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KUTNO W KRAKOWIE

Od 3 do 30 sierpnia sierpnia cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej, rze�biarze: Dorota Stanicka, Józef Stañczyk, Magdalena
Wojtczak, Andrzej Wojtczak, Józef Marciniak, S³awomir Suchodolski oraz
metaloplastyk Jan Wasiak, brali udzia³ w XXXIX Miêdzynarodowych
Targach  Sztuki Ludowej w Krakowie - na Rynku G³ównym.

(ci¹g dalszy - strona 5)

PAMIĘCI WRZEŚNIA

1 wrze�nia 2015 roku mieszkañcy Kutna, zebrani w parku im. Romualda
Traugutta wokó³ pomnika �Bohaterom Wrze�nia 1939 roku�, oddali ho³d
poleg³ym ¿o³nierzom w II wojnie �wiatowej.      (ci¹g dalszy - strona 15)

OSIEDLE MATEJKI

Jacek Urbaniak, prezes TBS Spó³ka z o.o.: �Przedstawiam koncepcjê  przy-
sz³ego osiedla mieszkaniowego Matejki; z lokalami mieszkalnymi na
wynajem zlokalizowanego na terenie po by³ym stadionie �Czarnych� Kutno.

(ci¹g dalszy - strona 4)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

22 września 2015 r.

DOŻYNKOWE WIEŃCE

W niedzielê, 30 sierpnia 2015 r., odby³y siê do¿ynki w Kro�niewicach.
Uroczysto�æ mia³a charakter gminno-parafialny. Mszê �wiet¹ dziêkczynn¹
za zebrane plony odprawi³ ksi¹dz W³odzimierz Wroñski � proboszcz
Parafii Mi³onice, natomiast druga czê�æ uroczysto�ci, z³o¿ona z obrzêdu,
wystêpów artystycznych i zabawy, odby³a siê w Jankowicach � wsi nale-
¿¹cej do tej¿e Parafii.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Jarmark Ró¿any, pokazy i wystawy florystyczne, szkolenia dla hodowców,
koncerty gwiazd i wiele innych atrakcji towarzyszy³y tej trzydniowej
imprezie w Kutnie (4-6 wrze�nia).

41 ŚWIĘTO RÓŻY

To zdecydowanie najwiêksza impreza kulturalna i  ... handlowa na terenie
Ziemi Kutnowskiej.      (ci¹g dalszy - strona 2 i 3)

ŚWIĘTO PLONÓW

Ch³odna niedziela, 6 wrze�nia 2015 roku, nie stanowi³a przeszkody
w organizacji �wiêta plonów w Gminie Krzy¿anów. Podobnie, jak w roku
ubieg³ym ca³a impreza odbywa³a siê na terenie Gminnego O�rodka Kultury
i Sportu, gdzie wójt gminy Tomasz Jakubowski powita³ wchodz¹cy koro-
wód do¿ynkowy, a w nimstarostów do¿ynek � Kasiê Mizio³ek z Soko³a
i Stanis³awa Jujkê z Kaszew Ko�cielnych.         (ci¹g dalszy - strona 16)

NAJPIĘKNIEJSZE BALKONY I OGRÓDKI

(strona 8 -9)
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WYSTAWA RÓ¯ � POKAZY FLORYSTYCZNE � JARMARK RÓ¯ANY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczyste otwarcie Wystawy Ró¿ i Aran¿acji Flory-
stycznych u�wietni³ w Kutnowskim Domu Kultury
Warszawski Kwartet Puzonowy, a na scenie przed KDK
odby³ siê show florystyczny �Ubrani w kwiaty�. Cie-
kawy by³ wernisa¿ ekspozycji artystów plastyków
w Galerii �Okno na sztukê� zatytu³owany �Kutno i ró¿e�
oraz program Szkó³ Niepublicznych ZDZ w Warszawie
Centrum Kszta³cenia w Kutnie �Z ró¿¹ w tle�. By³y
wiêc dekoracyjne upiêcia w³osów dla dzieci i doro-
s³ych, badanie w³osa i skóry g³owy, konsultacje i porady
fryzjerskie, manicure, masa¿ relaksacyjny d³oni, ma-
kija¿, pielêgnacja cery i paznokci. Smakowa³ ró¿any
poczêstunek. Wystawa Ró¿ i Aran¿acji Florystycznych
nosi³a tytu³ �Ró¿a Wiatrów�. Pierwszego dnia na scenie
placu Pi³sudskiego zaprezentowa³y siê: zespó³ �Paras-
sol�, kabaret �Ka³amasz� i uczniowie Pañstwowej
Szko³y Muzycznej w Kutnie. Na ulicy Królewskiej
i placu Pi³sudskiego przez trzy dni du¿ym zaintereso-
waniem cieszy³ siê Ogólnopolski Jarmark Ró¿any (bli-
sko 100 stoisk!), a na placu Wolno�ci wra¿enie robi³
Lunapark. W drugim dniu imprezy w KDK (parking)
by³ m.in. k¹cik porad ró¿anych, mistrzowskie pokazy
florystyczne (scena przed KDK) i na tej scenie te¿
�Hortiterapia z wykorzystaniem kwiatów we wspoma-
ganiu rehabilitacji dzieci�. �Przystanek Dziecko�
w parku Traugutta zaprezentowa³ �Weso³e zwierzaki�
- animatorzy bajkowych postaci, strefê zabaw �JUPIK�
oraz �Przestrzeñ warsztatow¹ Akademii Cyrkowej�. Na
scenie placu Pi³sudskiego by³ korowód Królowej Ró¿
(piêkna królowa Ma³gorzata Kaba), prezentacja dru-
¿yny TBL �Polfarmex� Kutno, zespo³ów tanecznych
i sekcji KDK, VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki
�Kwietnik�, wystêpy zespo³ów �Tonam and Synowie�
i �Horpyny�. W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca czynna
przez dwa dni by³a wystawa florystyczna wykonana
przez kwiaciarniê �Kwiatowy Zau³ek�. Ciekawa by³a
wystawa fotografii Erazma Wojciecha Felcyna �Rosa-
rium� i projekcja filmów dokumentuj¹cych poprzednie
lata �wiêta Ró¿y oraz koncert Ma³gorzaty Kustosik,
solistki Opery na Zamku w Szczecinie (mezzosopran).
Na muzycznej scenie nad Ochni¹ wystêpowa³y: �Curly
Heads�, Kasia Kowalska, �Happysad�, Ray Wilson
(szkocki wokalista i cz³onek zespo³u �Genesis�). Na
scenie, na placu Pi³sudskiego, w trzeci dzieñ Królowej
Kwiatów przez 8 godzin prezentowa³ siê m.in.: Zespó³
Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. By³ koncert �Mity,
hity� solistów MDK z Kutna, �The Best 4� w przebo-
jach George�a Michaela i Phila Collinsa, a KZD
�Exdrob� S.A. zorganizowa³ dla mi³o�ników dobrego
jedzenia pokaz gotowania w wykonaniu aktora kaba-
retowego, autora humorystycznych tekstów, autora
ksi¹¿ki kulinarnej �Drozda.Ja smakosz� - Tadeusza
Drozdy.         (ci¹g dalszy - strona 3)
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PRZYSTANEK DZIECKO � LUNAPARK � KONCERTY

(ciag dalszy ze strony 3)
By³ te¿ jego dobry wystêp. W ramach imprez towarzy-
sz¹cych by³ konkurs �Miejska Gra Detektywistyczna�,
koncert w�ród ró¿ oraz fina³ Wojewódzkiego Turnieju
Orlik Polska i Grand Prix Ziemi £ódzkiej Bryd¿a Spor-
towego - organizator Stowarzyszenie Edukacyjno Spor-
towe �Staszic� Kutno. Muzeum Regionalne w Kutnie,
w Pa³acu Saskim, poprowadzi³o - Honorowy Patronat
Prezydenta Miasta Kutna - Festyn �Za Króla Sasa...�,
w którym by³y �Historie nieznane, czyli powrót Augusta III
do Kutna� - muzyka i dawny taniec oraz teatralne scenki
rodzajowe w miêdzynarodowej obsadzie (Stowarzyszenie
Garnizon Fortecy Czêstochowskiej). Liczna publiczno�æ
obejrza³a m.in..: wystêp zespo³u �Corona Florum�, warsz-
taty tañców barokowych, �Zakochanego Pierrota� i kon-
cert zespo³u �Amadeus Trio�. Zwiedzano wystawy:
�Tajemnice Pa³acu Saskiego w Kutnie� i �Pa³ac Saski
w Warszawie�. By³y przysmaki z �królewskiej kuchni�,
a na dziedziñcu �Archeologia od kuchni� (odkrywanie
zakopanych �skarbów�, prezentacja dronów). Na trenie
rekreacyjnym nad Ochni¹ by³a te¿ �Strefa Arctic�, gdzie
prowadzone by³y zajêcia instruktora fitness z dzieæmi
i doros³ymi. By³o fajnie i kulturalnie. Programów do obej-
rzenia by³o moc i co najwa¿niejsze - nikt nie mia³ prawa
narzekaæ i nudziæ siê. Organizatorami 41 edycji  �wiêta
Królowej Kwiatów byli: Urz¹d Miasta Kutna, Kutnowski
Dom Kultury, Centrum Teatru, Muzyki i Tañca oraz
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Oj dzia³o siê,
dzia³o! Jerzy Papiewski
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Nazwa mego miasta: Kutno
jako� niezbyt weso³o siê kojarzy.
A przecie¿ u nas nie jest smutno
i wcale nie trudno to zauwa¿yæ.

Nasi wodzowie w przyp³ywie dobrego humoru
zauwa¿yli, ¿e o centrum miasta zadbaæ pora.
Przyst¹pili do remontu zajazdu alias saskiego dworu,
a tak¿e wodotrysk ufundowali, nawet w kolorach.

Miasto nasze niewielkie i niezbyt bogate,
ale gospodarne i ambicje ma du¿e.
Szanuje swych mieszkañców, ale te¿ kwiaty,
szczególnie swoje wizytówki - ró¿e.

Kto wiêc w �wiêto Ró¿y odwiedzi Kutno
zauwa¿y, ¿e miasto ma siê czym chlubiæ,
i ¿e u nas wcale nie jest smutno,
a gród ró¿any naprawdê da siê lubiæ.

Kazimierz Ci¹¿ela

Różane miasto

Budynek nr 2 zlokalizowany jest w pó³nocnej czê�ci dzia³ki, usytu-
owany równolegle do ulicy Siemiradzkiego. Jest to obiekt o trzech
kondygnacjach mieszkalnych, z parterem przeznaczonym na lokal
handlowy, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Projektowany
lokal handlowy stanowiæ bêdzie uzupe³nienie  programu u¿ytkowego
osiedla (projektowanego i istniej¹cego). Wysoko�æ budynku oko³o
16 m. Projektowana powierzchnia u¿ytkowa 17 mieszkañ w budynku
to 770,00 m2.
Budynek nr 1 ma powstaæ jako ostatni na dzia³ce, do której prawa
naby³a Spó³ka od PKP. Budynek o nowoczesnej bryle architektonicznej
bêdzie podpiwniczony z trzema poziomami mieszkalnymi (parter,
I piêtro i poddasze) Przewidywana powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ
w projektowanym budynku - 621 m2. Przewidywana ilo�æ mieszkañ
� 14. Wysoko�æ budynku - 13,65 m. Przewiduje siê ogrzewanie przy
wykorzystaniu gazu z sieci miejskiej.  Budowa tego budynku rozwa-
¿ana jest równie¿ w systemie deweloperskim.

Zaprojektowano uk³ad urbanistyczny dostosowany do istniej¹cego
ukszta³towania terenu z wykorzystaniem ró¿nicy poziomów - skarpy
biegn¹cej wzd³u¿ ulicy Matejki. Uk³ad komunikacyjny, parkingi,
gara¿e, tereny zieleni i ma³e boisko sportowe wielofunkcyjne oraz
lokal handlowy sprawiaj¹ wra¿enie fajnie zlokalizowanego ma³ego
osiedla mieszkaniowego.
Realizacja przedstawionej koncepcji zdecydowanie odmieni wygl¹d
terenów zamykaj¹cych siê w ulicach Matejki, Fa³ata i Siemiradzkiego,
a jej budowa zbiegnie siê z przygotowywan¹ modernizacj¹ istniej¹-
cych budynków wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w/w
kwartale miasta.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
TBS przewiduje budowê na tym terenie docelowo 4 budynków,
w sumie 79 lokali mieszkalnych. W pierwszej kolejno�ci realizowane
bêd¹ dwa identyczne budynki 3a i 3b - usytuowane wzd³u¿ ulicy
Matejki. To obiekty o trzech kondygnacjach mieszkalnych z gara¿ami
i komórkami w przyziemiu budynków. Przewidywana wysoko�æ tych
budynków (ok. 14,15 m) od strony ulicy Matejki odpowiada w przy-
bli¿eniu wysoko�ci wy¿szych budynków wielorodzinnych w tym
rejonie. Wysoko�æ budynku od strony wjazdu do gara¿u wynosi 15,55 m.
Przewidywana liczba mieszkañ 2 x 24 = 48. Struktura lokali miesz-
kalnych kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co: 12 lokali 3 pokojowych
o pow. 58,83 � 67,54 m2, 24 lokale 2 pokojowe o pow. 36,91 � 48,23 m2

i 12 lokali 1 pokojowych �kawalerek� o pow. 27,67 � 30,36 m2. £¹czna
powierzchnia u¿ytkowa w obydwu budynkach 2 x 1095,2 m2.

Starostami do¿ynek byli: Justyna Konopiñska z Witowa oraz Krzysztof
Ko³odziejski z Jankowic. Przybywaj¹cych do ko�cio³a rolników i go�ci
do¿ynkowych u bram ko�cio³a wita³a kapela Kro�niewiacy. Msza �w.
dziêkczynna mia³a niezwykle uroczyst¹ oprawê � do ko�cio³a wkroczy³
korowód z³o¿ony z 11 delegacji so³eckich, które przynios³y wieñce
do¿ynkowe i kosze pe³ne tegorocznych plonów. Kroczyli w nim tak¿e
starostowie, którzy przynie�li chleb oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
S³awomir Kêpisty z koszem pe³nym ziarna. Korowód zamyka³a kapela.
Oprawê muzyczn¹ mszy zapewni³a orkiestra dêta dzia³aj¹ca przy Gmin-
nym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach. Po mszy
nast¹pi³ przejazd korowodu na plac do¿ynkowy. Wziê³y w nim udzia³ trzy
zaprzêgi konne, dwa traktory rolnicze (najstarszy i najnowszy we wsi)
oraz samochody. Na placu do¿ynkowym odby³a siê prezentacja wieñców,
obrzêdowe przekazanie chleba � odebrali go: burmistrz Julianna Barbara
Herman i S³awomir Kêpisty; przekazanie po�wiêconego ziarna starostom
(do nowego siewu) oraz poczêstunek chlebem.

DOŻYNKOWE WIEŃCE

Burmistrz gminy podziêkowa³a rolnikom za pracê w tym trudnym roku
suszy. Odczytano tak¿e listy z ¿yczeniami dla w³adz i rolników, nades³ane
przez pos³a Tadeusza Wo�niaka i starostê kutnowskiego Krzysztofa
Debicha. Czê�æ rozrywkow¹ rozpocz¹³ wystêp kro�niewickiego chóru
A�cappella z towarzyszeniem kapeli Kro�niewiacy. Zespo³y wykona³y przy-
�piewki do¿ynkowe, które s¹ nieodzownym elementem �wiêta Plonów.
Nastêpnie zabrzmia³y znane ludowe piosenki w wykonaniu chóru. Z kolei
kapela zaprezentowa³a melodyjne utwory nale¿¹ce do nurtu folkloru
miejskiego.

Kolejni wykonawcy, którzy pojawili siê na do¿ynkowej scenie w Janko-
wicach, to go�cie z O�rodka Kultury Gminy Kutno � wokalny zespó³
ludowy Leszczynianki i kapela Okowita, a tak¿e Zespó³ Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej. Na do¿ynkowej scenie nie zabrak³o wiêc tego dnia
muzyki i tañca wywodz¹cego siê z kultury wiejskiej. Natomiast kolejne
wykonawczynie � Ale Babki z Lubienia Kujawskiego, zaproponowa³y
publiczno�ci program z³o¿ony z melodyjnych popowych piosenek, których
s³ucha³o siê z przyjemno�ci¹. Na koniec zespó³ Rocco Band zagra³ covery,
przy których publiczno�æ bawi³a siê do pó³nocy. Dodatkowymi atrakcjami
imprezy w plenerze by³ plac zabaw dla dzieci, z którego mo¿na by³o
korzystaæ nieodp³atnie, stoiska wystawiennicze, stoiska handlowe i gastro-
nomiczne. Organizatorzy zapraszali na do¿ynkowy ¿urek z kie³bas¹ i pie-
czywem, natomiast jankowiccy gospodarze w oryginalnie zaaran¿owanym
stoisku z pomys³ow¹ reklam¹ (wyj¹tkowo skuteczn¹!) proponowali
go�ciom chleb ze smalcem i z ogórkiem oraz domowe ciasto. Oprócz
poczêstunku gospodarze zaanga¿owali siê równie¿ w przygotowania do
uroczysto�ci i wsparli organizatorów, s³u¿¹c posiadanym sprzêtem,
w³asnym zapleczem, pomoc¹ osobow¹ i rzeczow¹. Warto równie¿ pod-
kre�liæ zaanga¿owanie miejscowej spo³eczno�ci w przygotowanie do¿yn-
kowych dekoracji � instalacje z belek s³omy i balotów by³y dzie³em
mieszkañców Jankowic, natomiast dekoracj¹ sceny zajê³o siê GCKSiR
w Kro�niewicach. Impreza, zorganizowana dziêki wspó³pracy jednostek
organizacyjnych gminy, miejscowej spo³eczno�ci oraz wielu wolontariuszy -
by³a udana. Zawiera³a elementy dostojnego dziêkczynienia i ¿ywio³owej
zabawy. Taka jest kultura polskiej wsi, w której przeplataj¹ siê elementy
religijne i ludyczne.

NAGRODY PREZYDENTA

Nagroda dla Pani Gra¿yny Baranowskiej - w kategorii, za ca³okszta³t
dokonañ artystycznych:
Dzia³alno�æ Pani Gra¿yny Baranowskiej zas³uguje na uznanie przede
wszystkim ze wzglêdu na kulturalny i spo³eczny wymiar jej poczynañ
oraz pasjê z jak¹ realizuje ka¿dy ze swych pomys³ów. Od lat koordy-
nuje Ogólnopolski Konkurs Literacki im, Szaloma Asza i Festiwal
im. Szaloma Asza oraz autorsk¹ imprezê - Wrze�niowe Hausty Po-
etyckie. Jej talent literacki mieli�my okazjê podziwiaæ w wierszach
zebranych w autorskim tomiku �po s³owach� wydanym w 2009 roku.
Ponadto Pani Gra¿yna zajmuje siê dzia³alno�ci¹ redakcyjn¹ i popu-
laryzatorsk¹. Opiek¹ merytoryczn¹ otacza kutnowskich debiutantów,
wspieraj¹c ich w artystycznych zmaganiach. Integruje i promuje twór-
ców kultury regionu kutnowskiego. Jej w³a�nie Kutno zawdziêcza
mo¿liwo�æ spotkañ z najwybitniejszymi i najciekawszymi poetami
polskimi. Pani Gra¿yna od ponad 40 lat pracuje w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej, która dziêki jej osobowo�ci i zaanga¿o-
waniu nabiera szczególnego charakteru.

W programie tegorocznego 41 �wiêta Ró¿y organizatorzy imprezy
zaproponowali m.in. konferencjê na temat: �Kutno i £ódzkie ¿yj¹ce
ró¿an¹ wspó³prac¹ krajow¹ i miêdzynarodow¹� jaka odby³a siê w sali Kut-
nowskiego Domu Kultury. Ten projekt jako �Kutno � miasto ró¿�, wspó³-
finansowany by³ przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Konferencjê otworzy³ Zbigniew Burzyñski,
prezydent miasta, który w swym krótkim wyst¹pieniu podkre�li³, i¿: �Od
prawie trzech lat Kutno prowadzi dzia³ania, by podkre�liæ ¿e w³a�nie ró¿e
s¹ symbolem miasta i st¹d ta jak¿e wa¿na tematycznie konferencja�. O jej
uprawie mówi³ Andrzej Æwik, od 35 lat producent krzewów ró¿. Marzena
Jeleniewska-Jankowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
podobnie jak przedstawiciele hodowców ró¿ z Forst (Niemcy), Koñskowoli,
£asku i Kutna, omawia³a zagadnienia zwi¹zane z ró¿¹ w przestrzeni
publicznej. O ró¿ach w naszym mie�cie mówili te¿ wiceprezydenci � Zbi-
gniew Wdowiak i Jacek Boczkaja.
Z tre�ci¹ tematu �Ró¿a w przestrzeni publicznej� zwi¹zane by³o wyst¹-
pienie Anny �nieguckiej-Paw³owskiej, architekta krajobrazu. Omówi³a
ona koncepcjê utworzenia w parku R.Traugutta rosarium. Jak zaznaczy³a
w swej prelekcji na jego powierzchni znajd¹ siê ró¿e g³ównie polskich
odmian. Rosarium zaprojektowane zosta³o tak, aby do ka¿dego krzewu
kwiatu mo¿na by³o siê zbli¿yæ i móc go pow¹chaæ. Bêd¹ znajdowaæ siê
te¿ przestrzenie zielone, które dadz¹ mo¿liwo�æ odpoczynku przebywa-
j¹cym w parku. Uczestnicy konferencji mogli tak¿e zaobserwowaæ pokaz
florystyczny � ró¿a we florystyce. /A.B./

RÓŻANA KONFERENCJA

Nagroda dla Pani Katarzyny Karolak-Rojewskiej - w kategorii, za
wybitne osi¹gniêcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie,
ochronê i promocjê kultury w 2014 roku:
Pani Katarzyna Karolak-Rojewska od wielu lat animuje i inspiruje
m³odych kutnian. Jako lokalny twórca i wspó³twórca wielu wydarzeñ
artystycznych, publikacji oraz koncertów muzycznych pomaga reali-
zowaæ muzyczne marzenia najm³odszych mieszkañców naszego miasta.
Rok 2014 by³ dla Pani Katarzyny rokiem wyj¹tkowo bogatym w wy-
darzenia i sukcesy artystyczne osi¹gniête przez dzieci i m³odzie¿
pracuj¹ce pod jej kierunkiem. Do najwa¿niejszych nale¿¹ te na
Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tañca w Koninie, Miêdzy-
narodowym Festiwalu Piosenki �Magia Italiana� w Rimini, we W³o-
szech oraz zdobycie GRAND PRIX przez Huberta Smoliñskiego
w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki i Tañca �Aleksandrowska Wiosna�.
Najbardziej spektakularnym wydarzeniem zrealizowanym w ubieg³ym
roku pod artystycznym kierownictwem Katarzyny Karolak-Rojewskiej
by³a produkcja musicalu �Akademia Pana Kleksa�, któr¹ mieli�my
przyjemno�æ niedawno ogl¹daæ.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

17 pa�dziernika 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.

W kutnowskim dawnym Ratuszu (budowa I po³. XIX w.), gdzie znajduje
siê Muzeum Regionalne, mo¿na ogl¹daæ wystawê zatytu³owan¹ �¯o³nierze
najwiêkszych armii II wojny �wiatowej, figury z kolekcji Jacka Su³kow-
skiego�. Prezentowane figury to repliki wiernie oddaj¹ce oryginalne umun-
durowanie, oporz¹dzenie, broñ z wszelkimi detalami obrazuj¹cymi realia
II wojny �wiatowej. Na tej ciekawej i dobrze zorganizowanej wystawie
mo¿na ogl¹daæ 274 figury ¿o³nierzy i 34 modele pojazdów; wszystko
w skali 1:6. Twarze figurek czêsto wzorowane s¹ na twarzach popularnych
aktorów. Mundury wykonane s¹ z mundurowego sukna oraz skóry ekolo-
gicznej i naturalnej. Oporz¹dzenie i broñ zaskakuj¹ wierno�ci¹ z orygina³em.
Broñ ma ruchome czê�ci, wiêc mo¿na wymieniaæ i prze³adowywaæ znaj-
duj¹ce siê w niej magazynki.            /J.P./

TEMATYCZNA EKSPOZYCJA

Na scenie Kutnowskiego Domu Kultury wyst¹pi 17 wrze�nia (godz. 20.00)
Marek Piekarczyk. Bêdzie to koncert akustyczny. S³ynny muzyk jest te¿
wokalist¹, autorem tekstów i kompozytorem. Swoj¹ karierê rozpocz¹³
w 1969 roku. Zaczyna³ w zespo³ach �Bia³a 21� i �Sektor A�. W roku
1981 zosta³ pierwszym piosenkarzem popularnej grupy �TSA� i szybko
zacz¹³ zdobywaæ coraz wiêkszy rozg³os. Formacja muzyczna �TSA�
zosta³a pó�niej uznana za prekursorów polskiego heavy metalu. W swojej
bogatej w sukcesy 46-letniej karierze wspó³pracowa³ z wieloma uznanymi
artystami sceny estradowej. Od lutego 2013 roku wystêpuje w programie
TVP 2, w popularnym �The Voice of Poland�. Marek Piekarczyk by³
nominowany do nagrody �Wiktora� jako �Osobowo�æ telewizyjna 2013
roku�.            /J.P./

PIEKARCZYK W KUTNIE

Ten Oddzia³ Regionalnego Muzeum
w Kutnie otwarto w 1969 roku.
Wcze�niej w latach 1967-1969 budy-
nek odrestaurowano. Klasycystyczne
mauzoleum, w kszta³cie rotundy,
wzniesiono jako kaplicê grobow¹
oko³o 1840 roku dla ówczesnych
w³a�cicieli miasta Kutna - Walentyny
z Gliszczyñskich i Feliksa Mniew-
skich. Kaplica po³o¿ona jest na skraju
parku im. Wiosny Ludów i w stylu
angielskim. Jest to rotunda, czyli
budynek na planie ko³a z wej�ciem
w formie portyku, nakryty kopu³¹
z latarni¹. Wnêtrze zdobi¹ klasycy-
styczne dekoracje wykonane w stiuku.
Mauzoleum jest czê�ci¹ za³o¿enia
pa³acowego, w sk³ad którego wchodzi
pó�nobarokowy pa³ac (dzi� Pañstwo-
wa Szko³a Muzyczna I i II stopnia im.
Franciszka Kurpiñskiego). We wrze�niu

MUZEUM BITWY NAD BZURĄ

Zapraszamy Pañstwa na nasz¹ now¹ stronê: Biogramy Ludzi Ziemi Kut-
nowskiej, dostêpn¹ pod adresem: biogramy.kutno.pl, gdzie prezentujemy
biogramy osób, które zapisa³y siê w sposób szczególny w historii Ziemi
Kutnowskiej.
� W ramach funkcjonowania O�rodka Dokumentacji i Badañ Ziemi Kut-
nowskiej przy Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, podjêli�my
pracê nad opracowaniem biogramów osób, które s¹ zwi¹zane z histori¹
naszej Ma³ej Ojczyny � mówi Dawid Stanowski. � Staramy siê poprzez
ten projekt ukazaæ historiê mieszkañców naszego regionu. Wszystkie
biogramy s¹ zamieszczone w Internecie, przez co ich dostêpno�æ nie jest
w ¿aden sposób ograniczona.
Baza biogramów bêdzie na bie¿¹co aktualizowana o kolejne ¿yciorysy.
Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy przy poszerzaniu ich zawarto�ci
i tworzeniu nowych. Je�li posiadacie Pañstwo informacje o osobach, które
zapisa³y siê w naszej historii lub chcieliby�cie uzupe³niæ ju¿ istniej¹ce
biogramy, to prosimy o kontakt. Projekt realizowany jest przez O�rodek
Dokumentacji i Badañ Ziemi Kutnowskiej przy Towarzystwie Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej. Wszyscy autorzy biogramów pracuj¹ spo³ecznie, nie
pobieraj¹c z tego tytu³u ¿adnego wynagrodzenia.

Nowy projekt TPZK

LUDZIE ZIEMI KUTNOWSKIEJ

1999 roku, po po�wiêceniu grobu i tablicy ekspiacyjnej, urny z prochami
Mniewskich zosta³y z³o¿one w niszach grobowych, która to czê�æ zosta³a
wydzielona z muzeum. Ekspozycja muzealna ukazuje przebieg drama-
tycznych walk jakie toczy³y nad Bzur¹ oddzia³y polskie dowodzone przez
genera³a dywizji Tadeusza Kutrzebê. Zebrane pami¹tki - zdjêcia, elementy
uzbrojenia i umundurowania - dokumentuj¹ najwiêksz¹ bitwê kampanii
wrze�niowej 1939 roku. (c.d.n.)            /J.P./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Rze�ba ludowa jest naszym lokalnym bogactwem kulturowym. Region
kutnowski mo¿e poszczyciæ siê ponad trzydziestu twórcami, których sztuka
znana jest ju¿ nie tylko w kraju, ale w ca³ej Europie, a nawet na innych
kontynentach. Rze�biarze kutnowscy przez okres wielu lat doskonalenia
warsztatu i w³asnych poszukiwañ twórczych stworzyli tzw. �kutnowsk¹
szko³ê rze�bienia�. Udzia³ w Targach jest promocj¹ �rze�by kutnowskiej�,
naszego regionalnego dziedzictwa na arenie nie tylko kraju, bowiem
impreza ta ma charakter miêdzynarodowy. Targi te kreuj¹ i promuj¹
lokalne i regionalne dziedzictwo, twórczo�æ ludow¹ i tradycje regionalne.
W trakcie trwania Targów wystawiaj¹ siê na stoiskach twórcy, którzy
po�wiêcaj¹c czas pokazuj¹  swoje prace i proces ich tworzenia. Na Rynku
pojawia siê oko³o 120 kramów ze sztuk¹ ludow¹ i rêkodzie³em artystycznym,
prowadzonych przez Spó³dzielnie i Spó³ki Cepeliowskie oraz twórców
ludowych. Jest to szansa, by  pokazaæ to co najpiêkniejsze, co jeszcze nie
zaginê³o w tradycji rze�by ludowej regionu kutnowskiego mieszkañcom
Krakowa i turystom przyje¿d¿aj¹cym do tego miasta nie tylko z Polski,
ale i z zagranicy. Przez ten czas na Krakowskim Rynku G³ównym prezen-
tuj¹ siê przede wszystkim twórcy � jest ich oko³o  800. Poszczególne dni
po�wiêcone by³y ró¿nym krajom (S³owacja, Ukraina, Wêgry) oraz polskim
regionom, miastom i wioskom, co pozwoli³o publiczno�ci zapoznaæ siê
z ich kulturowym bogactwem i turystycznymi atrakcjami.

KUTNO W KRAKOWIE

Podczas Targów na Rynku pojawili siê m.in. uczestnicy ogólnopolskiego
konkursu gawêdziarzy, instrumentalistów i �piewaków �Saba³owe Bajania�,
Zespó³ Pie�ni i Tañca �Nowa Huta�, Zespó³ Pie�ni i Tañca �S³owianki�,
Kapela Haniaczyków, Lidia Jazgar, Hanka Wójciak, Franciszek Makuch
oraz soli�ci Opery Krakowskiej. Pokazywane jest  tutaj  to, co jeszcze jest
¿ywe w polskiej kulturze rodzimej. Targom towarzysz¹ prezentacje
zespo³ów artystycznych ludowych z ró¿nych stron �wiata (oko³o 160).
Stoisko kutnowskich twórców ludowych, z w³asnorêcznie wykonanymi
rze�bami podczas Cepeliady, pozwala budowaæ nasz¹ markê - �kutnowsk¹
szko³ê rze�bienia�, ju¿ rozpoznawaln¹ na rynku sztuki ludowej w Polsce
i za granic¹. Z dum¹ nale¿y przyznaæ, ¿e kutnowska rze�ba cieszy siê
du¿¹ renom¹ w na krakowskich targach. Aby móc siê  pokazaæ ze swoim
rêkodzie³em na Targach trzeba przej�æ weryfikacjê. Ostatnio tak¹ pozy-
tywn¹ weryfikacjê przeszed³ Jan Wasiak, który potrafi wyczarowaæ piêkne
rzeczy z metalu � by³ twórc¹ metalowych  ró¿, które by³y wrêczane
w ubieg³ym roku podczas 40-lecia �wiêta Ró¿y. Targi organizowane s¹ przez
Fundacjê �Cepelia� Polska Sztuka i Rêkodzie³o poprzez Biuro Miêdzy-
narodowych Targów Sztuki Ludowej, 31-141 Kraków, ul. S³owiañska 3,
www.cepelia.krakow.pl.
Wyjazd twórców ludowych na Cepeliadê zosta³ zorganizowany dziêki
dofinansowaniu z bud¿etu Miasta Kutno.

W Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Mieczys³awowie
ruszy³a pierwsza edycja programu unijnego Erasmus +, w ramach którego
grupa 18 uczniów i 2 opiekunów wyjecha³a na praktyki do ILLUT/k Berlina.
W grupie tej s¹ uczniowie technikum kszta³c¹cego w zawodzie technik
architektury krajobrazu. Uczestnicy projektu, poprzez praktyczne zajêcia
oraz æwiczenia, nabêd¹ nowe umiejêtno�ci, wykraczaj¹ce poza ramy pro-
gramu nauczania w tym zawodzie. Poznaj¹ formy architektury krajobrazu
oraz rozwi¹zania techniczne wykorzystywane w parkach i ogrodach s³u-
¿¹ce aktywnemu wypoczynkowi. Dwutygodniowy pobyt w Niemczech
by³ doskona³¹ okazj¹ do poznania systemu szkolnictwa zawodowego
w tym kraju, doskonalenia umiejêtno�ci pos³ugiwania siê jêzykiem
niemieckim oraz poznanie historii i kultury kraju.
W pa�dzierniku ruszy druga edycja tego programu unijnego. Inna grupa
uczniów przez dwa tygodnie odbywaæ bêdzie praktyki w Nienburgu. Efektem
koñcowym praktyk jest uzyskanie certyfikatu EUROPASS MOBILITY.

PRAKTYKI W NIEMCZECH

EXDROB Z DROZDĄ
Tadeusz Drozda mgr in¿. elektryk, aktor i autor kabaretowy wyst¹pi³ na
41 �wiêcie Ró¿y w podwójnej roli: jako kucharz Exdrob-u (zupa kapu-
�ciana z gêsi¹, zraziki z indyka w sosie chrzanowym i roladka z kurczaka
z konfitur¹ ró¿y) i w swej tradycyjnej estradowej profesji.

EXDROB Z DROZDĄ
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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

Data - 28.08.2015 r.; miejsce - Kutnowski Szpital Samorz¹dowy, Poradnia
Medycyny Pracy �VisMed�; czas - godz. popo³udniowe. W tej placówce
przyjmuje pani Doktor (nie podajê nazwiska, bo jest tam tylko Ona jedna).
Przyjmuje - to mocno i górnolotnie oraz szacownie powiedziane, bo pani
Doktor co chwilê wychodzi ze swojego gabinetu, w którym powinna przyj-
mowaæ punktualnie pacjentów. Tak niestety nie jest! Oburzenie w�ród
czekaj¹cych na swoj¹ �kolejkê� ro�nie z ka¿d¹ minut¹, a szanownej pani
Doktor jak nie ma - tak nie ma. Gdy siê ju¿ pojawi³a, nie by³o nawet
s³owa przepraszam, czy jakiego� - choæ minimalnego wyt³umaczenia.
O czym to �wiadczy? Czy tak byæ powinno? To niestety nie pierwszy raz!
Pacjenci przychodz¹ do �VisMedu� - i nie tylko - czêsto zwalniaj¹c siê
z pracy na okre�lony czas. Szanujmy wiêc Ich czas, a pani Doktor powinna
wywi¹zywaæ siê godnie z zadañ lekarza, o czym ju¿ bardzo dawno temu
mówi³ ojciec medycyny i twórca zasad etyki lekarskiej Hipokrates. Mam
niep³onn¹ nadziejê, ¿e w Poradni Medycyny Pracy �VisMed� w Kutnie,
po tym li�cie do popularnego �Powiatowego ¯ycia Kutna�, bêdzie ju¿
zdecydowanie lepiej, a Pacjenci bêd¹ przyjmowani nawet co do przys³o-
wiowej minuty. Ponoæ ju¿ staro¿ytni Rzymianie mawiali: Czas to
Pieni¹dz. Szanujmy go wiêc, nie mówi¹c ju¿ o pacjentach.

Z powa¿aniem (nazwisko do wiadomo�ci Redakcji)

Ciekawe, czy tylko pozytywne s¹ wyniki badañ przeprowadzonych w�ród
mieszkañców gminy Kutno przez Oficynê profilaktyczn¹ z Krakowa).
Objêto nimi 160 uczniów, w wieku g³ównie 11-16 lat (92% ogó³u) oraz
100 doros³ych 84% w wieku 26-60 lat (73% kobiet). Có¿ wynika z ankiety
pisemnej i elektronicznej w�ród uczniów?! Ano to, ¿e 16% szkó³ podsta-
wowych oraz 85% powy¿ej twierdzi, ¿e rówie�nicy pij¹ alkohol. Cytujemy:
�M³odzie¿ szkolna najczê�ciej spo¿ywa alkohol na imprezach, dyskote-
kach (67%) nastêpnie na �wie¿ym powietrzu (32%), podczas wycieczek
szkolnych (29%). Spo¿ywanie alkoholu podczas wycieczek szkolnych
wybra³o 29% respondentów, w domu 18 % respondentów. Jest to wynik
niepokoj¹cy, zw³aszcza, ¿e s¹ to miejsca, w których m³odzi ludzie powinni
znajdowaæ siê pod opiek¹ rodziców, nauczycieli lub opiekunów. A¿ 52%
uczniów szko³y  podstawowej, 72% m³odzie¿y szkolnej twierdzi, ¿e powo-
dem siêgania po alkohol jest chêæ zaimponowania innym. 25% m³odszych
uczniów, 52% m³odzie¿y szkolnej uwa¿a, ¿e rówie�nicy siêgaj¹ po alko-
hol dla lepszej zabawy, 5% uczniów szko³y podstawowej, 34% m³odzie¿y
szkolnej dla towarzystwa, 9% uczniów szko³y podstawowej, 25% starszych
uczniów ¿eby zapomnieæ o k³opotach. M³odzie¿ szkolna okre�li³a czêsto-
tliwo�æ spo¿ywania przez nich alkoholu. 58% nie przyznaje siê do spo¿y-
wania alkoholu. W�ród pozosta³ych ankietowanych 33% pije rzadziej ni¿
raz w miesi¹c, 9% co najmniej raz w miesi¹cu. Jednak wiêkszo�æ uczniów
szkó³ podstawowych (96%) oraz m³odzie¿y szkolnej (63%) zadeklarowa³o,
¿e nie pij¹ alkoholu. Zdecydowana wiêkszo�æ uczniów nie przyznaje siê
do palenia papierosów - 98% uczniów szko³y podstawowej, 73% m³odzie¿y
szkolnej. W�ród pozosta³ych - 2% uczniów szko³y podstawowej, 18% m³o-
dzie¿y spróbowa³o raz, a 9% m³odzie¿y szkolnej pali od czasu do czasu.
99% uczniów szko³y podstawowej, 90% m³odzie¿y szkolnej zadeklarowa³o,
i¿ nie mieli nigdy do czynienia z narkotykami lub dopalaczami. Co dzie-
si¹ty respondent m³odzie¿y szkolnej, potwierdzi³ tego typu do�wiadczenia.
W�ród uczniów szko³y podstawowej jest to 1% ankietowanych. 54%
uczniów szko³y podstawowej oraz 39% m³odzie¿y szkolnej jest zdania, ¿e
w ich szkole nie wystêpuje problem przemocy rówie�niczej�.

Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. W Kutnie - wed³ug jeszcze nieoficjal-
nych danych - do szkó³ trafi³o ³¹cznie 6.041 uczniów. Z czego w szko³ach
podstawowych jest ich 2.485, w gimnazjach 989, w szko³ach �rednich
2.341, w o�rodkach szkolno-wychowawczych 226. W klasach pierwszych
�podstawówek�, po �kaganek o�wiaty�, siêga ju¿ 578 uczniów (z obo-
wi¹zkowymi sze�ciolatkami). Do pierwszych klas gimnazjum trafi³o 341
�ma³olatów�, do pierwszych szkó³ �rednich 660 �studentów� (nie uwzglêd-
niono w tych danych osób w szko³ach dla doros³ych - 515).
Du¿o to czy ma³o!? Sporo, w relacji do liczby mieszkañców to oko³o
13,3%, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e w liczbie uczniów s¹ i ci doje¿d¿aj¹cy do
kutnowskich szkó³ z pobliskich gmin (w tym nawet do �podstawówek�
z gminy Kutno). Natomiast, gdy siêgniemy wspomnieniami do lat sie-
demdziesi¹tych XX wieku, to w kutnowskich szko³ach by³o wówczas
oko³o... dziesiêæ tysiêcy uczniów! Czyli, zniknê³a nam z kutnowskich szkó³
a¿ 1/3 czê�æ m³odzie¿y szkolnej. A¿ siê wierzyæ nie chce!

Andrzej Stelmaszewski

Masz babo placek! Rzadko - w ostatnim okresie - pisali�my o mleczar-
stwie. Mo¿e i dlatego, ¿e osta³a siê nam jedna - jedyna w Kro�niewicach.
Chocia¿, to nie ca³kiem prawda! Dzia³a jeszcze spó³dzielnia w Kutnie,
tyle, ¿e pod szyldem OSM w £owiczu. Ma ona swoje du¿e problemy,
które zreszt¹ s¹ odzwierciedleniem kryzysu mleczarskiego w �wiecie (ceny
produktów mleczarskich s¹ najni¿sze od 13 lat, st¹d eksport zmniejszy³
siê do Azji i Afryki, a w dodatku to ��wiñskie� embargo Rosji). Póki co,
to dr¿yjcie hodowcy krów, z powiatu kutnowskiego jako, ¿e ³owicka
mleczarnia, trzecia w kraju, jeszcze nie obni¿y³a ceny skupu mleka, ale
chyba, nie na d³ugo... W dodatku rolnicy �³owiczanie� maj¹ zap³aciæ
30 milionów z³otych kar za nadprodukcjê mleka (w ca³ym kraju 580 mln).
Ponoæ, mo¿na tylko liczyæ na roz³o¿enie sp³aty kar na trzy lata...!? Masz
babo placek!
Zdaniem fachowców w tym roku spo¿ycie wieprzowiny zwiêkszy siê do
40 kg na Polaka. To wiêcej ni¿ w 2014 r. (33,9 kg), w 2013 r. (35,5 kg),
ale mniej ni¿ w 2011 r. (42,5 kg). Wp³yw na wy¿sze spo¿ycie jest zwi¹zany
z ni¿sz¹ cen¹ tego miêsa spowodowanym g³ównie embargiem, nie tylko
Rosji, ale te¿ Chin, Korei Po³udniowej i Japonii. Masz babo placek!
Susza, susza, ale po og³oszeniu pomocy pañstwa w mediach jakby w ogóle
jej nie by³o. Tak po prawdzie, dotknê³a ona 14 grup ro�lin. Najbardziej
str¹czkowe (fasola, groch, soczewica), ucierpia³y 2.952 gminy (96,3%)
ogó³u). W sze�ciu województwach, a w tym w ³ódzkim, mazowieckim,
lubuskim, opolskim, wielkopolskim klêska ¿ywio³owa objê³a wszystkie
gminy... �le, ¿e a¿ 88% gmin w Polsce jest objêtych susz¹ ziemniaków.
No, ale mo¿na siê pocieszyæ tym, ¿e jeste�my drugim producentem tej
uprawy w Europie. Przez suszê s¹ dro¿sze ni¿ w roku ubieg³ym, m.in.
maliny, wi�nie, ziemniaki, marchew, pietruszka, ogórki, kapusta i kala-
fiory. Masz babo placek!
Dzi� s³ów parê o dodatkowej pomocy dla dotkniêtych susz¹. Prezes KRUS
bêdzie móg³ dokonaæ odroczenia terminu p³atno�ci bie¿¹cych sk³adek
i roz³o¿enia ich na raty na indywidualny wniosek rolnika, który poniós³
szkody spowodowane przez suszê. Ponadto rolnicy bêd¹ siê mogli ubie-
gaæ o zmianê dotychczasowych warunków sp³at swojego zad³u¿enia.
Mo¿liwe bêdzie tak¿e umarzanie w ca³o�ci lub czê�ci bie¿¹cych sk³adek.
Z kolei prezes Agencji Nieruchomo�ci Rolnych bêdzie móg³ odroczyæ
i roz³o¿yæ na raty p³atno�ci dotycz¹ce umów sprzeda¿y i dzier¿awy nieru-
chomo�ci Zasobu W³asno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz udzieliæ ulg
w czynszu. W ramach pomocy przewidziano tak¿e mo¿liwo�æ dostoso-
wania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku
rolnym. Masz babo placek!
Czas na grzyby. To nie ¿art! Mimo ¿e wakacyjna susza mocno da³a siê
nam we znaki, a w ostatnich tygodniach spad³o niewiele deszczu, to i tak
warto poszukaæ w lesie grzybków. Ch³odniejsze noce sprawiaj¹, ¿e zawarta
w powietrzu para wodna skrapla siê w postaci rosy. Ta wilgoæ to wystar-
czaj¹cy sygna³ do wzrostu grzybni przyczajonej w poszyciu le�nym. Je�li
dodatkowo spadnie trochê deszczu, to ju¿ w drugim, trzecim tygodniu
wrze�nia bêdziemy siê mogli spodziewaæ prawdziwego wysypu grzybów.
Jakie gatunki znajdziemy? Bêd¹ to m.in. te grzyby, które lubimy najbar-
dziej: prawdziwki (czyli borowiki szlachetne), podgrzybki, ma�laki czy
opieñki. To nie prima aprilis! Masz babo placek!

Ulic mojego miasta coraz wiêcej i wiêcej.
Wszystkie maj¹ swój urok.
Do nich lgnie serce.
Jest tutaj szko³a, do której bieg³am codziennie.
Miasto pachn¹ce ró¿¹, kochane przeze mnie.
Kamieniczki, rynek, sklepowe witryny, uliczne lampiony,
Ratusz i plac Pi³sudskiego
Na którym Marsza³ek Skupiony
Przybli¿a dawne czasy.
Otwiera album ¿ycia...

Na rynku po�rodku miasta usiad³a smutna niewiasta.
My�lami siêga daleko.
Przywo³uje wspomnienia -
O Bitwie nad Bzur¹ - rzek¹,
O szubienicach na rynku i strza³ach na rozkaz,
I o tych armatnich, s³yszanych w dzieñ wojny ostatni.
O nêdzy, g³odzie i kamieniach ¿ydowskich w moim grodzie.

Dzi� miasto niewiele nosi �ladów wojny.
Lecz dramaty tamtych lat w Jej serca g³êbi,
Nie zdo³a zag³uszyæ gwar Królewskiej i gruchanie go³êbi.
¯al i ból to Jej serca krzyk.
Niech wojna bêdzie przeklêta!
Nie protestuje nikt. Ukradkiem ociera ³zy.
Na Królewskiej rozbrzmiewa rado�æ tych.
Co nie znali wojny dni.          Maria Stêpniak

(...) W prywatne rêce posz³y te oddzia³y szpitalne czy poradnie, które s¹
atrakcyjne. Jednej spó³ce oddano kardiologiê, czyli leczenie chorób serca.
Innej firmie przekazano nefrologiê, czyli dializowanie nerek. Na tym
w ca³ej Polsce bije siê szmal najd³u¿ej. Opylono szpitalne laboratorium.
Przehandlowano tomograf komputerowy. A tomografia to w Polsce biznes
jak marzenie. Jeszcze nastêpnej firmie sprzedano okulistykê. Równie¿
i na tym �wietnie siê zarabia. Oczywi�cie, wszystko to by³o ekonomicznie
uzasadnione. To, na co rzucaj¹ siê prywatni inwestorzy, w szpitalu miej-
skim w (...) przynios³o jednak straty. Ostatnio przehandlowano oddzia³y
po³o¿niczo-ginekologiczny, patologii noworodka, salê porodow¹, poradniê
dla ciê¿arnych. Zrobiono to tak nieudolnie, ¿e NFZ wycofa³ siê z orga-
nizowania konkursu na us³ugi tego rodzaju (...) A inwestor, którym okaza³
siê by³y wojewódzki konsultant w dziedzinie perinatologii, nie dotrzy-
ma³ terminów rat jakie wynika³y z umowy prywatyzacyjnej. Miasto i po
dyrektora szpitala nie maj¹ wiêc wyj�cia - bêd¹ musieli uniewa¿niæ
umowê i zrezygnowaæ z prywatyzacji noworodków. (...)
Na ca³e szczê�cie opis ten, w tygodniku �Nie�, dotyczy szpitala w D¹browie
Górniczej. Nie w Kutnie (?)! Tym bardziej, ¿e za chwilê minie trzeci kwarta³
i wtedy, zgodnie z zapowiedzi¹ prezesa KSS Sp. z o.o., kutnowski szpital
�wyjdzie na plus...�      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

BIEL W CZERNI

SPACERKIEM PO KUTNIE
�wiêto Ró¿y
Dopiero od piêciu lat �wiêto Ró¿y
przeniesiono a parku Traugutta
i Kutnowskiego Domu Kultury na
ulicê Królewsk¹, place - Wolno�ci
i Pi³sudskiego oraz tereny rekre-
acyjne nad Ochni¹.

Dzieñ Ró¿y
W tym roku, 9 maja, odby³ siê
Dzieñ Ró¿y, na który przyjecha³y
kobiety o imieniu Ró¿a z ca³ego
województwa; ponadto ods³oniêto
pomnik Boles³awa Wituszyñskiego.

Unijne dofinansowanie
W latach 2004-2015 Kutno zreali-
zowa³o 19 samodzielnych projek-

tów dofinansowanych z funduszy
unijnych. Ponadto by³o wspó³orga-
nizatorem 4 projektów realizowa-
nych przez podmioty zewnêtrzne.
£¹cznie dofinansowanie z UE
wynios³o 95 milionów z³otych (nie
uwzglêdniono �rodków uzyskanych
przez poszczególne zak³ady pracy).

Grant TPZK
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kut-
nowskiej wygra³o grant w Ogólno-
Polskim Konkursie Banku Zachod-
niego WBK pt. �Tu mieszkam, tu
zmieniam� na projekt �Przywracamy
to¿samo�æ Cmentarzowi ¯ydow-
skiemu w Kutnie� i otrzyma na jego
realizacjê cztery tysi¹ce z³otych.

WIEŚCI GMINNE
Z powodu remontu
Pacjenci, z chorobami neurolo-
gicznymi i pododdzia³u udarowego
z powiatu kutnowskiego, bêd¹
kierowani do szpitali w £odzi
i Zgierzu. Przyjmuj¹ ich: Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny
im. Kopernika w £odzi znajdu-
j¹cy siê przy ul. Pabianickiej,
III Szpital Miejski im. Karola
Jonschera w £odzi przy ul. Mi-
lionowej oraz Szpital Wojskowy
Akademii Medycznej znajduj¹cy
siê przy ulicy ̄ eromskiego w £odzi.

List do Redakcji

SZANUJCIE PACJENTÓW!

GMINNA ANKIETA

Kartka z historii

Opieka medyczna �wiadczona
bêdzie tak¿e w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym przy
ul. Parzêczewskiej 35 w Zgierzu.
Przoduj¹ca gmina
Wed³ug GUS na koniec 2012 roku
w gminie Kutno ¿y³o 8742 miesz-
kañców o 3,9% wiêcej ni¿ w 2007 r.
To jedyna gmina powiatu kutnow-
skiego, w której odnotowano
zwiêkszenie liczby mieszkañców.
W tym samym okresie w powiecie
kutnowskim liczba mieszkañców
zmniejszy³a siê.

Zbli¿aj¹ siê wybory i ambitni politycy, maj¹cy problemy ze swoim prze-
ro�niêtym ego, szukaj¹ jak najlepszego miejsca w blokach startowych. Dla
tych polityków zupe³nie nieistotne s¹ idee i przekonania, gdy¿ uwa¿aj¹,
¿e mo¿na je zmieniaæ jak przys³owiowe rêkawiczki. Dla nich wa¿na jest
pozycja startowa maj¹ca wynie�æ ich do politycznego raju. I tutaj siê myl¹,
bo trafi¹ raczej do politycznego piekie³ka. Ostatnie g³o�ne przyk³ady
politycznych wêdrówek to ¿adna nowo�æ. Przed �mieszn¹ drog¹ prowa-
dz¹c¹ na listy wyborcze Platformy Obywatelskiej Grzegorza Napieral-
skiego, kiedy� szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Ludwika
Dorna, kiedy� wicepremiera i ministra w rz¹dzie Prawa i Sprawiedliwo�ci.
Mieli�my wcze�niej podobne fakty. Pamiêtamy jak kilka lat temu Leszek
Miller by³y szef SLD, pogniewa³ siê na swoj¹ partiê i wystartowa³ w wybo-
rach do Sejmu z list Samoobrony. Skutek by³ mierny, Samoobrona opu�ci³a
Parlament, a Miller zosta³ ponownie szefem SLD. Pamiêtamy równie¿
jak ambitny i dobrze zapowiadaj¹cy siê polityk m³odego pokolenia Bartosz
Ar³ukowicz przeskoczy³ ochoczo z SLD do PO i w nagrodê zosta³ kiep-
skim ministrem zdrowia. Nieodleg³e s¹ czasy, kiedy Pawe³ Zalewski,
wiceprzewodnicz¹cy PiS wykona³ ekwilibrystykê i skoczy³ do PO. Dzisiaj
Zarz¹d partii wys³a³ go na aut. Ekscytuj¹ca by³a droga Micha³a Kamiñ-
skiego od Zjednoczenia Chrze�cijañsko- Narodowego poprzez Prawo
i Sprawiedliwo�æ do Platformy Obywatelskiej.
Równie¿ niektórzy politycy samorz¹dowi maj¹ w sobie nadmiar adrenaliny
i wykonuj¹ skok z podwójnym saltem. W Kutnie takim wyczynowcem
okaza³ siê Wojciech Zió³kowski cz³owiek wyj¹tkowo ambitny. z ego prze-
ro�niêtym do rozmiarów sterowca Graf Zeppelin. Radny Zió³kowski
dosta³ siê do Rady Powiatu z list PiS. Pó¿niej pogniewa³ siê na Konrada
K³opotowskiego szefa powiatowej struktury PiS, i z hukiem przy �wietle
medialnych jupiterów, zasili³ szeregi klubu radnych Komitetu Obywatel-
skiego bêd¹cego trzonem koalicji �trzech muszkieterów� Debich - Traw-
czyñski - Urbaniak. Dzisiaj dowiadujemy siê, ¿e w zwi¹zku z �lekk¹
ró¿nic¹ zdañ� radny Zió³kowski zamierza opu�ciæ klub radnych KO.
Powaga i zdrowy rozs¹dek osi¹ga krytyczny stan depresji, czyli dobijamy
do dna. Mimo tego serial wêdrówek w wykonaniu pobudzonych polity-
ków trwa dalej.
Wszystkim politycznym wêdrowniczkom dedykujê drug¹ zwrotkê wiersza
Janek Wêdrowniczek, napisan¹ wiele dziesi¹tek lat temu przez Mariê
Konopnick¹:

�Janeczkowi choæ tak ma³y,
Dziwnie ciasno siê zdawa³y
Bielonego domku �ciany,
Dziwnie niski dach s³omiany,
Wiêc pomy�la³:
Wiem co zrobiê!
Podró¿nikiem bêdê sobie!�

Niestety, upadaj¹ca polska klasa polityczna póki co nie jest zdolna do
samooczyszczenia i Janek Wêdrowniczek bêdzie dalej biega³ od lewa do
prawa i odwrotnie. Krzysztof Wac³aw Dêbski

JANEK WĘDROWNICZEK

Czytelniczy Hyde Park

Z innych szpalt
Prof. Zbigniew Nêcki o w³adzy: �DAJE UPOJNE POCZUCIE SI£Y
I JEST NIZ£YM MEDYKAMENTEM NA POCZUCIE NI¯SZO�CI
I KOMPLEKSY�.       Przegl¹d nr 36 (818) z 31.08.-6.09.2015; s. 16 i 63
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NAJPIĘKNIEJSZE
BALKONY

w RSM „PIONIER” w KUTNIE w 2015 R.

NAJPIĘKNIEJSZE
OGRÓDKI

Osiedle „Śródmieście”

Osiedle „Tarnowskiego − Rejtana”

Osiedle „Grunwald − Łąkoszyn”

I miejsce - Anna Trojanowska, ul. Chodkiewicza 3. I miejsce - Czes³awa Ró¿alska, ul. Sowiñskiego 17.

I miejsce - Dorota Kaczmarek, ul. Sosabowskiego 3.

I miejsce - Zenon Ry�, ul. Chrobrego 8.

I miejsce - Wanda Jakubowska, ul. Tarnowskiego 38.

I miejsce - Anna Szyburska, ul. Batorego 17.
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¯YCIE SPÓ£DZIELCZE

NAJPIĘKNIEJSZE BALKONY

w RSM „PIONIER” w KUTNIE w 2015 R.

NAJPIĘKNIEJSZE OGRÓDKI

Osiedle „Śródmieście”

Osiedle „Śródmieście”

Osiedle „Tarnowskiego − Rejtana”

Osiedle „Tarnowskiego − Rejtana”

Osiedle „Grunwald − Łąkoszyn”

Osiedle „Grunwald − Łąkoszyn”

II miejsce - El¿bieta Kaczorkiewicz, ul. Reja 10.

III miejsce - Ewa Zakrzewska, ul. Chodkiewicza 3.

III miejsce - Ewa Szczechowicz, ul. Reja 8.

II miejsce - Janina Wójcik, ul. Olimpijska 4.

II miejsce - Iwona Cichocka, ul. Tarnowskiego 3.

III miejsce - Katarzyna Magdziarz, ul. Tarnowskiego 3.

II miejsce - Maciej Longwic, Edward Kuberski, ul. Tarnowskiego 42.

III miejsce - Zofia Zimna Michalak, ul. Sosabowskiego 5.

II miejsce - Lilia Nowalska, ul. Wilcza 4.

III miejsce - Beata Bobrowska, ul. Chrobrego 6.

II miejsce - Grzegorz Gruszczyñski, ul. Królowej Jadwigi 7.

III miejsce - Tomasz Zduñczyk, ul. £okietka 2.
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Muzealne skarby

BITWA NAD BZURĄ
Muzealne skarby

Urodzi³ siê w Krakowie 15 kwietnia 1885 roku. Jego ojciec by³ austriackim
oficerem. Po ukoñczeniu szko³y realnej oraz Wojskowej Akademii Technicznej
w Wiedniu (w 1906 r.) otrzyma³ nominacjê na podporucznika saperów. Przed
wybuchem I wojny �wiatowej studiowa³ w austriackiej Akademii Sztabu
Generalnego oraz przeszed³ wy¿szy kurs in¿ynierii wojskowej. Podczas wojny
s³u¿y³ w szeregach armii austrowêgierskicj, dochodz¹c do stopnia kapitana.
W listopadzie 1918 r. zg³osi³ siê do Wojska Polskiego i zosta³ przyjêty do
Naczelnego Dowództwa WP. Po uzyskaniu awansu na majora by³ szefem sztabu
I Dywizji Piechoty. W czasie wojny polsko-bolszewickiej s³u¿y³ w sztabach
Grupy Operacyjnej gen. Rydza-�mig³ego, 3 i 2 Armii oraz Frontu Po³udniowo-
Wschodniego. W czerwcu 1919 r. otrzyma³ awans na pu³kownika. Po zakoñ-
czeniu wojny by³ wyk³adowc¹ w Szkole Sztabu Generalnego, gdzie wyk³ada³
taktykê ogóln¹. Od 1921 r. s³u¿y³ w �cis³ej Radzie Wojennej (od 1925 r. by³ jej
szefem). Od 23 grudnia 1926 r. by³ zastêpc¹ Szefa Sztabu Generalnego. Pod-
czas przewrotu majowego opowiedzia³ siê po stronie prezydenta S. Wojcie-
chowskiego, ale nie mia³o to wp³ywu na jego dalsz¹ karierê wojskow¹. W 1927 r.
awansowa³ na genera³a brygady. W listopadzie 1928 r. zosta³ komendantem
Wy¿szej Szko³y Wojennej. W 1935 r. byt powo³any do prac przy Generalnym
Inspektorze Si³ Zbrojnych. Rok pó�niej opracowa³ �Studium nad mo¿liwo-
�ciami wojennymi Niemiec i Polski�. Wiele zawartych tam za³o¿eñ zosta³o
nastêpnie w³¹czonych do obowi¹zuj¹cego w 1939 r, planu �Z�. W 1938 r. opra-
cowa³ tzw. �Memorandum gen. Kutrzeby�, zawieraj¹ce ogóln¹ koncepcjê wojny
obronnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem Wielkopolski. Od marca 1939 r.
by³ genera³em dywizji.
W kampanii wrze�niowej gen. Kutrzeba by³ dowódc¹ Armii �Poznañ� i dowo-
dzi³ podczas Bitwy nad Bzur¹. Z resztkami Armii �Pomorze� przedar³ siê do
Warszawy, gdzie zosta³ zastêpc¹ dowódcy Armii �Warszawa� gen. J. Rómmla.
Po kapitulacji stolicy do koñca wojny by³ w niemieckiej niewoli, a po uwol-
nieniu wyjecha³ do Londynu, gdzie stan¹³ na czele Komisji Historycznej
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Zamierza³ powróciæ do kraju, ale w pod-
czas przygotowañ do podró¿y zmar³ w 1947 r. Pochowany zosta³ na Cmentarzu
Pow¹zkowskim w Warszawie.

Biogramy dowódców [w:] 60 rocznica Bitwy nad Bzur¹,
Muzeum Regionalne w Kutnie, Inicja³, £ód� 2001

(...) Bitwê nad Bzur¹ rozpoczêto 9 wrze�nia wieczorem. Na czele armii Pomorze
i Poznañ (zgodnie z rozkazem marsza³ka Edwarda �mig³ego-Rydza) stan¹³ gen.
Tadeusz Kutrzeba, który zaatakowa³ wojska niemieckie zmierzaj¹ce na War-
szawê. Ludno�æ cywilna Kutna oraz liczni uchod�cy z Pomorza i Wielkopolski
próbuj¹cy ró¿nych dróg ucieczki na wschód, m.in. wzd³u¿ drogi Warszawa -
Kutno, stali siê obiektem ataków niemieckiego lotnictwa. Cia³a setek osób,
które zginê³y w tych dniach le¿a³y na poboczu dróg z Kutna do Warszawy
i P³ocka. Najlepiej atmosferê tych czasów oddaje relacja Mieczys³awa Kisie-
lewskiego z Kutna �[...] Znane mi s¹ fakty strzelania przez samoloty niemieckiej
do ludno�ci cywilnej. W pierwszych dniach wrze�nia (1939), gdy pracowa³em
w podwórzu gospodarstwa, nadlecia³o kilka samolotów niemieckich. We wsi
naszej wówczas, w Go³êbiewku nie by³o ¿adnego wojska. Dla bezpieczeñstwa
osobistego porzuci³em konie i zacz¹³em uciekaæ do rowu odleg³ego z 50 metrów
od budynków. Jeden z samolotów obni¿y³ siê i ostrzela³ mnie salw¹ karabinu
maszynowego. Pociski �ciê³y krzak dzikiej ró¿y, który mnie zas³ania³, uda³o
mi siê unikn¹æ �mierci. Wypadków takich strzelania do ludno�ci cywilnej
z samolotów, nawet do pojedynczych ludzi, jak np. pastuchów w polu by³o du¿o
w naszej okolicy�. Od 9 do 12 wrze�nia trwa³y intensywne naloty na centrum
miasta. Dnia 10 wrze�nia w czasie, gdy mieszkañcy opuszczali ko�ció³ pod
wezwaniem �w. Wawrzyñca nadlecia³y samoloty niemieckie i zrzuci³y bomby
zapalaj¹ce i burz¹ce. Jedna z bomb spad³a przy magistracie kutnowskim. Zgi-
nê³o wówczas ponad 20 osób. Naloty spowodowa³y �mieræ ponad stu kilku-
dziesiêciu doros³ych i dzieci. Ostatni nalot mia³ miejsce 12 wrze�nia. Tego
dnia zginê³o kilkadziesi¹t osób, w tym oko³o 18 ¯ydów. Zrzucano bomby
burz¹ce i zapalaj¹ce. �ródmie�cie stanê³o w ogniu. Od magistratu do ko�cio³a
pod wezwaniem �w. Wawrzyñca p³onê³o kilkana�cie budynków, m.in. szpital,
synagoga, budynki gminy ¿ydowskiej przy Senatorskiej (obecnie Barlickiego).
Obrona przeciwlotnicza w³a�ciwie nie istnia³a i niemieckie samoloty mog³y
bezkarnie zrzucaæ bomby i strzelaæ do ka¿dego, dowolnie wybranego celu.
Kampania wrze�niowa zakoñczy³a siê dla kutnowian 16 wrze�nia 1939 r. Tego
dnia do miasta wkroczy³y wojska Wehrmachtu. Na pocz¹tek zebrano mê¿czyzn
na rynku, a oficer niemiecki wyg³osi³ nastêpuj¹ce s³owa: �Nie bójcie siê! nie
zrobi siê wam nic z³ego. Zachowajcie tylko spokój, przestrzegajcie naszych
rozporz¹dzeñ, a przede wszystkim oddajcie broñ�. Zabrano no¿e, scyzoryki,
no¿yczki i wszystko co mog³o byæ w my�l rozumienia okupanta niebezpiecz-
nym narzêdziem. Oczywi�cie by³a to czysta fikcja, bowiem w my�l doktryny
obowi¹zuj¹cej w III Rzeszy, Niemcy (Herrenvolk - naród panów) d¹¿yli do
fizycznej eliminacji S³owian, ̄ ydów, Cyganów, wszystkich, których uznawali
za podludzi. Jako pierwsi o prawdziwych intencjach przekonali siê niektórzy
urzêdnicy miejscy, w tym Kazimierz Adamiak - kierownik referatu wojskowego
w magistracie - aresztowany 16.IX.1939 r. Pod koniec lutego 1940 r. zosta³ on
wywieziony, wraz z 40 innymi osobami w stronê Gostynina i tam zamordowany.
¯onê K. Adamiaka i jego czteroletnie dziecko wysiedlono do Generalnej
Guberni w lipcu 1940 r. Do pa�dziernika 1939 r. terenem powiatu kutnowskiego
zarz¹dza³o wojsko niemieckie, pó�niej w³adzê obj¹³ zarz¹d cywilny.

Janusz Pawlak

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Bor-
kowskiego znaczna czê�æ ekspozycji
sta³ej po�wiêcona zosta³a rzemios³u
artystycznemu. W�ród wyrobów z³ot-
niczych, porcelany czy utensyliów
kuchennych, bêd¹cych tak¿e efektem
sztuki rêkodzielniczej, znale�æ mo¿na
kolekcjê kilkudziesiêciu przedmio-
tów z cyny. W zbiorach nie zabrak³o
tak¿e wyrobów firmy J.P. Kayser
Sohn � uznawanej za najpopularniej-
sz¹ i najlepsz¹ niemieck¹ wytwórniê
cyny z prze³omu XIX i XX w. Przed-
siêbiorstwo zas³ynê³o z wprowadzenia
nowatorskich pomys³ów i rozwi¹zañ:
u¿y³o do produkcji w³asnego stopu
cyny, miedzi i antymonu, który na sta³e
wszed³ do przemys³u cynowego pod
nazw¹ Kayserzinn oraz zapocz¹tko-
wa³o tzw. Jugendstil - niemieck¹

WAZON

odmianê secesji. Firmê za³o¿y³ w 1844 r. Johann Peter Kayser, który swych
synów � Jeana i Engelberta � od dziecka zaznajamia³ ze sztuk¹ konwisar-
stwa i to w³a�nie oni kontynuowali jego dzie³o. Jean zarz¹dza³ produkcj¹
a Engelbert przygotowywa³ modele nowych wyrobów i to on zapocz¹tkowa³
Jugendstil w niemieckiej cynie, projektuj¹c w 1894 r. pierwszy dzban
z secesyjnym wzorem.
W kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego znale�æ mo¿na miêdzy innymi
wazon i sosjerkê z koñcówki XIX w. wspomnianej wytwórni. Szczególnie
wyró¿nia siê w³a�nie prawie trzydziestocentymetrowe, wysmuk³e, lekko
rozszerzane ku górze naczynie wazonowe z wybitym na dnie znakiem
wytwórni. Wazon jest zdobiony grawerem w postaci kartusza utworzonego
z ga³¹zek i motywu ostu górskiego. Cech¹ wyró¿niaj¹ca naczynie jest
dekoracja w postaci dwóch rzêdów odlewanych w cynie monet, umiesz-
czonych pod wylewem i nad podstaw¹ wazonu. S¹ to monety niemieckie,
angielskie, austriackie i francuskie. W�ród nich znalaz³a siê miêdzy innymi
moneta 32 szylingi z 1809r, one penny z 1837r., talar niemiecki z 1849 r.,
czy moneta króla Francji Louisa Philippe I.
Wyroby z cyny mo¿na podziwiaæ w holu wej�ciowym kro�niewickiego
Muzeum. Ju¿ na wej�ciu witaj¹ zwiedzaj¹cych i s¹ zaledwie przedsma-
kiem bogactwa ekspozycji sta³ej znajduj¹cej siê w murach dawnego
zajazdu.

Anna Rajska, Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach

Dziewi¹tego czerwca 2015 rozpoczê³y siê archeologiczne badania
wykopaliskowe w kutnowskim Pa³acu Saskim. Otworzono prawie
sze�ædziesi¹t wykopów tak na dziedziñcu, wewn¹trz budynku, jak
i od strony ulicy Narutowicza. Do tej pory pozyskano kilkadzie-
si¹t fragmentów naczyñ ceramicznych oraz szklanych, kafli
piecowych, ko�ci zwierzêcych (odpady pokonsumpcyjne), sztuæ-
ców datowanych na wiek XVII, po czasy wspó³czesne, s³owem to
wszystko, co przeciêtny cz³owiek zaliczy do �mieci. Dla arche-
ologa s¹ to jednak prawdziwe skarby, artefakty, na podstawie
których mo¿na odtworzyæ przesz³o�æ, czêsto niepotwierdzon¹
�ród³ami pisanymi. Je¿eli za� na przyk³ad fragmentów naczynia
jest wiêcej, mo¿na pokusiæ siê o jego rekonstrukcjê. Przyk³adem
takiego �skarbu� mo¿e byæ XVII-wieczna makutra - jeden z ma-
terialnych dowodów na to, ¿e w miejscu, w którym w I po³owie
XVIII stulecia powsta³ pa³ac podró¿ny króla Augusta III, co
najmniej sto lat wcze�niej têtni³o ¿ycie. Wydobyto j¹ z ziemi we
fragmentach, które po umyciu dopasowano i przy u¿yciu kleju
po³¹czono. W taki sposób �powsta³a po raz drugi�. Jest to naczynie
grubo�cienne, o wysoko�ci 16 cm, �rednicy dna 23 cm, wylewu
(dobrze wykszta³conego) 33 cm. Naczynie w górnej czê�ci brzu�ca
zdobione jest ornamentem dookolnych linii rytych. Od we-
wnêtrznej strony widoczne s¹ �lady toczenia. Makutrê wypalono
w atmosferze utleniaj¹cej, o czym �wiadczy czerwona barwa �cian.
Tak na marginesie krótka refleksja: ciekawe jakie przepyszne
ciasta w niej przygotowywano?

Sylwia Stasiak, kustosz dzia³u archeologii
Muzeum Regionalnego w Kutnie

PAŁACOWE SKARBY

XVII-wieczna makutra odnaleziona na dziedziñcu Pa³acu Saskiego.

Bitwa nad Bzur¹ by³a zarówno najwiêksz¹ operacj¹ armii polskiej we wrze-
�niu 1939 r., jak i najwiêksz¹ bitw¹ pierwszego okresu II wojny �wiatowej.
Ju¿. nazistowska propaganda nazywa³a j¹ �najwiêksz¹ bitw¹ wszechczasów��.
�rednica obszaru wyj�ciowego, który posiada³y w swych rêkach armie
�Poznañ� i �Pomorze� na pocz¹tku bitwy, wynosi³a 150 kilometrów. Dwie
armie polskie, licz¹ce blisko 14 wielkich jednostek, pod dowództwem genera³a
Tadeusza Kutrzeby, d¹¿¹c do wyprowadzenie swych si³ za Wis³ê w rejonie
Warszawy, pokusi³y siê o to, aby wydrzeæ nieprzyjacielowi inicjatywê opera-
cyjn¹. Po stronie niemieckiej polskim próbom dzia³añ zaczepnych nad Bzur¹
przeciwstawi³y siê si³y 20 zwi¹zków taktycznych, nic licz¹c lotnictwa. Szef
sztabu Grupy Armii �Po³udnic� gen. Lrich von Manstein napisa³ w swoich
wspomnieniach: �Je�li nawet Bitwa nad Bzur¹ nie siêga rezultatów stoczonych
pó�niej w Rosji wielkich bitew okr¹¿aj¹cych, to a¿ do tego czasu by³a naj-
wiêksz¹ lego typu bitw¹�. W szczytowym okresie jej natê¿enia zmaga³o siê ze
sob¹ przesz³o 650 tys. ¿o³nierzy. z tego oko³o 225 tys. ¿o³nierzy polskich. (...)

Zbigniew Grabowski, Historiografia Bitwy nad Bzur¹ [w:] 60 rocznica
Bitwy nad Bzur¹, Muzeum Regionalne w Kutnie, Inicja³, £ód� 2001

HISTORIOGRAFIA BITWY NAD BZURĄ

TADEUSZ KUTRZEBA

(...) Jesieni¹ 1911 r. z inicjatywy grupy znanych kutnowskich
patriotów i spo³eczników, z doktorem Antonim Troczewskim na
czele, zosta³ za³o¿ony w naszym mie�cie Oddzia³ PTK. W momencie
powstania liczy³ 74 cz³onków z ca³ego ówczesnego powiatu kut-
nowskiego. Na czele Oddzia³u stan¹³ Zarz¹d, którego prezesem
zosta³ Stefan Chrupcza³owski, wiceprezesem Antoni Fortunat Skar-
¿yñski, sekretarzami Romuald Palasiñski i Jadwiga W¹sowska,
skarbnikiem Zofia Chlewicka, sekretarzem Zygmunt Jackowski,
a cz³onkami panowie: Antoni ¯ó³towski i Ignacy Englert. W sk³ad
Komisji Rewizyjnej weszli: dr A. Troczewski, Kazimierz Kahl
i Feliks W¹sowski.
W 1912 r. kutnowski Oddzia³ PTK nie przejawia³ aktywniejszej dzia-
³alno�ci, tym niemniej rozpocz¹³ badania naukowe na terenie
powiatu kutnowskiego. W po³owie 1912 r. funkcjê prezesa Zarz¹du
Oddzia³u obj¹³ Witold Staniszkis. Zarz¹d odby³ 14 posiedzeñ
i 4 zebrania ogólne wszystkich cz³onków.
Rok 1913 przyniós³ znaczne o¿ywienie dzia³alno�ci, wzbogaconej
o nowe jej formy. Wyg³oszono 6 referatów popularyzuj¹cych krajo-
znawstwo, których wys³ucha³o ³¹cznie 345 cz³onków PTK. Odby³y
siê dwa odczyty publiczne, z których jeden wyg³osi³ Miko³aj
Wi�nicki, a w grudniu 1913 r. podczas wizytacji kutnowskiego
Oddzia³u PTK prezes K. Kulwieæ mówi³ �O Polesiu�. W tym¿e roku
Towarzystwo bardzo czynnie uczestniczy³o w akcji kolporta¿u sprze-
daj¹c 225 ksi¹¿ek i 1170 pocztówek, wydanych przez PTK. Oddzia³
kutnowski zorganizowa³ dla swoich cz³onków 5 wycieczek wyjaz-
dowych, przyj¹³ zarazem 2 wycieczki z Warszawy, które w dniach
7 i 8 wrze�nia odwiedzi³y te¿ P³ock, Gostynin, £êczycê i Uniejów.
Zorganizowa³ i udostêpni³ swoim cz³onkom bibliotekê krajoznawcz¹
oraz zaprenumerowa³ 3 czasopisma. Celem usprawnienia prac
Oddzia³u powo³ano Komisjê Wycieczkow¹, której przewodniczy³
Stanis³aw Wieczorkowski oraz Komisjê Fotograficzn¹, na czele
której sta³ W³adys³aw Dombrowicz. Bilans przychodów i wydat-
ków finansowych zamkn¹³ siê kwot¹ 449 rubli i 85 kopiejek.
Lista cz³onków Oddzia³u PTK w Kutnie na 31.XII.1913 r. liczy³a
74 osoby, w tym z Kutna: Wies³aw B³êdowski, Józef Celkowski,
Zofia Chlewicka, Zygmunt Chlewicki, Zygmunt Jackowski, Manswet
Jankowski, Kazimierz Kahl, Zofia Kahl, Stefan Klewin, Stefan Kos-
sior, Ludwik Kuczewski, Maksymilian Leyche, Eugeniusz £azare-
wicz, Henryk My�liborski, Andrzej Nowakowski, Boles³aw Otocki,
Jadwiga Otocka, Romuald Pa³asiñski, Tadeusz Regulski, Marian
Sawicki, Kunegunda Sikorska, Felicja Staniewska, Julian Staniewski,
Maria Starnawska, Henryk Starzyñski, Czes³aw Stêpowski, Kazi-
mierz Strzemiñski, Stefan Szumski, Józef Szymañski, Tadeusz Szy-
mañski, dr Antoni Troczewski, Lubomira Troczewska, Eugeniusz
Tomaszewski, Zofia Tomaszewska, Feliks W¹sowski, Stanis³aw
Wieczorkowski, Tadeusz Wyrzykowski, dr Antoni ¯ó³kowski,
z B³onia: Maurycy Soko³owski, z Byszewa: Ignacy Englert, z Do-
brzelina: Leopold Eysymontt, Teodor Goidnik, Józef Izbiñski, Jan
Podolszyñski, Aleksander Sierakowski, Jan Wojtasiak, z Go³êbiewka:
Stanis³aw Ne�cior, z Komadzyna: Witold Ja³owiecki, z Konar: Sta-
nis³aw Che³chowski, z Konstancji: W³adys³aw Kamiñski, Walerian
Krzemiñski, Czes³aw Zielkiewicz, Helena Zielkiewicz, Wac³aw Ziel-
kiewicz, z Kro�niewic: Cecylia Kamiñska, Pawe³ Lazar, z £¹koszyna:
W³adys³aw Dombrowicz, z Mieczys³awowa: Stanis³aw Dobrowolski,
Czes³aw G³owiñski, Jan Rapacki, Wincenty Ziemacki, z Moraw-
ców: Witalis Grzeszerakowski, z Niedrzewia: Fortunat Starnawski,
z Orszewic: Witold Korwin-Nasierowski, z Pniewa: Rudolf Polan-
kiewicz, ze Sk³ót: Stanis³aw Turowski, z Sójek: Zygmunt Józefowicz,
Feliks Kopciñski, ze Strzelec: W³odzimierz Daszkiewicz, z Sucho-
dêbia: Adam Chylewski.
W roku 1914 Zarz¹d Oddzia³u stanowili: prezes Witold Staniszkis,
sekretarze: Romuald Pa³asiñski i Tadeusz Szymañski, skarbnik
Zofia Chlewicka, cz³onkami Zarz¹du zostali wybrani: Ludwik Ka-
czewski i Karol Starnawski. Sk³ad Komisji Rewizyjnej nie uleg³
zmianie. Wybory w³adz odby³y siê na Walnym Zebraniu wszystkich
cz³onków. Zarz¹d zbiera³ siê w 1914 r. 21 razy. Wyg³oszono dla
cz³onków 7 odczytów krajoznawczych oraz zorganizowano 3 pu-
bliczne. Ponadto przeprowadzono po raz pierwszy 3 specjalne
prelekcje dla m³odzie¿y.Systematycznie rozwijano dzia³alno�æ
wycieczkow¹, w tym¿e roku 1914 zorganizowano dla cz³onków
Oddzia³u 11 wycieczek wyjazdowych.
Po wybuchu I wojny �wiatowej czê�æ cz³onków opu�ci³a Zarz¹d
PTK. W. Staniszkis, R. Pa³asiñski wyjechali do Warszawy, L. Ku-
czewski do Wilna, za� dr T. Szymañski i K. Kahl zostali powo³ani
do wojska. Samo Kutno prze¿ywa³o zmienne losy wojny, a codzienna
walka o byt nie sprzyja³a dzia³alno�ci organizacji spo³ecznych, co
sta³o siê zasadnicz¹ przyczyn¹ zawieszenia dzia³alno�ci Oddzia³u
PTK w Kutnie.
�... Po kilkuletniej przerwie spowodowanej wypadkami wojenny-
mi...� jak pisa³ �Tygodnik Kutnowski� w nr 46 z 1924 r., powo³any
zosta³ ponownie do ¿ycia Oddzia³ PTK w Kutnie. Na zebranie orga-
nizacyjne, które odby³o siê w dniu 28 pa�dziernika 1924 r. przyby³o
oko³o 30 by³ych cz³onków PTK. Zagajenie wyg³osi³ inicjator
reaktywowania Oddzia³u R. Pa³asiñski. Uczestnicz¹ce w zebraniu
osoby, po zapoznaniu siê z aktualnym statutem PTK, wybra³y do
Zarz¹du Oddzia³u nastêpuj¹ce osoby: R. Pa³asiñskiego, K. Starnaw-
skiego, Karola Kostro, Józefa Makulskiego, Klotyldê Oyrzanowsk¹,
Mieczys³awa Burka, W³adys³awa Kazimierskiego, dyr. Stanis³awa
Che³mickiego i Mariê Gemiszównê.
Janusz Krzemiñski, Kutnowski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego 1911-1986 [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom I, TPZK,
Kutno 1997

ODDZIAŁ PTK W KUTNIE
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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 pow. od 2000 m2 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy. Kut-
no, ulica Zielarska. Tel. 509-
302-316
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650

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 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 (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetycz-
ny, fryzjer, masa¿) przy ul. £ê-
czyckiej (Hotel Awis), niezale¿-
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 tanio dzia³kê na
ROD �Z³ota Ró¿a� 300 m2, do-
mek drewniany. Tel  690-362- 064
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 mieszkanie w ̄ ychli-
nie 39 m2, 4 piêtro, 2p - du¿y
balkon. Tel. 693-297-833, 509-
238-386

SPORTOWE WYDARZENIE

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

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

Sprzedam 4-letni, ma³o u¿y-
wany (rezerwowy), jedno-
funkcyjny piec gazowy c.o.
BERETTA z wymiennikiem
¿eliwnym i wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemno-
�ci 80 litrów. Moc 24 kW.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ
w otwartej instalacji c.o. Cena
do uzgodnienia.

Tel. 609-717-136

Wynajmê firmie nowocze-
�nie urz¹dzony dom o pow.
65 m2 znajduj¹cy siê 20 km
od Kutna. Po³o¿ony w zacisz-
nym miejscu z szybkim
dostêpem do autostrady A1
i A2. W pobli¿u aquapark,
jeziora i lasy. W wyposa¿eniu:
klimatyzacja, lodówka, zmy-
warka, pralka. Dom sk³ada siê
z 3 pokoi, kuchni, ³azienki,
przedpokoju oraz gara¿u na
4 samochody. Du¿e podwórko
z przeznaczeniem na rekre-
acjê b¹d� 6 samochodów.
Dom po generalnym remon-
cie, wszystkie sprzêty nowe,
wcze�niej niewynajmowany.
Zapewniony codzienny serwis
sprz¹taj¹cy. Kontakt pod nr
tel. 602-528-813

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

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

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

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

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

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

Reprezentacyjny i funkcjonalny obiekt, przy ulicy
Ko�ciuszki 26 w Kutnie, nosi imiê Henryka Tomasza
Reymana. Wnioskodawc¹ by³ Zarz¹d Towarzystwa Przy-
jació³ Ziemi Kutnowskiej przy aktywnym wsparciu
Redakcji �Powiatowego ¯ycia Kutna�. Samorz¹d Miasta
Kutna, maj¹c na wzglêdzie dobr¹ promocjê Miasta i to
w aspekcie ogólnopolskim, sugestiê TPZK i �P¯K�
zaakceptowa³ ku zadowoleniu wszystkich ludzi sportu.
Kim jest patron Stadionu Miejskiego w Kutnie?
Henryk Tomasz Reyman urodzi³ siê w Krakowie 28 lipca
1897 roku. Po zdaniu matury ukoñczy³ Akademiê Sztabu
Generalnego i Centralny Instytut Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie. By³ wychowankiem Wis³y Kraków,
w której wystêpowa³ przez 23 lata; od 1910 do 1933 roku.
Zawodnikami tej¿e Wis³y byli tak¿e jego bracia - Jan
i Stefan. W 1927 i 1928 roku Reyman zdoby³ z Wis³¹
Kraków tytu³ najlepszej dru¿yny Polski, a w latach - 1923,
1930 i 1931 tytu³ wicemistrza naszego kraju. Wystêpowa³
na pozycji �rodkowego napastnika. W lidze - w barwach
krakowskiej Wis³y - gra³ przez siedem sezonów; od 1927
do 1933 roku. By³ wieloletnim kapitanem dru¿yny Wis³y
Kraków, a tak¿e zdobywc¹ Pucharu Polski w 1926 roku.
Jeden z najskuteczniejszych pi³karzy naszego kraju
w historii; król strzelców ligi w roku 1927. Zdoby³ wtedy
38 bramek! W roku 1928 strzeli³ 30 goli. S¹ to wyniki
wzbudzaj¹ce dzi� zachwyt i niedowierzanie. By³ Henryk
Tomasz Reyman reprezentantem Polski w pi³ce no¿nej.
Pierwszy mecz narodowy rozegra³ w dniu 14 maja 1922
roku. By³o to spotkanie miêdzy Polsk¹ a Wêgrami. Nasi
niestety ten mecz przegrali 0:3. W reprezentacji Polski
rozegra³ Reyman dwana�cie spotkañ zdobywaj¹c w nich
sze�æ bramek. By³ wieloletnim kapitanem reprezentacji
naszego kraju; w tym zespo³u, który bra³ udzia³ w Igrzy-
skach Olimpijskich w Pary¿u. To by³ rok 1924. Warto
nadmieniæ, ¿e w ataku gra³ obok tak s³ynnych polskich
pi³karzy jak Józef Ka³u¿a i Wac³aw Kuchar. Ostatni mecz
w swojej karierze Henryk Tomasz Reyman rozegra³
w 1933 roku podczas derbów Krakowa: Wis³a - Cracovia.
W 1933 roku Henryk Tomasz Reyman, w randze kapitana
Wojska Polskiego, rozpocz¹³ s³u¿bê w kutnowskim
37 Pu³ku Piechoty. Zacz¹³ siê nowy rozdzia³ w ¿yciu
Patrona Stadionu Miejskiego w Kutnie. O tym w nastêp-
nym numerze  Powiatowego ¯ycia Kutna�.

Jerzy Papiewski

PATRON
STADIONU MIEJSKIEGO�mieciowe chemikalia

PSP w Kutnie poinformowano o 8
beczkach z nieznan¹ substancj¹
chemiczn¹ w  �wiêcinkach, gmina
£aniêta. Na miejsce skierowano:
JRG Kutno i OSP Grochów. To
kolejny przypadek w ostatnim czasie.
Wcze�niej informowano o becz-
kach z substancj¹ nieznanego
pochodzenia, które kto� mia³ pod-
rzuciæ na prywatn¹ posesjê w Sój-
kach, gmina  Strzelce.

Nowi szejkowie
W Wyrêbach Siemienickich, z nie-
zabezpieczonej posesji, z³odziej
ukrad³ kosê spalinow¹ oraz 60
litrów oleju napêdowego. Straty
oko³o 1200 z³otych.
W kutnowskich Majdanach, z zapar-
kowanych maszyn budowlanych,
skradziono  500 litrów oleju napê-
dowego .Straty oko³o 2 tysi¹ce
z³otych.

Rekordzi�ci
W Zalesiu, na �krajówce� nr 92,
Audi A4 jecha³o z prêdko�ci¹ 146
km/h w miejscu, gdzie mo¿na siê
poruszaæ z prêdko�ci¹ 50 km/h.

Mieszkaniec Brzegu Dolnego straci³
prawo jazdy na 3 miesi¹ce i zap³a-
ci³ mandat karny.
Rekordzista w miejscowo�ci Zalesie,
na drodze krajowej nr 92, przekro-
czy³ dozwolon¹ prêdko�æ o 77 km/h.
By³ to kieruj¹cy motocyklem
36-letni mieszkaniec Ozorkowa.

Nie �pij...
W Kutnie, przy ulicy ¯ó³kiewskiego,
z³odziej podczas snu pokrzywdzo-
nego, z niezamkniêtego domu
ukrad³ dwa zegary stoj¹ce zabyt-
kowe, barometr, nó¿ sprê¿ynowy,
figurki Buddy i s³onia powoduj¹c
straty na kwotê oko³o 3 tysi¹ce
z³otych.

Internetowy przekrêt
Mieszkaniec Kutna zakupi³ na
aukcji internetowej wentylator
biurowy za sumê 50 z³otych, a za-
kupionego towaru nie dotychczas
nie otrzyma³.

Klamki do drzwi
W ¯ychlinie, z rampy towarowej,
z³odziej ukrad³ kartonowe pude³ko
w którym znajdowa³y siê klamki
okienne i drzwiowe. Dostawa mia³a

trafiæ do jednego z marketów bu-
dowlanych. Straty wynios³y
ponad 850 z³otych.

Przygotowania do zimy
W ¯ychlinie, po urwaniu k³ódek
w drzwiach wej�ciowych do budynku
gospodarczego, z³odzieje ukradli
2 tony wêgla, dwie butle gazowe
i spawarkê, powoduj¹c straty w wy-
soko�ci oko³o 3 tysiêcy z³otych.

Transformator
W Ernestynowie, gmina ¯ychlin,
z³odziej zdemontowa³, a nastêpnie
skrad³ transformator.

Dachowanie
W Koziej Górze, gmina Strzelce,
19-latek kieruj¹cy Volkswagene-
nem Golf  straci³ panowanie nad
autem i dachowa³. M³odzieñcowi
nic siê nie sta³o, ale pasa¿erowie -
kobieta i mê¿czyzna doznali obra-
¿eñ i przewieziono ich do szpitala.
Kierowca by³ trze�wy.

Zderzenie
W Kutnie, na ulicy Troczewskiego,
Daewoo Lanos zderzy³ siê z moto-
cyklem Kawasaki. 22-letni miesz-
kaniec powiatu ³êczyckiego, kieru-

j¹cy Lanosem, podczas zmiany
pasa nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
motocykli�cie, który dozna³ skrêce-
nia i st³uczenia stawu skokowego.
Obaj kierowcy byli byli trze�wi.

Wandal
W Kutnie, na ulicy Podrzecznej,
wandal uszkodzi³ pokrywê silnika
i dachu samochodu Seat (wgniece-
nia). Straty oko³o 3 tysiêcy z³otych.

Drogowi piraci
W czasie wakacji policjanci z Wy-
dzia³u Ruchu Drogowego kutnow-
skiej KPP  zatrzymali 14 uprawnieñ
do kierowania za przekroczenie
dozwolonej prêdko�ci o ponad
50 km/h na obszarze zabudowa-
nym. Piratom drogowym zatrzymano
prawo jazdy na 3 miesi¹ce. Rekor-
dzista przekroczy³ dozwolon¹
prêdko�æ o prawie 100 km/h. Od
1 wrze�nia objêli te¿ nadzorem
drogi w rejonach szkó³ i placówek
o�wiatowych, aby maksymalnie
ograniczyæ wypadki drogowe.
Policjanci pilnuj¹ poszanowania
przepisów oraz sprawdzaj¹ stan
techniczny pojazdów.

Sprzedam mieszkanie spó³-
dzielcze-w³asno�ciowe 46 m2

w Kutnie, 2 pokoje. Tel. 603-
887-340
Zamieniê mieszkanie komunalne
(2 pokoje, z aneksem kuchen-
nym) na pokój z kuchni¹ w cen-
trum Kutna, ¯ychlina lub Do-
brzelina. Tel. 604-254-132
Sprzedam lub zamieniê na bloki
w Kutnie lub Kro�niewicach
dom piêtrowy 150 m2 centrum
Kro�niewic. Cena 239 tys. z³.
Tel. 663-495-985
W Wierzbiu tanie, atrakcyjne
dzia³ki budowlane i inwesty-
cyjne. Tel. 512-328-895
Sprzedam tanio srebrne numi-
zmaty próby 999,9 w ³adnych
pude³kach. Seria �Wielcy Pola-
cy�. Tel. 604-254-132
Sprzedam kombinezony do
nurkowania i torbê na sprzêt.
Tel. 607-217-505
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Pi³ka no¿naKoszykówka

Niezwykle du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê jedyny w naszym
mie�cie otwarty akwen przy ulicy Narutowicza. W okresie wakacji
czynny by³ od 28 czerwca do 31 sierpnia i w godzinach 9.00-18.00.
W tym czasie skorzysta³o z Jego �us³ug� ponad 92 tysi¹ce osób i to
w ró¿nym wieku. Dominowa³y przewa¿nie dzieci, oczywi�cie pod
opiek¹ rodziców, a tak¿e m³odzie¿. Rekordy frekwencji pada³y
w niedziele, gdzie popularny basen przy �Zalewie� �odwiedza³o�
praktycznie ponad cztery tysi¹ce osób. Nic dziwnego, pogoda by³a
wymarzona, a woda czy�ciuteñka. Organizatorzy stanêli na wyso-
ko�ci wielkiego zadania. Tyle ludzi, a nie by³o praktycznie ¿adnego
incydentu. Kontrolê nad bezpieczeñstwem zapewnia³a kutnowska
Stra¿ Miejska (komendant Ryszard Wilanowski). Ratownikami
z �Aquaparku Kutno� kierowa³ Marcin Su³kowski, a o czysty stan
wody dba³ �Sanepid�. G³ówne zabawy i atrakcje toczy³y siê w basenie
g³ównym o wymiarach 49,5 m x 24,5 m i g³êboko�ci 90-160 cm
oraz brodziku 20 m x 12,5 m (g³êboko�æ 15-60 cm). Jak powiedzia³
kierownik letniego wypoczynku nad wod¹ w kutnowskim basenie
Edward Ksi¹¿ek wszystko przebiega³o pod umiejêtn¹ kontrol¹. By³o
spokojnie i korzystaj¹cy z relaksu na obiekcie przy ul Narutowicza
(bêd¹cego w strukturze organizacyjnej MOSiR u Kutno) byli
niew¹tpliwie usatysfakcjonowani.

BASEN NA MEDAL

W Inowroc³awiu odby³y siê 68 Otwarte Mistrzostwa Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. W�ród 85 zawodników by³ Miros³aw
Gawroñski z Kutna. Nie reprezentowa³ on ¿adnego klubu. Aktu-
alnie jest niezrzeszony. Dlaczego? Pamiêtamy bogat¹, jak na
nasze miasto, historiê �królewskiej gry�. By³a ona dynamiczna.
W latach 1979-1990 dzia³a³a w Kutnowskim Domu Kultury sekcja
szachowa, której trenerem (licencja pañstwowa) by³ Henryk
Pawlak. Jej zawodnicy, m.in. S³awomir Pilarski i junior wtedy...
Mirek Gawroñski, dzielnie walczyli nawet w II lidze. Potem by³y
szachy w M³odzie¿owym Domu Kultury, a po �mierci fanatyka
tej piêknej dyscypliny sportu Pana Henryka Pawlaka próbowa³
reaktywowaæ j¹ w³a�nie uczeñ Pana Henryka... Miros³aw Gaw-
roñski. Próbowa³, ale siê nie uda³o. Nie by³o ponoæ pieniêdzy,
a jeden z urzêdników Urzêdu Miasta Kutna odpowiedzialny za
sport - co podkre�la Mirek Gawroñski - nawet powiedzia³ Mu, ¿e
szachy to nie sport, a gra jest taka jak w �chiñczyka�. Miros³aw
Gawroñski, spo³eczny dzia³acz na rzecz szachów w�ród m³odzie¿y,
zirytowa³ siê na takie dictum i �rzuci³� szachy. Rozpocz¹³ karierê
indywidualn¹. W Inowroc³awiu wygra³ Mistrzostwa. Zwyciê¿y³
z niespotykanym wynikiem 9 punktów na 9 partii. Drugi by³
Mateusz Budnik ze �wiecia. (6.5 pkt. na 9), a trzeci Piotr Koni-
czyñski ze ¯nina (5.5 pkt. na 9) Ca³a trójka to kandydaci na
mistrza. Miros³aw Gawroñski, reprezentant Ziemi Kutnowskiej,
uzyska³ sportow¹ klasê mistrzowsk¹ oraz normê na mistrza krajo-
wego. To najwiêkszy sukces od lat 50 w kutnowskich szachach.
Nale¿y Go doceniæ i stworzyæ dobry klimat dla szachów. Lepiej
pó�no ni¿ wcale!

SUKCES GAWROŃSKIEGO
Szachy

To bêdzie ju¿ drugi z rzêdu udzia³ kutnowskiego Polfarmexu w rozgryw-
kach mistrzowskich Tauron Basket Ligi. Przypomnijmy koñcow¹ tabelê
TBL 2014/2015 z play-offami.
M-ce Dru¿yna Mecze Punkty Zwyc. Pora¿ki Ma³e punkty
1. Stelmet Zielona Góra 43 76 33 10 3328:2990
2. PGE Turów Zgorzelec 43 74 21 12 3790:2988
3. Energa Czarni S³upsk 40 67 27 13 3110:3000
4. Rosa Radom 39 64 25 14 3031:2776
5. AZS Koszalin 33 55 22 11 2718:2538
6. WKS �l¹sk Wroc³aw 33 54 21 12 2686:2518
7. Asseco Gdynia 34 51 17 17 2548:2586
8. Trefl Sopot 33 47 14 19 2671:2721
9. Polski Cukier Toruñ 30 44 14 16 2428:2317
10. Polfarmex Kutno 30 43 13 17 2287:2364
11. MKS D¹browa Gór. 30 40 10 20 2456:2585
12. Anwil W³oc³awek 30 40 10 20 2250:2440
13. King Wilki Morskie
      Szczecin 30 39 9 21 2389:2588
14. Wikana Start Lublin 30 39 9 21 2300:2536
15. Polpharma Starogard
      Gdañski 30 37 7 23 2441:2767
16. Jezioro Tarnobrzeg 30 37 7 23 2394:2727
W sezonie 2015/2016 w TBL graæ bêdzie 17 dru¿yn. Dochodzi zespó³
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

PRZEDE SEZONEM

V  Ogólnopolski Turniej Koszykówki M³odziczek rocznika 2002 i m³od-
szych �SIRMAX CUP 2015� o Puchar Prezydenta Miasta Kutna.
Termin: 11-13 wrze�nia 2015 roku.
Miejsce: hala sportowa Szko³y Podstawowej nr 9, Kutno, ul. Jagie³³y 6.
Uczestnicy: PTK DEKOREX Pabianice, GSK M£ODE LWY Gdañsk,
MUKS Piaseczno, UKS SIÓDEMKA Sopot, UKS TRÓJKA ¯yrardów,
KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno.
Harmonogram turnieju:

11.09.2015 r. (pi¹tek)
11.00 KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno � PTK DEKOREX Pabianice
12.30 MUKS Piaseczno � UKS TRÓJKA ¯yrardów
14.00 UKS SIÓDEMKA Sopot � GSK M£ODE LWY Gdañsk
15.30 Otwarcie Turnieju
16.00 KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno � UKS TRÓJKA ¯yrardów
17.30 UKS SIÓDEMKA Sopot � PTK DEKOREX Pabianice
19.00 GSK M£ODE LWY Gdañsk � MUKS Piaseczno

12.09.2015 r. (sobota)
9.30 MUKS Piaseczno � PTK DEKOREX Pabianice
11.00 GSK M£ODE LWY Gdañsk � UKS TRÓJKA ¯yrardów
12.30 KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno � UKS SIÓDEMKA Sopot
15.00 PTK DEKOREX Pabianice � UKS TRÓJKA ¯yrardów
16.30 KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno � GSK M£ODE LWY Gdañsk
18.00 MUKS Piaseczno � UKS SIÓDEMKA Sopot

13.09.2015 r. (niedziela)
10.00 PTK DEKOREX Pabianice � GSK M£ODE LWY Gdañsk
11.30 UKS TRÓJKA ¯yrardów �  UKS SÓDEMKA Sopot
13.00 KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno � MUKS Piaseczno
14.30 Zakoñczenie Turnieju, wrêczenie pucharów i nagród

SIRMAX CUP 2015

13 zawodników wystêpowaæ bêdzie w dru¿ynie kutnowskiej w mistrzo-
stwach Tauron Basket Ligi w sezonie 2015/2016. Oto oni: Marcin Mal-
czyk (33 lata, wzrost 193 cm, waga 96 kg) - graæ bêdzie z numerem 8 na
pozycji rzucaj¹cego obroñcy (2) lub niskiego skrzyd³owego (3); Jacek
Jarecki (27 l, 196 cm, 98 kg) - nr 6, rzucaj¹cy obroñca i niski skrzyd³owy;
Grzegorz Grochowski (22 l, 180 cm, 81 kg), rozgrywaj¹cy (1) - nr 7;
Bart³omiej Wo³oszyn (29 l, 196 cm, 96 kg) - nr 11, rzucaj¹cy obroñca
i niski skrzyd³owy; Mateusz Bartosz (28 l, 205 cm, 103 kg) - nr 15, silny
skrzyd³owy (4), center (5); Kevin Johnson (31 l, 201 cm, 106 kg) - nr 65,
silny skrzyd³owy; Adonte Joshua Parker (26 l, 186 cm, 84 kg) - nr 23,
rozgrywaj¹cy; Jaros³aw Zyskowski (23 l, 203 cm, 100 kg) - nr 24, rzuca-
j¹cy obroñca i niski skrzyd³owy; Micha³ Gabiñski (28 l, 202 cm, 104 kg)
- nr 13, silny skrzyd³owy; January Sobczak (18 l, 179 cm, 72 kg) - nr 10,
rozgrywaj¹cy; Maciej Poznañski (17 l, 191 cm, 83 kg) - nr 18, rzucaj¹cy
obroñca; Szymon Pawlak (17 l, 192 cm, 86 kg) - nr 12, rzucaj¹cy obroñca;
Michael Fraser (31 l, 203 cm, 114 kg) - nr 21, center. Pochodzi z Kanady.
Gra³ w zespo³ach Austrii, Ukrainy, Meksyku i Libanu.

„POLFARMEX” GOTÓW DO GRY!
Trzecia kolejka ³ódzkiej klasy okrêgowej by³a pomy�lna dla zespo³u
trenera S³awomira Ryszkiewicza i kierownika Andrzeja Królaka. Mimo
¿e team kutnowski nie gra³ bez podstawowych zawodników - Kamila
Zagajewskiego, Damiana Ziemniaka i £ukasza Góralczyka - to jego wy-
grana ani na moment nie podlega³a dyskusji. Gospodarze byli zdecydo-
wanie lepsi i to we wszystkich formacjach, i zas³u¿enie zwyciê¿yli. Mo¿na
mieæ tylko dwie uwagi co do niefrasobliwo�ci defensora Rafa³a ¯emiga³y
(w konsekwencji gol go�ci w 22 minucie) i golkipera �Kutna� Paw³a Sob-
czaka, który w 44 minucie tak sfaulowa³ Mariusza Paturaja, ¿e otrzyma³
�czerwon¹ kartkê� i os³abi³ zespó³. Zwyciêzców co prawda nie os¹dza
siê, ale to uwaga na przysz³o�æ...

DOBRE MECZE „KUTNA”

Na boisku Orlik w Strzegocinie Urz¹d Gminy Kutno, razem z Rad¹ Gminn¹
Zrzeszenia LZS w Kutnie i GKS Byszew, zorganizowa³ i przeprowadzi³
turniej dla mieszkañców wsi �O Puchar Wójta Gminy Kutno�. Bra³o
w nim udzia³ 6 dru¿yn. Grano 2 x 10 minut systemem �ka¿dy z ka¿dym�.
Wyniki eliminacji: Juniorzy Strzegocin - GKS Byszew I  0:1, LZS Go³ê-
biew - GKS Byszew 0:1, LZS Go³êbiew - Juniorzy 1:4, GKS Byszew II -
OKGK Leszczynek 1:2, Seniorzy Strzegocin - GKS II Byszew 5:1, OKGK
Leszczynek - Juniorzy 0:1.
Turniej, �wietnie zorganizowany, wygra³ GKS Byszew I, który pokona³
w karnych Seniorów Strzegocin (w normalnym czasie by³o 0:0). Trzecie
miejsce zajêli Juniorzy Strzegocin wygrywaj¹c z OKGK Leszczynek 2:0.
Pi¹ty by³ Go³êbiew, a szósty GKS Byszew II. Bramkarzem, udanej futbo-
lowej imprezy, zosta³ Tomasz Florczak z GKS Byszew I, strzelcem Pawe³
Tomes z Seniorów Strzegocin. Trzy pierwsze dru¿yny otrzyma³y puchary,
ponadto by³ sprzêt sportowy i dyplomy. Nagrody wrêcza³ niestrudzony
dzia³acz na rzecz kultury i sportu wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a. Smaczna
by³a wojskowa grochówka, a zwyciêzcy (GKS Byszew I) grali w sk³adzie:
Tomasz Florczak, Sebastian Czajkowski, Patryk Grochulski, Przemys³aw
Dolat, Adrian Pêgowski, Rafa³ Bogdañski, Robert Pêgowski, Arkadiusz
Wasiak i Adrian Olszewski.

TRIUMF BYSZEWA

KS Sand Bus Kutno - W³ókniarz Konstantynów 5:2 (3:2)
Bramki: 0:1- Mateusz Paturaj (2- wolny 18 m), 1:1- Gracjan Sobczak (6),
2:1 - Piotr Michalski (15), 2:2 - Micha³ Bartosik (21), 3:2 - Michalski (22),
4:2 - Michalski (56), 5:2 - Mariusz Jakubowski (90+4).

�Kutno�: Pawe³ Sobczak (44 Karol Czekalski), Micha³ £awniczak (44
Czekalski), Rafa³ ¯emiga³a, Gracjan Sobczak (80 Igor Wójcik), Piotr
Mucha (83 Bartosz Paw³owski) Bartosz Kaczor, Mariusz Jakubowski,
Jacek Walczak, Andrzej Grzegorek, Piotr Kierus, Piotr Michalski (88
Adrian Bartczak).
Trzeba podkre�liæ bardzo s³ab¹ �pracê� arbitrów, którzy swoimi decyzja-
mi wrêcz kompromitowali siê.

KS Sand Bus Kutno - MKS 2000 Tuszyn 5:0 (1:0)
Przekonywuj¹ca wygrana kutnowskiego teamu. Wspania³y powrót do
dru¿yny Kamila Zagajewskiego, który strzeli³ 4 gole (18, 64, 80 i 84
minuta). Jedn¹ bramkê zdoby³ Gracjan Sobczak (56). Nastêpny mecz
w Kutnie 19 wrzesnia o godz. 16.00 ze Startem Brzeziny.

Dru¿ynê prowadziæ bêd¹: trener Jaros³aw Krysiewicz, asystent Wojciech
Walich, fizjoterapeuta Paulina Gawron, kierownik Arkadiusz Suchiñski.
Organizacyjnie team �Polfarmexu� wspieraæ bêd¹: prezes KKS Pro-Basket
Kutno SA Mariusz Pi¹tek, cz³onkowie Rady Nadzorczej KKS Pro-Basket
Kutno SA: Waldemar P³ocha, Jerzy Fronczak, Marek Koralewski oraz
prezes Pro-Basket Kutno S³awomir Erwiñski, marketing manager Dorian
Koralewski, dyrektor generalny Krzysztof Szablowski. Powodzenia!



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 17/414 • 10 WRZEŚNIA 2015 R.14

¯YCIE ROZRYWKOWE

Wydawca: FOR-PRESS 99-300 KUTNO, UL. KRÓLEWSKA 47.
Redakcja �P¯K�: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47, tel. (0-24) 355-10-00, tel./fax
(0-24) 355-10-02. E-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl;   www.zyciekutna.pl
Redaktor naczelny dr Andrzej Stelmaszewski. Sekretarz redakcji - korekta
Jerzy Papiewski. Zespó³ redakcyjny: Bogdan Gajewski - dzia³ regionalny, pre-
wencji i prawa, Jerzy Ka³u¿ka - rozrywka, dr Eugeniusz Walczak - historia,
Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Krzysztof Stelmaszewski - wspó³praca redak-
cyjna. Oddano do druku 7 wrze�nia 2015 roku, godz. 8.30.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafia, drukarnia w Warszawie, War-
szawa, ul. Matuszewska 14. Nak³ad minimalny - 10.050 egzemplarzy. Redakcja
nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
a tak¿e nie odpowiada za tre�æ og³oszeñ i tekstów promocyjnych.

POWIAPOWIAPOWIAPOWIAPOWIATOWETOWETOWETOWETOWE

ŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNA

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 414

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: M13-A8-G3  K3  C1-E7-M1-K7-H2-L10
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. Za³o¿yciel i pierwszy król Koryntu A-7. Kora
lipy B-9. Gie³dowy papier C-1. Film J. Hoffmana na podstawie
Kraszewskiego D-9. Królowa z Wieliczki E-1. Porz¹dek w pokoju
pedantki E-5. Nad ni¹ Bia³a Podlaska G-1. �Historia ¿ó³tej ...�
polski film kostiumowy, w którym debiutowa³ Marek Kondrat
I-1. Matka Hermesa I-6. Król Sparty J-9. Admiralska potrawa a la
Nelson K-1. Komediodramat K. Kutza ze Zb. Zamachowskim
w roli Tomasza Siwka L-9. Do³ek dla maklera M-1. Oznaka ¿a³oby
M-5. Jak �nieg bia³a.

Pionowo: 1-A. Z wiewiórkowatych 1-I. Z chwytnikami 2-E.
Model Opla 3-A. Zim¹ z górki na pazurki 3-I. Miasto nad Nys¹
Szalon¹ 4-F. Litera alfabetu greckiego 5-A. Siedlisko rozumu
6-E. Do mocowania ¿agli do sztagów 7-A. Zmy�la i k³amie 7-I.
Plechowce samo¿ywne 9-A. Naczynie blaszane na mleko 9-I.
W ramie okiennej 11-A. Teatralna dla aktorów 11-I. Ob³uda
13-A. Olbromski z powie�ci �popio³y� 13-I. Odlot ptaków na zimê.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Sk¹d u ciebie wziê³o siê zainteresowanie sportem, a zw³aszcza... pi³k¹
no¿n¹?
- Sport w naszej rodzinie zawsze by³ obecny. Pi³k¹ no¿n¹ zarazi³ mnie
dziadek Stanis³aw, z którym chodzi³am na mecze III-ligowego Emitu
¯ychlin oraz pobliskiej Sparty Dobrzelin. Od dziecka gra³am z kolegami,
choæ nigdy profesjonalnie, bo takich warunków dla dziewczyn w Skier-
niewicach nie by³o.
- Ostatnio z powodzeniem zda³a� egzamin trenerski z tej dziedziny sportu.
- W lipcu ukoñczy³am kurs UEFA-C organizowany przez £ZPN.
- To ju¿ du¿e osi¹gniêcie, zw³aszcza w�ród kobiet.
- To siê zmienia. Coraz wiêcej kobiet interesuje siê pi³k¹ no¿n¹. Kobiety
graj¹, trenuj¹ i sêdziuj¹.
- Twoi dwaj synowie graj¹ w pi³kê no¿n¹. Z jakim skutkiem?
- Ch³opcy graj¹ w �Widoku� Skierniewice. W sezonie 2015/2016 bêd¹
rywalizowali w lidze M³odzika D2 w ³ódzkiej IV grupie. To przedsmak
ligi wojewódzkiej, o któr¹ zespó³ bêdzie rywalizowa³ za rok w rozgrywkach
OZPN Skierniewice. Klub specjalizuje siê w szkoleniu dzieci i m³odzie¿y.
Dru¿yna ch³opaków je�dzi na turnieje ogólnopolskie i miêdzynarodowe,
sk¹d przywo¿¹ nagrody dru¿ynowe jak i indywidualne.
- Dzia³asz tak¿e w klubie sportowym. Jak¹ masz tam funkcjê?
- Jestem II trenerem roczników 2010/2011, kierownikiem dru¿yny Widoku
2004 oraz pe³niê funkcjê grafika klubowego.
- Z zawodu jeste� nauczycielk¹.
- Tak, uczê w Technikum w Skierniewicach.
- Czy twoja profesja pozwala ci na twoje hobby, którym jest futbol?
- Chwilami jest ciê¿ko, ale s¹ to sprawy do pogodzenia.
- A jak wygl¹da ta sprawa ze Stasiem i Miko³ajem? Nauka i sport w ich
przypadku.
- Ch³opcy bardzo dobrze siê ucz¹. Ich ca³ym ¿yciem jest pi³ka no¿na:
treningi, turnieje, gra w lidze i aby pogodziæ sport z nauk¹ musz¹ byæ
bardzo systematyczni w szkole. Cieszê siê, ¿e potrafi¹ pogodziæ swoj¹
sportow¹ pasjê z nauk¹.
- Funkcjonujesz z synami w Skierniewicach, ale wasze zwi¹zki z Ziemi¹
Kutnowsk¹ s¹ bliskie.
- Urodzi³am siê w Kutnie. Dzieciñstwo spêdzi³am nieopodal, w ¯ychlinie.
- Twoje i synów najbli¿sze sportowe plany.
- Tak jak wspomnia³am wcze�niej, we wrze�niu zaczynamy rozgrywki
ligowe. Czeka nas du¿o pracy, walki z silnymi rywalami i budowy charakteru.
- Czego nale¿a³oby wam ¿yczyæ?
- Du¿o si³y, zdrowia i realizacji marzeñ.

Dziêkujê za rozmowê � Jerzy Papiewski

Kinga Pruszkowska specjalnie dla �P¯K�

FANKA FUTBOLU

W lokalu Stowarzyszenia �Trze�wo�æ� w Kutnie zorganizowano spotkanie
integracyjne pod nazw¹ XX Kutnowskie Spotkania Trze�wo�ciowe. Przy-
by³o na nie ponad trzydziestu cz³onków stowarzyszenia wraz z rodzinami.
Zebranych powita³a prezes jego Zarz¹du � Urszula Wojciechowska. Ze
wzglêdu na obecno�æ osób zaproszonych przypomnia³a o celach Stowa-
rzyszenia, g³ównie o niesieniu pomocy ludziom uzale¿nionym od alko-
holu i innych �rodków oraz ich rodzinom, ze szczególnym uwzglêdnieniem
dzieci i m³odzie¿y z tych rodzin.

PRAWIE JAK W RODZINIE

W programie wytyczonym przez Zarz¹d jest organizowanie ró¿nych form
zajêæ, m.in. w grupach wsparcia dla osób uzale¿nionych, rozwijanie
u cz³onków klubu po¿ytecznych i satysfakcjonuj¹cych zainteresowañ oraz
zapewnienie niezbêdnych warunków do w³a�ciwego spêdzania wolnego
czasu (wyjazdy rekreacyjno-turystyczne, imprezy rekreacyjno-sportowe).
Podczas spotkania trwaj¹cego parê godzin, oprócz rozmów przy wspólnym
posi³ku, organizatorzy przygotowali równie¿ blok sportowo-rekreacyjny,
który poprowadzi³y panie: Monika Kowalewska, Gra¿yna Zió³kowska
i Wiola Olczak. Bior¹cy udzia³ w konkursach otrzymywali drobne
upominki. Drugiego dnia natomiast odby³ siê w OSP Leszczynek Bal
Abstynenta.           /A.B./

Ludowy zespó³ wokalny �Leszczynianki�, zaprzyja�niony z Zespo³em
Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, wystêpuje nie tylko na lokalnych
imprezach, ale osi¹ga sukcesy równie¿ poza w³asn¹ siedzib¹, czy w miej-
scowo�ciach gminy Kutno. Grupa od momentu powstania u�wietnia³a liczne
imprezy regionalne - ludowe festiwale, pikniki, festyny, do¿ynki. Wystê-
powa³a na wiêkszo�ci scen powiatu kutnowskiego oraz w okolicznych
domach opieki, gdzie organizowano spotkania z kultur¹ ludow¹. Cz³on-
kiniom zespo³u towarzyszy 6-osobowy zespó³ instrumentalny. Tylko
w okresie ostatniego roku zespó³ wyst¹pi³ na Powiatowym Festiwalu
Piosenki Biesiadnej w Bedlnie, gdzie otrzyma³ dyplom z r¹k wójta gminy
Bedlno, go�ci³ równie¿ na III Przegl¹dzie Kapel i Zespo³ów Folklory-
stycznych w ramach XV Jarmarku �wiêtego Brunona w Gi¿ycku, gdzie
jury wyró¿ni³o nasz¹ grupê nagrod¹ pieniê¿n¹. Leszczynianki wystêpo-
wa³y równie¿ na do¿ynkach w Witoni, w Grabowie w ramach Miêdzypo-
koleniowego Pikniku Integracyjnego. Koncertowa³y tak¿e w Pniewie ko³o
¯ychlina. To tylko niektóre z miejsc, w których ludowy zespó³ wokalny
pokazywa³ charakterystyczne dla podregionu kutnowskiego walory kul-
turalne. �Leszczynianki�, chc¹c wyró¿niæ siê spo�ród innych zespo³ów
ludowych, stworzy³y dla swojego zespo³u charakterystyczny i unikatowy
strój ludowy. Strój �Leszczynianek� inspirowany jest kujawskim strojem
ludowym.

LESZCZYNIANKI
Ludowy zespó³ wokalno-instrumentalny �Leszczynianki�, dzia³aj¹cy
w O�rodku Kultury gminy Kutno od 2010 roku, kontynuuje bogate
tradycje muzyczne Leszczynka i regionu. To w³a�nie w powojennym Lesz-
czynku zawi¹za³a siê grupa teatralna pod kierunkiem Adolfa Wi�nickiego
oraz powsta³o ognisko muzyczne. Ówczesna m³odzie¿ aktywnie dzia³a³a
na rzecz lokalnej spo³eczno�ci - organizowano liczne spotkania artystyczne
oraz wyjazdy do £odzi na spektakle teatralne i koncerty.
Po³o¿enie Leszczynka na pograniczu Ziemi £owickiej i Kujaw sprawi³o,
¿e od wielu lat przenikaj¹ tutaj wp³ywy zarówno folkloru £owicza jak
i kujawskiej kultury ludowej. Znajduje to odzwierciedlenie w repertuarze
zespo³u, który obejmuje ponad 200 ludowych pie�ni inspirowanych
muzyk¹ obydwu regionów: kujawiaki, mazurki, walce.

Zespó³ ludowy �Leszczynianki�: Leokadia Przygodzka, Bogumi³a Owsiana,
El¿bieta Michalska, Agnieszka Miksztal, Ma³gorzata Burkiewicz, Maria
Janowska, Halina Tadeusiak, Lidia Bis, Anna Ciemieniewska, Teresa
Lewañska, Irena Trzebiatowska, Anna Anielak, Sylwester Anielak, Jadwiga
Piórkowska, Bo¿ena Paw³owska, Mariola Szymañska.
Kapela �Okowita�: Wies³aw Kowalski, Iwona Szubska, Sylwester Jêdrusz-
kiewicz, Micha³ £uczak, Zbigniew G¹siorowski, Jerzy Florczak.
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
W uroczysto�ci uczestniczy³y m.in. poczty sztandarowe, parlamentarzy�ci,
przedstawiciele samorz¹dów miasta i powiatu, delegacje s³u¿b munduro-
wych, ¿o³nierzy 2 Bazy Materia³owo-Technicznej, stowarzyszeñ kombatanc-
kich, zwi¹zków zawodowych, m³odzie¿y szkolnej. O kolejnej � 76 rocznicy
wybuchu II wojny �wiatowej mówi³ w swym wyst¹pieniu Zbigniew Burzyñski,
prezydent miasta. Przypomnia³, i¿ od pierwszych dni wrze�nia 1939 roku
nasze miasto sta³o siê obiektem czêstych nalotów lotnictwa niemieckiego.
�Zbombardowany zosta³ dworzec kolejowy, parowozownia na Azorach, ostrze-
liwane by³y poci¹gi cywilne oraz kolumny uciekaj¹cych ludzi. Dzi� oddajemy
ho³d bohaterskim uczestnikom wojny obronnej 1939 r., poleg³ym ¿o³nierzom
na polach bitewnych II wojny �wiatowej, cz³onkom organizacji zbrojnej
Polskiego Pañstwa Podziemnego� � mówi³ prezydent Burzyñski. By³a te¿
chwila na modlitwê w intencji poleg³ych Polaków, któr¹ poprowadzi³
dziekan kutnowski ksi¹dz Jerzy Swêdrowski. Przyby³e delegacje z³o¿y³y
wi¹zanki kwiatów na p³ycie pomnika, przy którym wartê honorow¹  pe³nili
harcerze Hufca ZHP Kutno. Ca³o�æ uroczysto�ci poprowadzi³ dr Micha³
Adamski, naczelnik Wydzia³u Kultury, Promocji i Rozwoju.           /A.B./

PAMIĘCI WRZEŚNIA

Szczególnie serdeczne s³owa zosta³y skierowane do dzieci 6-letnich roz-
poczynaj¹cych przygodê z nauk¹ w klasie I. A jest ich w tym roku szesna-
�cioro! Przedstawi³a grono pedagogiczne i rozpoczynaj¹c¹ w tym roku
szkolnym pracê w tej placówce Martynê Ignaczak, która bêdzie
nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowawczyni¹ klasy III.
Beata Jurkowska-Przybysz przypomnia³a, ¿e Szko³a Podstawowa im. Kornela
Makuszyñskiego w Strzegocinie jest miejscem szczególnym, nie tylko ze
wzglêdu na swoje po³o¿enie. Panuje tu klimat ¿yczliwo�ci i autentycznej
troski o ka¿dego ucznia. To zas³uga wszystkich nauczycieli i pracowników
szko³y, ale równie¿ ci¹gle rozwijanej i wzbogacanej wspó³pracy z rodzi-
cami. Podkre�la³a wagê wspó³pracy i wsparcia rodziców dla nieustannego
podnoszenia poziomu pracy szko³y i efektów jej dzia³añ, i zaapelowa³a
o stworzenie wspólnego frontu wychowawczego, a tak¿e  wspieranie dzia³añ
i inicjatyw szko³y. Przypomnia³a równie¿ zasady obowi¹zuj¹ce w szkole
oraz przedstawi³a priorytety, plany i zamierzenia na rozpoczynaj¹cy siê
rok szkolny. Na zakoñczenie uroczysto�ci dyrektor Beata Jurkowska-
Przybysz ¿yczy³a wszystkim sukcesów w nadchodz¹cym roku szkolnym.
Nastêpnie wszyscy uczniowie rozeszli siê do sal lekcyjnych na spotkanie
z wychowawcami klas.

WITAJ SZKOŁO
We wtorek, 1 wrze�nia, od�wiêtnie ubrani uczniowie SP w Strzegocinie,
wraz z towarzysz¹cymi im rodzicami, zgromadzili siê na górnym korytarzu
na uroczysto�ci rozpoczêcia roku szkolnego 2015/2016. Zgromadzonych
powita³a serdecznie, obejmuj¹ca od tego roku obowi¹zki dyrektora,
Beata Jurkowska-Przybysz.

W dniach 26-30 sierpnia 2015 r. Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
zorganizowa³o dla  50-osobowej grupy cz³onków i sympatyków stowa-
rzyszenia wycieczkê krajoznawcz¹ po po³udniowo-wschodniej czê�ci Polski.
Celem wyprawy by³o Roztocze. Pierwszego dnia grupa zwiedzi³a Lublin
� najwiêksze miasto po wschodniej stronie Wis³y. Turystów oczarowa³a
Kaplica Trójcy �wiêtej. To jeden z najcenniejszych i najciekawszych
zabytków sztuki �redniowiecznej w Polsce i Europie. Kaplica to symbol
harmonijnego wspó³istnienia tradycji Wschodu i Zachodu. Kolejnego dnia
zwiedzano Szczebrzeszyn, jedno z najstarszych i najbardziej zabytkowych
miast regionu. Tutaj znajduje siê synagoga powsta³a na prze³omie XVI
i XVII wieku, ko�ció³ �w. Katarzyny i zabytkowa cerkiew oraz pomnik
chrz¹szcza znanego z wierszyków logopedycznych. Nastêpnie grupa uda³a
siê do Zamo�cia � per³y polskiego renesansu, który by³ kiedy� w³asno�ci¹
Jana Zamoyskiego. Pobyt w Ruszowie pozwoli³ na zapoznanie siê z tra-
dycyjn¹ produkcj¹ Roztoczañskiego Oleju �wi¹tecznego i jego degustacjê.

WYCIECZKA PO ROZTOCZU

Nastêpny dzieñ rozpoczêto od zwiedzenia skansenu- Zagrody Guciów.
Wizyta w Krasnobrodzie to zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej, muzeum wsi, ptaszarni oraz kapliczki objawieñ. Przej�cie
szlakiem po rezerwacie Szumy nad Tanwi¹ zachêci³y kutnowsk¹ grupê
do bli¿szego kontaktu z roztoczañsk¹ przyrod¹. Przedostatni dzieñ
po�wiêcono na zwiedzenie Zwierzyñca. Do atrakcji nale¿y zaliczyæ m.in.
ko�ció³ na wodzie �w. Jana Nepomucena i pomnik szarañczy z 1711 r.
Zwiedzano równie¿ o�rodek edukacyjno-muzealny Roztoczañskiego Parku
Narodowego. Tury�ci udali siê na piesz¹ wycieczkê po rezerwacie Czar-
towe Pole rozci¹gaj¹cym siê w dolinie rzeczki Sopot. Szlak prowadzi³
obok ruin XVIII w. papierni Zamoyskich w Hamerni. Odwiedzono równie¿
kamienio³omy w Józefowie i ko�ció³ek �w. Stanis³awa w Grójecku
Ko�cielnym. Pi¹tego dnia w drodze powrotnej zatrzymano siê w Pa³acu
Zamoyskich w Koz³ówce. Oprócz bogato wyposa¿onych wnêtrz obejrzano
równie¿ przepiêkny park z rosarium, kaplicê pa³acow¹ z kopi¹ nagrobka
Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej, wykutym w bia³ym marmurze, powo-
zowniê i Galeriê Sztuki Socrealizmu. Program wycieczki by³ jak zawsze
bardzo bogaty i obejmowa³ wiele ciekawych miejsc pod wzglêdem kultu-
rowym, architektonicznym i przyrodniczym. Obowi¹zki pilota wycieczki
pe³ni³a  Danuta Ujazdowska � cz³onek Zarz¹du TPZK, która od lat profe-
sjonalnie organizuje wyjazdy dla cz³onków i sympatyków TPZK.

Julita Szczepankiewicz



(ci¹g dalszy ze strony 1)
Po krótkiej czê�ci obrzêdowej to oni przekazali wójtowi piêknie wypie-
czony bochen chleba. Uroczysto�ci rozpoczê³a polowa msza �wiêta
w intencji rolników gminy, któr¹ odprawili ksiê¿¹: Mariusz Minda, Józef
Zawi�lak i Zbigniew Strza³kowski. Po jej zakoñczeniu do zebranych rol-
ników i ich rodzin, a tak¿e zaproszonych go�ci wójt Jakubowski mówi³:
�Do¿ynki to od dziesi¹tków lat najwa¿niejsze �wiêto polskiej wsi. Jest to

ŚWIĘTO PLONÓW

uroczysto�æ  wa¿na dla wszystkich, gdy¿ przypomina nam, ¿e to w³a�nie
dziêki ciê¿kiej pracy rolnika, codziennie na sto³y w naszych domach
trafia polski chleb. Niestety, nie zawsze ta ciê¿ka praca przynosi obfite
plony. Ten rok pokaza³ nam, jak wielkie szkody w rolnictwie mo¿e
spowodowaæ susza, która w gospodarstwach z produkcj¹ zwierzêc¹ od-
czuwalna jest jeszcze bardziej i bêdzie odczuwalna co najmniej przez
nastêpny rok. Mimo coraz gorszej koniunktury, mimo kapry�nych pogód
rozwijacie swoje gospodarstwa, zapewniacie byt swoim rodzinom, kszta³-
cicie dzieci. Dziêkujê za wasz trud, po�wiêcenie, za t¹ ciê¿k¹, ca³oroczn¹
pracê w³o¿on¹ w wyprodukowanie tego naszego krzy¿anowskiego chleba�.
Tegoroczna staro�cina do¿ynek � Kasia Mizio³ek prowadzi wraz z mê-

¿em Micha³em gospodarstwo rolne o powierzchni 8 hektarów, w którym
dominuje produkcja ro�linna. Jest to g³ównie uprawa kukurydzy, pszenicy.
Uprawiamy je dziêki stosowaniu odpowiednich maszyn rolniczych.
Starosta do¿ynek � Stanis³aw Jujka ma w dzier¿awie 8 hektarowe gospo-
darstwo, prowadzi tak¿e m³yn w Kutnie, zajmuje siê skupem ¿yta i psze-
nicy. W pracach pomaga mu ¿ona Aurelia. W krótkich wyst¹pieniach
¿yczenia i gratulacje rolnikom za ich trud przekazali m.in. Tadeusz
Wo�niak pose³ RP oraz Zdzias³aw Trawczyñski wicestarosta powiatu.
W programie artystycznym oprócz zespo³ów �piewaczych z terenu gminy
wyst¹pi³ zespó³ wokalno-muzyczny �Fokus�. Bawiono siê do pó�nych
godzin wieczornych.           /A.B./


