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KUTNO − W KIELCACH

Stoisko AMZ-KUTNO Sp. z o.o., na XXIII Miêdzynarodowym Salonie
Przemys³u Obronnego w Kielcach, zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ prezy-
dent RP Andrzej Duda.           (ci¹g dalszy - strona 8)

W niedzielê, w Sanktuarium Marki Bo¿ej w G³ogowcu, odby³y siê
uroczysto�ci 40 rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej
G³ogowieckiej.         (ci¹g dalszy - strona 15)

KORONACYJNA ROCZNICA

NOWY SKLEP

Po tradycyjnym przeciêciu wstêgi, w dniu 9 wrze�nia 2015 roku, otwarto
sklep Pini Polonia Sp. z o.o. przy ulicy Chopina 6a w Kutnie.

(ci¹g dalszy - strona 3)

W sobotê, 19 wrze�nia 2015 roku w Urzêdzie Stanu Cywilnego,
odby³a siê uroczysto�æ zwi¹zana z wrêczeniem medali �Za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie� przyznanymi  przez prezydenta RP dla dwóch
par � Zuzanny i Konstantego Siedleckich oraz Krystyny i Mieczys³awa
Kopczyñskich. Ka¿da z tych par mo¿e pochwaliæ siê 50-letnim po¿y-
ciem ma³¿eñskim. Aktu wrêczenia medali dokona³ wiceprezydent
Kutna Zbigniew Wdowiak. ¯yczy³ Jubilatom dalszego, wspania³ego
zdrowia oraz wszelkiej pomy�lno�ci. Pañstwo Krystyna i Mieczys³aw
Kopczyñscy s¹ mieszkañcami Kutna. Swoj¹ znajomo�æ rozpoczêli
w 1962 roku, a po trzech latach postanowili siê pobraæ. Pani Krystyna
pracowa³a wówczas w Urzêdzie Pocztowym, natomiast pan Mieczy-
s³aw by³ kierowc¹ taksówki. Dochowali siê trójki dzieci: Katarzyny,
Krzysztofa i Marcina, maj¹ czworo wnucz¹t. Praca na dzia³ce i spacery
� to jest to, co lubi¹ najbardziej. Pañstwo Siedleccy s¹ równie¿
mieszkañcami Kutna. Mi³o wspominaj¹ rok 1963, kiedy to rozpoczê³a
siê ich wspólna droga ¿yciowa. Pani Zuzanna pracowa³a w �Emko-
mie�, w szwalni, pan Konstanty w �Budowlance�. Dochowali siê
czterech synów: Marka, Karola, Artura i Emila. Maj¹ o�mioro
wnucz¹t i jednego prawnuka. Dla Jubilatów by³y kwiaty, szampan
i �sto lat�.          /A.B./

STO LAT BITWA NAD BZURĄ

W obecno�ci licznych pocztów sztandarowych, samorz¹dowców
miasta i powiatu, pos³a na Sejm RP Tadeusza Wo�niaka, przedstawi-
cieli Wojska Polskiego, kombatantów i m³odzie¿y szkolnej, w parku
im. Wiosny Ludów przy Muzeum Bitwy nad Bzur¹, odby³y siê uro-
czysto�ci zwi¹zane z 76 rocznic¹ tej Bitwy. Po podniesieniu na maszt
flagi pañstwowej i odegraniu hymnu pañstwowego, przez orkiestrê
dêt¹ OSP Kutno, zebrani uczestniczyli we mszy �wiêtej polowej
w intencji ¿o³nierzy polskich.       (ci¹g dalszy - strona 15)

NAJLEPSZY ŻYCHLIN

Na terenie O�rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
�Niezabudka� w Kutnie odby³a siê jubileuszowa, X Wojewódzka
Spartakiada Osób z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹.

(ci¹g dalszy - strona 3)

KROŚNIEWICKI PRZEGLĄD

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach
zorganizowa³o II Przegl¹d Chórów Seniora, Kapel Ludowych
i Podwórkowych pt. �Muzykowanie u schy³ku lata�. Impreza odby³a
siê w minion¹ sobotê, 19 wrze�nia, w hali sportowej.

(ci¹g dalszy - strona 6)
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
6 października 2015 r.

SPACERKIEM PO KUTNIE
Kandydaci na radnego
Piêciu kandydatów ubiega siê
o mandat radnego miasta Kutna
w wyborach uzupe³niaj¹cych po
�mierci Mieczys³awa Ga³usy. G³o-
sowanie w okrêgu nr 7 odbêdzie siê
18 pa�dziernika. Startuj¹: Krzysz-
tof Wac³aw Dêbski (by³y prezydent
i radny miasta Kutna, nasz wspó³-
pracownik �Felieton bywalca�),
Andrzej Kamiñski, W³odzimierz
Klimecki (by³y radny i wiceprze-
wodnicz¹cy RM Kutna), Jacek
Saramonowicz, Dariusz Stokwi-
szewski.

Biegaj z nami
Pod takim has³em 3 pa�dziernika
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie organizuje III Ogólno-
polski Bieg Uliczny Kutno 2015.
Odbêd¹ siê trzy biegi - w katego-
riach: przedszkola, kobiety i mê¿-
czy�ni. Zawodnicy biec bêd¹ ulicami
Kutna. Start o godzinie 15.15.

Nowa firma
Vandemoortele Polska Sp. z o.o.

W sali konferencyjnej RSM �Pionier� w Kutnie mia³o miejsce spotkanie,
podczas którego Zarz¹d Spó³dzielni dokona³ podsumowania konkursu na
�Naj³adniejszy balkon i ogródek przyblokowy�. Komisja konkursowa
wy³oni³a 18 laureatów. Witaj¹c zebranych prezes Andrzej Nowakowski
podziêkowa³ wszystkim za ich pracê jak¹ w³o¿yli w to, aby ich osiedla
wygl¹da³y coraz ³adniej. Pañstwo dbacie o swoje ogródki i balkony, a my
dbamy o parkingi, trawniki i tereny wokó³ bloków � zaznaczy³ prezes.
Laureatów konkursu przedstawi³ wiceprezes RSM �Pionier� Krzysztof
Matusiak, on te¿ zaprasza³ poszczególne osoby do odbioru nagród
rzeczowych. Na koniec, przy kawie i ciastkach mo¿na by³o podzieliæ siê
uwagami dotycz¹cymi pielêgnacji ro�lin w okresie tegorocznej, gor¹cej
pogody i suszy. Do gratulacji pod adresem laureatów konkursu do³¹cza
siê równie¿ nasza Redakcja.           /A.B./

NAJLEPSI

NOWY SKLEP

otrzyma³o pozwolenie na budowê
w Kutnowskiej Podstrefie £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
m.in. fabryki produkcji mro¿onych
wyrobów piekarniczych oraz maga-
zynu margaryn i t³uszczy. Koszt
przedsiêwziêcia to 125 milionów
z³otych. Zatrudnienie znajdzie
oko³o 60 osób.

Nowe boisko
W minionym tygodniu do u¿ytku
oddano nowe boisko wielofunk-
cyjne przy Szkole Podstawowej
nr 5 w Kutnie. Inwestycje wykony-
wa³a firma BPO Budrox Sp. z o.o.
z Gostynina za kwotê oko³o
264.000,00 z³ brutto. Nowo wybu-
dowane boisko z poliuretanu ma
powierzchniê prawie 615 m2 i zosta³o
wyposa¿one m.in. w zeskocznie do
skoku w dal.

Kto winien?
Oko³o 70 beczek o pojemno�ci 200
litrów z chemikaliami znale�li kut-
nowscy stra¿acy w czterech gmi-
nach: Kutno, Strzelce, £aniêta
i Krzy¿anów. Kto winien!?

Pierwsi klienci: Halina Król, Halina Rubinkiewicz i Maciej Szyd³owski
otrzymali od firmy niespodziankê w postaci wyrobów miêsnych � kar-
kówki i salami. Halina Osiñska, reprezentuj¹ca w³a�ciciela i producenta
ca³ej oferty jaka znajduje siê w³a�nie w tym sklepie, za po�rednictwem
naszej gazety zaprasza wszystkich klientów do zakupów. Jak zaznaczy³a
� oferta jest na wysokim poziomie jako�ciowym i smakowym, wyrabiana
z polskiego miêsa. Kupuj¹cy znajd¹ tu szeroki wybór wyrobów gotowych
� szynek, wêdzonek, wêdlin, salami oraz miêsa wieprzowego, a dla sma-
koszów bêd¹ to: golonka wieprzowa tylna z ko�ci¹, ¿eberka wieprzowe,
³opatka wieprzowa bez ko�ci, nogi wieprzowe, boczek wieprzowy bez
ko�ci, kie³basa bia³a surowa, kie³basa podwawelska, parówki wieprzowe,
gulasz wieprzowy z ³opatki. Wypada tylko odwiedziæ sklep i dokonaæ
zakupu.           /A.B./

Uczniowie klas trzecich Technikum Zawodowego po raz pierwszy przy-
st¹pili do egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje w zawodzie w czê�ci
pisemnej i praktycznej wed³ug nowej podstawy programowej. O dobrym
przygotowaniu m³odzie¿y �wiadcz¹ wysokie wyniki egzaminów i bardzo
wysoka zdawalno�æ. Zdawalno�æ uczniów Technikum Zawodowego
w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego:
- kelner � 100% (!)
- technik hotelarstwa � 90%,
- technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych � 66%,
- technik technologii ¿ywno�ci � 72%.

EGZAMINACYJNE SUKCESY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jej oficjalnego otwarcia dokona³ Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Kutna.
Witaj¹c obecne ekipy sportowe ¿yczy³ wszystkim osi¹gniêcia jak najlepszych
wyników. Celem tej spartakiady jest integracja osób niepe³nosprawnych z in-
nymi osobami niepe³nosprawnymi ró¿nych placówek edukacyjnych, wycho-
wawczych, opiekuñczych � zaznaczy³a dyrektor �Niezabudki� Katarzyna Erdman.
Przed zgromadzon¹ publiczno�ci¹ � rodzinami uczestników spartakiady oraz
zaproszonymi go�æmi, o najlepsze wyniki i miejsca walczyli reprezentanci
z dziesiêciu O�rodków. Organizatorzy zaproponowali wiele ciekawych konku-
rencji; na przyk³ad rzut woreczkami do celu, wy�cig na wózkach bez pomocy
terapeuty na 50 metrów, skok w dal z miejsca, czy slalom miêdzy palikami
w toczeniu du¿ej pi³ki. Ca³¹ imprezê prowadzi³y kilkuosobowe komisje sêdziow-
skie. Pierwsze miejsce przyznano dru¿ynie WTZ z ¯ychlina, drugie � WTZ ze
Zgierza, trzecie natomiast WTZ z Kutna. Puchary, medale i dyplomy wrêczali:
Zdzis³aw Trawczyñski, wicestarosta kutnowski i Pawe³ �lêzak, dyrektor
MOSiR Kutno. Zadowolenie z uzyskanych wyników reprezentanci ekip wyka-
zali pó�niej na parkiecie podczas zabawy dyskotekowej.            /A.B./

NAJLEPSZY ŻYCHLIN
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Spó³ka prowadzi dzia³alno�æ na podstawie: Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania �cieków obowi¹zuj¹cym na obszarze miasta Kutno i umów zawartych z odbiorcami us³ug.

Przedmiotem dzia³alno�ci Przedsiêbiorstwa jest:
� pobór, oczyszczanie i wprowadzanie wody
do budynków, instytucji, zak³adów komunalnych,
zak³adów produkcyjnych i innych u¿ytkowników;
� odprowadzanie �cieków w zakresie usuwania
za pomoc¹ sieci kanalizacyjnej �ciekówi i nie-
czysto�ci p³ynnych pochodz¹cych z budynków,
eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej
i sanitarnej wybudowanej w ramach �rodków
w³asnych oraz przekazanych przez innych
inwestorów;
� budowa obiektów in¿ynierii wodnej w zakresie:
budowa, eksploatacja i konserwacja syste-
mów wodoci¹gowych wybudowanych w ramach
�rodków w³asnych oraz przekazanych przez
innych inwestorów, budowa systemów kana-
lizacyjnych, budowa ujêæ wody;
� prace projektowe w zakresie in¿ynierii wodnej
i sanitarnej;- us³ugi laboratoryjne w zakresie
badañ fizyko-chemicznych i mikrobiologicz-
nych wody oraz analiz �cieków na potrzeby
spó³ki i zlecenia zewnêtrzne.

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ w Kutnie po-
wsta³o w dniu 19 marca 1997 roku.
Za³o¿ycielem Spó³ki jest Gmina
Miejska Kutno. 99-300 Kutno, ul. Przemys³owa 4

tel. (24) 253-33-20, e-mail: biuro@pwik.kutno.pl
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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.

ZWIERZYNA - upoluj j¹! Ale najpierw odwróæ siê i sprawd�,
czy to za Tob¹ nikt nie idzie.

�Zwierzyna� to zbiór dwudziestu opowiadañ, których nie da siê jedno-
znacznie zakwalifikowaæ gatunkowo. Jest debiutem ksi¹¿kowym Macieja
Ka�mierczaka, autora ponad sze�ædziesiêciu opublikowanych opowiadañ,
redaktora oraz grafika, absolwenta II LO w Kutnie, studenta filologii
polskiej na Uniwersytecie £ódzkim. Premiera ksi¹¿ki odbêdzie siê
23 pa�dziernika podczas spotkania autorskiego w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kutnie, o godz. 17:30.
Publikacja jest dofinansowana przez prezydenta miasta Kutna. Ksi¹¿ka
zostanie wydana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³ II LO
im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Dostêpna bêdzie w siedzibie wydawcy
w Kutnie oraz za po�rednictwem strony ksi¹¿ki pod adresem: www.zwie-
rzyna.kasprowicz.edu.pl.

PREMIERA 23 PA�DZIERNIKA 2015 r.

„ZWIERZYNA”
Dwadzie�cia niezwyk³ych �wiatów,
dwadzie�cia obrazów ukazuj¹cych
czaj¹ce siê za rogiem z³o. Dwadzie-
�cia kroków w nieskoñczono�æ. Ka¿dy
z nich odbierze Ci  pewno�æ, gdzie
koñczy  siê mroczna rzeczywisto�æ,
a zaczyna koszmar pe³en grozy. Przyj-
rzyj siê zwierzynie, która raz ucieka,
a raz sama atakuje. Poznaj tajemnice
otaczaj¹cej nas rzeczywisto�ci, o któ-
rych czêsto boimy siê rozmawiaæ,
pytania, na które nie ma odpowiedzi.
Zastanów siê nad sensem istnienia,
nad koszmarami tych, którzy umieraj¹,
uciekaj¹ lub chc¹ powróciæ, lecz zgu-
bili drogê w labiryncie.

MUZEUM BITWY NAD BZURĄ

(ci¹g dalszy z nr. 17/414)
Do najciekawszych eksponatów zalicza siê kurtkê mundurow¹ - wzór 1936
- pu³kownika dyplomowanego Mieczys³awa Mozdyniewicza, ciê¿ki
karabin maszynowy systemu Browning (wzór 1939) oraz granatnik (wzór
1936) - kaliber 46 mm. Wiêkszo�æ eksponatów w Muzeum Bitwy nad
Bzur¹ w Kutnie (park imienia Wiosny Ludów) to pami¹tki przekazane
przez uczestników walk lub ich rodziny. Liczn¹ grupê w�ród eksponatów
stanowi¹ pami¹tki znalezione na terenie walk. Na placu przed Muzeum
znajduje siê mur z tablicami upamiêtniaj¹cymi zmagania polskich dywizji
w Bitwie nad Bzur¹. By³a to przecie¿ najwiêksza bitwa w wojnie obronnej
1939 roku, która w terminologii niemieckiej zwana jest Bitw¹ pod Kut-
nem. Bitwê nad Bzur¹ zapocz¹tkowa³o przejêcie przez stronê polsk¹
lokalnej inicjatywy operacyjnej. Po stronie polskiej w walkach uczestni-
czy³y dwie Armie - �Poznañ� i �Pomorze� licz¹ce oko³o 200 tysiêcy
¿o³nierzy pod bezpo�rednim dowództwem genera³a dywizji Tadeusza
Kutrzeby. Na prze³omie 7 i 8 wrze�nia wycofuj¹ce siê armie polskie zna-
laz³y siê w rejonie £êczycy, W³oc³awka i P³ocka. Sztab generalny zosta³
przeniesiony do miejscowo�ci G³ogowiec ko³o Kutna. Bitwa rozpoczê³a
siê uderzeniem Grupy Operacyjnej �Zachód� pod dowództwem genera³a
brygady Edmunda Knoll-Kownackiego si³ami trzech dywizji - 14, 17 i 25
- na Stryków. Mia³a ona na celu rozbicie niemieckich dywizji z 8 Armii
rozci¹gniêtych od £odzi do Warszawy. 11 wrze�nia w rejonie £owicza
wspar³a to natarcie Grupa Operacyjna genera³a brygady Miko³aja Bo³tucia
z Armii �Pomorze�. Pozosta³e si³y Armii �Pomorze� os³ania³y atak z kie-
runku pó³nocno-zachodniego od strony W³oc³awka i P³ocka. (c.d.n.)

Jerzy Papiewski

Na trenie podkutnowskiej w³o�ci ksiêdza Jana Dobrodzieja od niedawna
widoczna jest plenerowa sekwencja wziêta �¿ywcem� ze �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Jednak usytuowana ona jest na sta³e i cieszyæ bêdzie oczy
wszystkich j¹ ogl¹daj¹cych i to przez ca³y rok. Jest wiêc stajenka, rze�by
Trzech Królów. S¹ te¿ baranki i owieczki. To piêkne dzie³o jest autorstwa
znanego kutnowskiego artysty - rze�biarza ludowego Andrzeja Cichonia.
Urodzi³ siê on 2.08.1955 roku w Kutnie. Pierwsze swoje rze�by powsta³y
gdy mia³ 14 lat. W 1983 roku wzi¹³ udzia³ w pierwszym swoim konkursie
i zorganizowanym przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Otrzyma³ wtedy
wyró¿nienie. Od tego czasu wzi¹³ udzia³ w 31 konkursach krajowych
i zagranicznych, na których prawie wszystkich zdobywa³ nagrody. Chêtnie
uczestniczy w spotkaniach z m³odzie¿¹ oraz kiermaszach sztuki ludowej.
Rze�by Andrzeja Cichonia znajduj¹ siê w muzeach: Warszawy, Poznania,
£odzi, Torunia, P³ocka, W¹growca, Kutna, £êczycy oraz ró¿nych regio-
nach �wiata: Japonii, Australii, USA, Kanadzie, Ameryce Po³udniowej
i Europie. Kutnowski twórca wspó³pracuje z galeriami w Polsce, Szwaj-
carii, Niemczech, Szwecji i USA. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców
Ludowych. Swoje prace wystawia³ na Targach w La Rochelle (Francja
1994) i w Challone n/ Loar¹ (Francja 1997). Rze�bi z drewna lipowego,
a prace swoje polichromuje. Aktywna artystycznie jest te¿ ¿ona pana
Andrzeja Gra¿yna, która jego dzie³a piêknie maluje. Wspólnie wymy�la-
j¹ nowe tematy oraz ornamentykê rze�b. Tematyka ich prac to przede
wszystkim rze�ba sakralna - sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Chêtnie
pan Andrzej rze�bi sceny rodzajowe przedstawiaj¹ce zwyczaje, obrzêdy
i ¿ycie codzienne wsi polskiej. Jego dzie³a wyró¿niaj¹ siê bogat¹ orna-
mentyk¹, sznycerk¹ oraz prost¹ i przemy�lan¹ kompozycj¹. Andrzej
Cichoñ, od 1997 roku, posiada dwie strony internetowe po�wiêcone
rze�bie. By³o ju¿ na nich ponad 15 tysiêcy wej�æ osób zainteresowanych
i to z kilkudziesiêciu pañstw �wiata. Gratulujemy!            /J.P./

„DOBRODZIEJÓWKA” MA SZOPKĘ

W³a�nie jednym z nich jest Stanis³aw Barañczak (1946-2014); nie tylko
poeta, ale te¿ krytyk literacki, t³umacz poezji, jeden z najwa¿niejszych
twórców Nowej Fali. Ukoñczy³ filologiê polsk¹ na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu. By³ tak¿e dzia³aczem Komitetu Obrony Robot-
ników, za co usuniêty zosta³ z uczelni. W latach 1967-1971 pisa³ dla mie-
siêcznika �Nurt�, debiutowa³ tomikiem poezji �Korekta twarzy� (1968 r.).
Jego dorobkiem naukowym by³o uzyskanie doktoratu za rozprawê o twór-
czo�ci Mirona Bia³oszewskiego. Barañczak by³  w 1975 r. sygnatariu-
szem Listy 59, ale te¿ dzia³a³ aktywnie w wielkopolskiej �Solidarno�ci�.
To sta³o siê powodem do opuszczenia kraju, wyjecha³ do Stanów Zjedno-
czonych. Tam  by³ wyk³adowc¹ na Uniwersytecie Harvarda. Za swoje
twórcze dzie³a odznaczony zosta³ w 2006 roku Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. By³ autorem esejów i wielu tomów poetyc-
kich, ale znany by³ te¿  jako t³umacz literatury angielskiej. O Stanis³awie
Barañczaku, po jego �mierci, znany polski poeta Czes³aw Mi³osz pisa³,
¿e �takiego t³umacza polska literatura od jej pocz¹tków po dzisiaj nie
mia³a�.           /A.B./

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

POEZJA BARAŃCZAKA
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie m³odzie¿ szkó³
ponadpodstawowych wys³ucha³a wyk³adu Tomasza Cie�laka, wyk³adowcy
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu £ódzkiego, na temat twórczo�ci
Stanis³awa Barañczaka, polskiego poety. To spotkanie rozpoczê³o IX
Wrze�niowe Hausty Poetyckie. Ich inicjatorem jest Gra¿yna Baranowska
pracownik kutnowskiej biblioteki. Intencj¹ tych spotkañ by³a i jest edu-
kacja m³odego pokolenia w dziedzinie literatury piêknej oraz promowania
polskich wspó³czesnych poetów.

CIEKAWA PŁYTA MUZYCZNA

tytu³ brzmia³ �Tobie - Maryjo �piewamy nasz¹ pie�ñ�. Wykonawc¹ arty-
stycznym jest chór �Cantores Kutnoviensis� PSM I i II st. w Kutnie
(dyrygent Ewa Walkiewicz, fortepian Joanna Moryciñska): soprany - Joanna
Domaga³a, El¿bieta Kurczyñska-So³owiej, Marta £ysyganicz, Ma³gorzata
Musia³owska; alty - Teresa Karpiñska, Anna Ku�miñska, Kinga Szczepanik;
tenory - Mateusz Piechnat, Andrzej Tomaszewski; basy - Marek Czmo-
chowski, Piotr Komorowski, Piotr Ranfeld. W�ród piêknych i ciekawie
zaaran¿owanych utworów (re¿yser dzwiêku Krzysztof Sztekmiler) s¹
takie jak np.: �Grande Mater Polonia�, �Gloria�, �Ave Maria�, �Zdrowa�
b¹d� Maryja�. To ¿e ta p³yta ukaza³a siê jest du¿¹ zas³ug¹ profesora
Zbigniewa Szablewskiego - dyrygenta chórów warszawskich, który okaza³
fachow¹ pomoc i cenne wskazówki interpretacyjne oraz Jerzego Bry³y -
wójta Gminy Kutno i Micha³a £uczaka - dyrektora O�rodka Kultury Gminy
Kutno z siedzib¹ w Leszczynku. Dodajmy, ¿e projekt, edycja p³yty i zdjêcia
s¹ dzie³em Marcina £ukowczyka. P³yta (czas utworów oko³o 25 minut)
jest urozmaicona tematycznie i s³ucha siê j¹ z wielk¹ uwag¹ i przyjemno-
�ci¹, jak chocia¿by utwór �Pe³na �wiêto�ci� - pie�ñ ¿eglarzy sycylijskich
sprzed 1803 roku.            /J.P./

Z okazji 40 rocznicy koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej
G³ogowieckiej - Pani Ziemi Kutnow-
skiej (1975-2015) chór nauczycielski
�Cantores Kutnoviensis� Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I i II stopnia
im. Karola Kurpiñskiego w Kutnie
(dyrektor Ma³gorzata Musia³owska)
nagra³ 10 utworów, których prapre-
miera odby³a siê w Sanktuarium Matki
Bo¿ej w G³ogowcu 13 wrze�nia, a jej
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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

Jak zwykle czeka ju¿ jesieñ
na pryzmy z cukrowych buraków
i na czas, gdy niebo siê zaniesie
krzykiem odlatuj¹cych ptaków.

By kukurydza pokry³a siê z³otem,
wysrebrzy³y siê ros¹ chlebne �cierniska,
zroszone wcze�niej ¿niwiarzy potem,
a traktory zaorz¹ puste kartofliska.

Gdy jesieñ wreszcie próg przekroczy
humory czêsto zmienne miewa.
Po deszczu têcz¹ horyzont zauroczy
i suche li�cie str¹ci z drzewa.

Babim latem ³¹ki za�cieli,
grzybami le�ne wyszyje �ciegi.
trawy i krzewy szronem zabieli.
A¿ przyjdzie zima i �niegi.

Kazimierz Ci¹¿ela

Wierzyć politykom?
Czy lewica, czy prawica?
Obie szanse maj¹,
Wiêc w wa�ni o w³adzê
wci¹¿ siê podgryzaj¹.
A mo¿e Kukiz?
On pomy�li o mnie?
Przed wyborcz¹ urn¹
zatrzymam siê skromnie,
Raz jeszcze my�l¹c
- komu z nich daæ szansê?
Czy partia �u w³adzy�
da ¿yæ ludziom lepiej, poprawi finanse?
Czy Ojczyzny losy wa¿niejsze od �swoich�?
Ka¿dy z nas przed urn¹ d³u¿sz¹ chwilê stoi,
My�l¹c, czy obietnic danych przed wyborem doczekaj¹
Starzy i m³odzi - którym �wiat otworem stoi?
Dylemat Rodaków...
Czy i�æ oddaæ g³osy, by siê poprawi³y mej Ojczyzny Losy?
Wierzyæ politykom?
Powiesz - OBOWI¥ZEK.
A ja ci¹gle pytam, wci¹¿ ten temat dr¹¿ê,
czy wierzyæ politykom???

Maria Stêpniak

O polityce z przekąsem marudzę pod wąsem
Jest naiwno�ci¹
kojarzenie polityki z odpowiedzialno�ci¹.

*
Udzia³ polityki w biznesie
op³akane skutki przyniesie.

*
W jak¹kolwiek dziedzinê nos wtyka polityka,
to potem ta dziedzina utyka.

*
Naprawdê trudno mi siê przyznaæ,
¿e nie wierzê, ¿e dla pos³a najwa¿niejsza jest Ojczyzna.

*
Wiara w to, ¿e pos³a o wyborcê troska z¿era
równa jest znakowi podwojonego zera.

*
Powinien wyborca kandydata widzieæ,
by potem za pos³a nie musia³ siê wstydziæ.

*
W polskim Sejmie zdrowy rozs¹dek nie ma znaczenia.
Parlamentarzy�ci odwo³uj¹ siê nie do rozumu, ale do sumienia.

*
Mo¿e siê kiedy� pos³owie naucz¹,
¿e kulturalni ludzie w Sejmie nie bucz¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

Ju¿ jesieñ, to najlepiej widaæ na polach, z których czê�æ ju¿ zaorano
pod ozime, reszta zamieni³a siê w r¿yska... Jeszcze pozosta³y znisz-
czone spiekot¹ ziemniaki, buraki cukrowe i kukurydza. Noce coraz
ch³odniejsze, co dzieñ - nawet ostre promienie s³oñca, trochê desz-
czu... Ju¿ jesieñ, ptaki zbijaj¹ siê w stada i szykuj¹ siê do odlotu.
Masz babo placek!
Wszêdzie odby³y siê do¿ynki; od D¹browic przez gminê Kro�nie-
wice, Nowe Ostrowy, £aniêta, gminê Kutno, Strzelce, Oporów,
Bedlno po skromniejsze ni¿ zwykle w mie�cie gminie ̄ ychlin. Zreszt¹
w wiêkszo�ci terenów powiatu kutnowskiego do¿ynki odbywa³y siê
w tym roku ju¿ po sprzêcie zbó¿, do czego przyczyni³a siê wielka,
tegoroczna susza. Teraz ju¿ ka¿dy k³os nie by³ na wagê z³ota,
a o problemach ze sznurkiem to tylko najstarsi w ch³opskich rodzi-
nach mogli przypominaæ... Masz babo placek!
Polska wytypowa³a 13 rynków, na które chcemy zwiêkszyæ eksport
¿ywno�ci - stwierdzi³ minister rolnictwa i rozwoju wsi doktor Marek
Sawicki. S¹ to: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, Indie,
Japonia, Chiny, Kanada, Algieria, RPA, Stany Zjednoczone, Arabia
Saudyjska, Egipt, Wietnam i Iran. Przy okazji przypomnia³, ¿e
w latach 2004-2014 warto�æ polskiego eksportu rolno-spo¿ywczego
wzros³a a¿ CZTEROKROTNIE (!), osi¹gaj¹c poziom 21,4 miliar-
dów euro. Natomiast kto wie, ¿e ca³y rok 2015 mo¿e osi¹gn¹æ
poziom 25 mld euro!? Masz babo placek! Przypomnijmy, ¿e sukces
poprzedniego roku osi¹gnêli�my �l¹c pszenicê do Egiptu i Arabii
Saudyjskiej (a tak¿e Maroka, Kenii, Sudanu, Jordanii i Tanzanii).
Tak¿e drobiu - do Hongkongu i Beninu. Zim¹ i wiosn¹ tego roku
zdecydowanie zwiêkszy³ siê wywóz mleka w proszku do Wietnamu,
a cukru - do Izraela. Polskie jab³ka mog¹ trafiæ do Chin, Wietnamu
i Tajwanu, a ponadto Polska jest jednym z siedmiu krajów, które
ubiegaj¹ siê �o otwarcie� granic dla jab³ek i gruszek. Masz babo placek!
G³ównie rolnicy z Francji, Niemiec i Belgii zaprotestowali w Brukseli
przeciwko niskim cenom mleka, z ¿¹daniem wsparcia od Unii
Europejskiej. Nie by³o lekko! Potyczki z policj¹, wyrwane p³yty
chodnikowe i znaki sygnalizacji �wietlnej. Centrum Brukseli zosta³o
sparali¿owane przez protestuj¹cych farmerów i ich traktory, Efekt!?
Mniejszy ni¿ siê spodziewano. Unia Europejska obieca³a pó³ miliarda
euro na mleczarsk¹ pomoc. To nie satysfakcjonuje mleczarzy, w tym
polskich rolników. Masz babo placek!

WIEŚCI GMINNE
Kro�niewicka Strefa
Rada Miejska w Kro�niewicach
jednog³o�nie podjê³a decyzjê o w³¹-
czeniu terenów przy ulicach:
Toruñskiej, Przemys³owej, Prusa,
£êczyckiej, Kasztanowej, Poznañ-
skiej i Kutnowskiej oraz obszarów
- Suchodo³y i czê�ci Zalesia - do

W �rodê, 16 wrze�nia, wojewoda Jolanta Che³miñska wyda³a zarz¹dzenie
zastêpcze w sprawie wyga�niêcia mandatu Tomasza Rêdzikowskiego,
radnego miejskiego w Kutnie. Przyczyn¹ wyga�niêcia mandatu by³o
z³amanie przez radnego ustawowych przepisów dotycz¹cych zakazu
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej z wykorzystaniem mienia bêd¹-
cego w³asno�ci¹ miasta. Przepis ten jest jednoznaczny i nie ma od niego
odstêpstw. Nie uznaj¹c tych regulacji prawnych, Rada Miasta uzna³a
wcze�niej, ¿e wszystko jest w porz¹dku. Przewodnicz¹cy Rady Grzegorz
Chojnacki uzna³ wrêcz, ¿e nie¿yciowych przepisów nie trzeba prze-
strzegaæ. Ca³e to przykre zdarzenie nale¿y potraktowaæ jako oczywist¹
wpadkê samorz¹du miasta, a wzywanie do nieprzestrzegania prawa jest
dzia³aniem szkodliwym i psuj¹cym wizerunek miejskiego samorz¹du.
W czwartek, 10 wrze�nia, odby³o siê wspólne posiedzenie wszystkich
komisji Rady Powiatu Kutnowskiego. Dyskutowano na temat dzia³al-
no�ci kutnowskiego szpitala samorz¹dowego. Jak zwykle temat ten
wywo³uje wiele emocji i co niektórym dyskutantom puszczaj¹ nerwy,
a dyskusja przechodzi w zwyk³¹ pyskówkê. Spotkania powiatowej rady
i komisji przebiegaj¹ wed³ug niezmiennego scenariusza - starosta
Krzysztof Debich, wicestarosta Zdzis³aw Trawczyñski, prezes szpitala
Robert Wilanowski mówi¹ kwieci�cie swoje, opozycja mówi swoje
i na dodatek zadaje trudne pytania. Ci�nienie na sali ro�nie, w wyniku
czego salê opuszczaj¹ starosta i prezes. Nowatorsk¹ metodê udzia³u
w obradach, któr¹ czasami stosuje, opracowa³ wicestarosta. Mianowicie
rzeczony wicestarosta pojawia siê. Pó¿niej zachowuj¹c czujno�æ znika
i pojawia siê po zakoñczeniu obrad. Dok³adnie wed³ug tego scenariusza
przebiega³o ostatnie wspólne posiedzenie komisji i wcze�niej przerwana
sesja Radu Powiatu, która ma byæ dokoñczona w koñcówce wrze�nia.
Na posiedzeniu 10 wrze�nia hitem okaza³a siê informacja o rozpisaniu
przez NFZ konkursu na �wiadczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej.
Warto przypomnieæ, ¿e wcze�niej koalicja rz¹dz¹ca ³askawie odnios³a
siê do dzia³ania Zarz¹du powiatu i Zarz¹du szpitala w sprawie rezygnacji
z kontraktu realizowanego przez Oddzia³ Wewnêtrzny III, co w efekcie
przes¹dza o likwidacji tego potrzebnego oddzia³u. Kontrakt roczny na
ten oddzia³ wynosi³ 3,45 miliony z³, a osi¹galny zysk roczny ok. 250
tysiêcy z³. Ob³o¿enie ³ó¿ek prawie 70% równie¿ �wiadczy o potrzebie
funkcjonowania tego oddzia³u. Uzasadniaj¹c podjête decyzje, zarówno
starosta jak i prezes, wcze�niej informowali, ¿e kwota uzyskana z rezy-
gnacji z kontraktu zostanie przeznaczona na konkurs na kardiologiê
inwazyjn¹. Nikt rozs¹dny nie kwestionuje potrzeb �wiadczenia tych
us³ug w Kutnie, ale protest musi budziæ ca³y proces i pokrêtne proce-
dury przyjête przez decydentów, które mog¹ �wiadczyæ o bardzo praw-
dopodobnych dzia³aniach na szkodê szpitala kutnowskiego. Jak nale¿y
rozumieæ to, ¿e nasz szpital rezygnuje z kontraktu, który w  roku wynosi
3,45 miliona z³, a NFZ rozpisuje konkurs na kwotê 685 tysiêcy z³ na
okres listopad 2015 - czerwiec 2016 ??? Jak nale¿y podej�æ do publicz-
nych o�wiadczeñ informuj¹cych przed rozstrzygniêciem konkursu, ¿e
firm¹ wy³onion¹ bêdzie prywatna spó³ka Allenort ??? To wszystko nie
trzyma siê przys³owiowej kupy. Ca³a procedura jest prawnie w¹tpliwa,
a pieni¹dze publiczne zamiast trafiæ do szpitala samorz¹dowego maj¹
w skromnym wymiarze trafiæ do prywatnej spó³ki. Gdzie zostanie
zagospodarowana reszta? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi.
Po informacjach na temat konkursu atmosfera na wspólnym posiedzeniu
komisji sta³a siê gêsta i po serii pytañ oraz krytyce poczynañ Zarz¹du
szpitala i Zarz¹du powiatu w³adza nie wytrzyma³a ci�nienia i z wysoko
podniesionymi g³owami prezes Robert Wilanowski i starosta Krzysztof
Debich opu�cili salê. Nie musia³ tego robiæ wicestarosta Zdzis³aw
Trawczyñski, bowiem z sali wyby³ wcze�niej. Przewodnicz¹cy Marek
Jankowski szybko zakoñczy³ obrady nie zwa¿aj¹c na protesty radnych
i mieszkañców, którzy chcieli zabraæ g³os.
Kpina ze zdrowego rozs¹dku, po³¹czona z kompromitacj¹ samorz¹du,
przebiega dalej w sta³ym rytmie przerywanie, falowanie i spadanie.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

PRZERYWANIE, FALOWANIE I SPADANIE

£ódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

Bez efektu
Tylko 6% uprawnionych do g³oso-
wania wziê³o udzia³ w referendum.
W Kutnie - wiêcej, ale tylko 6,81%.
Najwiêcej w D¹browicach - 9,19%,
najmniej w Oporowie - 3,27%.

Humory jesieni

Z innych szpalt
ANGORA Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: �Na Ukrainie nikt nie przej-
muje siê Polsk¹, gdy¿ tam panuje przekonanie, ¿e nie jeste�my im do
niczego potrzebni. Ukraina, co wielokrotnie podkre�la³ ich prezydent, jest
zainteresowana zacie�nieniem wspó³pracy z Niemcami, Francj¹, Stanami
Zjednoczonymi. Polska jest krajem s³abym, bez silnej armii, ze s³ab¹
gospodark¹, z której miliony obywateli wyjecha³o za chlebem. Po co im
taki sojusznik? Jednak bez wzglêdu na to, co my�l¹ o nas Ukraiñcy, musimy
przestaæ okazywaæ s³abo�æ, bo na Wschodzie szacunek wzbudza tylko
silny partner i silny przeciwnik�.

Przegl¹d nr 36 (818) z 7-13.09.2015, s. 63

Wiêcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce
(...) Dzi� dzieje naszego eksportu wypracowuj¹ firmy bêd¹ce w³asno�ci¹
kapita³u zagranicznego. Ponadto 60 procent sektora bankowego nale¿y
do miêdzynarodowych grup kapita³owych (w Niemczech, czy we Francji
ten odsetek nie przekracza 10 procent. Po³owa przetwórstwa przemys³o-
wego ma swoje centra dyspozycyjne poza granicami naszego kraju. Oko³o
60 procent �rodków z przetargów unijnych wraca do strefy euro, bo
wygrywaj¹ i realizuj¹ je kontrahenci z krajów starej UE.
Ró¿nica miêdzy polskimi pasywami i aktywami (wska�nik miêdzynaro-
dowej pozycji inwestycyjnej) wynosi dzi� minus 1,17 bln z³, a naszymi
najwiêkszymi zasobami zagranicznymi nie s¹ inwestycje polskich firm,
tylko oficjalne rezerwy walutowe NBP. Roczna obs³uga polskiego zad³u-
¿enia wynosi ju¿ ok. 40 mld z³, czyli mniej wiêcej tyle, ile ca³y bud¿et
Ministerstwa Obrony Narodowej na 2015 r., a blisko 60 procent d³ugu
Skarbu Pañstwa znajduje siê w zagranicznych portfelach. Dla porównania:
ponad 90 procent papierów d³u¿nych Japonii uznawanej za najbardziej
zad³u¿ony kraj �wiata, znajduje siê w portfelach japoñskich instytucji
finansowych, japoñskich firm i japoñskich obywateli. My nie mamy tego
komfortu, bo w porównaniu z gospodarkami dojrza³ych wci¹¿ mamy
potê¿ny niedobór kapita³ów w³asnych (zarówno publicznych, firmowych,
jak i prywatnych) ...

Rzeczpospolita nr 211 (10240) z 10 wrze�nia 2015 r., s. A12
Od 2 do 10 wrze�nia poznañski chórzysta Roman Piechocki bieg³ na w³a-
snych nogach z Poznania do Warszawy, odziany w kostium biegacza
i nocuj¹cy po drodze w hostelach lub udzielaj¹cych mu solidarnej go�ciny
instytucjach kultury. Poszczególne etapy tej trasy to: Nekla, Konin, Ko³o,
Kro�niewice, ̄ ychlin, £owicz i B³onie. Codziennie ponad 30 km w nadziei
zwrócenia uwagi na sytuacjê p³acow¹ i ¿yciow¹ polskich artystów.

Angora nr 38 (1318) z 20 wrze�nia 2015 r., s. 9

KROŚNIEWICKI PRZEGLĄD

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Po raz pierwszy przegl¹d zorganizowano w ubieg³ym roku, a zaprezentowa³y
siê na scenie zespo³y folklorystyczne, które  propaguj¹ tradycje muzyczne
wsi i prezentuj¹ ludowe stroje swojego rejonu. Na scenie plenerowej
wyst¹pi³o rok temu 14 zespo³ów, które wykona³y utwory nale¿¹ce do nurtu
muzyki biesiadnej i popularnej. W tym roku udzia³ wziê³o 13 zespo³ów
i kapel: Daszynianki, Zespó³ Ludowy Lipowianka, Kapela Ludowa Ze-
spo³u Lipowianka, Weso³e Pleckowianki, Wojszycanki, ¯eroniczanki,
Kazik i Spó³ka, Zespól Strzelce, Klonowianki, Ale Babki, D¹browickie
Nutki, Kapela Kro�niewiacy, Kapela Ludowa Lipkowianka; a tak¿e dwa
chóry - Chór Seniorów ,,M³odzi Duchem� i Chór A�cappella.         /G.B./
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

KUTNO − W KIELCACH

Na XXIII Miêdzynarodowym Salonie Przemys³u
Obronnego w Kielcach wziê³o udzia³ a¿ 550 wy-
stawców z 28 krajów. Jak co roku uczestniczy³a
w tych Targach firma AMZ-KUTNO Sp. z o.o.
Zaprezentowano pojazdy wojskowe: TUR V
(nowo�æ), Hipopotam oraz dwa Jeep�y J8 (jeden
w wersji opancerzonej).

KUTNO − W KIELCACH
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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Muzealne skarby

ODDZIAŁ PTK W KUTNIE
(ci¹g dalszy z nr 17/414)
W sk³ad Komisji Rewizyjnej powo³ano: Boles³awa Pasiñskiego,
in¿. Zenona Sienkiewicza i B. Otockiego. Po ukonstytuowaniu
siê nowych w³adz Oddzia³u funkcjê prezesa obj¹³ R. Pa³asiñski,
jego zastêpc¹ zosta³ dyr. K. Kostro, sekretarzem M. Burka. Pod-
czas tego zebrania ustalono te¿ szczegó³owy plan pracy Oddzia³u,
wysoko�æ sk³adki cz³onkowskiej i powo³ano kilka komisji
problemowych.
Niezmiernie wa¿nym wydarzeniem w dziejach kutnowskiego
Oddzia³u PTK by³o otrzymanie w 1925 r. w³asnej siedziby, która
mie�ci³a siê w sali Klubu �Znicz� przy ulicy J. Kiliñskiego.
W oparciu o tê siedzibê prowadzona by³a szeroka akcja odczytowa.
Prelekcje wyg³osili: Tomasz Klepa, M. Burka, Ludwik Cunke, prof.
Hieronim Urban, K. Kostro, Ludwik Krajewski, S. Che³miñski,
Pawe³ Sobczyk i R. Pa³asiñski. W ramach nowo powsta³ego
Oddzia³u o¿ywion¹ dzia³alno�æ prowadzi³a sekcja fotograficzna,
która podjê³a próbê zgromadzenia wszystkich amatorów fotografii
z terenu powiatu kutnowskiego. Celem dzia³alno�ci tej sekcji by³o
obok rozwijania umiejêtno�ci fotografowania, traktowanego jako
sztuka, utrwalenie w dokumentacji fotograficznej krajobrazu,
budowli, figur, ciekawych okazów przyrody i wszystkiego co mia³o
warto�æ krajoznawcz¹. Ponadto Oddzia³, jako pierwsza organi-
zacja w Kutnie, podj¹³ inicjatywê, aby wzorem innych miast, utwo-
rzyæ Muzeum Ziemi Kutnowskiej. W tym celu zwróci³ siê do
wszystkich mieszkañców powiatu kutnowskiego z apelem o nadsy-
³anie z formie daru lub depozytu wszelkich eksponatów i pami¹tek
maj¹cych znaczenie historyczne i krajoznawcze, jak wykopaliska,
dawne ubiory, okazy sztuki, stare wyroby przemys³u, unikalne
druki, wszelkie dokumenty itp. Zwrócono siê równie¿ do miesz-
kañców powiatu z apelem, aby w wypadku odkrycia jakichkol-
wiek wykopalisk czy starych mogi³ zawiadomiono o tym fakcie
Towarzystwo. Jako zadanie przysz³o�ciowe Towarzystwo za³o¿y³o
sobie zajêcie siê zbieraniem materia³ów, które obrazowa³yby
ca³okszta³t ¿ycia kulturalnego oraz opracowaniem przyrodniczym
regionu kutnowskiego. W trakcie 1925 r. nast¹pi³a zmiana preze-
sa, funkcjê tê obj¹³ M. Burka. Dnia 8 marca 1925 r. w sali Klubu
�Znicz� odby³o siê spotkanie z prezesem PTK Aleksandrem
Janowskim, który wyg³osi³ równie¿ odczyt �O Konstantynopolu�.
W 1926 r. kutnowski Oddzia³ PTK bra³ udzia³ w konkursie z okazji
20-lecia PTK, za� w dniach 2-9 pa�dziernika, zorganizowa³
wystawê fotograficzn¹. Natomiast w 1927 r. w Gimnazjum Mêskim
im. gen. Jana Henryka D¹browskiego zorganizowano I M³odzie-
¿owe Ko³o Krajoznawcze.
Dzia³alno�æ Oddzia³u PTK w Kutnie, mimo zapa³u i oddania wielu
jego cz³onków, nie by³a pozbawiona trudno�ci i ciê¿kich chwil.
W czerwcu 1928 r. na skutek braku szerszego spo³ecznego zainte-
resowania dzia³alno�ci¹ PTK oraz z powodu wyjazdu z Kutna
kilku jego aktywnych dzia³aczy podjêto uchwa³ê o likwidacji
Oddzia³u. Do realizacji tej uchwa³y nie dosz³o, a jesieni¹ tego¿
roku Oddzia³ pod kierownictwem R. Pa³asiñskiego prze³ama³ trud-
no�ci i wznowi³ normaln¹ dzia³alno�æ.
W 1933 r. na Zje�dzie Oddzia³u PTK w Kutnie wybrany zosta³
nowy Zarz¹d. Prezesem zosta³ Witold Pe³czyñski, wiceprezesem
Józef Koz³owski, za� sekretarzem Romuald Pa³asiñski. Siedziba
Oddzia³u zosta³a przeniesiona do Do�wiadczalnej Stacji Rolniczej
w Go³êbiewie, miejscu pracy R. Pa³asiñskiego. Niestety, pomimo
reorganizacji Zarz¹du dzia³alno�æ Oddzia³u PTK w Kutnie prze-
¿ywa³a powa¿ny regres. Jednym z powodów takiej sytuacji by³a
malej¹ca ilo�æ jego cz³onków. W zwi¹zku z czym w 1936 r.
Oddzia³ przekszta³ci³ siê w Ko³o, wchodz¹c w sk³ad Oddzia³u ³ódz-
kiego PTK. Natomiast w 1938 r. ponownie wystêpuje jako Oddzia³
PTK w wykazie Oddzia³ów Województwa Warszawskiego. (...)
Janusz Krzemiñski, Kutnowski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego 1911-1986 [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom I, TPZK,
Kutno 1997

S¹ to fragmenty naczyñ ceramicznych i szklanych, kafli piecowych, mo-
nety, ró¿nego rodzaju przedmioty metalowe, jak np. okucia drzwi. Dziêki
zaanga¿owaniu cz³onków Stowarzyszenia Historycznego Pu³k 37 zosta³y
odnalezione zalegaj¹ce przez dziesiêciolecia na pa³acowym strychu
dokumenty, prasa, przedmioty codziennego u¿ytku, elementy stroju � buty
damskie, a nawet datowany na wiek XIX gorset.

ODKRYWAMY TAJEMNICE

W holu Muzeum mo¿na natomiast obejrzeæ makietê w skali 1:50 ukazuj¹c¹
Pa³ac Podró¿ny króla Augusta III Wettina wg projektu Johanna Martina
Waltera z 1750 r. Makietê przygotowa³a firma Stangel PPU ze Zgierza.

Do 30 wrze�nia br. Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na wystawê
�Tajemnice Pa³acu Saskiego w Kutnie�. Na ekspozycji prezentowane s¹
dotychczasowe znaleziska, które ujrza³y �wiat³o dzienne, dziêki wykopa-
liskom archeologicznym i poszukiwaniom na strychu pa³acowym.

Uzupe³nieniem ekspozycji s¹ wystawy planszowe: �Pa³ac ukryty w miej-
skim pejza¿u� (ukazuj¹ca jak na przestrzeni lat zmienia³ siê Pa³ac Saski
w Kutnie) oraz �Pa³ac Saski w Warszawie� (przygotowana wspólnie ze
Stowarzyszeniem Saski 2018 i prezentuj¹ca wyniki prac archeologicz-
nych prowadzonych na terenie Pa³acu Saskiego w Warszawie i w oficynie
Pa³acu Brühla). Wystawy mo¿na ogl¹daæ od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10:00-15:30 w Pa³acu Saskim (wej�cie przez Muzeum Regionalne
w Kutnie). Wstêp wolny.

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach dobiega
koñca wystawa czasowa z kolekcji Bernarda Nowakowskiego pn. ��wiat
miedzi. Od warsztatu po wyroby�. Jeszcze tylko kilka dni, w murach
dawnego zajazdu, mo¿na ogl¹daæ przedmioty zwi¹zane z gin¹c¹ powoli
profesj¹ miedziennika - kotlarza. Do dyspozycji zwiedzaj¹cych zosta³y
oddane dwie sale. Pierwsza jest prób¹ pokazania warsztatu kotlarskiego.
Mo¿na zapoznaæ siê z podstawowymi narzêdziami u¿ywanymi przez
kotlarzy w codziennej pracy - znajduj¹ siê tu ciekawe przyk³ady klepade³,
kowade³, specjalistycznych m³otków, szczypiec czy kalibrownic. Podziw
wzbudza tak¿e ogromnych rozmiarów skórzano-drewniany miech z XIX
wieku i przedmioty znane jedynie w¹skiej grupie specjalistów (np. arszyn
- przyrz¹d do mierzenia d³ugo�ci z XVIII w. czy tzw. wilk kominowy -
urz¹dzenie do wieszania kot³ów lub antyczna wiertarka typu �drajla�
napêdzana ciêciw¹ sznura). W drugiej sali zaprezentowane zosta³y wyroby
z miedzi; g³ównie przyrz¹dy gospodarstwa domowego, przedwojenne
syfony na wodê sodow¹, XVIII-wieczne samowary czy wyposa¿enie

W zbiorach Muzeum � Zamku w Oporowie znajduje siê, zakupiona
ze zbiorów prywatnych w 1992 r., haftowana makata z pocz. XVIII w.
tzw. �lubna i jest rzadkim dzi� przyk³adem tkaniny powsta³ej z okazji
�lubu szlacheckiego.

MAKATA ŚLUBNA

Takie makaty haftowane by³y przez pannê m³od¹ lub przez siostry
zakonne paraj¹ce tego typu us³ugami na zlecenie zamo¿nych rodów.
Oporowska tkanina jest pami¹tk¹ �lubu przedstawicieli dwóch zna-
cz¹cych zapewne rodów polskich pieczêtuj¹cych siê herbami Topór
i Pomian. Trudno dzi� zidentyfikowaæ te rody, poniewa¿ wiele
ró¿nych domów szlacheckich nimi siê pos³ugiwa³o. Herbem Topór �
ponad 600 (m.in. Ossoliñscy), a herbem Pomian � ponad 400 (m.in.
£ubieñscy). Na amarantowym tle kolorow¹ we³n¹ wyhaftowane s¹
motywy kwiatowe i stylizowane owoce oraz herby w naro¿ach. Cen-
tralnym elementem kompozycji jest kosz pe³en owoców i kwiatów
symbol obfito�ci i dobrobytu na nowej drodze ¿ycia przysz³ych
ma³¿onków.
Makata (z arabskiego �mak ad� oznacza nakrycie) � dekoracyjna
tkanina przeznaczona do zawieszania na �cianach lub do nakrywania
sprzêtów, g³ównie sto³ów i ³ó¿ek. Wykonywana w ró¿nych techni-
kach, czêsto haftowana.
Anna Majewska-Rau, Muzeum � Zamek w Oporowie

Muzealne skarby

¿ydowskich domostw - brytfanna do pieczenia ryb w ca³o�ci, ¿ydowskie
czajniki-buñki i kilka wyrobów z manufaktury siedleckiego ¯yda - Icka
Drewnianego. Ciekawym uzupe³nieniem ekspozycji s¹ ryciny ukazuj¹ce
dawne hamernie i codzienn¹ pracê kotlarzy.Wystawa jest efektem pasji
kolekcjonerskiej Bernarda Nowakowskiego z Siedlec. Kolekcjoner od
ponad 30 lat gromadzi narzêdzia, którymi pos³ugiwali siê rzemie�lnicy
reprezentuj¹cy gin¹cy ju¿ zawód - kotlarza. Przedmiotem jego zaintere-
sowañ s¹ tak¿e wyroby z miedzi. Metaloplastyka fascynowa³a go od dawna.
Z dzieciñstwa pamiêta u¿ywan¹ w domu formê do pieczenia wielkanocnej
babki i miedziany kufel. Ju¿ wtedy mia³ �wiadomo�æ, ¿e przedmioty te
zrobione zosta³y rêcznie, czu³ w nich powagê przeznaczenia i kunszt
wykonania. Dorasta³ wyobra¿aj¹c sobie, ¿e w przysz³o�ci bêdzie majstrem
w tej bran¿y zawodowej. Tak te¿ siê sta³o. Dzi� sam zajmuje siê wykony-
waniem z miedzi utensyliów kuchennych, naczyñ liturgicznych czy
rekwizytów do spektakli teatralnych i filmów.

Wystawê czasow¹ mo¿na zwiedzaæ w godzinach pracy Muzeum: wt-�r:
9.00-16.00; czw-pt: 9.00-17.00, sb-ndz: 10.00-17.00 (ll. Wolno�ci 1,
99-340 Kro�niewice). Koszt biletu wstêpu na wystawê czasow¹ - 2 z³.

Anna Rajska

ŚWIAT MIEDZI
Muzealne skarby
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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
Tanio sprzedam po³owê domu
jednorodzinnego (oko³o 70 m2)
lub zamieniê na ma³e mieszka-
nie w blokach z dop³at¹ z mojej
strony. Tel. 692-727-415
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
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie,
dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604-
913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51.
Tel. 605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia,
Kutno ul. Królewska. Tel. 883-
922-764
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

SPORTOWE WYDARZENIE

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

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

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

Tel. 507-072-007

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

(ci¹g dalszy z nr 17/414)
Zamieszkiwa³ - w Domu Oficerskim w Kutnie przy ulicy
Ko�ciuszki (obecnie vis a vis RSM �Pionier�). Dzia³alno�æ
sportow¹ w naszym mie�cie rozpocz¹³ w swej macierzystej
jednostce - i to... jak¹! Wprawdzie ¿o³nierze 37 Pu³ku
Piechoty ju¿ wcze�niej uprawiali ró¿ne dyscypliny spor-
towe, ale pu³k nie posiada³ w³asnego klubu sportowego.
Henryk Tomasz Reyman, wspólnie z majorem Franciszkiem
Uchrynowiczem i Marianem Witoldem Jachimowiczem,
zorganizowa³ Wojskowy Klub Sportowy �Boruta� (skoja-
rzenie nazwy te¿ z historyczn¹ £êczyc¹). Sekcja pi³ki no¿nej
WKS �Boruta� wystêpowa³a w rozgrywkach mistrzowskich
klasy �B� maj¹c za przeciwników takie dru¿yny jak: �Paro-
wóz� Kutno, �Tur� Kutno, Jutrznia� Kutno, �Makabi� Kutno,
WKS �Szturm� Skierniewice, �Hakoah� Skierniewice,
�Mazovia� P³ock, �Hapoel� P³ock, �Erzet� ¯ychlin, DKS
Dobrzelin, WKS 10 PP £owicz, �Strzelec� Aleksandrów
Kujawski, LKS Lipno.
Henryk Tomasz Reyman - jako znany i ceniony sportowiec
w kraju - wspólnie z Zenonem Sienkiewiczem, wspó³za³o-
¿ycielem oraz zawodnikiem i w roku 1819 trenerem £ódz-
kiego Klubu Sportowego, uzyskali w 1935 roku zgodê
w Polskim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej na przeniesienie Zachod-
niego Podokrêgu Pi³ki No¿nej i utworzenie go w Kutnie.
To by³ jak na tamte czasy �majstersztyk� organizacyjny. By³
szefem Podokrêgu. Za jego kadencji na tym stanowisku
odwiedza³o nasze miasto wiele czo³owych zespo³ów
ligowych Polski, które rozgrywa³y towarzyskie mecze z dru-
¿ynami kutnowskimi i reprezentacj¹ naszego miasta Kutna.
Kibice i mi³o�nicy futbolu, których by³o bardzo du¿o,
mogli obejrzeæ w grodzie nad Ochni¹ wtedy pi³karzy
z pierwszych stron sportowych gazet. Gra³y u nas dru¿yny
tak renomowanych ekip jak: �Warszawianka� Warszawa,
�Polonia� Warszawa, �Legia� Warszawa, £KS £ód�,
�Warta� Poznañ. Od 27 marca 1939 roku Henryk Tomasz
Reyman przebywa³ z 37 Pu³kiem Piechoty w W¹growcu jako
dowódca 1 Batalionu 37 Pu³ku Piechoty. Gdy rozpoczê³a
siê druga wojna �wiatowa, 1 wrze�nia 1939 roku, toczy³ wraz
ze swoim batalionem walki z naje�d�c¹ hitlerowskim,
wycofuj¹c siê z Armi¹ w kierunku Warszawy. By³ aktyw-
nym uczestnikiem Bitwy nad Bzur¹ zwanej te¿ przez histo-
riografów niemieckich �Bitw¹ pod Kutnem�. 16 wrze�nia
1939 roku zosta³ ranny pod G¹golinem i dosta³ siê do
niemieckiej niewoli. Uciek³ jednak z niemieckiego szpitala
i do zakoñczenia wojny ukrywa³ siê przed okupantem.
O dzia³alno�ci powojennej Henryka Tomasza Reymana
w nastêpnym numerze �P¯K�.  Jerzy Papiewski

PATRON
STADIONU MIEJSKIEGODrogowe tragedie

W Pleckiej D¹browie, gmina Bedlno,
dosz³o we wtorek do tragicznego
wypadku. Kieruj¹cy Oplem Astra
zjecha³ na pobocze i uderzy³ w bu-
dynek mieszkalny. Jego mieszkañ-
com nic siê nie sta³o, kierowca
i pasa¿erowie auta ponie�li �mieræ
na miejscu. W�ród nich znajdowa³
siê 36-letni mê¿czyzna z powiatu
warszawskiego zachodniego.
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulicy
£êczyckiej z drog¹ krajow¹ nr 92,
kieruj¹cy autem 54-letni kutnianin
potr¹ci³ pieszego przechodz¹cego
przez jezdniê w niedozwolonym
miejscu. �mieræ na miejscu poniós³
85-letni mê¿czyzna. Kieruj¹cy by³
trze�wy.

Przed komend¹
W Kutnie, na ulicy Toruñskiej 20,
policjant po s³u¿bie, zauwa¿y³, ¿e
jad¹cy przed nim Opel Vectra jedzie
�zygzakiem�. Auto zatrzymano.
Kieruj¹cy by³ trze�wy, a kontrola
wykaza³a w baga¿niku 7,36 g am-
fetaminy i 30 kg tytoniu bez pol-
skich znaków akcyzy. 36-latek
z £odzi (ju¿ karany za przestêpstwa
narkotykowe), zosta³ zatrzymany.
Grozi mu do 3 lat wiêzienia.

Napad
W Anielinie, gmina £aniêta, czte-
rech napastników wyrwa³o drzwi
wej�ciowe do budynku mieszkalnego
i zaczê³o biæ �pi¹cego w³a�ciciela

posesji. Sprawcy wybili szybê,
poprzewracali meble i uciekli. W³a-
�ciciel dozna³ urazu twarzy, a straty
wynios³y oko³o tysi¹c z³otych.
Policjanci ujêli 4 mieszkañców
gminy: 16, 20, 21 i 25-latka, którzy
po spo¿yciu alkoholu wracaj¹c do
domu postanawiali �siê zabawiæ�
kosztem samotnego 49-latka. Trójce
doros³ych grozi 5 lat wiêzienia,
a nieletnim zajmie siê s¹d rodzinny.

Kierowca... nieznany?!
W £aniêtach kieruj¹cy Oplem Vec-
tr¹ zjecha³ do rowu. Ranne zosta³y
2 osoby, 17 i 33-latek. Rannych
(jeden z obra¿eniami klatki piersio-
wej, a drugi z urazem g³owy), prze-
wieziono do kutnowskiego szpitala.
Kierowca i pasa¿er  - oddalili siê
z miejsca wypadku. 19-latek mia³
1,2 promila alkoholu we krwi,
a  24-latek - 2,5. Nie wiadomo kto
z uczestników kierowa³ pojazdem.

Samochodowe kradzie¿e
W Kro�niewicach, z terenu targo-
wiska przy ulicy Targowej, z nie-
zamkniêtego samochodu z³odziej
ukrad³ saszetkê z zawarto�ci¹
dokumentów: dowodu osobistego
prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
W Kutnie, przy ulicy Witosa, z nie-
zamkniêtego samochodu z³odziej
skrad³ torebkê damsk¹ z zawarto-
�ci¹ portfela, dokumentów, 200 z³o-
tych, karty bankomatowej i telefo-
nem Samsung. Straty 440 z³otych.

W Kutnie, przy ulicy Wojska Pol-
skiego, z³odziej ukrad³ z baga¿nika
samochodu VW Golf skrzynki
z narzêdziami. Straty - 500 z³otych.

Dealer?
W Kutnie, na ulicy Podrzecznej,
policjanci zatrzymali 25-letniego
mieszkañca, który podczas legity-
mowania podejrzanie siê zachowy-
wa³. Okaza³o siê, ¿e w kieszeni
spodni mia³ 0,73 g amfetaminy.
Grozi mu do 3 lat pozbawienia
wolno�ci.

Internetowy przekrêt
W Obidówku, gmina Kutno, miesz-
kanka gminy za po�rednictwem
portalu internetowego zakupi³a ka-
binê prysznicow¹ za kwotê 1400
z³otych i do chwili obecnej jej nie
otrzyma³a.

Z³odziejski cyklosport
W ¯ychlinie, przy ulicy £¹kowej,
z³odziej po �wywaleniu�drzwi do
piwnicy skrad³ rower Grant. Straty
wynios³y 800 z³otych.

Skutek nieuwagi
W ¯ychlinie, przy placu 29 Listo-
pada, z³odziej, z niezamkniêtego
mieszkania ukrad³ portfel z zawar-
to�ci¹ dowodu osobistego i legity-
macji rencisty.

Manko w sklepie...!?
W K¹tach, po wyrwaniu rolety oraz
skrzyd³a w drzwiach, z³odziej
dosta³ siê do wnêtrza sklepu wielo-

bran¿owego, sk¹d ukrad³ 10 opa-
kowañ herbaty, 10 zapalniczek, 15
baterii R6. Straty o ³¹cznej warto�ci
wynios³y ponad 4 tysiêcy z³otych.

Wakacyjno-letnie pod-
sumowanie
W okresie urlopowym, w powiecie
kutnowskim, stan bezpieczeñstwa
utrzyma³  siê na poziomie ub. roku.
Zanotowano 34 wypadki bez ofiar
�miertelnych, a w roku 2014 - 35
wypadków, w których �mieræ po-
nios³y 2 osoby. By³o mniej zdarzeñ
drogowych (2015 - 43, 2014 - 52).
Zatrzymano 60 kierowców po alko-
holu, skontrolowano 17 autokarów
z transportem zbiorowym na letni
wypoczynek. Zanotowano mniej
kradzie¿y (2015 - 53, 2014 - 60)
i  kradzie¿y z w³amaniem (2015 - 21,
2014 - 35), wzros³a  liczba uszko-
dzeñ mienia (2015 - 22, 2014 - 15).
Policjanci ujawnili 15 nieletnich
(poni¿ej 18 lat) pod wp³ywem al-
koholu i skontrolowali 112 sklepów
pod k¹tem sprzeda¿y alkoholu
nieletnim.

Bez dokomentów
63-letniego kierowcê PKS-u
zatrzymano w Dobrzelinie, przy
ulicy Jagie³³y, po anonimowym
zg³oszeniu na policjê. W jego
organizmie wykryto 0,8 promila
alkoholu. Nie mia³ przy sobie
dowodu rejestracyjnego ani polisy
OC. S¹d odebra³ mu prawo jazdy.

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 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 w³asno-
�ciowe 58 m2, przy ul. Wyszyñ-
skiego, IV p., cena 170 000 z³.
Tel. 608-423-269
Zamieniê mieszkanie komunalne
(2 pokoje, z aneksem kuchen-
nym) na pokój z kuchni¹ w cen-
trum Kutna, ¯ychlina lub
Dobrzelina. Tel. 604-254-132
Zamieniê mieszkanie w³asno-
�ciowe 63,8 m2 na 3 pokoje
z kuchni¹ + ³azienka i WC. Tel.
24 254-93-47
Zamieniê mieszkanie w³asno-
�ciowe 63,8 m2 na domek jed-
norodzinny. Tel. 24 254-93-47
Sprzedam dom piêtrowy w Kro-
�niewicach. Tel. 663-495-985
Sprzedam tanio srebrne numi-

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

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

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

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

Tel. 609-107-203

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista angiolog
Zbigniew Klimczak.
Doktor wykonuje badanie
USG Doppler ¿y³ koñczyn

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68, 609-727-500

zmaty próby 999,9 w ³adnych
pude³kach. Seria �Wielcy Polacy�.
Tel. 604-254-132
Sprzedam kwaterê pojedyncz¹
na cmentarzu w Kutnie. Tel.
695-765-225



13POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 18/415 • 24 WRZEŚNIA 2015 R.

¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka Baseball

Seniorzy Miejskiego Klubu Sportowego �Stal� Baseball i Softball, którzy
zajmowali pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej w ekstralidze, rozpo-
czêli play offy od wygranych meczów (gra siê do trzech zwyciêstw).
W dwóch spotkaniach pokonali siln¹ ekipê �Dêby� Osielsko 9:3 i 16:6.
Brawo! Graj¹cym trenerem i zarazem kapitanem zespo³u jest Mariusz
Grzanowski, a kierownikiem dru¿yny �niezmordowany� dzia³acz na rzecz
kultury fizycznej Stanis³aw Wasielewski. Nale¿y podkre�liæ, ¿e swoje
sukcesy seniorzy zawdziêczaj¹ tak¿e trenerowi Andrzejowi Pietrzakowi,
który treningi prowadzi wspólnie z juniorami. To nale¿y doceniæ! W meczu
z Osielskiem ca³a kutnowska dru¿yna zas³u¿y³a na du¿e s³owa uznania za
bardzo dobr¹ grê.
W trzecim spotkaniu kutnianie odnie�li w Osielsku wygran¹ 7:1 i awan-
sowali do fina³u mistrzostw Polski. Brawa dla zespo³u! Ca³y mecz roze-
gra³ na pozycji miotacza Kuba Kolasiñski.

UDANY START „KUTNA”
Praktyczne przygotowanie do sezonu 2015/2016 w Tauron Basket Lidze
sympatyczni kutnianie rozpoczêli dwumeczem z czo³owym zespo³em
I ligi PZKOSZ Legi¹ Warszawa (bez udzia³u publiczno�ci). I w stolicy,
i w Kutnie nasi byli lepsi, chocia¿ spotkania by³y wyrównane.

Legia Warszawa - Polfarmex Kutno 69:77
(w kwartach: 16:4, 26:20, 19:27, 8:26)

�Kutno�: Mateusz Bartosz 13, Bart³omiej Wo³oszyn 13 (3x3), Kevin John-
son 12, Grzegorz Grochowski 10, Micha³ Gabiñski 9, Josh Parker 9 (2x3),
Jaros³aw Zyskowski 8, Marian Malczyk 3, Jacek Jarecki 0.

Polfarmex Kutno - Legia Warszawa 68:64
(w kwartach: 24:20, 16:13, 16:19, 12:12)

�Kutno�: Jarecki 17, Zyskowski 12, Wo³oszyn 11, Bartosz 8, Johnson 8,
Parker 3, Grochowski 5, Gabiñski 5, Malczyk 1. Grali te¿ juniorzy:
Szymon Pawlak, Maciej Poznañski, January Sobczak.

„LEGIA” POLEGŁA

Grupa wspania³ych cheerleaderek �Polfarmex Dance Team� bardzo piêknie
zaprezentowa³a siê w tym mie�cie nad Brd¹. Nasze utalentowane tancerki
swoje umiejêtno�ci prezentowa³y w trakcie przerw meczów bêd¹cych ostat-
nim sprawdzianem polskiej reprezentacji przed mistrzostwami Europy
w baskecie mêskim we Francji. W Bydgoszczy podopieczni trenera Mike
Taylora wygrali wszystkie trzy mecze - z Belgi¹, Islandi¹ i Libanem (asy-
stentem coacha Taylora jest dyrektor generalny KKS Pro- Basket Kutno
SA Krzysztof Szablowski), a kutnowskie dziewczêta wystêpowa³y w sk³adzie:
Anna Kapu�ciñska, Marika Or³owska, Aleksandra Betliñska, Amanda
Kubiak, Klaudia Kostrzewska, Julia Ochmañska, Marika Bojakowska,
Anna Daria Zieliñska, Aleksandra Grzesikowska, Klaudia Kurzyñska.
Grupa �Polfarmex Dance Team� zadebiutowa³a przed kutnowsk¹, znako-
mit¹ publiczno�ci¹ podczas ubieg³orocznego IX Turnieju Koszykówki
Mêskiej �O Ró¿ê Kutna�. Trenerem zespo³u jest Judyta Witkowska, a jej
asystentem - £ukasz Grobelniak.

KUTNIANKI W BYDGOSZCZY

Na ulicy Piotrkowskiej w £odzi zorganizowano turniej w kategorii U-18
mê¿czyzn. Podopieczni trenera Jacka Filiñskiego - basketowa trójka: Adam
Filiñski, Jakub Szymczak, Hubert Lewandowski i Szymon Pawlak - byli
niepokonani. W eliminacjach dru¿yna UKS M-G SZS ¯ychlin pokona³a:
�Zero Amatorki� Wo³omin 16:13, �Ósemkê� Skierniewice 21:18, �Eme-
rytów z Ochoty� Warszawa 17:15. W pó³finale ¯ychlinianie jeszcze raz
zwyciê¿yli zespó³ z Wo³omina. Tym razem 14:3, a w finale pokonali Ósemkê
Skierniewice 16:8. Warto dodaæ, ¿e ekipa z grodu nad S³udwi¹, któr¹
prowadzi wspania³y selekcjoner i znawca sportu Jacek Filiñski w tym
sezonie letnim zajê³a I miejsce w Rac³awickim Festiwalu Sportu, II lokaty:
w £ódzkiej Basketmanii, w Turnieju Streetballu w Gorzowie Wielkopol-
skim, w kaliskim Streetballu oraz III miejsce w Opolskim Turnieju Stre-
etballu. Gratulujemy!

„ŻYCHLIN” WYGRYWA W ŁODZI

Powstali niedawno, ale dzia³aj¹ intensywnie. W sk³ad �old boysów� wchodz¹
byli �wietni futboli�ci �Czarnych�, �Stali�, MKS-u oraz ich przyjaciele.
Spotykaj¹ siê, rozgrywaj¹ mecze, trenuj¹ i nawi¹zuj¹ kontakty - nie tylko
sportowe - z osobami, które maj¹ podobne zainteresowania. Funkcjonuj¹,
oczywi�cie spo³ecznie. Opiekunem dru¿yny jest Marian Czerwiñski,
a kierownikiem i trenerem Piotr Paradowski. Funkcjê kapitana zespo³u
pe³ni Marek Kowalski. Poza tym team �starszych panów� tworz¹�:
£ukasz Kubiak, Jacek Kenska, Waldemar £ustyñski, Micha³ Janakowski,
Robert Kornacki, Dariusz D¹browicz, Arkadiusz Stañczyk, Jacek Cze-
kalski, Przemys³aw Chmurski, Tomasz Walczak, Krzysztof Kotkowski,
Jacek �widerski, Roman Olczyk, Wojciech Iwiñski, Rados³aw Saganiak,
Piotr Studziñski, Nikodem Sobczak, Pawe³ Szczepanik. W ostatnich
meczach osi¹gnêli rezultaty; z Astr¹ Zduny 8:1 po golach: Tomasza
Walczaka 4, Wojciecha Iwiñskiego 3 Piotra Paradowskiego; z Emitem
¯ychlin (B klasa): 2:1 (Wojciech Iwiñski, Arkadiusz Stañczyk) oraz 5:4
(Wojciech Iwiñski 2, Tomasz Walczak 2, Micha³ Janakowski 1). Podczas
41 edycji �wiêta Ró¿y kutnianie zagrali mecz Expomem Kro�niewice.
By³o to bardzo ciekawe widowisko i mimo zimna stoj¹ce na dobrym
poziomie. W zespole Expomu grali: Marek Wietrzyk (wspania³y mana-
ger sportu i fanatyk pi³ki no¿nej) Tomasz Walczak, Filip Kalinowski, Rafa³
Wiêcek, Marian £ukomski, Daniel Wi�niewski, £ukasz Rzetelski,
Przemys³aw Domañski, Krzysztof Kacprowicz, Pawe³ Kamiñski, Marcin
Wietrzyk, £ukasz Salomon, Sebastian Tomczak, Micha³ Szadkowski, Rafa³
Adriañczyk, Bart³omiej Andrzejczak, Adrian Usdrowski. Mecz zakoñczy³
siê remisem 2:2 (1:1), a bramki dla �Kutna� zdobyli: Tomasz Walczak
i Micha³ Janakowski; dla kro�niewickiego Expomu - Sebastian Tomczak,
£ukasz Rzetelski. Podziwiamy dzia³alno�æ pi³karskich mastersów Kro-
�niewic i Kutna!

KUTNOWSCY MASTERSI

Podopieczni trenera Jacka Kud³y brali udzia³ w VII Otwartych Mistrzo-
stwach Aleksandrowa £ódzkiego. B³a¿ej Wilanowski w biegu na 600 m
osi¹gn¹³ czas 1.34.78 min. (rekord ¿yciowy) i zaj¹³ V miejsce. IV lokatê
zajê³a Marta Budner, która w skoku w dal mia³a 4,78 m i w kuli (3 kg)
752 cm. W kategorii m³odzik: Bartosz Ruszkowski uzyska³ 517 cm
w skoku w dal oraz 13.17 s na 100 m; Mateusz Stêpniak - 12.97 s na 100 m
i 828 cm w pchniêciu kul¹ (5 kg); Jakub Grams - 1.48.23 min na 600 m.
Poza konkursem startowali tak¿e kutnowscy juniorzy. Piotr Kowalski na
300 m pp³ mia³ 40.79 s, Adrian Jarosiñski - 175 cm w skoku wzwy¿,
Izabela Drabik - 14.26 s na 100 m, 21,91 w rzucie oszczepem i 135 cm
w skoku wzwy¿, Sandra Kucharska - 140 cm w skoku wzwy¿ i 846 cm
w pchniêciu kul¹ (3 kg).

DOBRE WYNIKI „DZIEWIĄTKI”
Lekkoatletyka

Na stadionie AZS-u w £odzi rozegrano miêdzywojewódzkie mistrzostwa
m³odzików bêd¹ce eliminacjami do mistrzostw Polski - Ma³y Memoria³
Janusza Kusociñskiego. �wietnie zaprezentowa³ siê w nich podopieczny
Jacka Kud³y B³a¿ej Wilanowski, który zaj¹³ trzecie miejsce w biegu na
1000 m z czasem 2.44.00 min. Zawodnik UKS �Dziewi¹tka� Kutno usta-
nowi³ nowy rekord ¿yciowy (poprawa o 9 sekund!).

BRĄZ BŁAŻEJA

Dwa niezwykle presti¿owe turnieje - i to z udzia³em dru¿yn z renomowanych
w naszym kraju regionów koszykówki - zakoñczy³y siê wygran¹ zespo³ów
z naszego miasta. Ekipy z najwiêkszego kutnowskiego stowarzyszenia
basketu wypad³y w nich znakomicie. W Koszalinie odby³ siê Turniej
o Puchar Prezydenta tego miasta. Wziê³y w nim udzia³ dru¿yny z polskiej
ekstraligi: AZS Koszalin (w minionym sezonie Tauron Basket Ligi V miejsce),
Energa Czarni S³upsk (III miejsce w TBL), King Wilki Morskie Szczecin
(XIII lokata w TBL) i kutnowski �Polfarmex�. Podopieczni trenera Jaro-
s³awa Krysiewicza i jego asystenta Wojciecha Walicha odnie�li triumf we
wszystkich swoich meczach pokazuj¹c, ju¿ przed rozgrywkami mistrzow-
skimi sezonu 2015/2016, wysok¹ formê. Turniej rozpoczêli od wygrania
z faworytem turnieju AZS-em Koszalin 71:58 (w kwartach: 31:11, 12:16, 19:17,
17:14). W tym meczu punkty dla Naszych zdobyli: Michael Frasier 16,
Jaros³aw Zyskowski 14, Adonte Joshua Parker 12, Grzegorz Grochowski
10, Kevin Johnson 6, Bart³omiej Wo³oszyn 5, Mateusz Bartosz 4, Jacek
Jarecki 4. Nastêpnie kutnianie pokonali King Wilki Morskie Szczecin
77:73 (w kwartach: 21:20, 22:13, 11:13, 23:30) po punktach: Parkera 16,
Wo³oszyna 15, Johnsona 10, Zyskowskiego 8, Frasiera 8, Bartosza 7,
Jareckiego 6, Grochowskiego 3, Marcina Malczyka 2, Micha³a Gabiñ-
skiego 2. W decyduj¹cym spotkaniu o wygranie koszaliñskiego turnieju
�Polfarmex� zwyciê¿y³ utytu³owan¹ Energê Czarnych S³upsk 69:67
(w kwartach: 24:15, 13:21, 14:15, 18:16). Punktowali dla �Kutna�:
Jarecki 4, Grochowski 7, Wo³oszyn 18, Gabiñski 4, Bartosz 2, Frasier 5,
Parker 14, Zyskowski 6, Johnson 9. Uzupe³nieniem wielkiego sukcesu
�Polfarmexu� w Koszalinie jest przyznanie MVP Parkerowi! W hali spor-
towej Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie rozegrano V Ogólnopolski
Turniej Koszykówki M³odziczek rocznika 2002 i m³odszych �Sirmax Cup
2015� o Puchar Prezydenta Miasta Kutna. Uczestnikami tego trzydnio-
wego turnieju by³y dru¿yny: PTK Pabianice, GKS M³ode Lwy Gdañsk,
MUKS Piaseczno, UKS �Siódemka� Sopot, UKS �Trójka� ¯yrardów
i KKS Pro-Basket �Sirmax� Kutno. Rozegrano ³¹cznie 15 meczów. Kut-
nianki (trener Adam Paw³owski, asystentka Marta Nied�wiecka) pokona-
³y wszystkie swoje przeciwniczki. Zwyciê¿y³y: Pabianice 32:19 (8:8, 8:4,
10:3, 6:4); ¯yrardów 35:19 (4:5, 10:6, 4:7, 17:5); Sopot 28:22 (11:9, 5:2,
7:9, 5:2); Gdañsk 44:16 (18:8, 7:4, 9:2, 10:2) i w wielkim finale Piaseczno
31:23 (8:3, 6:4, 7:6, 10:8). Sympatyczne zwyciê¿czynie z Kutna gra³y
w sk³adzie ( w nawiasie zdobyte ³¹cznie punkty): Justyna Kozarska (26),
Julia Myszkowska - kapitan dru¿yny - (36), Sara Kubiak (19), Julita
Ambroziak (8), Julia Brewiñska (0), Kinga Stasinowska (7), Iga Wo�niak
(27), Zuzanna Sikorska (6), Dorota Ferensztajn (6), Milena Budner (0),
Zuzanna Janczak (2), Natalia Pietrzak (31),Ma³gorzata Jab³oñska (2). MVP
Turnieju zosta³a wybrana Julia Myszkowska, a do pierwszej pi¹tki Iga
Wo�niak. Za zawodniczkê numer jeden dru¿yny kutnowskiej uznano Nataliê
Pietrzak. Turniej by³ �wietnie zorganizowany przez KKS Pro-Basket Kutno,
który znakomicie reprezentowa³ trener Adam Paw³owski. Ka¿da dru¿yna
otrzyma³a pami¹tkowe puchary i s³odycze oraz koszulki turniejowe (spon-
sor - �Sirmax�). By³y te¿ indywidualne wyró¿nienia. Wrêczali je: prezes
KKS Pro-Basket Kutno S.A. Mariusz Pi¹tek, uznany dzia³acz na rzecz
koszykówki i szef sponsorów Jacek Sikora oraz Wojciech Waryszewski
- �Sirmax� Kutno. W�ród sêdziuj¹cych z £ZKOSZ by³ Arkadiusz Psurski,
jeden z najm³odszych arbitrów koszykówki w regionie ³ódzkim. Otwarcia
imprezy dokona³ wiceprezydent m. Kutna Jacek Boczkaja. Panowa³a na
widowni i poza ni¹ wspania³a, przyjazna atmosfera. Nawi¹zywano liczne
znajomo�ci. Kibicowa³y ca³e rodziny. Przyjemnie by³o s³uchaæ kultural-
nego dopingu chocia¿by grupy kutnian z radn¹ powiatow¹ Miros³aw¹ Gal-
Grabowsk¹ na czele, sympatyzuj¹cej zespo³owi z Gdañska, bo tam gra³a
jej kuzynka (rodem z Kutna) Marysia Sierputowska. I to jak gra³a! Sport
³¹czy i tak trzymaæ!

Pi³ka no¿na

W kolejnej fazie Pucharu Polski regionu ³ódzkiego podopieczni trenera
S³awomira Ryszkiewicza i kierownika Andrzeja Królaka grali w �winicach
Warckich z miejscowym LKS, czo³owym zespo³em A klasy ³ódzkiej.
Kutnianie zrobili sobie �wietny �sparing� strzelecki.

LKS �winice Warckie - KS Sand Bus Kutno 0:13 (0:5)
Bramki dla �Kutna�: Piotr Michalski 4, Kamil Zagajewski 4 oraz Gracjan
Sobczak, Piotr Kierus, Mariusz Jakubowski (karny), Micha³ Wietrzyk
i gol samobójczy.
Na ciê¿kim gruncie Parzêczewa ktnianie zas³u¿enie pokonali - w pi¹tej
kolejce V ligi - miejscowego �Or³a.

Orze³ Parzêczew - KS Sand Bus Kutno 1:3 (0:1)
Bramki: 0:1 - Piotr Michalski (42), 1:1 - £ukasz Olczyk (46), 1:2 - Mi-
chalski (53), 1:3 - Bartosz Kaczor (88).

KS Sand Bus Kutno - Start Brzeziny 4:2 (2:0)
Nie by³ to za dobry mecz gospodarzy, ale zwyciêzców ponoæ siê nie os¹dza.
Bramki dla KS zdobyli: 1:0 - Mariusz Jakubowski (10), 2:0 - Kamil Zaga-
jewski (18), 3:0 - Gracjan Sobczak (54), 4:0 - Bartosz Kaczor (61, karny).

„KUTNO” WYGRYWA

ZWYCIĘSKI KKS PRO−BASKET

Koszykówka

By³ on organizowany ju¿ po raz dziesi¹ty. W tych jubileuszowych, miê-
dzynarodowych zawodach wziê³y udzia³ cztery dru¿yny: BC Previdza
(wicemistrz ekstraklasy ze S³owacji), KK Siauliai (ekstraliga Litwy),
Asseco Gdynia (7 zespó³ TBL) i Polfarmex Kutno (10 dru¿yna TBL).
Imprezê, która cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem,  otworzyli: Mie-
czys³aw Wo�ko - sponsor tytularny �Polfarmex� S.A. i wiceprezydent
m. Kutna Zbigniew Wdowiak. W przerwach tañczy³a grupa �Polfarmex
Dance Team�, która swoimi umiejêtno�ciami zagrzewa³a wszystkie
teamy do walki o jak najlepsze miejsca. Organizatorem X Turnieju �O Ró¿ê
Kutna� - by³ KKS �Pro-Basket� Kutno. Asseco Gdynia-KK Siauliai 61:70
(w kwartach: 11:25, 18:20, 14:11, 18:14). Najwiêcej punktów zdobyli:
dla Litwinów Dave Dudziñski 23 i Assem Marei 15; dla Asseco - Piotr
Szczotka 14 i Jakub Parzeñski 12. Polfarmex Kutno-BC Previdza 69:63
(w kwartach: 18:12, 17:13, 16:17, 18:21). �Kutno�: Jacek Jarecki 0,
Grzegorz Grochowski 5, Marcin Malczyk 7 (2x3), January Sobczak 0,
Bart³omiej Wo³oszyn 19 (3x3), Micha³ Gabiñski 11, Mateusz Bartosz 0,
Michael Fraser 4, Joshua Parker 9, Jaros³aw Zyskowski 14 (2x3), Kevin
Johnson 0. W meczu o III miejsce BC Previdza - Asseco Gdynia 73:82
(w kwartach: 20:17, 16:11, 19:31, 18:23). Dla �Previdzy�: Svetozar
Stamenkoviè 20, a dla Asseco - Sebastian Kowalczyk 25 (5x3). Kutnowski
X Turniej �O Ró¿ê Kutna� wygra³a dru¿yna KK Siauliai z Litwy, która
zwyciê¿y³a �Polfarmex� Kutno. �Polfarmex� Kutno-KK Siauliai 58:71
(w kwartach: 15:14, 8:23, 14:14, 21:20). �Kutno�: Jarecki 2, Grochowski 8
(2x3), Malczyk 0, Wo³oszyn 5, Gabiñski 4, Bartosz 2, Fraser 5, Parker 17
(4x3), Zyskowski 8, Johnson 7. Dla litewskiego zespo³u (mistrz Ligi Ba³-
tyckiej 2014) najwiêcej: Paulius Dambrauskas 17 (3x3) i Mike Scott 14.
Okoliczno�ciowe puchary, przy aplauzie znakomitej widowni, wrêczali
prezesi KKS Pro-Basket Kutno - Mariusz Pi¹tek, S.A. i S³awomir Erwiñski.
MVP Turnieju zosta³ Dave Dudziñski. Obecny na finale dyr departamentu
gier PZKOSZ komentator meczów basketu mêskiego w Polsacie Sport
News Adam Romañski, zapowiedzia³ - realizacjê w tym programie
telewizyjnym meczu III kolejki TBL (z Kutna); Polfarmex Kutno - AZS
Koszalin 24 pa�dziernika!

TURNIEJ O RÓŻĘ KUTNA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 415

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: H1-A4-E8-J9-E13, C7-M3-K3-L12-I4
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. Wiano A-7. �... Da Vinci�, bestselerowa powie�æ
Dana Browna B-9. Znany od lat wêgierski zespó³ muzyczny
(�Dziewczyna o per³owych w³osach�) C-1. �... na dobranoc�
z repertuaru M. Fogga D-9. G³ówny klawisz na klawiaturze kom-
putera E-1. Bajkowy przyjaciel Gerdy porwany przez Królow¹
�niegu E-5. Harcerski przy mundurze G-1. �I tak siê trudno ...�
piosenka Szpilmana z repertuaru Reny Rolskiej I-1. �... ludzi umar-
³ych - filmowy dramat Cz. Petelskiego z akcj¹ w Bieszczadach
I-6. Stoi w gara¿u J-9. Tradycyjny strój górniczy K-1. Cz³owiek,
który nielegalnie zagarn¹³ w³adzê L-9. Rezultat M-1. Gatunek
wielkich mrówek M-5 Azotan srebra.

Pionowo: 1-A. Znak po pêpowinie 1-I. Przep³ywa przez Socha-
czew 2-E. Sok z aloesu 3-A. Wierch w Tatrach Zachodnich (1539 m)
3-I. Byæ mo¿e siê znajdzie 4-F. Konkurent Radia Zet 5-A. Tomek
Czere�niak (Czterej Pancerni) 5-J. Niemiecki samochód 6-E.
�Ogieñ� w prze³yku 7-A. Centralna, zasadnicza czê�æ mszy 7-I.
Urywek 9-A. Robotnik portowy 9-I. Pewien przeci¹g czasu 11-A.
Waga towaru bez opakowania 11-I. Stan napiêcia psychicznego
13-A. Ukochana Filona 13-I. Opera Flotowa z imieniem w tytule.

oprac: Jerzy Ka³u¿ka

Tadeusz Drozda w Kutnie

SATYRYK I... KUCHARZ

Jest absolwentem Politechniki Wroc³awskiej; magister in¿ynier elektryk
- o specjalizacji wysokie napiêcia. Debiutowa³ w stworzonym przez siebie
i Jana Kaczmarka s³ynnym i istniej¹cym z powodzeniem do dzisiaj wro-
c³awskim kabarecie �Elita�. Wystêpowa³ w �Elicie� do roku 1976, potem
przeprowadzi³ siê do Warszawy, gdzie podj¹³ wspó³pracê z Telewizj¹ Pol-
sk¹. Przez lata jeden z najpopularniejszych showmanów i satyryków TVP.
W roku 1998 uznany przez miesiêcznik �Sukces� za najbardziej lubianego
Polaka, którego ka¿dy chcia³by zaprosiæ do domu (drugie miejsce zaj¹³
Marcin Daniec, a trzecie Jacek Kuroñ. Tadeusz Drozda jest twórc¹ wielu
programów telewizyjnych. Niedawno obchodzi³ trzydziestopiêciolecie
pracy w Telewizji Polskiej, popularny jako �Dy¿urny Satyryk Kraju� dziêki
prowadzonym przez osiem lat programowi w �Polsacie� o tym tytule.
W programie pierwszym TVP prowadzi³ przez dziesiêæ lat licencyjny ame-
rykañski program ��miechu Warte�, ale po piêæsetnym programie zrezy-
gnowa³ (!), mimo gigantycznej wrêcz ogl¹dalno�ci. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
wspomniany ju¿ jego program, w którym by³ i autorem, i prezenterem.
�Dy¿urny Satyryk Kraju� zszed³ z anteny po trzysta piêædziesi¹tym
programie (!). Najwiêkszym ostatnio sukcesem Tadeusza Drozdy by³
re¿yserowany przez niego program typu talk-show, emitowany w drugim
programie TVP w soboty o godzinie 19.00 �Herbatka u Tadka�, gdzie
zapraszane by³y najbardziej prominentne osoby naszego kraju. W programie
wyst¹pili niemal wszyscy najpopularniejsi Polacy. Zreszt¹, ten program
zaj¹³ pierwsze miejsce jako najlepszy talk-show na Festiwalu Dobrego
Humoru w Gdañsku, a Tadeusz Drozda otrzyma³ pierwsz¹ nagrodê w ple-
biscycie na najpopularniejszego artystê na tym festiwalu. Wyemitowano
blisko dwie�cie programów, a ogl¹dalno�æ programu waha³a siê od dwóch
do czterech milionów telewidzów. �Herbatkê u Tadka�, pokazuje te¿ na
swojej antenie Telewizja �Polonia�. Tygodnik �Polityka� zada³ pytanie
swoim czytelnikom, który talk show by³ wed³ug nich najlepszy i �Herbatka
u Tadka� zajê³a zdecydowanie pierwsze miejsce w�ród mê¿czyzn (32%
za) i drugie w�ród kobiet (23%). W latach 2003-2004, wed³ug badañ
OBOP-u, Tadeusz Drozda by³ najpopularniejszym artyst¹ wystêpuj¹cym
w programach rozrywkowych w Polsce. Koncertowa³ te¿ na estradzie,
a ostatni jego autorski program �Drozda i Sami Swoi� wystawiony w kino-
teatrze �Bajka� - by³ bardzo dobrze przyjêty przez publiczno�æ i krytykê.
Jesieni¹ 2008 roku prowadzi³ ponownie program �Dy¿urny Satyryk Kraju�;
tym razem na antenie telewizji TV 7 Szczecin, gdzie prezentowa³ spo-
strze¿enia na temat rzeczywisto�ci spo³eczno-politycznej. Od grudnia 2014
roku prowadzi program �Drozda na weekend� na antenie �Superstacji�.
Tadeusz Drozda jest wszechstronnym twórc¹ telewizyjnym i estradowym.
Pisywa³ cotygodniowe felietony do �Angory�, �¯ycia Warszawy�, �Super
Ekspresu� i �Nowego Dnia�. Koncertuje ci¹gle w kraju i za granic¹,
nagrywa p³yty. Jest jak do tej pory jedynym satyrykiem, który zosta³ przez
prezydenta odznaczony za ca³okszta³t osi¹gniêæ zawodowych Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Bra³ udzia³ w trzech filmach jako:
kelner w �Zaklêtych rewirach� (1975), mgr Stanis³aw Bogacki �Kome-
dianci z wczorajszej ulicy� (1986) i ... Drozda w ��wiecie wed³ug Kiep-
skich� (1999).        Jerzy Papiewski

Ten znakomity polski humorysta, komik, uniwersalny aktor oraz konfe-
ransjer go�ci³ ostatnio w naszym mie�cie podczas 41 edycji �wiêta Ró¿y,
gdzie przygotowywa³ i serwowa³ (z Exdrobem) ró¿nego rodzaju �wariacje�
z drobiem, jak: zupê kapu�cian¹ z grochem, zraziki z indyka w sosie chrza-
nowym i roladkê z kurczaka, i z konfitur¹ z ró¿y. Tadeusz Ryszard Drozda
(urodzony 3 kwietnia 1949 roku w Brzegu Dolnym) to wielki mi³o�nik
dobrej kuchni i autor ksi¹¿ki kulinarnej �Drozda, Ja smakosz�. Jego pokaz
gotowania na placu Pi³sudskiego wzbudzi³ du¿e zainteresowanie. O swojej
kulinarnej pasji mówi, ¿e najbardziej smakuje mu to... co sam sobie ugo-
tuje, bo ¿adna na �wiecie restauracja nie dogodzi mu tak smacznie jak on
chce. Nic dodaæ, nic uj¹æ!

PRZYSTANEK WOODSTOCK

Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
zaprasza

na uroczyste obchody 87 rocznicy �mierci
doktora Antoniego Troczewskiego
- Honorowego Obywatela Miasta Kutna,

które odbêd¹  siê w dniu 22 wrze�nia 2015 roku (wtorek):
- o godz. 15.30 pod tablic¹ pami¹tkow¹ przy willi dr Troczewskiego
przy ulicy 28 Listopada 4 w Kutnie - budynek Urzêdu Stanu Cywilnego.
- o godz. 16.00 na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie przy grobie Doktora.

Ko�ció³ Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej ser-
decznie zaprasza mieszkañców Kutna i okolic na program zdrowotny
- pt. �Krêgos³up w stresie przyczyn¹ naszych dolegliwo�ci� - w dniach
26 i 27 09. 2015 r., w sobotê i w niedzielê o godz. 16.00. Wstêp Wolny!
Skorzystaj sam i przeka¿ innym! Przyjd� na te spotkania, które bêd¹
odbywa³y siê w Centrum Organizacji Pozarz¹dowych w Kutnie,
ul. Wyszyñskiego 11a.
Wspó³organizatorem programu jest Polskie Stowarzyszenie �Zdrowa
Rodzina� i Chrze�cijañska S³u¿ba Charytatywna.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie: 24 428-03-72.

Z wyrazami szacunku pozostaje... Pastor Wojciech Stelmach

Jak to jest z uchod�cami?
W Polsce, w o�rodkach dla cudzo-
ziemców przebywa zaledwie...
1292 uchod�ców. Blisko 2500 cu-
dzoziemców korzysta ze �wiadczeñ
poza o�rodkami (1984 - Ukraiñców,
1159 - Rosji - gros Czeczeñców,
177 - Gruzinów - 132 z Syrii, 108
z Kirgistanu, 43 - z Bia³orusi i 40
z Armaenii). W 2012 r. przyjecha³o
do Polski a¿ 830 tysiêcy Ukraiñ-
ców, ale nie po status uchod�cy,
tylko - po pracê.              Jan Widz

Jubileusz Izby
Regionalna Izba Gospodarcza
w Kutnie, 22 pa�dziernika w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca �wiêtuje
jubileusz XX-lecia dzia³alno�ci.

Morskie Oko-Hel
Z Morskiego Oka na Hel, czyli 752
kilometry, biegnie Przemys³aw
Ignaszewski w akcji �Tort urodzi-
nowy dla Gosi�. To pomoc dla
niepe³nosprawnej siostrzenicy, a na
Hel dobieg³ 19 wrze�nia, w dniu jej
osiemnastych urodzin.

ZAPROSZENIA
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Rozpocz¹³ je koncert w wykonaniu orkiestry dêtej OSP z Kutna. Po kon-
cercie odprawiona zosta³a uroczysta msza �wiêta pod przewodnictwem
ksiêdza arcybiskupa dr. Wac³awa Depo, metropolity czêstochowskiego.
W obchodach rocznicowych uczestniczyli miêdzy innymi: biskup ³owicki
Andrzej Franciszek Dziuba, biskup senior Alojzy Orszulik oraz przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych z terenu powiatu kutnowskiego.

KORONACYJNA ROCZNICA

Znów pojechali�my do muzeum by³ego niemieckiego obozu zag³ady
Kulmhof w Che³mnie nad Nerem.  Tam  kolejni kutnowianie obejrzeli
miejsce, gdzie podczas II wojny �wiatowej zamordowano 8.000 ¯ydów -
mieszkañców Kutna i okolic. Byli z nami harcerze z kutnowskiego hufca
ZHP, m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego oraz
mieszkañcy Kro�niewic. W ciszy s³uchali�my historii obozu zag³ady opo-
wiadanej przez przewodników. W imieniu mieszkañców Ziemi Kutnow-
skiej, pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym kutnowskich ¯ydów, wi¹zankê
bia³o-czerwonych kwiatów z³o¿yli harcerze. Uczestniczyli�my tak¿e w
uroczysto�ciach upamiêtniaj¹cych pomordowanych Polaków, ¯ydów i
Cyganów w niemieckim Obozie Zag³ady Kulmhof w Che³mnie nad Ne-
rem. Uroczyst¹ mszê �w. w intencji Pomordowanych w obozie i ofiar II
wojny �wiatowej odprawi³ Ordynariusz Diecezji W³oc³awskiej biskup
Wies³aw Mering. W uroczysto�ciach uczestniczy³a tak¿e oficjalna dele-
gacja miasta Kutna, która z³o¿y³a kwiaty pod pomnikiem ofiar. Na monu-
mencie upamiêtniaj¹cym prawie 200.000 ofiar Zag³ady w Lesie Rzuchow-
skim umieszczony jest, z daleka widoczny, napis PAMIÊTAMY. My,
mieszkañcy Kutna i Ziemi Kutnowskiej pamiêtamy i chcemy pamiêtaæ!
Wyjazd do Kulmhof zosta³ zorganizowany przez Towarzystwo Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej w ramach realizowanego projektu �Na krawêdzi pa-
miêci� rzecz o zag³adzie kutnowskich ¯ydów�, który jest finansowany
przez Stowarzyszenie ¯ydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz pre-
zydenta miasta Kutno.      Bo¿ena Gajewska

PAMIĘTAMY

Dziêki uprzejmo�ci prezydenta miasta Kutna na kutnowskim lotnisku przy ulicy
£¹koszyñskiej odby³y siê pierwsze zawody w sportach lotniczych � Ogólno-
polskie Zawody Makiet Lataj¹cych Samolotów w klasach F4C, F4G, F4H, F4H/P.
Loty odbywa³y siê pod auspicjami FAI (Miêdzynarodowej Federacji Lotni-
czej), Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz Aeroklubu Polskiego (Polskiego
Zwi¹zku Sportów Lotniczych). Bezpo�rednim organizatorem by³ blisko zwi¹-
zany dzia³alno�ci¹ lotnicz¹ z naszym miastem Aeroklub W³oc³awski. Na zawody
do Kutna przyjecha³a rekordowa ilo�æ zawodników � 25. Mogli�my obserwowaæ
na ziemi i w powietrzu modele samolotów, pocz¹wszy od historycznego
Bristol�a do wspó³czesnego odrzutowego Jak�a-130. Pokaz i loty modeli w wy-
konaniu czo³ówki polskich modelarzy zakoñczy³y siê w niedzielê 30 sierpnia
i przynios³y du¿y sukces kutnowskim zawodnikom. Pierwsze miejsce w klasie
F4H modelem �Giles 202�zdoby³ najlepszy kutnowski modelarz, wielokrotny
Mistrz Polski Marek D¹browski. Najlepszy w klasie F4H/P  modelem �Zlin 50L�
okaza³ siê mieszkaj¹cy obecnie w Warszawie kutnianin Wojciech Modrzejewski.
W klasie F4C � zwyciê¿y³ Robert Makowski z Aeroklubu Poznañskiego
modelem �Furnier�. W klasie F4G � pierwsze miejsce zaj¹³ Grzegorz Biela
z Aeroklubu Warszawskiego modelem �Jabiru�. Organizator sk³ada podziêko-
wanie wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê oraz licznie przyby³ym
na lotnisko kibicom obserwuj¹cym zawody.             Micha³ Wójcik

LOTNISKO W KUTNIE

10 wrze�nia 2015 roku w Lesie Rzuchowskim spotkali wszyscy ci, którzy
pamiêtaj¹ o dwustu tysi¹cach ofiar Holocaustu w obozie zag³ady w Kulmhof.

BITWA NAD BZURĄ

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Mszê koncelebrowali ksiê¿a: Rafa³ Wi�niewski, proboszcz parafii
Mêczenników Kutnowskich oraz Jerzy Swendrowski, dziekan kutnowski,
który wyg³osi³ homiliê. W drugiej czê�ci spotkania, po zakoñczonej mszy
�wiêtej, wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak przypomnia³ co wa¿-
niejsze wydarzenia walk nad Bzur¹ jakie prowadzili ¿o³nierze polscy
z wojskami niemieckimi. W historii znane s¹ te¿ pod nazw¹ Bitwy pod
Kutnem. Oklaskami przyjêto fakt mianowania na wy¿szy stopieñ woj-
skowy pu³kownika Remigiusza Wi�niewskiego (do niedawna podpu³kow-
nika), znanego wielu mieszkañcom Kutna dyrektora I LO PUL. Aktu wrê-
czenia nominacji dokonali: pu³kownik Zalewski z Departamentu Kadr
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz podpu³kownik Sawicki, zastêpca
szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z £odzi. Apel pamiêci popro-
wadzi³, ju¿ pu³kownik, Remigiusz Wi�niewski. Posterunek honorowy,
przed tablic¹ gen. Tadeusza Kutrzeby, wystawi³ 1 Dywizjon Lotniczy
z Le�nicy Wielkiej. Poszczególne delegacje sk³ada³y pod tablic¹ wi¹zanki
kwiatów. Na koniec wys³uchano krótkiego koncertu piosenek wojsko-
wych w wykonaniu uczniów PSM z Kutna.           /A.B./




