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FESTIWALOWE SUKCESY

Na Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tañca �Magia Italiana�
w Rimini (W³ochy) I miejsce w kategorii zespó³ wokalny do 12 lat zdoby³
zespó³ wokalny CZARY MARY.    (szczegó³y - czytaj strona 5)

Na Stadionie Miejskim imienia Henryka Tomasza Reymana ju¿
po raz jedenasty odby³ siê Mityng �O Ró¿ê Kutna� bêd¹cy jedn¹
z cyklicznych imprez wchodz¹cych w Puchar Polski.

(ci¹g dalszy - strona 13)

Lekkoatletyka

BARDZO UDANE ZAWODY

W dniach 4�5 lipca na polach Kujawsko-Pomorskiego O�rodka
Doradztwa Rolniczego odby³y siê XXXVIII Miêdzynarodowe Targi
Rolnicze AGRO�TECH Minikowo.      (ci¹g dalszy - strona 8)

TARGOWY EXPOM

ŻYDOWSKIE PIEŚNI

Trwaj¹ce kilka dni warsztaty - prowadzone dla Kameralnego Zespo³u
Wokalnego CANTABILE przy TPZK przez znan¹, polsk¹ �piewaczkê dr
Monikê Krajewsk¹ - mia³y swój fina³ podczas koncertu pie�ni ¿ydowskiej.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Baseball

GRA MAŁA LIGA

Na stadionach im. Stana Musia³a i Edwarda Piszka rozgrywane s¹
coroczne turnieje o mistrzostwo Europy i Afryki.   (ci¹g dalszy - strona 3)

Ta jedna z wiêkszych imprez ogólnopolskich z udzia³em grup
rekonstrukcji historycznych - tak pieczo³owicie i z wielkim odda-
niem przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczne Pu³k
37 oraz O�rodek Kultury Gminy Kutno w Leszczynku i Muzeum
Regionalne w Kutnie - zgromadzi³a blisko tysi¹c wspania³ych
rekonstruktorów - piewców historii Polski i �wiata.

(ci¹g dalszy - strona 4)

VI ODYSEJA HISTORYCZNA

Uprzejmie informujemy,
że w dniach 27 lipca − 5 sierpnia 2015 roku

Redakcja „Powiatowego Życia Kutna”
BĘDZIE NIECZYNNA.

Natomiast w dniach od 6 do 12 sierpnia
czynna będzie w godzinach. 8.00−10.30

Wszelkie materiały i pisma do Redakcji
prosimy składać w sklepie Pana Dubielaka,

ul. Królewska 47 (pod Redakcją).
lub e−mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl

MIFLEX NIE ZNIKA
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

18 sierpnia 2015 r.

�Z okazji 25-lecia Odrodzonej Samorz¹dno�ci Terytorialnej sk³adam
Wszystkim Mieszkañcom, piêkniej¹cego z dnia na dzieñ naszego miasta,
¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci i zdrowia na co dzieñ. Pragnê szcze-
gólnie, aby spe³niane by³y pro�by i postulaty mieszkañców z po³u-
dniowo-zachodniej czê�ci miasta; od ulicy £êczyckiej do osiedla Azory.
Dziêkujê: za zaufanie abym reprezentowa³ ten Rejon w Radzie ju¿ po
raz trzeci; za wnioski sk³adane na moje rêce w celu ich realizacji.
Bêdê stara³ siê nie zawie�æ Pañstwa w tych oczekiwaniach! Razem
zrobimy jeszcze wiêcej dla Naszego Rejonu i ca³ego Kutna�.

Jan Henryk Dębski
− RADNY RADY MIASTA KUTNA(ci¹g dalszy ze strony 1)

Zadanie to by³o wspó³finansowane przez prezydenta miasta Kutna. Kon-
cert wpisa³ siê  w projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej �Na krawêdzi pamiêci�rzecz o zag³adzie kutnowskich
¯ydów�. Wykonawcom akompaniowa³ Jaros³aw Domaga³a. Zaprezento-
wane pie�ni mia³y ró¿norodny charakter. By³y podnios³e, pe³ne melan-
cholii, ale tak¿e i weso³e. Trzeba wiedzieæ, ¿e kilka z nich by³o skompo-
nowanych przez ̄ ydów urodzonych w Polsce. Zgromadzona publiczno�æ
przyjmowa³a ka¿dy kolejny utwór bardzo spontanicznie.

ŻYDOWSKIE PIEŚNI

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
T³umy mieszkañców Ziemi Kutnowskiej (w�ród nich m.in. starosta
kutnowski Krzysztof Debich i prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski)
¿egna³o na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie �p. Mieczys³awa Ga³usê
- nauczyciela, pedagoga, trenera, radnego, dyrektora, prezesa; wspa-
nia³ego cz³owieka i przyjaciela nie tylko m³odzie¿y, co podkre�li³
w po¿egnalnej mowie ksi¹dz Jan Dobrodziej. O tym jak wielkim auto-
rytetem i szacunkiem cieszy³ siê Zmar³y niech �wiadczy fakt, ¿e teren
wokó³ kutnowskiej nekropolii przypomina³ Dzieñ Wszystkich �wiê-
tych - mnóstwo kwiatów, ludzi i ... samochodów.      /J.P./

Niezwyk³y g³os dr Moniki Krajewskiej, mieszkaj¹cej na sta³e w Stanach
Zjednoczonych, wzbudza³ ogólny zachwyt, a s³ynna �Hava Nagila�, czy
�Tumbalalajka� (popularne pie�ni zbiorowe) ogromnie siê wszystkim
podoba³y. By³y brawa na stoj¹co oraz bisy i piêkne kwiaty. Tu¿ po
zakoñczonym koncercie artystka powiedzia³a dla naszej gazety: �Jestem
dumna, ¿e trafi³am na grupê amatorów uzdolnionych wokalnie, ludzi
rozkochanych w muzyce. Pie�ni ¿ydowskie nie nale¿¹ do ³atwych, a tym
bardziej wykonywanych w jêzyku jidysz, po hebrajsku. Zadowolenie z wy-
konywanych pie�ni widoczne by³o z twarzy i oczu cz³onków chóru ju¿
podczas ich wykonywania. Taki efekt wspólnej pracy móg³ byæ tylko
z pomoc¹ Jarka Domaga³y, �wietnego pianisty i aran¿era muzyki. On po
prostu mo¿e zagraæ to, czego nie ma w nutach, a nie ka¿dy to potrafi.
Chór Cantabile ma �wietnego akompaniatora, gratulujê�. Nale¿y wspo-
mnieæ, ¿e dr Monika Krajewska do tej pory wystêpowa³a na scenach
operowych W³och, Rosji, Niemiec, Holandii, Polski, Izraela i Stanów
Zjednoczonych.           /A.B./

Dwie biogazownie
Jak nie by³o tych niezbêdnych ju¿
w naszym mie�cie biogazowni, to
nie by³o! Teraz budowane s¹ a¿
dwie! Jedna w pobli¿u parkingu
Pini Polonia, a druga na terenie przy-
leg³ym do Grupowej Oczyszczalni
�cieków przy ulicy Lotniczej. W tej
ostatniej, w drugim etapie budowy,
ma powstaæ superspalarnia.

Nowy zak³ad
Zakoñczono budowê nowej oraz
potê¿nej hali produkcyjnej firmy
Andersen Steel Sp. z o.o. Do koñca
roku ma byæ wyposa¿ona w pe³ni
zautomatyzowan¹ liniê innowacyj-
nych elementów roboczych maszyn

rolniczych. Budowê rozpoczêto
1 czerwca 2014 r. Prawie po³owê
�rodków, bo ponad 30 milionów
z³otych, pochodzi z dotacji UE.

Dotacja na salê
Z Ministerstwa Sportu i Turystyki
miasto Kutno otrzyma³o 433 tysi¹ce
z³otych na przebudowê i remont
sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym przy SP nr 1
w Kutnie.

Boisko dla �pi¹tki�
Przedsiêbiorstwo Budownictwa
Ogólnego i Zagospodarowania Tere-
nów Zielonych �Budrox� w Gosty-
ninie zrealizuje wielofunkcyjne
boisko sportowe dla SP 5 w Kutnie.

Baseball

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W dotychczasowych zawodach, gdzie premi¹ jest wylot do USA na
mistrzostwa �wiata, zwyciê¿y³y zespo³y Czech i Holandii. Polskê repre-
zentuj¹ dru¿yny z Dolnego �l¹ska (Gepardy ¯ory). Gdzie te czasy, gdy
kutnianie, pod wodz¹ trenera Andrzeja Pietrzaka i �p. Andrzeja Dydy,
mieli zaszczyt graæ jako Polska, wygrywaæ i dwukrotnie byæ w Stanach
Zjednoczonych (Williamsport i Taylor). £ezka siê krêci, bo na trybunach
by³ zawsze nadkomplet widzów znakomicie dopinguj¹cych wszystkie
teamy. Dzi�... z dobrych czasów pozosta³a tylko �Parada Ma³ej Ligi� na
placu Pi³sudskiego.

GRA MAŁA LIGA

Rada Miasta Kutno uchwa³¹ Nr XI/125/15 z dnia 16 lipca 2015 r.
dokona³a zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
w Kutnie z uwagi na odbywaj¹ce siê w dniu 6 wrze�nia 2015 r.
(termin referendum ogólnokrajowego) obchody �WIÊTA RÓ¯Y.

Mieszkañcy ulic: Berka Joselewicza, B³. Ks. Micha³a Oziêb³ow-
skiego, B³. Ks. Micha³a Wo�niaka, Królewska, Krótka, Mi³a,
Nawrot, Norberta Barlickiego, Pereca, plac Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, Podrzeczna (z wy³¹czeniem nr. nieparzystych od 15
do 29), Szaloma Asza, Teatralna, Wincentego Witosa, Zamenhofa,
Zduñska w dniu 6 wrze�nia 2015 r., aby zag³osowaæ w Refe-
rendum Ogólnokrajowym musz¹ udaæ siê do BUDYNKU
URZÊDU STANU CYWILNEGO W KUTNIE UL. 29 LISTO-
PADA 4.

We wtorek ,14 lipca 2014 roku, Zarz¹d POLFARMEX SA podpisa³ Umowê
sponsoringu strategicznego z KKS PRO BASKET Kutno SA na sezon
2015/2016. Wspieraj¹c mêsk¹ dru¿ynê koszykarsk¹, POLFARMEX SA
od lat ma swój wielki udzia³ w integracji spo³eczno�ci lokalnej powiatu
kutnowskiego. Wspólne kibicowanie ³¹czy nie tylko pracowników firmy,
ale tak¿e ich rodziny i mieszkañców miasta.
� Z kutnowsk¹ koszykówk¹ jeste�my zwi¹zani od pocz¹tku budowania jej
sukcesu. Byli�my razem w drugiej lidze, potem w pierwszej, wreszcie od
dwóch lat gramy w ekstraklasie. Nie wysiada siê z samochodu w czasie
jazdy � mówi Mieczys³aw Wo�ko, prezes Zarz¹du POLFARMEX SA,
komentuj¹c podpisanie we wtorek umowy.
Umowa okre�la wzajemne zasady wspó³pracy i formy finansowania
mêskiej dru¿yny seniorów w sezonie 2015/2016. Firmie Polfarmex SA
przys³uguje w dalszym ci¹gu tytu³ Sponsora Strategicznego mêskiej dru-
¿yny seniorów Polfarmex Kutno. Z drugiej strony zabezpiecza finansowo
KKS PRO BASKET Kutno SA dzia³aj¹cy od grudnia 2012 w formie spó³ki
akcyjnej.
� Dziêki tej umowie mo¿emy ju¿ bez przeszkód wspó³pracowaæ z Zarz¹-
dem Tauron Basket Ligi SA i zg³osiæ dru¿ynê do rozgrywek w sezonie 2015/
2016 � zauwa¿a Mariusz Pi¹tek, prezes Zarz¹du KKS PRO BASKET
Kutno SA.
POLFARMEX SA jest sponsorem mêskiej koszykówki w Kutnie od 2009 r.
Dziêki wsparciu finansowemu kadra trenerska i zawodnicy doprowadzili
najpierw do historycznego awansu dru¿yny AZS WSGK POLFARMEX
Kutno do I ligi a nastêpnie w sezonie 2012/2013 do ekstraklasy. Wszystkim
zawodnikom w imieniu Zarz¹du POLFARMEX SA ¿yczymy udanych
wystêpów w nadchodz¹cym sezonie i zdobycia tytu³u mistrzowskiego.

WSPIERAMY SPORT I ZDROWIE

WAŻNA INFORMACJA
dla wyborców głosujących w OKW nr 1 w Kutnie

(Muzeum Regionalne w Kutnie)
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WIEŚCI GMINNE

ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU!

Wielobran¿owe
Przedsiêbiorstwo Budowlane
� Krzysztof Kaszubski

Go³êbiew Nowy 39, 99-300 Kutno
tel.: (24) 253-57-70 fax. (24) 254-90-15

biuro@budrem.kutno.pl   www.budrem.kutno.pl

Zapraszamy do współpracy

Wykonawca Kofoli (dzisiaj Hoop), DS Smith, Lam-
pre, Libner, Pini Polonia, Enginowa, Fuji Seal Grup,
Hamburger Pini, Pini Polska, modernizacji dworca
kolejowego w Kutnie i realizator prac wykoñcze-
niowych w galerii Macredo, a tak¿e stacji benzy-
nowych Orlenu w Tucholi, Skêpem, W³oc³awku,
P³ocku i w M³awie.
Oferujemy równie¿ budowê domków jednorodzin-
nych oraz us³ugi projektowe i kosztorysowania .

BUD−REM stawia na jakość i precyzję!

LATO 2015
Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do odwiedzania gminnej placówki
kultury w czasie letniej kaniku³y; codziennie (od poniedzia³ku do
pi¹tku) w godz. 9.00�15.00. Natomiast filie biblioteczne s¹  czynne
wg dotychczas obowi¹zuj¹cego harmonogramu pracy.
W terminie od 20 lipca do 21 sierpnia 2015 r. w godzinach od 900�1500

zajêcia wakacyjne odbywaæ siê bêd¹ równie¿ w �wietlicach wiejskich:
w £êkach Ko�cielnych, Kterach, Nowych Kterach i Kaszewach

Proponujemy m.in.:
28.07.2015 r.,godz 9.00 - wyjazd do Aquaparku w Kutnie; koszt
wycieczki 10 z³.
12.08.2015 r., godz.9.30 - wyjazd do �róde³ termalnych Uniejów;
koszt wycieczki 30 z³.
Czekaj¹ na was gry, zabawy, dobra ksi¹¿ka, tenis, bilard oraz inne
niespodzianki!
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Gminnym O�rodku Kul-
tury i Sportu w Krzy¿anowie, b¹d� telefonicznie pod numerem
(24) 356-22-10.

Oferta Wakacyjna
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie

Za kardiologi¹ inwazyjn¹
Powiatowi radni (stosunkiem g³o-
sów: 13 �za�, osiem wstrzymuj¹-
cych siê) poparli wniosek Zarz¹du
Szpitala w sprawie utworzenia
oddzia³u kardiologii inwazyjnej
kosztem jednego z oddzia³ów inter-
nistycznych.

Czyszczenie Ochni
Trwaj¹ prace na kutnowskiej rzece,
na odcinku od ulicy Barei do ulicy
Troczewskiego. Wykonuje je firma
�Budmel� Wojciecha ¯uka z Lesz-
czynka.

Ekopracownie
Trzy szko³y podlegaj¹ce Starostwu
otrzyma³y dotacje od Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej na utworze-
nie ekopracowni. S¹ to: �Czysta
planeta� Specjalnego O�rodka
Szkolno-Wychowawczego nr 1 im.

Sobota 18.07 i 19.07 - to piêkne tereny O�rodka Kultury Gminy Kutno
w Leszczynku. By³ turniej ³uczniczy, �redniowieczne warsztaty kulinarne
dla dzieci z grami i zabawami, zmagania wojów, konny pokaz husarski,
wczesno�redniowieczne obrzêdy codzienne, konny turniej rycerski
XV-XVI w. oraz musztry z epoki Napoleona i pokaz artyleryjski z cyklu
�Artyleria na prze³omie wieków�.

VI ODYSEJA HISTORYCZNA

Marii Konopnickiej (31.500 z³);
Zespó³ Szkó³ w ¯ychlinie (28.200
z³otych) i ZS nr 3 im. W³adys³awa
Grabskiego w Kutnie (35.100 z³).

Pojedynek starostów
Aktualny starosta powiatu kutnow-
skiego Krzysztof Debich procesuje
siê z jego by³ym starost¹ Konradem
K³opotowskim, bowiem nic nie
da³o posiedzenie pojednawcze.

Personalia
Letni¹ sensacyjk¹ jest decyzja S¹du
Pracy w Kutnie, który uzna³, ¿e
Danuta Raciborska nadal jest dyrek-
torem Powiatowego Urzêdu Pracy.
Teraz PUP ma dwóch... naczelnych.

Nawa³nica
Znaczne szkody wywo³a³a niedzielna,
19 lipca, nawa³nica jaka przesz³a
nad terenem powiatu kutnowskiego.
Opady nie wp³ynê³y jednak na
bilans wodny naszego rejonu.

W zwi¹zku z realizacj¹ projektu pod nazw¹ �¯yjesz dla siebie i innych -
zadbaj o zdrowie�, w ramach Programu PL 13 starosta kutnowski Krzysztof
Debich zaprasza do udzia³u w konkursie na has³o i logo ww. projektu.
Wszelkie informacje o konkursie zawarte s¹ w regulaminie konkursu, który
dostêpny jest zarówno w biurze projektu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
ul. Ko�ciuszki 16, 99�300 Kutno jak i na stronie internetowej projektu
www.pl13.powiatkutno.eu.

Prace nale¿y przes³aæ do 27 lipca 2015 r. do godz. 15:30.
Informacji dodatkowych w sprawie konkursu udzielaæ bêdzie Joanna
Bronowska - specjalista do spraw promocji projektu, tel. 24 355-47-36

KONKURS

Kutnowski Dom Kultury jest organizatorem po raz dwudziesty Letnich
Spotkañ Artystycznych. Odbêd¹ siê one w dniach 25 lipca - 3 sierpnia br.
Tradycyjnie uzdolniona m³odzie¿ artystycznie æwiczyæ bêdzie w warszta-
tach tanecznych, aktorskich, wokalnych swój talent. W tym roku LSA
otrzyma³o dofinansowanie z £ódzkiego Domu Kultury w ramach projek-
tu �Wspó³organizacja projektów kulturalnych na terenie województwa
³ódzkiego 2015�. Gratulujemy. Patronat prasowy nad t¹ cykliczn¹ i ogól-
nopolsk¹ imprez¹ objê³a tak¿e Redakcja �P¯K�. /J.P./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Pi¹tek 17.07: to plac Marsza³ka Pi³sudskiego w Kutnie i m.in. parada Grup
Rekonstrukcji Historycznych, prezentacja Wojska Polskiego z 1939 roku
- pokaz uzbrojenia, wyszkolenia i umundurowania oraz rycerzy konnych
z okresu XV- XVI wieku i 14 Pu³ku Strzelców Syberyjskich. By³ pokaz
walki wojów i wikingów oraz prezentacja Policji Pañstwowej na rowe-
rach. Wieczorem - ju¿ w parku leszczynkowskim  - koncertowa³y zespo³y:
�Strefa Mocnych Wiatrów� i �The Freeborn Brothers�.

Zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e: pokaz dynamiczny czo³gów oraz
inscenizacja historyczna przedstawiaj¹ca wspólny atak Brygady �wiêto-
krzyskiej i 2 Dywizji Piechoty USA na kwaterê g³ówn¹ niemieckiej XII
Armii w czeskich Hradistavach. Jak nam stwierdzi³ Wies³aw Paluchowski
ze Stowarzyszenia Historycznego Pu³k Kutno 37 dobrze ogarn¹æ tê
imprezê logistycznie to zawsze du¿y sukces organizatorów. Bijemy wiêc
brawa dla Nich!            /J.P./

XX LSA

Ciekawe by³y inscenizacje historyczne: �Wrzesieñ 1939 - obrona Twier-
dzy Brzeskiej�, �Niemcy 1944. Walki na froncie zachodnim�, �Bitwa
o Konungahelê 1135 r.�. Gra³y kapele muzyczne: �Forteca�, �Mike
Gowin�, �Witaszewiacy�. Jedn¹ z g³ównych atrakcji by³ pokaz repliki dwu-
p³atowca z czasów I Wojny �wiatowej - Nieuport.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

8 sierpnia 2015 r. od godz. 8.30 (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.

PA£C SAPETÓW W TUCZNIE k/Gorzowa Wlkp

ZAPRASZA NA WCZASY
NATUROTERAPEUTYCZNO-EZOTERYCZNE
W DNIACH OD 23.08 DO 30.08.2015 r.

W cenie: 999 z³ - doro�li i 899 z³ - dzieci
Zakwaterowanie w pokojach z WC i ³azienk¹, 3 posi³ki dziennie (dania
wegetariañskie), 6 seansów bioenergoterapeutycznych, codzienne
relaksacje (wizualizacje), 1 masa¿ klasyczny, codzienna joga ognisko
i bieganie boso po roz¿arzonych wêglach, 2 wycieczki do magicznych
miejsc, wyk³ady, filmy, wypo¿yczalnia rowerów itd., darmowe wej�cie
do parku wodnego z jacuzzi, saun¹ i innymi atrakcjami. Dodatkowo
bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ z takich us³ug jak: uzdrawianie duchowe
(wewnêtrzna podró¿), �wiecowanie uszu metod¹ Indian Hopi, masa¿e
relaksacyjne. Wczasy bêdzie prowadzi wybitny polski bioterapeuta
Tomasz Æwiek i inni specjali�ci. Informacje i zapisy: tel. 506-536-922

FESTIWALOWE SUKCESY
Koniec roku szkolnego by³ bardzo pracowity dla uczestników sekcji wo-
kalnej z MDK w Kutnie, co zaowocowa³o licznymi sukcesami.

Na Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tañca Konin 2015 wyró¿-
nienie uzyska³ zespó³ wokalny CZARY MARY (kat. do 12 lat), a Br¹zowy
Aplauz � zespó³ wokalny BUZIAKI (kat. 13-16 lat). Wreszcie na Miê-
dzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tañca �Magia Italiana� w Rimini
(W³ochy) I miejsce w kategorii zespó³ wokalny do 12 lat zdoby³ zespó³
wokalny CZARY MARY. W festiwalu we W³oszech wziêli udzia³ woka-
li�ci i tancerze z Polski, Bu³garii, £otwy, Niemiec, Ukrainy, Kazachstanu.
Koncerty konkursowe odbywa³y sie w parku rozrywki �Mirabilandia�,
Koncert Galowy � na scenie plenerowej na jednym z placów w nadmor-
skiej dzielnicy Rimini. W festiwalu uczestniczy³a ekipa TVP, a reporta¿
z festiwalu uka¿e siê w najbli¿szym czasie w TVP £ód� i TVP Polonia.
W lipcu zespó³ wokalny ABRAKADABRA we�mie udzia³ w Miêdzynar-
dowym Festiwalu Piosenki i Tañca �Island of talent� w Chorwacji oraz
w Miêdzynarodowym Festiwalu �Folkowe Inspiracje� w £odzi. Instruk-
torem jest Katarzyna Karolak�Rojewska. Uczestnicy Miêdzynarodowego
Festiwalu Piosenki "Magia Italiana" - zespó³ Czary Mary wraz z opieku-
nami, serdecznie dziêkuj¹ za wsparcie finansowe prezydenta miasta Kutna,
bez którego wyjazd do W³och by³by niemo¿liwy.

W Gdynia Open Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 2015 miano
�U�miechniêtej Rybki� zdoby³a Lena Klembalska (5 lat) oraz duet Alicja
Jaciubek, Aleksander Klembalski (9 lat). Wyró¿niono zespó³ wokalny
BUZIAKI (13-14 lat).

Kolejne - jak zwykle przyjacielskie i integracyjne - 14 spotkanie w Klubie
Wiedzy Uniwersalnej po�wiêcone by³o niezwykle humanitarnej dzia³al-
no�ci w naszym mie�cie Polskiego Czerwonego Krzy¿a (czêsto niedoce-
nianego). Zanim jednak do niego dosz³o Klubowicze byli �wiadkami prze-
kazania do Muzeum ks. Jana Dobrodzieja, przez Konrada Podwysockiego
ze Stowarzyszenia 37 Pu³k Piechoty, niemieckiego bagnetu z czasów
II wojny �wiatowej i dewocjonaliów z okresu miêdzywojennego (krzy¿yki,
ró¿añce). Obejrzano tak¿e dwa obrazy (maj¹ce ponad 100 lat): �Matka
Boska z dzieci¹tkiem�, �Cierpi¹cy Jezus�. Podarowane one zosta³y przez
ksiêdza Stanis³awa Pisarka. O historii i wspó³czesno�ci PCK opowiada³a
w bardzo komunikatywny i rzeczowy sposób Halina Olesiñska, która
w tej organizacji pozarz¹dowej jest ju¿ 41 lat. Podczas prelekcji zwraca³a
szczególn¹ uwagê na realizacjê pomocy dla ludzi jej potrzebuj¹cych.
O¿ywiona by³a dyskusja, podczas której ks. Mieczys³aw Podsêdek, Mie-
czys³aw Orliñski, Ryszard Zab³ocki zwracali uwagê m.in. na krwiodaw-
stwo organizowane przez PCK (w Kutnie rocznie ponad 2 tysi¹ce litrów)
i na jego struktury. W Kutnie Polski Czerwony Krzy¿ dzia³a aktywnie ju¿
od 1919 roku, a jego za³o¿ycielem by³ dr Antoni Troczewski. Wspania³a
organizacja, która wspó³pracuje owocnie z Intermarche Bricomarche.
Podkre�li³ to Hracz Manukyan, artysta malarz z Armenii mieszkaj¹cy
w Kutnie. Nastêpne spotkanie w Klubie Wiedzy Uniwersalnej odbêdzie
siê 30 lipca (o godz. 17.00), a tematem bêdzie �Odyseja Historyczna�
i �Przygotowania do rocznicy desantu spadochronowego brygady gen.
Sosabowskiego pod Arnhem�. Spotkanie bêdzie mia³o charakter jubile-
uszowy - 15 zebrañ czwartkowych i rok dzia³alno�ci.            /J.P./

SPOTKANIE W „DOBRODZIEJÓWCE”

W czwartek, 9 lipca o godz. 17:30, mi³o�nicy bookcrossingu, czytelnictwa
i dobrej zabawy zebrali siê w Klubokawiarni Kutnowianka, by otworzyæ
pó³kê z wolnym dostêpem do ksi¹¿ek w plenerze i �przewietrzyæ� wspólnie
ponad 300 egzemplarzy, co przy wybitnie wietrznej aurze uda³o siê
w 300%. Wszystko odby³o siê w sympatycznej atmosferze i pod bacznym
okiem prowadz¹cego �kaowca� Krzysztofa £obodziñskiego. By³ k¹cik
dla dzieci, które mog³y bawiæ siê i kolorowaæ ulubione bajki, a tak¿e
czytanie na g³os Kubusia Puchatka. W godzinach wieczornych zaczêli
gromadziæ siê fani muzyki rockowej, by wys³uchaæ koncertu na ¿ywo,
za� mi³o�nicy filmu mogli pó�niej obejrzeæ film �Co mi zrobisz jak mnie
z³apiesz�. To by³ niezapomniany wieczór, kiedy mi³o�nicy ksi¹¿ki,
muzyki i filmu otuleni w cieplutkie, polarowe koce zapewnione przez
gospodarzy mogli siê spotkaæ w jednym miejscu i w kulturalny sposób
spêdziæ czas. Oby wiêcej takich imprez w mie�cie wyp³ywaj¹cych z ini-
cjatywy i potrzeby mieszkañców.

BOOCROSSING
No i sta³o siê - pierwsz¹ plenerow¹ pó³kê boocrossingow¹ w Kutnie, orga-
nizowan¹ przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczna w Kutnie przy
wspó³pracy z Klubokawiarni¹ Kutnowianka, uwa¿a siê za otwart¹.

Jak stwierdzi³ dr Szaradowski moda jest czym� co otacza nas na co dzieñ, za
ni¹ stoj¹ g³ównie kobiety, to one kreuj¹ trendy. Kiedy kupujemy ubrania nie
interesuje nas to, kto decyduje o tym, co aktualnie jest na topie. Kto my�li
o tym, dlaczego w sklepach dominuje konkretny fason spódnicy, kolor swetra,
garnituru, dlaczego pewne rzeczy przestaj¹ byæ modne i ma³o kto je kupuje�
Choæ wspó³czesn¹ historiê mody pisz¹ i mê¿czy�ni i kobiety, to trzeba jednak
wiedzieæ, ¿e jeszcze ponad sto lat temu przedstawicielki p³ci piêknej mog³y
liczyæ najwy¿ej na posadê krawcowej. Ró¿a Bertin � to kobieta, któr¹ dzi�
mo¿emy uznaæ za pierwsz¹ projektantkê. To ona na osiemnastowiecznym dworze
francuskim oferowa³a swe us³ugi jako marszandka. Ogromn¹ s³awê zapewni³a
jej przede wszystkim przyja�ñ Marii Antoniny, któr¹ ubiera³a, co dawa³o gwa-
rancjê przychylno�ci reszty arystokracji. Inne postaci, które tworzy³y modê
francusk¹ XX wieku to: Coco Chanel, Jeanie Paquin, Jeanie Lanvin, Madeleine
Vionnet, Nina Ricci, Sonia Rykiel, Vivienne Westwood oraz Miuccii Prady.

/A.B./

FINISAŻ WYSTAWY
Trwaj¹ca w dniach od 7 maja do 10 lipca 2015 roku wystawa �Alfabet mody
XX wieku� zorganizowana w Muzeum Regionalnym w Kutnie przedstawi³a
zwiedzaj¹cym szeroki wachlarz ubiorów kobiecych. W dniu jej zakoñczenia
w³a�ciciel piêknej kolekcji i jej autor dr Piotr Szaradowski omówi³ szeroko
zagadnienie historii mody kobiecej, st¹d spotkanie w salach muzeum nazwano
finisa¿em wystawy. Tematy, jakie pojawiaj¹ siê na wystawie, uwzglêdniaj¹
zawarto�æ prywatnej kolekcji. S¹ z nielicznych w Polsce zbiorów mody fran-
cuskiej koncentruj¹cych siê na drugiej po³owie XX wieku, ubiorów pochodz¹-
cych z najpowa¿niejszych domów mody.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton Bywalca

Z innych szpalt
W Polsce w roku 2014 ceny ¿ywno�ci by³y najni¿sze w Unii Europejskiej.
Podobnie jak ceny w Rumunii i Bu³garii. Najdro¿sza ¿ywno�æ by³a
w Danii, Austrii i Finlandii. W Polsce najtañsza te¿ jest elektronika u¿yt-
kowa.     Przegl¹d nr 28 (818) z 6-12.07.2015 r., s. 6
Mniej ni¿ po³owa Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje. W ubie-
g³ym roku (wed³ug CBOS) w domach zosta³o 43% dzieci w wieku szkol-
nym. Przyczyn¹ s¹ problemy finansowe rodzin.
40,7 godz. tygodniowo pracowa³ w 2014 r. przeciêtny Polak. Wiêcej pra-
cuj¹ w Europie tylko Grecy (41,9 godz.) oraz Bu³garzy (40,8 godz.). Naj-
krócej pracuj¹ Holendrzy (30,1 godz.).

Co oni zamy�laj¹?
(...) Wielk¹ pomys³owo�æ Poroszenko i Jaceniuk wykazuj¹ w doborze
wy¿szych kadr rz¹dz¹cych. Trzej ministrowie to cudzoziemcy - Litwin,
dwaj Gruzini. Gubernatorem Odessy zosta³ znany w �wiecie Saakaszwili,
który z kolei dobra³ sobie jako wspó³pracowników te¿ Gruzinów. By³y
prezydent Gruzji jeszcze na dobre nie wszed³ w swoje obowi¹zki guber-
natora, a ju¿ o�wiadczy³, ¿e trzeba wyrzuciæ wszystkich sêdziów s¹du
najwy¿szego i innych, i sprowadziæ na ich miejsce sêdziów ze Stanów
Zjednoczonych gwarantuj¹c im odpowiednie i zachêcaj¹co wysokie wy-
nagrodzenia. Propozycja sprowadzenia sêdziów z Ameryki w moich
oczach by³a wiêksz¹ sensacj¹ ni¿ Majdan i ucieczka Janukowycza razem
wziête. (...) Bronis³aw £agowski
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A¿ siê wierzyæ nie chce! Po co pe³nomocnik starosty do spraw pacjenta?
Po co kolejny biurokratyczny twór? ¯eby inwigilowaæ lekarzy? Czy starostê
i jego doktoranck¹ �witê staæ tylko na tworzenie kolejnych absurdów! Jak
Wa³êsa jestem za, ale wobec tego, ¿e ma ten pe³nomocnik kosztowaæ
50 tysiêcy z³otych, to nawet - PRZECIW!
A¿ siê wierzyæ nie chce! Ale w kutnowskim Szpitalu, od kwietnia - maja,
na oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dy¿ury pe³ni Indywidualna
Praktyka Ortopedyczna Grzegorza Goliñskiego; na Oddziale Pediatrycz-
nym - Indywidualna Praktyka Lekarska Moniki Cywiñskiej z £odzi, a na
Endokrynologii - Specjalistyczny Gabinet Lekarski Bo¿eny Wójciñskiej
z Kutna. Natomiast na SOR - e - Indywidualna Praktyka Lekarska Ort.
Med. Romualda Stelmacha z £odzi oraz Prywatny Gabinet Krzysztofa
Gajewskiego z Kutna... To ukazuje jakie problemy ma kutnowski Szpital
z zapewnieniem kadry medycznej. Równie¿ - jak postêpuje... prywaty-
zacja szpitala!
A¿ siê wierzyæ nie chce! Czy kutnowski Szpital Samorz¹dowy Sp. z o.o.
da siê uratowaæ? Trudno powiedzieæ!? Tym bardziej, ¿e i sam jego pre-
zes w tej kwestii zmienia ci¹gle zdanie. Có¿ dodaæ, có¿ uj¹æ!? Ano chyba
to, ¿e zrezygnowano chyba z w³a�ciciela PZU, który jak donios³a prasa
po przychodniach �wchodzi energicznie� w szpitale. Jak twierdzi doktor
Maciej Dercz, kutnowianin i ekspert od organizacji s³u¿by zdrowia,
potrzeba tylko trzech miesiêcy, aby przej¹æ szpitaln¹ spó³kê. A¿ siê wie-
rzyæ nie chce!     Jan Widz

Rozczuli³am siê, gdy w oczekiwaniu na dzieci i wnuki przysiad³am na
³aweczce w parku Trugutta - w Kutnie. Zobaczy³am bowiem pomnik
z ró¿¹ Boles³awa Wituszyñskiego, którego zna³am osobi�cie... Zreszt¹
trochê zna³am innych hodowców ró¿ z terenu powiatu, którzy wystawiali
siê na wystawach. Cytujê ich z pamiêci: Krystyna, Bogus³aw i Mieczys³aw
Albiñscy; Hanna i Krzysztof Byczkowscy, Maria Wituszyñska, Krzysztof
Danecki, S³awomir Gwardjan, Piotr Jó�wiak, Miros³aw £ukawczyk, Beata
Osowska, no i oczywi�cie równie¿ Henryk i Jan Wituszyñscy. Teraz, jak
siê dowiedzia³am od pracownicy KDK, w parku - w Alei Ró¿ - reaktywo-
wano te kwiaty sprowadzaj¹c je w czê�ci z ... Niemiec. Ale siê porobi³o!
Masz babo placek!
W wiêkszo�ci ju¿ koniec truskawkowych ¿niw. U niektórych to dopiero
pocz¹tek dorodnych zbiorów. Czy wiecie pañstwo, ¿e na �wiecie jest blisko
700 odmian truskawek. Ja tam poznam te hodowane w Polsce po - zapachu!
Masz babo placek! Pe³nia lata ze spiekot¹ i burzami, wiêc i nieszczê�li-
wymi wypadkami w rolnictwie. Jeden z nich �miertelny zdarzy³ siê
w miejscowo�ci Siemieniczki. M³ody rolnik przewozi³ siano z ³¹ki. Jego
53-letnia matka przysiad³a miêdzy ci¹gnikiem a przyczep¹. W pewnym
momencie, na mostku, traktor raptownie siê cofn¹³ i przygniót³ kobietê.
Tragicznie! Kobieta zmar³a na miejscu. Masz babo placek!
Tak sucho w Kutnie i pozosta³ych czê�ciach naszego powiatu nie by³o.
W Ochni jest co najmniej o po³owê wody mniej ni¿ by³o. Z drzew opadaj¹
li�cie. Dojrzewaj¹ce zbo¿a maj¹ niewielkie k³osy. Wp³yw na to ma za-
równo bez�nie¿na zima, jak i sucha wiosna oraz lato. Nawet opady by³y
o po³owê mniejsze. Teraz dosz³a jeszcze spiekota. Ostatnie burze w su-
mie niewiele da³y. Masz babo placek!

�To skandal! To co wyczynia w godzinach wieczornych (19-21) motocy-
klista, z ulicy bodaj¿e Pó³nocnej, wo³a o pomstê do niebios. Je�dzi bez
opamiêtania i z szybko�ci¹ przekraczaj¹c¹ nawet te, za które zabiera siê
prawo jazdy� - twierdzi nasz czytelnik z osiedla Rejtana. �Tylko patrzeæ,
jak nie daj Bo¿e, sam zginie i jeszcze kogo� pozbawi ¿ycia. Chyba je�dzi
swoim motocyklem na dopalaczach...� - dodaje. Podobnego idiotê - od-
notowali mieszkañcy ulic Barlickiego-Ko�ciuszki. W dodatku facet �gna�
wieczorami ze strasznym ha³asem, bo bez t³umika...!     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Jak ten czas leci! Ju¿ pó³rocze i prawie po³owa wakacji. Co s³ychaæ i widaæ
w lipcowym Kutnie!? Mieszkañcy, szczególnie zmotoryzowani, z zado-
woleniem przyjêli nowy przejazd ulic¹ ¯wirki i Wigury. Po blisko czter-
dziestu latach przyby³o kolejne po³¹czenie Grunwaldu, z pó³nocnymi
i zachodnimi czê�ciami miasta. Zburzono ju¿ czê�æ budynku by³ych
koszar 37 Pu³ku Piechoty (�Miflex�). Bêdzie jeszcze jeden market... Przy
wiadukcie, na ulicy £êczyckiej, miasto �zakorkowa³o� siê. Na Sklêcz-
kach, bardziej dawnej Starej Wsi, tu¿ przed Pini Polska, wysoko w górê
pnie siê ch³odnia, na któr¹ kutnianie liczyli jeszcze w latach siedemdzie-
si¹tych ubieg³ego wieku. Rosn¹ nowe bloki przy ulicy £okietka (TBS-u)
i RSM �Pionier� Wilcza Eska (jeden na ukoñczeniu, drugi na poziomie
I piêtra). Mimo suszy zrobi³o siê bardzo zielono na stawie w parku Trau-
gutta. To chyba glony. Na placu Pi³sudskiego, ju¿ wkrótce, zacznie dzia³aæ
nowa, �barceloñska� fontanna. Za Zajazdem - pardon - Pa³acem Saskim -
pracuj¹ archeolodzy. Mo¿e siê czego� dokopi¹!? Kulturê zdominowa³y:
�Odyseja Historyczna� i Fireproof. Jeszcze w lipcu rozpocznie siê Festiwal
Muzyki Powa¿nej. W KDK króluje kino, a w nim hitem - g³ównie dla
dzieci z pó³kolonii - s¹ �Minionki�. Drug¹ dzieciêc¹ lipcow¹ sensacj¹
jest film �W g³owie siê nie mie�ci�. W sporcie koszykarze skompletowali
ju¿ dru¿ynê �Polfarmexu� i to z tym samym trenerem. Pi³karze, ju¿ pi¹to-
ligowego KS Kutno, koñcz¹ ustalenia personalne i rozgrywaj¹ testy
- sprawdziany. Oka¿e siê wkrótce czy prezes nowego klubu ma �si³ê prze-
bicia�, czy te¿ tylko mówi, ¿e ma... Szkoda, ¿e tak upad³y u widzów roz-
grywki Ma³ej Ligi Baseballowej. Tak skrótowo przedstawia siê lipcowe
Kutno. Teraz dla Redakcji urlopy i wczasy, bowiem nastêpne wydanie
�P¯K� dopiero za trzy tygodnie - 18 sierpnia. Do zobaczenia!

Andrzej Stelmaszewski

Obiecanki
W naszym spo³eczeñstwie dziwaków nie brakuje.
A w�ród nich zdarzaj¹ siê te¿ muzycy.
Je�li siê w tym �rodowisku takowy wykluje,
to ju¿ na pewno g³o�no krzyczy.

Taki z nikim siê nie liczy,
On wszystko o wszystkim najlepiej wie.
No i �wietnie zna siê na polityce,
st¹d now¹ Polskê zbudowaæ bardzo chce.

Program mu do tego nie jest potrzebny,
On w swoich pie�niach przedstawia cele.
Wszystkich do siebie przygarnie, lewicowców i wielebnych,
ka¿demu �mia³o obieca bardzo wiele.

A je�li uwierzy, ¿e jest trybunem ludowym,
to bezkrytycznie swoje mrzonki bêdzie szerzyæ.
Bêdzie gada³, co tylko przyjdzie mu do g³owy.
Tylko sk¹d siê bior¹ dziwacy, którzy mu wierz¹?

Dzisiaj gadaæ mo¿e ka¿dy, niezale¿nie sk¹d siê wywodzi.
Takie prawo nam  konstytucja gwarantuje.
Budowaæ nowy dom najbardziej chc¹ m³odzi,
Tylko jaki to bêdzie dom, gdy go siê bez planu buduje.

Kazimierz Ci¹¿ela

Ochrona prywatności
Postêp techniczny zaczyna ju¿ przera¿aæ.
Coraz bardziej bezbronny siê czujê.
Na ka¿de s³owo trzeba uwa¿aæ
bo nie wiadomo, czy kto� nie pods³uchuje.

Osobi�cie wulgaryzmów nie u¿ywam,
nawet je�li z³o�æ we mnie wzbiera.
Jednak bardzo podejrzliwy teraz bywam,
czy w pobli¿u nie nagrywaj¹cego kelnera.

O ochronie prywatno�ci to tylko bajanie.
Haker zawsze wyci¹gnie dane z komputera.
Przeciêtny obywatel ochroniæ siê nie jest w stanie.
Dzi� pods³uchuje siê nawet niejednego premiera.

Jak¿e wiêc dzi� przed technik¹ siê broniæ,
skoro prywatno�æ staje siê mitem.
Czy wystarczy od publicznych miejsc stroniæ.
A mo¿e po prostu trzeba byæ przyzwoitym.

Na koniec rada, szczególnie dla polityków.
Po wypiciu trunków zwanych okowit¹,
je�li nie chcesz upublicznienia pods³uchu wyników,
Twoja wymowa nie mo¿e byæ zbyt obfita.

Kazimierz Ci¹¿ela

RAJDOWCY!!
Czytelniczy Hyde Park

Aż się wierzyć nie chce!

Koalicja w powiecie odlecia³a. W czwartek, 16 lipca, odbywa³a siê sesja
Rady Powiatu zwo³ana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwo�ci. Pro-
gram posiedzenia obejmowa³ trzy punkty: informacja o dzia³alno�ci pro-
mocyjnej Powiatu, informacja o dzia³alno�ci rzecznika prasowego oraz
informacja o sytuacji finansowej szpitala i o stanie realizacji programu
naprawczego. Realizacja pierwszego punktu zosta³a zdominowana przez
ostry, s³owny pojedynek. Do boju stanêli radny B. Serenda oraz cz³onek
Zarz¹du A. Gierula. Wiele szczegó³owych pytañ zada³ lider PiS radny
K. K³opotowski. Rozgorza³a gor¹ca dyskusja, która mocno wyczerpa³a
Zarz¹d Powiatu i radnych koalicji Komitet Obywatelski - Polskie Stron-
nictwo Ludowe - Platforma Obywatelska. Po dwóch godzinach obrad
zmarnowani po utracie si³, a raczej z powodu braku argumentów, radni
koalicji zaczêli kolejno opuszczaæ salê, a¿ w koñcu zabrak³o kworum
i prowadz¹cy przerwa³ sesjê. Dla wnikliwych obserwatorów powiatowej
sceny samorz¹dowej, odlot radnych z koalicji i w konsekwencji przerwanie
obrad nie by³o zaskoczeniem. Od dawna polityka informacyjna na temat
Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego jest �ci�le reglamentowana. Radni
maj¹ utrudniony dostêp do informacji, gdy¿ zosta³ po³o¿ony szlaban na
dokumentacjê prowadzon¹ przez Zgromadzenie Wspólników, którym jest
Zarz¹d Powiatu. Sytuacja jest nienormalna i odsy³am �wiat³ych cz³onków
Zarz¹du Powiatu do stosowanej w tym zakresie praktyki w samorz¹dzie
miejskim. Wcze�niej na sesjach, w temacie kutnowskiego szpitala, domi-
nowa³y �z³ote my�li� g³oszone ochoczo przez Zarz¹d. G³oszono z wiel-
kim namaszczeniem, ¿e sprawy id¹ w dobr¹ stronê, rozmowy z bankami
w sprawie kredytu s¹ mocno zaawansowane, aktualny mo¿e byæ temat
obligacji i od wrze�nia Szpital zacznie zarabiaæ. Dowiedzieli�my siê rów-
nie¿ o zawieszeniu rozmów z Grup¹ PZU, co raczej by³o ich zerwaniem.
Ten fakt nale¿y potraktowaæ w kategoriach b³êdu strategicznego. Kilka-
na�cie dni temu koalicja zdecydowa³a siê daæ zielone �wiat³o do rezygnacji
w NFZ z kontraktu 3,5 mln z³, który by³ przeznaczony na potrzebny,
dochodowy i ob³o¿ony oddzia³ wewnêtrzny. Widzimy wiêc jak wcze�niej
g³oszony koncert ¿yczeñ przeplatany by³ z fatalnymi decyzjami. W zwi¹zku
z tym trudno siê dziwiæ, ¿e pod nieobecno�æ g³ównego rozgrywaj¹cego
starosty K. Debicha reszta Zarz¹du, maj¹ca raczej mgliste pojêcie o pro-
blemach szpitala i koniecznych kierunkach zmian, bêdzie mog³a stan¹æ
do dyskusji o Kutnowskim Szpitalu Samorz¹dowym. Zarz¹d Powiatu jest
jednocze�nie Zgromadzeniem Wspólników Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego i szkoda, ¿e jego cz³onkowie chowaj¹ siê pod dywan.
Najwyra¿niej nie zauwa¿yli, ¿e dywan jest mocno dziurawy i po¿arty przez
mole. Panowie z Zarz¹du dali z sali obrad zwyk³ego czmycha, a dla pozoru
osta³ siê jedynie wicestarosta. W odlocie wziêli udzia³ jeszcze inni radni
koalicji i tym sposobem zerwano sesjê, bo po co nara¿aæ siê na publiczne
pokazanie niekompetencji. Niestety, dla koalicji, fakt jej dobrego
samopoczucia potwierdzony zerwaniem kworum i przerwaniem
obrad przez znaczn¹ czê�æ opinii publicznej zosta³ potraktowany jako
kolejna kompromitacja samorz¹du powiatowego.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

ODLOT

Ojczyzna to s³owo �wiête
To miasto twoje
Wie� i dom rodzinny.
Kwitn¹ce sady na wiosnê.
Skowronki nad polem ko³uj¹ce.
To ziemia, ojczysta ziemia.

Z³ociste ³any pachn¹ce chlebem.
I polne maki, chabry i k¹kole
Czy ty j¹ kochasz?
Pola, góry, lasy i jeziora
Wierzby p³acz¹ce rosn¹ce nad polem
I bociany na zielonej ³¹ce.

Zatêsknisz za ni¹ za oceanem
Jak ptak na skrzyd³ach
powrócisz do niej
I gdy nadejdzie twój kres istnienia
ciê¿ko ci bêdzie na obcej ziemi umieraæ!

Halina Marciniak

OJCZYZNA
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TARGOWY EXPOM
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na t¹ wspania³¹ wystawê przybyli czo³owi producenci
i handlowcy sprzêtem rolniczym z ca³ego kraju i 14
pañstw europejskich. Impreza by³a ndoskonale zorgani-
zowana i przygotowana przez znakomitego fachowca,
komisarza Jerzego Bia³czyka z Kujawsko-Pomorskiego
O�rodka Doradztwa Rolniczego.
Od kilkunastu lat EXPOM KRO�NIEWICE uczest-
niczy w tym wydarzeniu znajduj¹c wielu klientów
i zwolenników swoich produktów na Kujawach.
Na targach AGRO-TECH Expom wystawi³ ca³y typo-
szereg wa³ów uprawowych: TYTAN, JACEK, UNI-
WERSAL, PROGRES, PARTNER, agregaty do
upraw przedsiewnych LECH, WICHER oraz maszyny
do pielegnacji ³¹k i pastwisk � wa³ MORS, spulch-
niacz � chwastownik AKTYWATOR oraz znakomite
agregaty talerzowe GOLIAT.
Równie¿ w tym roku firma EXPOM Kro�niewice
zosta³a uhonorowana nagrod¹ za wa³ uprawowy
TYTAN.

Leszek Weremczuk - dyrektor ds. marketingu i handlu
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Ju¿ po raz pi¹ty zorganizowano pó³kolonie dla 51 dzieci w okresie
wakacji. G³ównym organizatorem jest Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej
w Warszawie, a wspó³organizatorem Samorz¹d Gminy Krzy¿anów oraz
Gminny  O�rodek Kultury i Sportu w Krzy¿anowie. Dzieci ze szkó³
podstawowych i m³odzie¿ gimnazjum mo¿e pod opiek¹ pedagogiczn¹
spêdzaæ atrakcyjnie wakacje. W programie pó³kolonii: zajêcia
plastyczne, gry i zabawy ruchowe na powietrzu i hali sportowej Gim-
nazjum w Krzy¿anowie, zabawy integracyjne, tañce, dwa posi³ki,
wycieczki bli¿sze i dalsze. Wycieczka do GOKiS - �Wakacje z ksi¹¿k¹�,
do zabytkowego budynku Urzêdu  Gminy � spotkanie z wójtem Gminy
Krzy¿anów Tomaszem Jakubowskim i zwiedzenie Urzêdu, poznanie
fauny i flory najbli¿szej okolicy, wycieczki dalsze do kutnowskiego
Aquaparku i do Inowroc³awia, Kruszwicy (wycieczka z przewodni-
kiem: pod tê¿nie Kruszwica, wej�cie na Mysi¹ Wiê¿ê, rejs po Gople,
posi³ek). Na tê wycieczkê zabieramy chêtnych rodziców, rodzeñstwo.
Pó³kolonie zakoñcz¹ siê piknikiem rodzinnym, na który dzieciaki
zaprosz¹ swoich rodziców, dziadków i wszystkich chêtnych z rodziny,
wspólnie bêd¹  grillowaæ, przedstawiaæ swoje talenty, prace plastyczne,
tañce, �piewy. Uczestnicy pó³kolonii otrzymaj¹ wyprawki szkolne,
a z innych atrakcji bêdzie jeszcze �Weso³e miasteczko�. Ca³a organi-
zacja tych pó³kolonii to dzie³o dyrektora GOKiS w Krzy¿anowie Marka
Ci¹pa³y. Wychowawca - Wies³awa Sulkowska

PÓŁKOLONIE
W KRZYŻANOWIE
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Muzealne skarby

EKSTERMINACJA ŻYDÓW
(ci¹g dalszy z nr 13/410)
Akcjê rozpoczêli Volksdeutche z powiatu gostyniñskiego. Zabierano meble,
odzie¿, po�ciel, bieliznê. Niepotrzebne przedmioty niszczono. Wiele
¿ydowskich domów zosta³o zajêtych przez rodziny niemieckie. Oko³o piêæ-
set domów przeznaczono dla kolonizatorów. Tyle ¿ydowskich rodzin
pozosta³o bez dachu nad g³ow¹ w �rodku zimy. W czasie akcji rekwizycji
pojawili siê denuncjatorzy, Polacy i ¯ydzi. W�ród Polaków wyró¿nili siê:
by³y sier¿ant 37 pu³ku piechoty � Stefan Igielski i prowodyr ca³ej akcji,
by³y urzêdnik miejski, Antoni Kwa�niewski. Polakami z pewno�ci¹
kierowa³a ¿¹dza posiadania. ¯ydzi denuncjuj¹c swoich chcieli zapewne
odsun¹æ od siebie gro�bê grabie¿y. Szacuje siê, ¿e w wyniku tej akcji
ograbiono niemal 80% ¿ydowskich domów.

Kutnowskie Getto
Decyzja burmistrza Schrimana z 16 VI 1940 r. by³a jak grom z jasnego
nieba. W rozlepionym w ca³ym mie�cie rozporz¹dzeniu rozkazywa³ on
wszystkim ¯ydom w ci¹gu trzech dni przenie�æ siê do osiedla Konstancja,
do starego i zniszczonego budynku produkcyjnego i piêciu budynków
mieszkalnych przy ul Mickiewicza. Do getta w Kutnie sprowadzono rów-
nie¿ 150 ¯ydów z D¹browic. Pewnej grupie uda³o siê zapewne zbiec do
rodzin i zaprzyja�nionych polskich rodzin. Tak by³o w przypadku rodziny
Eizyków, która ukrywa³a siê na wsi. Znany jest równie¿ przyk³ad ukry-
wania, we w³asnym domu, rodziny ¿ydowskiej przez Kochanowskiego.
Przymusowe wysiedlenie oko³o 7.000 ¯ydów spowodowa³o, i¿ musieli
oni zamieszkaæ w kilku budynkach. Dwa z nich otrzyma³a Rada ¯ydow-
ska. Jeden przeznaczy³a na szpital i urzêdy. Drugi � dla kutnowskiej elity
� zosta³ z³o�liwie nazwany przez dzia³aczy Bundu domem lordowskim.
Cz³onkowie Judenratu wyró¿niali siê noszonymi na ramieniu bia³o-
niebieskimi opaskami. Do utrzymania porz¹dku w getcie powo³ano milicjê,
której jedynym atrybutem by³a laska. Na terenie getta by³a jedna studnia,
kilka ubikacji � latryn. W takich warunkach trudno zachowaæ nawet resztki
godno�ci. Dla wiêkszo�ci szczytem luksusu by³o w³asne ³ó¿ko s³u¿¹ce
jako miejsce do spania oraz siedzenia i jako szafa. Pod nim bowiem cho-
wano równie¿ jedzenie, naczynia kuchenne i inne przedmioty. W pierw-
szych dniach ludzie w getcie stali od rana do wieczora w kolejce po wodê.
Podobna kolejka tworzy³a siê do ubikacji. Pocz¹tkowo za skorzystanie
trzeba by³o p³aciæ 5 fenigów, pó�niej zorganizowano darmow¹ toaletê dla
ubogich. Obóz zosta³ otoczony drutem kolczastym, by³ pilnowany przez
Niemców z Schutzpolizei i wachmanów. Po jakim� czasie okaza³o siê, ¿e

Bardzo ciekawym obiektem w kolekcji jest z³otówka koronna z czasów
Jana Kazimierza, potocznie zwana �tymfem� lub �tynfem�. U¿ywane do
dzi� przys³owie �dobry ¿art jest tynfa wart� - okre�laj¹ce ¿art udany
i �mieszny; taki, za który gotowi jeste�my zap³aciæ - nie do koñca jednak
oddaje historiê �tymfów� � bêd¹cych niejako symbolem upadku gospo-
darczego Rzeczpospolitej. Okoliczno�ci powstania monety zwi¹zane s¹
z burzliwymi losami kraju. Potop Szwedzki i wojny z Rosj¹ sprawi³y, ¿e
skarbiec królewski praktycznie �wieci³ pustkami. Ówczesny dzier¿awca
mennic koronnych � Andrzej Tymf, od nazwiska którego wziê³a siê
potoczna nazwa monety � by ratowaæ finanse pañstwa, wpad³ na pomys³
bicia monety srebrnej o warto�ci 30 groszy zawieraj¹cej jednak srebro
warte ok. 12 groszy. Emisja niepe³nowarto�ciowych monet pog³êbi³a tylko
chaos monetarny w kraju. Tynfy bite by³y w po�piechu, niedbale, czêsto
pojawia³y siê na nich b³êdne napisy, a blacha, z której je wykonywano,
niejednokrotnie by³a �le rozwalcowana. Moneta nie zachwyca tak¿e pod
wzglêdem graficznym � na awersie znajduje siê monogram królewski Jana
Kazimierza �ICR� (Ioannes Casimirus Rex), który ludno�æ ironicznie
odczytywa³a jako �Initium Calamitatis Regni� � �pocz¹tek nieszczê�æ
królestwa�. Na rewersie monety widnieje za� tarcza herbowa Rzeczpo-
spolitej z Or³em i litewsk¹ Pogoni¹ oraz Snopek Wazów (dynastii, z której
pochodzi³ Jan Kazimierz), nomina³ monety i inicja³y AT � Andrzeja Tymfa.
Sam Tymf przy okazji bicia monet dopu�ci³ siê wielu nadu¿yæ, wytoczono
mu proces, a on sam, nie czekaj¹c na wyrok uciek³ z kraju do S³upska.
Ciekawostk¹ jest tak¿e fakt, ¿e chocia¿ monety bito jedynie 5 lat, to
w powszechnym obiegu funkcjonowa³y jeszcze przez ponad 100 lat, co w
po³¹czeniu ze s³ab¹ jako�ci¹ kruszcu i kiepskim wykonaniem sprawia,
¿e trudno praktycznie w dzisiejszych czasach znale�æ dobrze zachowane
egzemplarze. Jeden z nich mo¿na ogl¹daæ w Gabinecie Numizmatycznym
kro�niewickiego muzeum. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e to w³a�nie od
monet rozpoczê³a siê pasja kolekcjonerska Jerzego Dunin-Borkowskiego.
Jako kilkuletni ch³opiec otrzyma³ w prezencie pierwsze monety, w wieku
10 lat mia³ ich ju¿ w swojej kolekcji ponad 1000, w czasach studenckich
za� zosta³ sekretarzem Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
To w³a�nie numizmaty stanowi³y wiêksz¹ cze�æ kolekcji pana Jerzego
w chwili przekazywania zbiorów na rzecz pañstwa i tworzenia Muzeum
w Kro�niewicach.          Anna Rajska - Muzeum w Kro�niewicach

ZŁOTÓWKA TYMFA
W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach jedna z sal
ekspozycyjnych dawnego zajazdu po�wiêcona zosta³a monetom i meda-
lom. W Gabinecie Numizmatycznym, bo o nim mowa, jak w soczewce
skupia siê historia pieni¹dza � od monet staro¿ytnej Grecji i Rzymu,
poprzez polskie monety królów elekcyjnych i monety pañstw zaborczych,
do unikatowych okazów numizmatycznych XX wieku.

noworocznymi wys³ana 1 dnia miesi¹ca Tischri (5702 � 15 X 1941). Ser-
deczne zwyczajowe ¿yczenia przesy³ane do rodziny w Warszawie z okazji
nowego roku brzmi¹ do�æ sarkastycznie, bo w dole kartki widnia³ napis
Judenlager Konstancja. O potrzebie normalnego ¿ycia �wiadcz¹ równie¿
niektóre zdjêcia z kutnowskiego getta. M³ode dziewczyny s¹ ³adnie ucze-
sane, ubrane, u�miechniête, jakby zdjêcia te zrobiono, gdzie indziej nie
w kutnowskim getcie. Z drugiej jednak strony widaæ ludzi, dla których
¿ycie straci³o sens. Widaæ równie¿, jak fatalne warunki panowa³y tutaj.
Przera¿aj¹cy obraz rzeczywisto�ci, z jak¹ spotykali siê kutnowscy ¯ydzi
wy³ania siê, z relacji £ucji Stuczyñskiej. Gwa³ty, rabunki, poni¿enia ze
strony przedstawicieli �narodu panów�. W�ród oprawców wyró¿niali siê:
gestapowiec Hoffman zw. �czarnym Geñkiem�, który napastowa³ m³ode
dziewczyny, bi³ je, rozbiera³ i poni¿a³. Drugi � nazywany �¿ó³tym� � SS-man
specjalizowa³ siê w biciu mê¿czyzn. Na oczach £ucji zabi³ jej ojca. Trzecim
by³ Michael Stumpfer, szef stra¿y po¿arnej i gestapo na powiat kutnowski.
Ten okre�lany by³ jako �Judenfresser� � po¿eracz ̄ ydów. Równie¿ przed-
stawiciele innej formacji niemieckiej � SS: Józef Schneider i Wilhelm
Sauer � s³ynêli z okrucieñstwa oraz wyszukanych metod poni¿ania ludzi.
Gminê ¯ydowsk¹ traktowali Niemcy jako realizatora swoich zachcianek.
Zamawiali u ¿ydowskich rzemie�lników buty i ubrania p³ac¹c najczê�ciej
¿ywno�ci¹. �Czarny Geniek� wys³a³ do Rady swoj¹ szesnastoletni¹
kochankê z listem informuj¹cym, i¿ dziewczyna ma byæ ubrana od stóp
do g³owy na koszt gminy. Na kosz ¯ydów, którzy spe³niali jego ¿¹dania,
korzysta³a równie¿ z us³ug fryzjera. Od tego momentu, wykorzystuj¹c
pozycjê swojego patrona, by³a ona sta³¹ klientk¹ obs³ugiwan¹ za darmo.
I nic w tym dziwnego, gdy¿ gestapowiec Hoffman alias �Czarny Geniek�
s³yn¹³ ze swoich sadystycznych upodobañ. ¯ydzi nadali mu nawet imiê
Nuchym (hebr. znaczy Pocieszony), co chyba by³o przekorne. Hoffman
tak �wyrobi³ sobie markê�, ¿e gdy pojawia³ siê na ulicach Kutna, robi³o
siê pusto. Ten �furror teutonicus� by³ kwintesencj¹ hitlerowskiego
naje�d�cy. Nie do�æ, ¿e bi³ i poni¿a³, molestowa³, to jeszcze za¿¹da³ od
gminy ¿ydowskiej, aby ta na swój koszt wyremontowa³a i umeblowa³a
jego prywatne mieszkanie. Kosztowa³o j¹ to 15.000 marek. Wszystkie te
czynniki � z³e warunki sanitarne, permanentne niedo¿ywienie, fatalne
warunki mieszkaniowe i ogromny stres spowodowa³y, ¿e jesieni¹ 1940 r.
w obozie w Konstancji wybuch³a epidemia tyfusu. �miertelno�æ wynosi³a
kilkadziesi¹t osób tygodniowo. Dziêki wsparciu lekarza Polaka Boles³awa
Jêdraszko, pó�niej równie¿ jego ¿ydowskich pomocników � dra Juliusza
Weinsafta, dra Brzóski i felczera Aspersteina � uda³o siê nieco ograniczyæ
zasiêg epidemii. Trudno równie¿ przeceniæ rolê prze³o¿onego szpitala
w getcie doktora Artura Frankensteina, który wykaza³ siê niezwyk³¹ ener-
gi¹ w walce z zaraz¹. Na pro�bê o szczepionkê dr Jêdraszko otrzyma³
odpowied�: �dla ¯ydów i Polaków szczepionek nie ma�. W 1941 r.,
z uwagi na straszne warunki sanitarne, zmar³o prawie 500 osób. W ci¹gu
nieca³ego roku od utworzenia getta umar³o tam ponad 1.000 osób. Nast¹pi³
zobojêtnienie wobec �mierci, która stale towarzyszy³a jego mieszkañcom.
O osobach chorych mówiono, ¿e �ten ma ¿ó³to za uszami�. We wrze�niu
1940 r. Judenrat zwróci³ siê z pro�b¹ do burmistrza £odzi o przys³anie do
getta chirurga i dentysty , ale spotkali siê z odmow¹. Pod koniec 1941 r.
dla wiêkszo�ci stawa³o siê jasne, ¿e zbli¿a siê ich koniec. Tym bardziej,
¿e przekupnych wachmanów mieli zast¹piæ stra¿nicy z SS. Pewna grupa
¯ydów, dziêki ³apówkom, znalaz³a siê po polskiej stronie i by³a ukrywana
przez s¹siadów. Przy planowaniu ucieczek bardzo wa¿ny by³ wygl¹d. Je�li
nie mia³o siê tzw. cech ¿ydowskich istnia³a spora szansa na sukces. Je�li
nie, koñczy³o siê zawsze pokazow¹ egzekucj¹ przed bram¹ getta. Ponoæ
Bernard Holcman, przewodnicz¹cy Judenratu, dosta³ propozycjê ucieczki,
jednak postanowi³ pozostaæ ze swoimi wspó³wyznawcami. Niewielka liczba
¯ydów uda³a siê do G¹bina. Z getta uciek³ Szymon Buksztein, który mieszka³
z 8-osobow¹ rodzin¹ w chlewiku. Z powodu niesprawiedliwo�ci Juden-
ratu i dzia³añ ¿ydowskiej milicji zbieg³ on do getta w £êczycy. Pó�niej
trafi³ do obozów w Gnie�nie, Poznaniu i Auschwitz. Po Szymona ucieczce,
tak samo próbowa³ post¹piæ jego brat wraz rodzin¹. Zosta³ jednak z³apany
przez wachmana Schulza i zastrzelony na miejscu. Schulz za swoj¹ �godn¹
postawê� � zamordowanie rodziny ¿ydowskiej, dosta³ w nagrodê tydzieñ
urlopu. Kolejny znany przypadek ucieczki z getta dotyczy Luzera Jaku-
bowicza. Ten zbieg³ do ¯ychlina, a pó�niej znalaz³ siê w obozie pracy
przymusowej w Poznaniu. W lutym i marcu 1942 r. rozpoczê³a siê
wywózka kutnowskich ¯ydów do obozu Zag³ady w Che³mie nad Nerem
(niem. Culmhof). Kolej¹ przywo¿ono tam grupy po 150 osób. Czeka³ na
nich SS-man. Kaza³ im rozbieraæ siê do ³a�ni i dezynfekcji, zapewniaj¹c,
¿e pojad¹ dalej na wschód. ¯ydzi wchodzili do du¿ego samochodu, który
mia³ ich wie�æ do ³a�ni. Faktycznie by³a to komora gazowa, bo po
zamkniêciu drzwi spaliny samochodowe doprowadzane by³y do wnêtrza
pojazdu. Po kilku minutach wiêkszo�æ ju¿ nie ¿y³a. Zw³oki zakopywano,
pó�niej palono w krematorium dla zatarcia �ladów. Jako ostatni ¿yj¹cy
widziani byli Manszesterowie, Zylberowie, Kibel, Holcmanowie. Bernard
Holcman zosta³ zastrzelony pod sam koniec likwidacji getta. Prawdopo-
dobnie na koñcu zabito niejakiego Gunkiera milicjanta ¿ydowskiego, przed
wojn¹ pe³ni¹cego funkcjê wo�nego magistratu kutnowskiego. Ostatni
¯ydzi z Kutna zostali wywiezieni do Che³mna nad Nerem na pocz¹tku
kwietnia 1942. Po wywiezieniu kutnowskich ¯ydów niemieccy stra¿nicy
zaczêli przeszukiwaæ pomieszczenia w getcie. Odrywano pod³ogi, prze-
szukiwano ka¿dy metr w pomieszczeniach zajmowanych przez Judenrat.
Poszukiwano z³ota i innych cennych przedmiotów. W tej akcji wyró¿ni³
siê volksdeutch z Kowala Joachim Imrot. Niemcy dokonali inwentaryzacji
rzeczy pozostawionych w obozie, czê�æ odes³ano do magazynu NSDAP,
które pó�niej rozdano niemieckim osadnikom, rzeczy bez wiêkszej war-
to�ci spalono. Trudno dok³adnie okre�liæ ilu kutnowskich ¯ydów prze¿y³o
holocaust. Grupa, która powróci³a do Kutna mog³a liczyæ 100�200 osób.
Na kutnowskim Kirkucie powsta³ pomnik po�wiêcony zabitym ¯ydom,
który szybko zosta³ zdewastowany przez wandali. Niewielka liczba kut-
nowskich ̄ ydów, która powróci³a do miasta zaczê³a stopniowo wyje¿d¿aæ
do Warszawy, £odzi, stamt¹d za granicê. Pozosta³o kilku � Eizyk, dr Kle-
inerman, Hamburg. Pewna grupa ludno�ci ¿ydowskiej, których jeszcze
przed wybuchem wojny wyjecha³y z Kutna prze¿y³y holocaust, do takich
nale¿a³ m.in. znany historyk XVII w. Adam Kersten, którego rodzina -
Kirstejnów - matka Eugenia Rasz, córka rabina Jehoszuy Rasza, siostra
Stefa, wyjechali do Warszawy i prze¿yli. Wspania³a wielosetletnia koeg-
zystencja Polaków i ¯ydów zosta³a zakoñczona. Pewnym symbolem tego
mog¹ byæ dwie budowle wybudowane jeszcze w XVIII w. - kutnowska
synagoga oraz Pa³ac Pocztowy nazywany równie¿ Pa³acem Saskim.
Synagoga uleg³a spaleniu w czasie II wojny �wiatowej, Pa³ac Saski uleg³
spaleniu w koñcu XX w.          Janusz Pawlak

nie jest do zapora nie do przej�cia. Czê�ci udawa³o siê wychodziæ �na
miasto� w poszukiwaniu, schowanych wcze�niej, w³asnych rzeczy. Nie-
którzy bogaci ¯ydzi przyje¿d¿ali do swych dawnych domów w poszuki-
waniu kosztowno�ci lub te¿ rzeczy, które mia³y warto�æ w obozie. Ci,
którzy nie mogli opuszczaæ getta radzili sobie w inny sposób. W momencie,
gdy zauwa¿yli za drutami znajom¹ osobê, strzelali z procy w jej kierunku
papierow¹ kulk¹, na której zapisywali pro�by o pomoc i informacje
o sobie. Po pewnym czasie niektórzy mieszkañcy getta dostawali zezwo-
lenie na opuszczenie obozu i pracê przy za³adunku i roz³adunku wago-
nów kolejowych, na lotnisku wojskowym po³o¿onym w obecnej dzielnicy
Sklêczki i w innych zak³adach w mie�cie. T¹ drog¹ przemycano pewne
ilo�ci po¿ywienia. Dwu, trzykrotnie ¿ydowskiemu komitetowi pomocni-
czemu (Joint) uda³o siê dostarczyæ do Konstancji niewielkie ilo�ci po¿y-
wienia: mleko skondensowane i gêsi smalec. Dwukrotnie do getta dotar³a
pomoc w formie finansowej. Pierwsza w drugiej po³owie 1940 r. Joint
przes³a³ wtedy 10.000 marek na ¿ywno�æ i opiekê medyczn¹ dla najubo¿-
szych. Druga, od niemieckich ¯ydów, wynosi³a 3.000 marek. Judenrat,
tak nielubiany przez niektórych w getcie, zorganizowa³ dostawy ¿ywno�ci:
200 gramów chleba, nieco warzyw, czasami mleko. To by³a dzienna norma
dla osoby doros³ej. Ta sama Rada ¯ydowska zorganizowa³a darmow¹
�s³u¿bê zdrowia�. Dziêki jednorazowej zgodzie niemieckiej Dina Kap³an,
bêd¹ca w³a�cicielk¹ gospodarstwa rolnego pod Kutnem, sprowadzi³a do
getta siedem krów, dla których urz¹dzono prowizoryczn¹ oborê. Jeden
z mieszkañców getta mia³ prawo wyprowadzania krów na pobliskie ³¹ki
nad Ochni¹. Mleko otrzymywali chorzy i ma³e dzieci. Niemcy dostarczali
do obozu tylko niewielkie ilo�ci mleka, ziemniaków, jarzyn, chleba, koniny.
Wszystko w najgorszym gatunku. Podczas oficjalnych dostaw ¿ywno�ci
prawdopodobnie przemycano �nielegaln¹ ¿ywno�æ�. Tak by³o w przy-
padku dostaw z kutnowskiej mleczarni. Stefan Janczewski, zatrudniony
w niej jako furman, codziennie przywozi³ do getta pewn¹ ilo�æ mleka.
Odbiera³ j¹, jeszcze przedwojenny, przedstawiciel spó³dzielczo�ci mle-
czarskiej Majer Kap³an. W ten sposób dostarczano wiêksze ilo�ci mleka
ni¿ przewidywa³y niemieckie normy. Rodzina Kap³anów mia³a swoje
gospodarstwo rolne po³o¿one prawdopodobnie w okolicy wsi Malina.
Szmuglowanie ¿ywno�ci do getta by³o najwy¿sz¹ konieczno�ci¹. W tym
celu przekupywano niemieckich stra¿ników�wachmanów nazywanych
przez ¯ydów: �bolkami� lub �bramkarzami�. Szefem wachmanów by³
znany z ³apownictwa oberleutnant Schutzpolizei Weissborn. Stan taki trwa³
przez rok (od lata 1940 r. do lata 1941 r.), do czasu, gdy burmistrz
Schrüman � ideowiec, szef miejscowego NSDAP � zorientowa³ siê o prak-
tykach Weissborna i doprowadzi³ do odwo³ania jego i grupy wachma-
nów. Na ich miejsce sprowadzono stra¿ników z Poznania. Ci zas³ynêli
z okrucieñstwa. Sam Schrüman znany by³ z tego, ¿e z³apanych na mie�cie
¯ydów doprowadza³ do bram getta i tam, na oczach wszystkich, kaza³
zabijaæ. Sytuacja ¿ywno�ciowa pogorszy³a siê drastycznie. Oczywi�cie,
podejmowano dalsze próby przemytu po¿ywienia. Dostarczaj¹c jedzenie
do getta trzeba by³o uwzglêdniæ równie¿ mo¿liwo�æ dekonspiracji, a to
oznacza³o wiêzienie lub �mieræ. Los taki spotka³ m.in. czê�æ cz³onków
grupy, w której sk³ad wchodzili: Leon Stuczyñski, Ewa Stuczyñska, Zenon
Rzymkowski i Tadeusz Bia³ecki. Wed³ug relacji córki Stuczyñskiego, która
ukrywa³a siê wraz ze stryjem Leonem na wsi jako Polka, dostarczali oni
do getta miêso i t³uszcze. Ewie, matce £ucji Stuczyñskiej, uda³o siê uciec
do G¹bina, reszta zosta³a stracona (1942) we W³oc³awku. Podobnie jak to
by³o z rodzin¹ Kap³an, Stuczyñskim pomagali dawni pracownicy w ich
wiejskim gospodarstwie. ̄ ywno�æ do getta dostarczali równie¿ Stanis³aw
Szablewski, Helena Kowalska i Stanis³aw Witkowski. Pomys³owo�æ �prze-
mytników� by³a niemal nieograniczona. Na przyk³ad grupa monterów
elektryków � Polaków: Franciszek Taczanowski, Boles³aw Jab³oñski oraz
Franciszek Mucha � w wózku monterskim, oprócz narzêdzi, wwozi³a na
teren getta lekarstwa i po¿ywienie. Latem 1941 r. do szmuglowania wyko-
rzystano obni¿enie poziomu Ochni, aby tunelem ³¹cz¹cym by³¹ cukrowniê
z rzek¹ dostarczaæ ró¿ne produkty. Za ¿ywno�æ nielegalnie dostarczan¹
do getta ¯ydzi p³acili, podobnie jak to by³o w przypadku pozosta³ych
mieszkañców Kutna. W cenê ¿ywno�ci trzeba by³o wliczyæ mo¿liwo�æ
wpadki, a wtedy koñczy³o siê to wyrokiem �mierci. Mimo surowych kar
podejmowano wiele innych prób pomocy dla ludno�ci getta. Nauczyciel
Florian Rosiñski dostarcza³, na rêce Bernarda Holcmana � oprócz jedzenia
� równie¿ pieni¹dze. Pomóg³ w ucieczce Salomonowi i Saulowi Korn.
Zorganizowa³ im aryjskie papiery. Saul przetrwa³ wojnê na wsi i ¿y³ pó�niej
pod zmienionym nazwiskiem jako Zenon Karwacki. Prawdopodobnie do
sukcesu ca³ej akcji przyczyni³ siê aryjski wygl¹d obu Kornów. Organiza-
torami dostaw dla ¯ydów byli krewni, bliscy ukrywaj¹cy siê na wsi po
aryjskiej stronie (casus £ucji Stuczyñskiej) lub pracownicy w ¿ydowskich
zak³adach i gospodarstwach rolnych (jak zapewne by³o w przypadku
rodziny Kap³anów). Kolejn¹ grup¹ decyduj¹c¹ siê na pomoc w dostarczaniu
¿ywno�ci ¯ydom byli Polacy, którzy w okresie miêdzywojennym utrzy-
mywali kontakty ze �rodowiskami socjalistycznymi, tj. PPS i BUND. Trzeba
wspomnieæ o liderach kutnowskiego Bundu � Hermanie Kirszbaumie
i Ewie Landau-Kirszbaum. Podobnie jak wielu Kutnowian równie¿ oni
znale�li siê w Warszawie w okresie II wojny. Dzia³ali w strukturach Bundu
w konspiracji, wziêli udzia³ w powstaniu w getcie, oraz oboje stali siê
powstañcami warszawskimi. Herman zgin¹³ we wrze�niu na ¯oliborzu.
Zamkniêci w getcie cz³onkowie Bundu byli najaktywniejsz¹ ¿ydowsk¹
grup¹. M³odzie¿ bundowska odró¿nia³a siê wyra�nie od m³odzie¿y szkó³
religijnych. Byæ mo¿e jednak wa¿niejszy by³ podzia³ spo³eczny czy maj¹t-
kowy sprzed 1939 r. Miêdzy m³odzie¿¹ bundowsk¹ a m³odzie¿¹ �z lep-
szych domów� widaæ by³o stale napiêcie, czêsto dochodzi³o do ró¿nych
sporów. Takiej sytuacji w³a�ciwie nie obserwujemy w starszej czê�æ spo-
³eczeñstwa. M³odzie¿ bundowska tworzy³a zwart¹, prê¿n¹ grupê, która
�mia³o krytykowa³a wszelk¹ niesprawiedliwo�æ ze strony Judenratu. Urz¹-
dza³a tzw. �¿ywe radio�, w którym na bie¿¹co komentowano niektóre
posuniêcia Rady ¯ydowskiej, urzêdników, milicji, sanitariuszy czy nawet
kucharza. Nagany te by³y przedstawiane w formie skeczy, pie�ni, dowci-
pów czy opowiadañ. Do�æ czêsto wyg³aszano skecze tematyczne powstaj¹ce
na bazie przyk³adów ¿ycia w getcie. Wystêpy te cieszy³y siê niema³¹
popularno�ci¹. Przychodzi³a na nie spora grupa ludzi, choæ niemal ka¿dy
móg³ w nich staæ siê przedmiotem ¿artów. M³odzie¿ ze �rodowiska inteli-
genckiego, czêsto gimnazjali�ci i studenci, zorganizowa³a swój klub,
w którym urz¹dza³a wieczorki kulturalne, a po wybuchu epidemii tyfusu
zbiera³a datki na szpital walcz¹cy z zaraz¹. Po wybudowaniu �wietlicy
w tunelu fabryki schodzili siê tam, aby czytaæ ksi¹¿ki, recytowaæ poezjê,
dyskutowaæ czy poczuæ siê normalniej w tej nieludzkiej sytuacji. O tym
jak bardzo chciano zwyczajnie ¿yæ �wiadczy m.in. kartka z ¿yczeniami
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Wynajmê mieszkanie w cen-
trum Gostynina 70 m2, wysoki
standard (mo¿na zaadaptowaæ
na sklep, gabinet lekarski, kan-
celariê). Tel. 602-528-813.
Wynajmê mieszkania dla firm
w Kutnie przy ulicy Wojska
Polskiego i Tarnowskiego. Wy-
soki standard. Tel. 602-528-813.
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�nia-
czej, dzia³ka 360 m2, wszystkie
media, centrum Kutna. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 m2 do 2500
m2, wszystkie media w ulicy,
Kutno, ul. Zielarska. Tel. 509-
302-316
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
Sprzedam lub wynajmê lokal
handlowy 25 m2 + mieszkanie
73 m2, centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235

Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biu-
rorachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jezioro Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem holenderskim o pow. 40 m2

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu ko-
mercyjnego doj�cia do jeziora.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna. Do-
mek, woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne. Tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam Renault Clio II,
salon Polska, stan bardzo
dobry, 1,2 benzyna, 2002 r.,
przebieg 91 tys. km. Tel. 507-
924-112
Wynajmê halê magazynow¹,
ul. Pó³nocna. Tel. 512-335-561
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 38 m2 (2 pokoje kuchnia
³azienka), w centrum Kutna.
Tel. 605-724-804; 607-433-945
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 48,6 m2 II p., du¿y bal-
kon, ul. Wilcza. Tel. 730-279-091

SPORTOWE WYDARZENIE

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), przyczepê 4 t sztywn¹
oraz kultywator i brony pi¹tki
(stan dobry), kabel do si³y. Tel.
783-436-872

Sprzedam mieszkanie w³a-
sno�ciowe (ul. Staszica)
w centrum Kutna (2p+k
z ³azienk¹ - IV p.), 47,7 m2,
niski czynsz. Kontakt tel.
513-869-986

Widzia³em fina³ Copa Del Rey na Camp Nou
(Barcelona, 30 maja 2015 roku)

ŻYCIOWE PRZEŻYCIE

(ci¹g dalszy z nr 13/410)
Na przeciwleg³ej czê�ci stadionu, tam gdzie zasiedli Baskowie,
w tym samym czasie oni uk³adaj¹ swoj¹ bia³o-czerwono-czarno-
zielon¹ mozaikê, na której widaæ ogromn¹ baskijsk¹ flagê wraz
z ich herbem. Hymnu nie s³ychaæ w ogóle. Zostaje zag³uszony przez
ryk i gwizdy (rozdano kibicom dziesi¹tki tysiêcy gwizdków przed
meczem) 100 tysiêcznej widowni, z których wiêkszo�æ jeszcze
pokazuje w ge�cie sprzeciwu w kierunku siedz¹cego w lo¿y VIP-
owskiej Króla Hiszpanii �rodkowy wyprostowany palec prawej
rêki. Nastêpnie zostaje od�piewany po raz pierwszy przez kibiców
hymn Barcelony. Po raz kolejny i nieostatni pojawiaj¹ siê u mnie
ciary! Rozpoczyna siê spotkanie. Ludzie biegaj¹cy tego wieczoru
po boisku wyprawiaj¹ z pi³k¹ takie cuda, ¿e nie mo¿emy wyj�æ
z podziwu. Jeden z nich - Neymar - strzela bramkê, ale rado�æ
nasza jest przedwczesna, bo sêdzia odgwizduje spalonego. Nad-
chodzi 17 minuta i 14 sekunda spotkania. Ca³y sektor Barcy wstaje
z miejsc i przez 17 sekund skanduje: �Independencia�. To na znak
upamiêtnienia 1714 roku, kiedy to Katalonia utraci³a niepodle-
g³o�æ. W górê wêdruj¹ flagi Katalonii. Widz¹c siedz¹cych przed
nami starszych od nas Kataloñczyków, którzy krzycz¹c to has³o
i ponownie pokazuj¹c wyprostowany �rodkowy palec w kierunku
Króla, maj¹ ³zy w oczach� Mam ciarki na ca³ym ciele. Za
niespe³na 3 minuty jeste�my �wiadkami bajecznej akcji Leo.
Widzimy to jak na d³oni. Siedzimy na wprost w odleg³o�ci 50
metrów od miejsca, w którym  Messi mija  4 obroñców, wkrêcaj¹c
ich w ziemiê, a nastêpnie strzela �ze stopy� ³ami¹c akcjê do �rodka
w krótki róg bramkarza Athletic. Chyba rzeczywi�cie Kataloñ-
czycy maj¹ racjê. Messi jest Bogiem! Ca³a dru¿yna cieszy siê przed
sektorem, w którym siedzimy. Ca³y sektor skanduje: Meeeesssiiii!!!
Sk³adaj¹c mu pok³ony. Co� nieprawdopodobnego! Kiedy patrzy
siê na tego niewielkiego wzrostem geniusza w telewizji, to ma siê
wra¿enie, ¿e na pierwszym kroku ju¿ gubi pierwszego obroñcê.
Na ¿ywo widaæ, ¿e gubi przeciwnika jeszcze wcze�niej. Zanim
ruszy z miejsca. A ca³¹ akcjê przeprowadzi³ w takim tempie, ¿e
szczegó³y dopiero obejrza³em po powrocie do domu, odtwarzaj¹c
sobie mecz na ekranie telewizora. Jest jeszcze szybszy ni¿ my�la-
³em. Na ogromnej tablicy przez kilka minut widnieje wynik 1:0,
ale dla Bilbao! Za moment jeste�my �wiadkami udanej, efektownej
akcji Suareza, po czym nastêpuje g³o�ne Uruguayoooo!!! Ze strony
fanów Barcy. Po 17 minutach jest ju¿ 2:0. Dwa pozosta³e ogniwa
nieziemskiego, barceloñskiego tria MSN daj¹ o sobie znaæ. Neymar,
ju¿ teraz prawid³owo zdobywa gola po podaniu Suareza. Znów
wielka rado�æ w sektorze kibiców Barcelony, którzy rzucaj¹ siê
sobie w objêcia, przybijaj¹ wzajemnie �pi¹tki�. Tym razem ca³y
sektor ryczy: Neymaaaaarrr!!! W przerwie meczu siedz¹cy obok
nas kataloñscy kibice pytaj¹ sk¹d jeste�my. Mówimy, ¿e z Polski.
Oni na to: szacunek i �ciskaj¹ nam d³onie. Dwa miejsca ode mnie,
po mojej lewej rêce, siedzi ponad 60-letni kibic Barcy ubrany
w ¿ó³t¹ koszulkê z numerem 10 na plecach i nazwiskiem Vilanova.
Okazuje siê, ¿e jest to oryginalna koszulka zmar³ego przedwcze-
�nie by³ego trenera FC Barcelona � Tito Vilanovy, z czasów, kiedy
by³ jeszcze zawodnikiem. Wywo³uje to du¿e zainteresowanie
pozosta³ych, g³ównie starszych wielbicieli klubu, którzy podcho-
dz¹ do tego pana, rozmawiaj¹ z nim, patrz¹c z podziwem na niego
i robi¹c sobie z nim pami¹tkowe zdjêcia. Widaæ jak wa¿n¹ postaci¹
by³ dla nich Tito. Obserwuj¹c to, wzbudza to we mnie ogromny
szacunek dla tych ludzi. Rozgl¹dam siê doko³a i widzê �morze
ludzi�, którzy maj¹ na sobie koszulki z ró¿nych okresów historii
klubu. Siedz¹ca obok mnie m³oda Katalonka prawie ca³y czas
filmuje telefonem to wszystko co siê dzieje wokó³ niej. Rozpo-
czyna siê druga po³owa. Doping ca³y czas niesamowity z obydwu
stron. 10 minut po przerwie zacz¹³ siê rozgrzewaæ kapitan Barce-
lony, Xavi. Od razu wzbudzi³o to aplauz wiernych kibiców Barcy.
Kiedy wbiega³ na murawê sektor, w którym siedzieli�my odda³
mu pok³ony i wszyscy w nim zasiadaj¹cy ludzie krzyczeli
Xaviiiiii!!! Po raz ostatni przywdzia³ opaskê kapitana Barcy na
Camp Nou. Znów na naszych oczach dzia³a siê historia. I on
i wielu kibiców mia³o ³zy w oczach. Nie po raz ostatni tego dnia.

Opisywa³ i wspomina³ Maciej Kierzkowski

W 2014 roku w Polsce odnotowano 2424 przypadki zatrucia dopa-
laczami. To dwukrotnie wiêcej ni¿ rok wcze�niej. Tymczasem
w I pó³roczu 2015 statystyki osi¹gnê³y poziom roku ubieg³ego...
A w Kutnie - nie inaczej! Tylko w lipcu na SOS trafi³o 30 osób,
w wieku 18-28 lat (s¹ te¿ niepe³noletni). W potocznych ocenach nazwa
�dopalacz� nie budzi wielkich zastrze¿eñ. Przecie¿ tylko ma³¹ sen-
sacjê wzbudzi³ ch³opak, który nieca³y miesi¹c temu nagi, prezento-
wa³ �swoje wdziêki� w centrum miasta, m.in. na ulicy Barlickiego
i potrzeba by³o si³y kilku policjantów i za³ogi karetki pogotowia,
aby go schwytaæ i obezw³adniæ. Tymczasem chocia¿by ujawniony
specyfik, o nazwie �Mocarz�, ma dzia³anie silniejsze od marihuany
od 400 do 800 razy! Dopalacze mo¿na kupiæ tylko jako �rozpa³kê
do grilla�, �produkty kolekcjonerskie�, �kadzide³ka� czy �nawóz�
To ju¿ wskazuje jak trudna jest walka z nimi. Jak na z³o�æ nowa
fala zatruæ wyst¹pi³a w trakcie - jeszcze nieoficjalnej, ale jednak -
kampanii wyborczej. St¹d �karmieni jeste�my� g³upotami i bzde-
tami w rodzaju 3100 sklepów rozprowadzaj¹cych te substancje lub,
¿e na czele jednak prawdziwego gangu stoi �l¹ski - nastolatek!? Tym-
czasem po roku 2010 (g³o�nej serii zatruæ), Sejm i Senat ju¿ dwu-
krotnie nowelizowa³y ustawê o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Zamkniêto wówczas 1000 sklepów z dopalaczami). Zakazano obrotu
i sprowadzania z zagranicy �dopalaczy� (albo jak prawnie okre�lono
��rodków zastêpczych narkotyków�) oraz wyd³u¿aj¹c od 1 lipca
2015 r. o 114 listê zakazanych substancji psychoaktywnych. W Eu-
ropie fala zatruæ nimi ro�nie, gdy¿ wzrasta ich spo¿ycie. W Irlandii
próbowa³o ich ju¿ 22%, w Hiszpanii 13%, w Polsce ponad 9% (przy
�redniej europejskiej 8%). Dotyczy to g³ównie m³odzie¿y w wieku
15 (!) do 24 lat! Ale nie tylko bezpo�rednie skutki zatrucia dopala-
czami s¹ wa¿kie. Nie tylko agresywno�æ, zaburzenia �wiadomo�ci,
powyginane rêce i nogi, ale przede wszystkim powoduj¹ one nieod-
wracalne zmiany w mózgu. St¹d trafne okre�lenie ofiar nowej plagi
- choroby - XXI wieku: BEZMÓZGOWCY.     Jan Widz

Wszystko siê przyda
W Strzelcach z³odzieje wykopali
z ziemi oko³o 50 metrów kabla
elektrycznego zasilaj¹cego o�wie-
tlenie autostrady. Ukradli go powo-
duj¹c straty oko³o 7.000  z³otych.

Portalowy przekrêt
W Kutnie, przy ulicy £okietka, kut-
nianin za po�rednictwem portalu
aukcyjnego zakupi³ kody do³ado-
wuj¹ce w sieci komórkowej, za któ-
re zap³aci³ 4300 z³otych i do chwili
obecnej ich nie otrzyma³.

Dopalacze
Stra¿ Miejska zatrzyma³a dwóch
mê¿czyzn w wieku 20 i 21 lat, którzy
mieli przy sobie dwie �dilerki�
dopalaczy. Zatrzymani ujawnili, ¿e
kupili je w  jednym z kutnowskich
sklepów. Podczas przeszukania
sklepu policjanci znale�li kolejne
torebki.

Z promilami
W Kutnie, przy ulicy Barlickiego,
na przystanku autobusowym potr¹-
cany zosta³ 77-letni mê¿czyzna.
Prawdopodobnie chcia³ wsi¹�æ do
autobusu, który ju¿ rusza³. By³ nie-
trze�wy (1,8 promila) i nie zacho-
wa³ nale¿ytej ostro¿no�ci.

Bezdomny
W Kutnie, przy ulicy Mireckiego,
policjanci zatrzymali 33-latka
bêd¹cego pod wp³ywem alkoholu.
Pochodz¹cy z województwa �wiê-
tokrzyskiego, bez sta³ego miejsca

zamieszkania, wynajmowa³ miesz-
kania w ró¿nych miejscach. Znale-
ziono u niego tablet i dwa telefony
komórkowe. Skrad³ je Ukraiñcom,
z którymi mieszka³. Warto�æ skra-
dzionych urz¹dzeñ to oko³o dwa
tysi¹ce z³otych

Okazja czyni z³odzieja
W Kutnie, z³odziej wykorzystuj¹c
otwarte okno w mieszkaniu na par-
terze, dosta³ siê do wnêtrza budynku,
sk¹d ukrad³ laptop oraz tablet. War-
to�æ strat 2 tysi¹ce z³otych.

Nieuwaga
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
z³odziej skrad³ portfel z dowodem
osobistym, prawem jazdy, dowodem
rejestracyjnym, kart¹ bankomatow¹
oraz pieniêdzmi (80 z³otych) miesz-
kance Kutna.
W Kutnie, przy ulicy Mireckiego,
po otwarciu uchylonego okna z³odziej
dosta³ siê do wnêtrza mieszkania,
sk¹d ukrad³ telefon oraz tablet.
Warto�æ strat - tysi¹c z³otych.

Po wódce
W parku Traugutta, w Kutnie, z³o-
czyñca wykorzystuj¹c stan upojenia
alkoholowego, pokrzywdzonego
ukrad³ mu z torby telefon komór-
kowy i  pieni¹dze w kwocie 100 z³.

Znikn¹³ York
W Kro�niewicach, przy ulicy Ko-
lejowej, z³oczyñca skrad³ psa, rasy
York warto�ci  tysi¹ca z³otych,
mieszkance Kro�niewic.

BEZMÓZGOWY „MOCARZ”

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

 Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Zamieniê mieszkanie komunalne
(2 pokoje, z aneksem kuchennym)
na pokój z kuchni¹ w centrum
Kutna, ̄ ychlina lub Dobrzelina.
Tel. 604-254-132
Sprzedam dom piêtrowy 150 m2

w Kro�niewicach. Cena 239 tys.
z³. Tel. 663-495-985
Wynajmê loklal na us³ugi
o pow. 15 m2, ul. Staszica 21.
Tel. 24 382-15-17
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
400 m2 na terenie DOD przy ul.
Kro�niewickiej na Azorach.
Tel. 665-685-095
Sprzedam ziemiê roln¹ o pow.
11 ha. Gmina £aniêta. Tel. 721-
039-242
Kupiê Toyotê Avensis lub Co-
rollê. Mo¿e wymagaæ remontu.
Tel. 725-361-836
Kupiê pilnie dostawczy samo-
chód Mercedesa, Volkswagena,
Hyundaja; kupiê Toyotê Corollê
(Arinê), mo¿e byæ skorodowana.
Tel. 725-562-998
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¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Pi³ka no¿naLekkoatletyka

W Kutnie bra³y udzia³ miêdzy innymi takie stowarzyszenia sportowe jak:
Gwardia Pi³a, WLKS Wroc³aw, MKL Toruñ, LKS Vectra W³oc³awek, WKS
Legia Warszawa, MKS Polonia Warszawa, AZS UMCS Lublin, Podlasie
Bia³ystok, AZS AWFiS Gdañsk, WKS Flota Gdynia, Olimpia Poznañ,
RKS £ód�, AZS AWF Katowice, AZS AWF Kraków, WKS �l¹sk Wroc³aw,
AZS Politechnika Opole, Agros Zamo�æ, MKLA £êczyca, UKS �Dzie-
wi¹tka� Kutno. W zawodach brali te¿ udzia³ obcokrajowcy - z Niemiec
i Ukrainy. Rozegrano sze�æ konkurencji mê¿czyzn i kobiet: 100 m, 200 m,
400 m przez p³otki, 1500 m, skok wzwy¿ i skok w dal.

BARDZO UDANE ZAWODY

Dodatkowo - poza programem - kobiety biega³y na 400 m p³askie i ska-
ka³y w trójskoku. Oto zwyciêzcy: 400 m pp³. juniorek Izabela Smoliñska
(Broñ Radom) - 64.52 s; 400 m pp³. Joanna Banach  (UKS M³odzik
Warszawa) 58.22 s; 400 m pp³. juniorów Bartosz Cierplikowski (¯eglina
Sieradz) 58.49 s; 400 m pp³. Bartosz Dudek (Juvenia Bia³ystok) 52.01 s;
100 m Ewelina Popowska (Podlasie) 11.77 s; skok wzwy¿ Aleksandra
Nowakowska (RKS) 174 cm; skok w dal Anna Kiljan (Skra Warszawa)
623 cm; 100 m Remigiusz Olszewski (Poznañ) 10.55 s; 200 m Remigiusz
Olszewski (Poznañ) 20.89 s; 1500 m Marta Krawczyñska (LKS �wiêtowo
Graniczne) 4.26.19 min; 1500 m Artem Kazban (Ukraina) 3.52.26 min;
skok w dal Andrzej Kuch (AZS AWF Wroc³aw) 7.61 m; 200 m Karolina
Ciesielska  (AZS UWM Olsztyn) 24.36 s; trójskok Ma³gorzata Kie³basa
(AZS £ód�) 11.86 m; 400 m Aleksandra Szczerbaczewicz (AZS UWM
Olsztyn) 54.82 s.

G³ówn¹ konkurencj¹ Mityngu �O Ró¿ê Kutna� by³ skok wzwy¿ panów.
Mimo dokuczliwego upa³u osi¹gniêto niez³e wyniki. Wygra³ Szymon
Kiecana (Zamo�æ) 220 cm przed Wojciechem Theinerem (Katowice) 220 cm
i utalentowanym juniorem z £êczycy Maciejem Kiendzierskim 210 cm
(jego rekord ¿yciowy 219 cm). Adrian Jarosiñski z UKS �Dziewi¹tka�
Kutno (trener Jacek Kud³a) zaj¹³ 9 miejsce, ale ustanowi³ wynikiem 180
cm rekord ¿yciowy. Przypomnijmy, ¿e rekord Mityngu w tej konkurencji
lekkoatletycznej wynosi 228 cm i nale¿y do Konrada Owczarka (Opole)
i Wojciecha Theinera (Katowice). Nagrody wrêcza³a wicedyrektor kut-
nowskiego MOSiR Agnieszka Jaroszczak, a w�ród sêdziów by³ fanatyk
�królowej sportu� Marek Witkowski. XI Mityng �O Ró¿ê Kutna� by³
kolejn¹ znakomit¹ promocj¹ - na Polskê - sportowego naszego miasta.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Grand Prix organizowany by³ przez kutnowski Miejski O�rodek Sportu
i Rekreacji (maj¹cy te¿ 11 lat) i prezydenta miasta Kutna. Honorowy
patronat sprawowa³ Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki. Mityng trwa³ blisko
cztery godziny, a otworzy³ go prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski.
Pobity zosta³ rekord frekwencji. Do grodu nad Ochni¹ przyjecha³o 360
zawodników obojga p³ci. Reprezentowali oni praktycznie wszystkie kluby
kraju preferuj¹ce królow¹ sportu - lekkoatletykê.

Nieczêsto w naszym mie�cie go�cimy zespo³y futbolowe z innych pañstw,
a zw³aszcza z Ameryki Po³udniowej. Na zaproszenie Ko�cio³a Zielono-
�wi¹tkowego do Polski przyjecha³a Brazylijska Akademia Futbolu. Pod-
czas pobytu w naszym kraju w programie by³o Kutno i trzy mecze.
W ubieg³ym roku Brazil Soccer Academy go�ci³ równie¿ w Kutnie i na
Stadionie Miejskim rozegra³ towarzyskie spotkanie z ekip¹ Klubu Spor-
towego Kutno (wtedy kutnowski zespó³ powstawa³). Brazylijczycy
wygrali to spotkanie 6:4. Brazylijczycy w naszym rejonie przebywali kilka
dni; grali mecze w £odzi, Gostyninie i grodzie nad Ochni¹. W dalszych
planach jest tournee po Europie i Afryce. W pierwszym meczu w Kutnie
Brazylia zmierzy³a siê z dru¿yn¹ Old Boys Kutno i wygra³a 8:0 (3:0).
Nasi byli w tym spotkaniu statystami, ale nie ma siê co dziwiæ. W tym
sk³adzie spotykaj¹ siê od niedawna. Cze�æ im i chwa³a za to, ¿e powo³ali
do ¿ycia Stowarzyszenie �Old Boys Kutno�. W jego sk³ad wchodz¹ byli
pi³karze �Czarnych�, �Kutnowianki�, �Stali� i MKS-u. Za³o¿ycielem Sto-
warzyszenia i zarazem trenerem - kierownikiem jest Piotr Paradowski,
a opiekunem dru¿yny Marian Czerwiñski. Pomoc¹ s³u¿y Marek Wietrzyk
z �Expomu� Kro�niewice. To by³o dopiero ich trzecie spotkanie. Do tej
pory: wygrali z Old-boyami Sparty Dobrzelin i Emjeden ¯ychlin 2:1 oraz
ulegli �Expom� Kro�niewice 0:2. W meczu Brazil Soccery Academy
kutnianie praktycznie mieli tylko jedn¹ stuprocentow¹ sytuacjê na gola,
ale znakomicie w bramce go�ci spisa³ siê Leandro Novaes. Dla sympa-
tycznego zespo³u z Brazylii gole zdobywali: 3 Danillo Scarpelli, 2 Andre
Viera oraz Marcos Daniel, Jefferson Rocha, Vagner Santana. Zespó³ trenuje
Tonino, lekarzem jest Lovian Henrice, a generalnym t³umaczem na jêzyk
polski Alvaro Suarez, którego ojciec gra³ przez wiele lat w Zawiszy
Bydgoszcz - Hermes. Na trybunach panowa³a wspania³a atmosfera. Obie
dru¿yny by³y dopingowane przez kibiców, w�ród których rej wodzi³
pastor Arkadiusz Delik z ¿on¹.

BRAZYLIJCZYCY W KUTNIE

W sk³ad �Old Boys Kutno� wchodz¹ pi³karze z dawnych klubów naszego
miasta; maj¹cy za sob¹ dobre mecze w �Czarnych�, �Kutnowiance�, �Stali�,
MKS-ie. ¯yczymy im powodzenia! Stowarzyszenie powsta³o - jak
powiedzia³ �P¯K� Piotr Paradowski� - bo w innych miastach regionu ³ódz-
kiego takie s¹. A co my gorsi� - doda³ Piotr. Aktualnie nale¿¹ do niego:
£ukasz Kubiak, Tomasz Janakowski, Micha³ Janakowski, Przemys³aw
Chmurski, Robert Kornacki, Robert Marzec, Jacek Czekalski, Andrzej
Rembelski, Tomasz Walczak, Grzegorz Cesak, Arkadiusz Staañczyk,
Krzysztof Kotkowski, Jacek �widerski, Pawe³ Szczepanik, Roman Olczyk,
Zbigniew Budner, Pawe³ Góralski, Robert Krzemieniewski, Marek
Kowalski, Piotr Paradowski, Marian Czerwiñski, Wojciech Iwiñski,
Rados³aw Iwiñski, Piotr Studziñski, S³awomir Janicki, Ireneusz Sienny,
Witold Wojtczak (�Ostrovia� Ostrowy), Jacek Kêska.

NOWE STOWARZYSZENIE

Beniaminek ³ódzkiej klasy okrêgowej (pi¹ta liga) rozpocz¹³ przygotowania
do sezonu 2015/2016. W�ród m³odych i ambitnych pi³karzy Sand Bus
Kutno (trener S³awomir Ryszkiewicz, kierownik Andrzej Królak) s¹ dwaj
nowi zawodnicy: 26-letni pomocnik Dawid £uczak z Bzury Ozorków oraz
19-letni bramkarz Pawe³ Sobczak z £ódzkiego Klubu Sportowego £ód�
(pochodzi z Kro�niewic). Byæ mo¿e w najbli¿szym czasie do zespo³u
do³¹czy Kamil Zagajewski. W pierwszym meczu kontrolnym rywalem
seniorów byli juniorzy (trener Dominik Tomczak) z Kutna, którzy zast¹-
pili jako sparingpartnera V³oc³aviê W³oc³awek (spadli z III ligi i nie mog¹
siê �pozbieraæ�). Mecz wygrali seniorzy 5:1 (3:1) po bramkach: 2 Piotra
Michalskiego i Mariusza Jakubowskiego. Dla dobrze prezentuj¹cych siê
juniorów (brak jeszcze im si³) honorowego i skutecznego trafienia dokona³
Piotr Mucha.

PRZED SEZONEM

Thomas Francis Knight urodzony 2 kwietnia 1991 w Farmington, stan
Maine; wzrost 208 cm, waga 117 kg - podkoszowy. Gra³ w NCAA
w presti¿owej dru¿ynie University of Notre Dame, a w ostatnim sezonie
w Joensuuan Kataja Basket (Finlandia). Z t¹ dru¿yn¹ zdoby³ mistrzostwo
tego kraju. Posiada walory typowego centra. Jest dobrym obroñc¹. W ze-
spole mistrza Suomi mia³ �redni¹ 13,3 punktu i 7,8 zbiórek.

OBCOKRAJOWCY W „POLFARMEXIE”

Nowym rozgrywaj¹cym zosta³ Adonte
Joshua �Jash� Parker. Urodzony
23 czerwca 1989 roku w Illionois;
wzrost 183 cm. Przez cztery sezony
gra³ w zespo³ach amerykañskiej ligi
akademickiej (NCAA) - Missouri
i Atlantic, przez dwa w ligach nie-
mieckich, a w ostatnim sezonie na
zapleczu ekstraklasy tureckiej Orkide
Gediz USK, gdzie zdobywa³ �rednio
14,6 punkty i mia³ 3,5 asysty.
Powodzenia w Kutnie z naszym
�Polfarmexem�! Obcokrajowców
bêdzie u nas trzech (wszyscy z USA).
O sk³adzie ca³ego zespo³u, jego szko-
leniowcach oraz kierownictwie
i Zarz¹dzie w nastêpnym numerze
�P¯K�.

Koszykarski Klub Sportowy �Pro-Basket� Kutno S.A. podpisa³ dwa kon-
trakty na sezon 2015/2016 z amerykañskimi zawodnikami. Tak wiêc
w drugim sezonie kutnian w Tauron Basket Lidze graæ bêdzie w �Polfar-
mexie� trzech koszykarzy z USA (w zespole pozosta³ Kevin Johnson).
Nowi to:

Pi³ka no¿na

Blisko 800 fanatyków futbolu i �wietnej zabawy obserwowa³o dobry
i wyrównany mecz podopiecznych trenera S³awomira Ryszkiewicza.
Spektakl móg³ siê podobaæ. By³ szybki i obfitowa³ w zmienno�æ akcji
i strza³ów na bramki.

KS Sand Bus Kutno - Brazil Soccer Academy 2:2 (1:1)
Gole: 0:1 - Chiovinho (38), 1:1 - Damian Ziemniak (41), 1:2 - samobójczy
(53), 2:2 - Mariusz Jakubowski karny (56). Warto odnotowaæ kapitaln¹
obronê �jedenastki� w 86 min. przez golkipera �Kutna� Paw³a Sobczaka.

„KUTNO” REMISUJE Z „BRAZYLIĄ”

Zespó³ Brazylijskiej Akademii Futbolu przegra³ z m³odzie¿¹ KS Sand Bus
1:2 (1:0). Dla zwyciêzców bramki zdobyli: Micha³ G³odek (52) i Szymon
Marciniak (70). Dla pokonanych - Danillo Scarpelli (17).

�wietne zawody zorganizowa³ KS Sand Bus Kutno. W turnieju bra³y udzia³
4 dru¿yny: gospodarze, dwa zespo³y LKS £ód� (III liga ³ódzko-mazo-
wiecka) i Ner Poddêbice (beniaminek III ligi). Kutnianie wypadli w tej
imprezie bardzo dobrze. Pokonali Ner 1:0 po golu Jacka Walczaka (asysta
Piotra Michalskiego) i przegrali karnymi z £KS I 2:3. W normalnym czasie
by³o 1:1 (grano 45 minut). Gola z karnego zdoby³ Mariusz Jakubowski.
�11� nie wykorzystali: Dawid £uczak, Piotr Kierus, Kamil Zagajewski.
Skutecznymi za� byli: Jakubowski i Damian Ziemniak. W innych spotka-
niach: £KS I - £KS II 1:1 (karne 5:4), £KS II - Ner 0:0 (karne 3:2). Mimo
upa³u mini turniej sta³ na wysokim poziomie. Wygra³ LKS I (trener Marek
Chojnacki) przed KS Kutno, £KS II i Nerem (trener Piotr Szarpak.

UDANY TURNIEJ

„KUTNO” GÓRĄ
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 411

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.

Has³o: G2-L3-B3-J11-A8-M3  G4-C9-D3-H4-A4-C
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

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

Dla 5-8 osób: 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, hall. Umeblowane. Wysoki
standard. Do dyspozycji du¿y ogród do rekreacji, miejsce na grila, 6-8 miejsc
parkingowych na terenie, 10 minut dojazd do centrum Kutna. Cena 20 z³
za dobê od osoby. Wystawiam fakturê Vat lub rachunek. Mo¿liwo�æ parko-
wania na terenie posiad³o�ci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem

Poziomo: A-1. Imiê �limaka z �Placówki� B. Prusa A-7. Z grupy
antylop B-9. Na nim bocianie gniazdo C-1. Do upiêkszania cery
D-9. Zwora E-1. S¹ w karcianej talii E-5. Nó¿ do ciêcia winoro�li
G-1. S³odkowodny pierwotniak I-1. Jamnik I-6. Pospólstwo J-9.
Miara tapety K-1. Rzecz budz¹ca odrazê L-9. Zamieszanie dawniej
M-1. Powie�æ L. Tyrmanda M-5. Gatunek twardego sera.

Pionowo: 1-A. Czê�æ regionalnego stroju �l¹skiego 1-I. Kamieñ
szlachetny 2-E. Okres wojny ch³opskiej oraz interwencji polsko-
szwedzkiej w Rosji (XVII w.) 3-A. Mo¿na w nie zim¹ wpa�æ po
pachy 3-I. Opad atmosferyczny (�nie¿ne ziarna) 4-F. Tytu³ opery
S. Moniuszki 5-A. Technika malarstwa �ciennego 5-J.  �... Olsena�
w tytule komedii filmowej 6-E. Ubiór liturgiczny ksiê¿y katolic-
kich 7-A. Potajemne przes³anie listu wiê�nia 7-I. Jej stolic¹ Ryga
9-A. Brakuje go ³akomczuchowi 9-I. Nad t¹ rzek¹ G³owno
i Walewice 11-A. Gatunek pszenicy 11-I. Ciemniejsze miejsce na
powierzchni s³oñca 13-A. Rodzaj szk³a imituj¹cego brylanty
13-I. Port nad Morzem Czarnym (Bu³garia).

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

W czwartek, 9 lipca, dla dzieci uczestnicz¹cych w pó³koloniach zorgani-
zowanych przez Salezjañsk¹ Organizacjê Sportow¹ SL SALOS odby³o
siê spotkanie z pracownicami O�wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie ph. �Wakacje
2015 - Zdrowe i bezpieczne�. Tematyka spotkania dotyczy³a podstawowych
zasad  higieny osobistej, bezpiecznych zachowañ podczas wakacji oraz
zdrowego od¿ywiania. Dzieci otrzyma³y upominki ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Kutnie.

ZDROWE WAKACJE

Anna Dymna jest tak¿e za³o¿ycielk¹ i prezesem Fundacji �Mimo Wszystko�,
cz³onkini¹ Miêdzynarodowej Kapitu³y Orderu U�miechu oraz Rady Pro-
gramowej Radia RMF Classic. Jest mark¹ chrzestn¹ sztandaru 2 Korpusu
Zmechanizowanego im. W³adys³awa Andersa, pomys³odawczyni¹ ogól-
nopolskiego Przegl¹du Twórczo�ci Teatralno-Muzycznej Osób Niepe³-
nosprawnych �Albertiana� oraz Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im.
Marka Grechuty dla uzdolnionych wokalnie osób niepe³nosprawnych.
Ukoñczy³a VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Zofii Na³kowskiej w Kra-
kowie. Jest absolwentk¹ Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Kra-
kowie, a od 1990 roku wyk³adowc¹ na tej uznanej uczelni. Od roku 1973
zwi¹zana z krakowskim Teatrem Starym. Zadebiutowa³a w 1969 roku
w Teatrze im. Juliusza S³owackiego w Krakowie w roli Isi i Chocho³a
w �Weselu� Stanis³awa Wyspiañskiego (re¿yseria Lidia Zamkow). Jeszcze
w czasie studiów zosta³a ¿on¹ Wies³awa Dymnego, który zmar³ tragicznie
12 lutego 1978 roku. Czêsto podkre�la wielki wp³yw jaki wywar³a na ni¹
barwna osobowo�æ jej pierwszego mê¿a. Z okazji po�wiêconego mu pro-
gramu telewizyjnego w 20 rocznicê �mierci poprosi³a ulubiony zespó³
swojego syna - �Big Cyc� - o napisanie trzech piosenek do jego tekstów.
(�Mam to w nosie�, �£azik z Tormesu�, �Wszyscy �wiêci�). Dziêki udo-
stêpnionej przez ni¹ twórczo�ci Wies³awa Dymnego (po czê�ci wcze�niej
niepublikowanej) grupa nagra³a album �Wszyscy �wiêci� w ca³o�ci oparty
na jego tekstach. Mieszka pod Krakowem. W spo³eczne dzia³ania na rzecz
ludzi potrzebuj¹cych wsparcia Anna Dymna anga¿owa³a siê na d³ugo przed
za³o¿eniem w³asnej Fundacji. Prócz niesienia pomocy indywidualnej
uczestniczy³a m.in. w kwestach Obywatelskiego Komitetu Ratowania
Krakowa, akcjach WO�P, Stowarzyszenia �Wielkie serce�, Fundacji �Mam
marzenie�, Fundacji �Nuta nadziei� i Fundacji �Akogo�. Od 2006 r. jest
ambasadorem Stowarzyszenia �Kruchy dotyk� skupiaj¹cego osoby cier-
pi¹ce na Epidermolysis Bullosa. W roku 2002 zainicjowa³a, odbywaj¹cy
siê w niedzielne popo³udnie, Krakowski Salon Poezji w Teatrze im.
Juliusza S³owackiego (dyr Krzysztof Orzechowski, m¹¿ Anny Dymnej).
Krakowski Salon Poezji zosta³ uhonorowany Nagrod¹ Literack¹ �Nike�
za najciekawsz¹ dzia³alno�æ kulturow¹ w regionie w 2003 roku. Od tego
te¿ roku aktorka prowadzi na antenie TVP 2 program �Spotkajmy siê�.
Porusza w nim tematy mi³o�ci, akceptacji, samotno�ci, szczê�cia i nadziei.
Go�æmi audycji s¹ osoby niepe³nosprawne oraz ciê¿ko chore. Program
by³ dwukrotnie nominowany do Nagrody im. Andrzeja Wojciechowskiego
przyznawanej za materia³y dziennikarskie, które wp³ywaj¹ na ¿ycie Pola-
ków. W teatrze gra³a ró¿ne role (by³o ich mnóstwo), a re¿yserowali je
wybitni Polacy), m.in.: Konrad Swinarski, Andrzej Wajda, Jerzy Jarocki,
Maciej Wojtyszko, Kazimierz Kutz, Henryk Tomaszewski, Jerzy Grzego-
rzewski, Laco Adamik. W filmie gra³a w blisko 100 obrazach zarówno
ekranowych kina jak i w serialach (te¿ telewizyjnych). Zadebiutowa³a
w 1971 roku jako dziewczyna w filmie �Jak daleko st¹d, jak blisko�. Znane
jej filmy to miêdzy innymi: �Kochaj albo rzuæ�, �Trêdowata�, �Janosik�,
�Nie ma mocnych�, �Do krwi ostatniej�, �Królowa Bona�, �Znachor�,
�Rycerze i rabusie�, �Panna z mokr¹ g³ow¹�, �Stara ba�ñ�, �Skazany na
bluesa�, �Dama Kameliowa�, �Bo¿a podszewka�. Wystêpowa³a równie¿
w dubbingu: Marysia w �Wall-E� czy �Eudora� w �Ksiê¿niczce i ¿abie�.
Za sw¹ wspania³¹ dzia³alno�æ zosta³a uhonorowana licznymi nagrodami.
Artystyczne - m.in.: �Superwiktor� (2004r.) za ca³okszta³t pracy; �Kobieta
roku 2006� - miesiêcznika �Twój Styl�; Tytu³ �Ma³opolanin Roku 2010�;
�Z³ota Maska� - plebiscyt na najpopularniejsz¹ krakowsk¹ aktorkê (1966,
1998, 1999); statuetka �Profesjonali�ci Forbesa 2012 - Zawody Zaufania
Publicznego�. Za dzia³alno�æ spo³eczn¹ - m.in.: tytu³ �Krakowianka XX
wieku� (2000 r.); �Przyjaciel Integracji� (2004); �Fenomen 2007� (nagroda
tygodnika �Przekrój�; �Gwiazda Dobroczynno�ci� (2011), wyró¿nienie
�Newsweek Polska�; Medal im. Tadeusza Kotarbiñskiego (wyró¿nienie
Komitetu Nauk Organizacji i Zarz¹dzania Polskiej Akademii Nauk).

Jerzy Papiewski

Anna Dymna w Kutnie

ŚWIETNA AKTORKA I... CZŁOWIEK

Ju¿ po raz szósty, przez dwa dni, gród nad Ochni¹ fascynowa³ siê
mistrzostwem solistów i grup zajmuj¹cych siê niezmiernie trudn¹ sztuk¹
jak¹ jest pokaz ognia - fireshow. Organizatorami Festiwalu Ognia Fire-
proof w Kutnie s¹: Kutnowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Kutnowska
Ku�nia Kultury oraz Teatr Ognia Fireproof (na czele z Joann¹ Ga³¹). Ta
ogólnopolska ju¿ impreza rozpoczê³a siê parad¹ kuglarzy, która przy
du¿ym zainteresowaniu publiczno�ci (pogoda te¿ sprzyja³a) przesz³a od
placu Zduñskiego - ulic¹ Królewsk¹ - do placu marsza³ka Pi³sudskiego.
G³ówne spektakle muzyczno-ogniowe odbywa³y siê w tym miejscu, gdzie
z koncertami wyst¹pi³y zespo³y: �Raggabarabanda�, �Molly Malones�. By³o
te¿ plenerowe przedstawienie dla dzieci, które zaprezentowa³a �Fabryka
Zabawy Têczowo�. Podziwiano pokaz �Grupy Cyklistów� z £odzi, szczu-
dlarzy, monocyklistów, bañkarzy, balonistów. Miêdzy pokazami odbywa³y
siê konkursy z nagrodami. Impreza by³a wspó³finansowana przez prezy-
denta m. Kutna i starostwo powiatu kutnowskiego.            /J.P./

FESTIWAL OGNIA
Ta niezwykle popularna aktorka teatru i filmu urodzi³a siê 20 lipca 1951
roku w Legnicy. Podczas pobytu w naszym mie�cie - w Ksi¹¿nicy im.
Stefana ¯eromskiego - bardzo interesuj¹co opowiada³a licznym jej mi³o-
�nikom o swoim ¿yciu, o karierze oraz znakomicie interpretowa³a teksty
ksiêdza Jana Twardowskiego.
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Kulmhof - miejsce zag³ady powoli jest odzyskiwane z niepamiêci historii.
Che³mno nad Nerem  le¿y tylko godzinê jazdy samochodem z Kutna, za miej-
scowo�ci¹ Ko³o. Warto wybraæ siê tam, by zobaczyæ na w³asne oczy jak prze-
ra¿aj¹cy los spotka³ mieszkañców Kutna podczas okupacji niemieckiej.
Pracownicy Muzeum specjalnie dla nas przygotowali do obejrzenia film doku-
mentalny z czasów okupacji �Getto Konstancja� ukazuj¹cy codzienno�æ getta
kutnowskiego. To na podstawie tego filmu Agnieszka Arnold  nakrêci³a swój
film dokumentalny Kutno, który ogl¹dali�my 15 czerwca 2015 roku podczas
obchodów rocznicy utworzenie przez Niemców getta. Czarno-bia³y polski
fabularny film krótkometra¿owy (trwa 9 minut) z 1961 roku �Ambulans�
w re¿yserii Janusza Morgensterna ze scenariuszem Tadeusza £omnickiego, zdjê-
ciami Jerzego Lipmana, muzyk¹ Krzysztofa Komedy-Trzciñskiego. W tym
filmie nie pada ani jedno s³owo� Film ten ma wyd�wiêk filozoficzny i meta-
foryczny. Film rozpoczyna przemówienie Hitlera w Reichstagu o wyniszczeniu
rasy ¿ydowskiej. Chrapliwy g³os Hitlera przechodzi w takty marsza �Heili-
Heilo�. Obraz uciekaj¹cych kwadratów betonowej szosy, zbrudzony zostaje
nagle spalinami pêdz¹cego ambulansu. Na ogromnym, pustym placu, okolonym
drutami, grupka ¿ydowskich dzieci oczekuje wraz z opiekunem na sw¹ ostatni¹
podró¿. Nasuwaj¹ siê skojarzenia z postaci¹ Janusza Korczaka. Stary cz³owiek
dobrze wie, co ma nast¹piæ za chwilê, ale sw¹ postaw¹ chce dodaæ otuchy
ma³ym podopiecznym. Pozorna atmosfera zabawy ma ju¿ w sobie grozê �mierci.
Uwagê wszystkich zwraca ma³y ptaszek, beztrosko skacz¹cy po placu. I tu znaj-
dujemy aluzjê do niemieckiego powiedzenia - vogelfrei - wolny jak ptak. Ale
dla ludzi za t¹ pozorn¹ wolno�ci¹, kryj¹ siê druty kolczaste i uzbrojeni po zêby
wartownicy. Tymczasem szykuje siê do drogi ambulans. ¯o³nierze pod³¹czaj¹
rurê wydechow¹ ze spalinami do �rodka samochodu. Wchodz¹cym do wnêtrza
wozu dzieciom, towarzysz¹ liryczne tony popularnej piosenki ¿ydowskiej
- �Lata dziecinne, moje drogie lata dziecinne�. Gorzka ironia wobec ludzi, któ-
rym ju¿ w dzieciñstwie odebrano prawo do ¿ycia. Drzwi �mierci zatrzaskuj¹
siê. Samochód z czerwonym krzy¿em wyje¿d¿a przez bramê, wioz¹c w swym
wnêtrzu grupkê ludzi, z których wraz z obrotami kó³ ucieka ¿ycie. Kulmhof
podczas II wojny �wiatowej  by³ o�rodkiem masowej, natychmiastowej zag³ady
¯ydów w Kraju Warty (Warthegau). Zosta³ uruchomiony w grudniu 1941 r.
Celem obozu by³a eksterminacja ludno�ci ¿ydowskiej z terenu �Kraju Warty�
(Wartheland), wcielonego do Rzeszy. Obóz ten by³ pierwszym za³o¿onym przez
Niemców na terenie przedwojennej Polski, w którym przeprowadzano masow¹
zag³adê. Lokalizacja obozu zosta³a obrana ze wzglêdu na warunki szczególnie
sprzyjaj¹ce mechanice zbrodni - w miejscu zalesionym, odludnym, na piasz-
czystych gruntach, centralnie po³o¿one w �Kraju Warty� oraz posiadaj¹ce dobre
po³¹czenia drogowe i kolejowe. Okolicznych mieszkañców wysiedlono. Na
terenie obozu zaadaptowano budynek dawnego pa³acu. Pierwszy transport przy-
by³ 8 grudnia 1941. Z pocz¹tku by³y to transporty ciê¿arówek - najpierw
¯ydów z okolicznych gett, nastêpnie Cyganów z oddalonej o 60-70 km £odzi,
wreszcie ³ódzkich ¯ydów. Ludziom z transportów obiecywano pracê w g³êbi
Rzeszy, a Kulmhof przedstawiano jako obóz tranzytowy. W tym celu, po roze-
braniu i pozostawieniu baga¿y kierowano transporty, wyposa¿one w myd³a
i rêczniki, do �dezynfekcji�. T¹ ostatni¹ okazywa³y siê byæ ciê¿arówki, których
wydech spalinowy by³ wpuszczany do �rodka. Ciê¿arówkami odwo¿ono zaga-
zowanych ludzi kilkaset metrów dalej i grzebano w olbrzymich masowych
grobach. Latem 1942 roku fermentacja p³ytko pogrzebanych cia³ powodowa³a
zaduch, który zdradza³ miejsce masowej ka�ni. Podjêto wówczas decyzjê
o wykopywaniu cia³ i spaleniu. Dla dalszych transportów utworzono kremato-
ria. Na miejscu ponownie zakopanych prochów zasadzono las. W 1942 roku
zlikwidowano w ten sposób wszystkie okoliczne getta. Prawdopodobnie ze
wzglêdu na marne rezultaty gazowania spalinami, mo¿e tak¿e ze wzglêdu na
perspektywy rozwoju obozu Auschwitz, podjêto decyzjê o zaniechaniu dzia-
³alno�ci w Che³mnie. 7 kwietnia 1943 wysadzono pa³ac i zniszczono krematoria.
Obóz uruchomiono jeszcze na krótko w 1944 roku, tu¿ przed wkroczeniem na
te tereny Armii Czerwonej. Wówczas zamordowano ostatnich wiê�niów ³ódz-
kiego getta, g³ównie wykwalifikowanych rzemie�lników trzymanych na
potrzeby wojska niemieckiego. W obozie pracowa³o stale oko³o 120-130
SS-manów. 70 nazwisk oprawców uda³o siê po wojnie ustaliæ. W�ród nich 40
prze¿y³o z pewno�ci¹ wojnê, a tylko 12 stanê³o przed s¹dem w Niemczech
- wiêkszo�æ zwolniono z kary. Dwie osoby uda³o siê os¹dziæ w Polsce i te
dosta³y wyroki �mierci. Bardzo trudno ustaliæ liczbê ofiar obozu w Che³mnie.
W 1945 roku pojawia³a siê zdecydowanie nieprawdopodobna liczba 1.300.000.
Przyjmuj¹c na podstawie zeznañ �wiadków oraz analizy resztek materialnych,
¿e potencja³ mordowania wynosi³ oko³o 1000 osób dziennie, nale¿a³oby przy-
j¹æ 330-350.000 osób. Bior¹c za podstawê liczby ¯ydów w �Kraju Warty�,
oraz znane transporty do innych obozów nale¿a³oby s¹dziæ, ¿e ogó³ zamordo-
wanych to 220.000 ludzi. Wiêkszo�æ badaczy przyjmuje liczby w granicach
200-250.000 ofiar. Faktem jest, ¿e zniszczono doszczêtnie ¯ydów z �Kraju
Warty�. Zamordowano te¿ ok. 5000 Cyganów, jak i nie-¿ydowskich Polaków,
w tym ksiê¿y i grupê dzieci z Zamojszczyzny oraz czeskiej wsi Lidice.

Bo¿ena Gajewska

OBÓZ ZAGŁADY
W sobotê, 11 lipca, mieszkañcy Kutna  zwiedzali by³y niemiecki Obóz Zag³ady
Kulmhof w Che³mnie nad Nerem. Jest to szczególne miejsce dla nas, Kutno-
wian, bowiem to tu zostali zamordowani kutnowscy ¯ydzi. Z³o¿yli�my pod
tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ zag³adê kutnowskich ̄ ydów wi¹zankê bia³o-czerwonych
kwiatów (tablica zosta³a ufundowana przez mieszkañców Kutna i uroczy�cie
ods³oniêta  w 2006 roku) i chwil¹ zadumy uczcili�my pamiêæ o spo³eczno�ci
¿ydowskiej zamieszkuj¹cej Kutno. Wyjazd do Muzeum zosta³ zorganizowany
przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej w ramach realizowanego
projektu �Na krawêdzi pamiêci� rzecz o zag³adzie kutnowskich ̄ ydów�, który
jest wspó³finansowany przez Stowarzyszenie ¯ydowski Instytut Historyczny
w Polsce oraz prezydenta miasta Kutno. By³a to ju¿ druga wizyta mieszkañców
Kutna w Muzeum.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Ksi¹dz Jan Dobrodziej w trakcie mszy polowej dla uczestników -
rekonstruktorów VI Odyseji Historycznej w podkutnowskim
Leszczynku.

MSZA POLOWA




