorota Pasiñska-Swendrowska. Panie przy-
wita³ prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski. Przed budynkiem Urzêdu
Miasta Stowarzyszenie zorganizowa³o bezp³atne badania mammograficzne,
badanie ci�nienia têtniczego, pomiaru cukru we krwi, cholesterolu oraz
naukê samobadania piersi na fantomie. Ca³o�æ tego przedsiêwziêcia to
propagowanie profilaktyki raka piersi, a zosta³o wspó³finansowane ze �rod-
ków otrzymanych z Urzêdu Miasta Kutna.           /A.B./

KUTNOWSKIE AMAZONKI

Od kilku, lat w pierwszej dekadzie pa�dziernika, przeprowadzane s¹
zawody modelarskie modeli balonów na ogrzane powietrze oraz lataw-
ców. Uczestnikami s¹ uczniowie szkó³ podstawowych z terenu powiatu
kutnowskiego. Zawody odbywaj¹ siê na terenach przyleg³ych do Ma³ej
Ligi Baseballu, a ich organizatorem jest Zarz¹d Powiatowy LOK. O koñ-
cowym wyniku w poszczególnych konkurencjach decydowa³a trzyoso-
bowa komisja licz¹ca czas unosz¹cego siê w powietrzu modelu. W grupie
�balony� zwyciê¿y³ Dariusz Lenartowski ( Szko³a Podstawowa nr 9) przed
Igorem Czajkowskim (modelarnia MDK) i Cezarym  Staszewskim (SP nr 9).
Zespo³owo wygrali zawodnicy modelarni MDK Kutno. W grupie �latawce
p³askie� zwyciê¿y³ Cezary Staszewski (SP nr 9) przed Damianem Lenar-
towskim (SP nr 9) i Maciejem Mizerskim (modelarnia MDK). W �latawcach
skrzynkowych� pierwsze miejsce przyznano Cezaremu Staszewskiemu.
Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wrêczali: Wies³aw Antoniak i Janusz
Kaczmarek.           /A.B./

KOLOROWE BALONY

“KOMUNALNY” ODDANY

Symbolicznego po�wiêcenia bloku dokona³, po krótkiej modlitwie, ksi¹dz
Rafa³ Wi�niewski - proboszcz parafii B³ogos³awionych Mêczenników
Kutnowskich.

Z okazji �wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹, w czwartek 12 pa�dziernika we
�Wspólnym Domu�, spotkali siê cz³onkowie Ko³a Miejsko-Powiatowego Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kutnie. Spotkanie prowadzi³a Irena
£ukawczyk, przewodnicz¹ca Ko³a, z Andrzejem Wypychowskim. Brali w nim
udzia³ tak¿e: wiceprezydent m. Kutna Zbigniew Wdowiak, którego wyró¿niono
Z³ot¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz przed-
stawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków: Anna �liwiñska � prezes
Zarz¹du G³ównego PSD w Warszawie, Bo¿ena Górczyñska � prezes Zarz¹du
Oddzia³u Wojewódzkiego PSD w £odzi i Maria Stolarska -wiceprezes ZOW
PSD w £odzi. �Samorz¹d zajmuje siê nie tylko infrastruktur¹, drogami i szko³ami,
ale tak¿e stara siê pomagaæ osobom potrzebuj¹cym� powiedzia³ Zbigniew
Wdowiak dziêkuj¹c za wyró¿nienie. W trakcie uroczysto�ci zebrani wys³uchali
wyst¹pieñ dotycz¹cych cukrzycy: Anny �liwiñskiej, która bardzo mocno pod-
kre�la³a, ¿e cukrzyca jest problemem globalnym, a liczba chorych na ca³ym
�wiecie ci¹gle ro�nie. Na chwilê obecn¹ jest ponad 415 milionów. Szacuje siê,
¿e do 2035 roku mo¿e ich przybyæ ponad 170 milionów. Ma³gorzata Chmiel-
nicka-Puszczyñska przedstawi³a sposoby zapobiegania i profilaktykê �stopy
cukrzycowej�. Dorota Rumiñska z firmy Abbolt zaprezentowa³a nowoczesny
system pomiaru cukru � bez k³ucia palców � FreeStyle Libre. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele kutnowskich stowarzyszeñ i organizacji poza-
rz¹dowych. Umili³ je swoim wystêpem zespó³ �piewaczy �Klonowianki�,
kierowany przez Tadeusza Sobczaka.            /B.G./

U DIABETYKÓW

Chwila zadumy
Migotliwe �wiat³a w pó³mroku,
chwila zadumy, jak co roku,
wi¹zanka chryzantem czasami
i gorzka ³za pod powiekami.
Tak wielu odesz³o przed nami,
skry³o pod czarnymi skrzyd³ami.
Jedynie pamiêæ po nich zosta³a
i fotografia w albumie ma³a.
Niewiele im daæ ju¿ mo¿emy,
tylko � �pij w spokoju, szepczemy.
Nad mogi³¹ siê pochylamy,

kolejne znicze zapalamy.
Id¹c Kuczkowa kwaterami
my�lê � jeste�my szczê�ciarzami.
Kolejny rok nam kto� darowa³
ostateczno�æ na pó�niej schowa³.
I tylko wiatr na stra¿y trwa,
w poszumie li�ci �Ciszê� gra.
P³omienie �wiec wtóruj¹ mu,
ko³ysz¹c do wieczystego snu.

Marlena Kluk

W �rodê, 19 pa�dziernika, w Oddziale Przedszkolnym PM nr 15 �Bajka�
mieszcz¹cym siê przy SP nr 9 w Kutnie, odby³a siê szczególna uroczy-
sto�æ. W murach  placówki go�ci³ ksi¹dz z parafii pw. �w Jadwigi, który
po�wiêci³ krzy¿e do sal na znak mi³o�ci Boga do cz³owieka oraz sale
i pozosta³e pomieszczenia w przedszkolu. W uroczysto�ci udzia³ wziêli:
dyrektor przedszkola Agnieszka Sobczyk, nauczyciele, pracownicy przed-
szkola, dzieci i ich rodzice.

POŚWIĘCONO KRZYŻE

We wtorek, 18 pa�dziernika 2016 r., przekazano przez Zarz¹d £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. sprzêt komputerowy (21 sztuk) na
rzecz dla Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, mieszcz¹cego siê przy ulicy
Staszica 27 w Kutnie. Z tej to okazji przybyli tu wa¿ni go�cie: prezes
Zarz¹du £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik,
wiceprezes Agnieszka Sygitowicz, senator RP Przemys³aw B³aszczyk,
prezydent miasta Zbigniew Burzyñski, starosta kutnowski Krzysztof
Debich. Gospodarze zaprezentowali ciekawy film dotycz¹cy Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii. Przys³owiow¹
kropk¹ nad �i� sta³o siê z³o¿enie swoich podpisów przez go�ci na doku-
mencie � pami¹tkowej tablicy, potwierdzaj¹cej przekazanie zestawów
komputerowych.           /A.B./

UPOMINEK DLA CKU

W obradach IV Zjazdu OSP RP w Strzegocinie bra³ udzia³ kapelan stra-
¿aków powiatu kutnowskiego - ksi¹dz kustosz Piotr Kalisiak (z prawej).

STRAŻACKIE OBRADY




