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Koncertem w wykonaniu 33-osobowej m³odzie¿owej orkiestry dêtej z powiatu lipskiego (Niemcy) rozpoczêto spotkanie
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie. Ustanowiono je 27 kwietnia 1972 roku,
(od 1982 r. pod nazw¹ Dnia Edukacji Narodowej). Prezydent miasta Zbigniew Burzyñski powita³ przyby³ych tu nauczycieli
kutnowskich szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Miêdzy innymi ¿yczy³, wyró¿nionym nagrodami, zdrowia
i satysfakcji z wykonywanego zawodu i samych sukcesów.    (ci¹g dalszy - strona 3)

DZIĘKUJEMY

Tego jeszcze nie by³o

SUKCES „PINI”
W pawilonie 6A, stoisko 50

MIÊDZYNARODOWYCH
TARGÓW POZNAÑSKICH �POLAGRA�

wystawi³o siê kutnowskie Pini Polonia Sp. z o.o.

NIESAMOWITE!
SENSACJA!

A¿ siedem produktów nagrodzono Z³otymi Medalami:

Parówki wieprzowe PIERO
Szynka wieprzowa bez ko�ci kulka
Karkówka tradycyjna
Szynka tradycyjna
Salami w³oskie
Szynka w³oska Piero
Schab tradycyjny

(ci¹g dalszy - strona 5)
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SPACERKIEM PO KUTNIE
Dni seniora
W pi¹tek by³a gala w KDK, kiedy
to prezydent miasta Zbigniew
Burzyñski przekaza³ seniorom
klucz do miasta. By³ wystêp Wê-
drownych Gitar (z repertuarem
oczywi�cie Czerwonych Gitar).
Spotkanie z policjantem, wieczorek
taneczny w restauracji �Jana� i inne
atrakcje s¹ w programie trwaj¹cych
do soboty 24 pa�dziernika Kutnow-
skich Dni Seniora.

Ostatni �Orlik�
Otwarto  nowoczesne boisko
wielofunkcyjne przy SP nr 5. Kosz-
towa³o 264 tysi¹ce z³otych, a wy-
kona³ je BPO Budmax Sp. z o.o.
z Gostynina.

Kolejowy handel
Na skrzy¿owaniu ulic - 3 Maja
i Sienkiewicza, PKP - a faktycznie
spó³ka XCITY Inwestments - pla-
nuje wybudowanie parku handlo-

wego, czyli pawilonu handlowego
o powierzchni 2700 m2. Termin
oddania obiektu - 2019 rok.

Prima Kutno
Do po³owy 2016 r. przy ulicy ̄ wirki
i Wigury powstanie galeria �Prima�.
Ma tam byæ oko³o 15 sklepów
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej
oko³o 4000 m2.

Bud¿et Obywatelski
A¿ 49 z 52 z³o¿onych przez miesz-
kañców projektów pozytywnie
zakwalifikowa³ Zespó³ ds. Kutnow-
skiego Bud¿etu Obywatelskiego.

Parkowe per³y
W ramach projektu �Przyrodnicze
per³y województwa ³ódzkiego -
program rewaloryzacji zabytko-
wych parków� odnowiono równie¿
park Wiosny Ludów w Kutnie.
Koñcz¹ siê ostatnie prace zwi¹zane
z nowym placem gier i zabaw, który
zast¹pi³ wys³u¿one dwa stare.

NAGRODAMI PREZYDENTA UHONOROWANI ZOSTALI:
Aleksandra Kaniewska, Violetta Wojciechowska, Grzegorz Gmerek
i Agnieszka Zagórowska (ze Szko³y Podstawowej nr 1); Katarzyna
Narkiewicz i Stanis³aw Wojdecki (ze Szko³y Podstawowej nr 4); Edyta
Rozpiórska (Szko³a Podstawowa nr 5); Ma³gorzata Kilian i Wies³aw
Zwarycz (ze Szko³y Podstawowej nr 6); Ewa Gawroñska, Edyta Wo�-
niak i Ma³gorzata Margulska-Haczyk (ze Szko³y Podstawowej nr 9);
Gra¿yna Mojsiej, Iwona  Kraska-Têgos i Tomasz Skowron (z Gimna-
zjum nr 1); Jadwiga Byczek i Wanda Matusiak (z Gimnazjum nr 2);
Ma³gorzata Anna Pawlak (z Gimnazjum nr 3); Ma³gorzata Marciniak
(Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 �Jarzêbinka�); Magdalena Grajnert-
£ukawska (Przedszkole Miejskie nr 8 �Promyczek�), Anna Bartczak
(Przedszkole Miejskie nr 15 �Bajka�), El¿bieta Nowicka (Przedszkole
Miejskie nr 16 �Calineczka�). W�ród dyrektorów prezydent nagrodzi³
Anitê Lemañsk¹ (ze Szko³y Podstawowej nr 6) oraz Bo¿enê Ptaszyñsk¹
(z Przedszkola Miejskiego nr 5 �Stokrotka�), emerytowana dyrektorka
od 1 wrze�nia.2015 roku.
NAGRODY STAROSTY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ:
Przemys³aw Zawadzki - I LO, dr Janusz Pawlak -  ZS nr 1, Joanna
Kacprzak - Bursa nr 1, Katarzyna Stoliñska - SOSW nr 2, Agnieszka
Sodulska - SOSW nr 2, Ewa Kowalik - ZSZ nr 3, Piotr Bielicki - ZSZ
nr 3, Leon Wieczorek - ZSZ nr 2, Anna Rutkowska-Rubacha - ZSZ nr 2,
Jerzy Sobol - I LO, Emilia Konwerska - I LO, Piotr Staniszewski - II LO,
El¿bieta Dobiñska - ZS ¯ychlin, Przemys³aw Ka�mierczak - ZS nr 4,
Robert Marzec - ZS nr 4, Aldona Sapiejka - CKU, Ma³gorzata Przybysz
- PPP, Irena Zieliñska - PPP, Apolinara Szczeciñska - PPP, Dariusz
Mieszkowski - ZS nr 1, Piotr Miszczak - ZS 1.          /A.B./

DZIĘKUJEMY

W obecno�ci rodziców, dziadków oraz nauczycieli, w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie uczniowie 10 klas
pierwszych, a¿ 223 pierwszoklasistów, wyst¹pi³o w g³ównej roli
jak¿e wa¿nego dla nich i szko³y �lubowania. W�ród nich by³y trzy
klasy integracyjne, gdzie uczyæ siê bêd¹ te¿ dzieci niepe³nosprawne.
Uczniowscy przedstawiciele, w imieniu swoich kole¿anek i kolegów,
z³o¿yli �lubowanie na sztandar szko³y.

ŚLUBOWANIE

Oni te¿ dost¹pili aktu pasowania na ucznia, którego dokonali: prezy-
dent miasta Zbigniew Burzyñski oraz dyrektor szko³y Jaros³aw
Koszañski. On te¿ w krótkim wyst¹pieniu ¿yczy³ uczniom najlepszych
ocen na �wiadectwach, najlepszych osi¹gniêæ sportowych i godnego
reprezentowania szko³y poza jej murami. Równie ciep³e ¿yczenia pod
adresem uczniów i ich wychowawców przekaza³ pan prezydent zwra-
caj¹c te¿ uwagê na przekazan¹ kwotê 1500 z³otych na pomoce dydak-
tyczne z matematyki, co przyjêto g³o�nymi oklaskami. W spotkaniu
udzia³ wziê³a równie¿ Joanna Podemska - radna, przewodnicz¹ca
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji w Radzie Miasta Kutna.

/A.B./
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

7 listopada 2015 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

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

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

Koncert legendy polskiego rocka, polskich Roling Stonsów - zespo³u
D¯EM. Ponad 2-godzinny, jubileuszowy wystêp i wszystkie najwiêksze
przeboje na ¿ywo. Organizatorzy gwarantuj¹ cudowny wieczór pe³en wspa-
nia³ej muzyki i wspomnieñ, który na zawsze zapadnie w pamiêæ, bo D¯EM
to co� wiêcej ni¿ muzyka. To kult, styl ¿ycia i prawdy, które ka¿dy z nas
adoptuje do swojego ¿ycia.
Zespó³ zacz¹³ powstawaæ w latach 70-tych, graj¹c po klubach na impre-
zach. Takich zespo³ów w Polsce by³o mnóstwo. Po kilku latach do³¹czy³
do grupy muzyków Ryszard Riedl. Nie maj¹c nazwy adoptowali utwory
takich s³aw , jak CREAM, SANTANA, STONSÓW. Przed jednym z wy-
stêpów zaproponowali nazwê JAM od jammowania, któr¹ wa¿ny organi-
zator spolszczy³ na D¯EM. Nied³ugo nast¹pi³ prze³om w ich karierze.
Nie tylko zagrali, oczarowuj¹c publiczno�æ, na Festiwalu w Jarocinie, ale
zaczêli graæ swoje w³asne utwory, takie jak PAW i WHISKY. Pó�niej
nastêpne �Czerwony jak ceg³a�, �Skazany na bluesa�, �Cz³owieku co siê
z Tob¹ dzieje� Koncerty, koncerty, koncerty i k³opoty z wokalist¹ i nagle
wspania³a p³yta DETOX, który uchodzi za wyj¹tkowe osi¹gniêcie grupy.
Takie utwory, jak : �List do M�, �Sen o Victorii�, �Jak malowany ptak�
ci¹gle budz¹ emocje. Niestety, 30 lipca 1994 umiera Rysiek Riedl. Jego
�mieræ sprawi³a, ¿e zespól D¯EM sta³ siê najwiêksz¹ polsk¹ legend¹.
Legend¹, któr¹ ci¹gle ro�nie wraz z kolejn¹ generacj¹ s³uchaczy. Obecny
sk³ad D¯EMU to: graj¹cy od pocz¹tku Adam Otrêba, Beno Otrêba, Jurek
Styczyñski , solista Maciek Balcar, Zbyszek Szczerbinski, Janusz Borucki
i duch Ry�ka Riedla, który jest wszechobecny na koncercie.

Organizatorzy: AgencjaBrussa i Kutnowski Dom Kultury

DŻEM W KUTNIE!
Koncert odbêdzie siê 27 listopada o godz. 20.00 w hali widowiskowo-
sportowej Szko³y Podstawowej nr 9. Bilety w cenie 60,00 z³ dostêpne
w kasie Kutnowskiego Domu Kultury.

Przegl¹d w Kozienicach nie podlega³ ocenie jury, a na wszystkich wyko-
nawców czeka³y kolorowe dyplomy, piêkne statuetki i drobne upominki.
Organizatorami tej udanej imprezy by³ zespó³ �Relaks�, Stowarzyszenie
Kobiet Ziemi Kozienickiej, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina
Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogus³awa Klimczuka.

W KOZIENICACH
Jubileuszowa, dziesi¹ta edycja Ogólnopolskiego Przegl¹du Piosenki
w Kozienicach zgromadzi³a oko³o 500 artystów z województwa lubel-
skiego, ³ódzkiego i mazowieckiego. Zaprezentowa³o siê 30 zespo³ów
i chórów, kabarety oraz 12 solistów. W tym doborowym gronie nie zabrak³o
roz�piewanych reprezentantów gminy Strzelce � zespo³ów �piewaczych
�Strzelce� i �Klonowianki�, których ¿ywio³owe wystêpy zosta³y gor¹co
przyjête przez licznie zgromadzon¹ publiczno�æ.

To has³o tematyczne Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki. W Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie odby³a siê jego pi¹ta ju¿ edycja. Do
fina³u zakwalifikowa³o siê 24 wykonawców wy³onionych z wiosennych
eliminacji, którzy wziêli udzia³ w warsztatach wokalnych z Ann¹ Ozner
i z towarzyszeniem orkiestry z Zielonej Góry. Uczestników ocenia³o jury:
Anna Ozner, Leszek Bonar i Krzysztof Mroziñski. Fina³ w CTMiT
prowadzi³ zwyciêzca z ubieg³ego roku Hubert Smoliñski. W grupie I
(2005-2008) wygra³a Amelia Lubecka i Aleksander Klembalski, wyró¿-
nienie - Albert Drabik; w grupie II (2002-2004) Anna £ykowska i Oliwia
Byczkowska, wyró¿nienie - Natalia Sobczyk; w grupie III (1999-2001)
Agata Daniel; w grupie IV (1990-1998) Maria Ma�lanka i Katarzyna
Romanowicz, wyró¿nienie �Natalia Karpiñska. Grand Prix Festiwalu
wywalczyli: Justyna Fajkowska i duet - Aleksandra Chodorowska,
Hubert Smoliñski.            /J.P./

ROZDŹWIĘKI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
S¹ to:
Parówki wieprzowe PIERO - s¹ niezwykle delikatne i aromatyczne.
Charakteryzuj¹ siê delikatnie wyczuwalnym aromatem wêdzenia
i przyjemn¹ dla podniebienia konsystencj¹. Umiarkowanie w przy-
prawach sprawia, ¿e s¹ idealne dla ca³ej rodziny. Parówki wieprzowe
PIERO to kie³basa homogenizowana, przygotowana z wyselekcjono-
wanych surowców. Nowoczesna linia produkcyjna wyposa¿ona miêdzy
innymi w analizator t³uszczu, pró¿niow¹ miesza³kê i kuter przelotowy
zapewnia wysok¹ powtarzalno�æ oraz jêdrn¹ i �cis³¹ konsystencjê.
Wêdzenie przy u¿yciu p³ynu wêdzarniczego nie tylko jest bardziej
przyjazne dla �rodowiska, ale równie¿ dla zdrowia konsumentów ze
wzglêdu na znikom¹ zawarto�æ wielopier�cieniowych wêglowodorów
aromatycznych. Wp³ywa tak¿e na poprawê jako�ci sensorycznej. Dziêki
zastosowaniu preparatu dymu wêdzarniczego aromat oraz barwa jest
bardziej stabilna w czasie przechowywania.
Szynka wieprzowa bez ko�ci kulka - jest to niezwykle delikatne i so-
czyste miêso. Jej zapach jest �wie¿y i miêsny, a kolor jasnoró¿owy.
Tkanka miê�niowa produktu jest jêdrna, delikatna i jednolita. Szynka
jest znakomitym �ród³em pe³nowarto�ciowego bia³ka i zawiera mniej
t³uszczu ni¿ inne czê�ci tuszy wieprzowej. Produkt przeznaczony jest
do spo¿ycia po obróbce termicznej. Szynka wieprzowa kulka pako-
wana jest w luzie, pró¿niowo VAC lub w atmosferze modyfikowanej
MAP.
Karkówka tradycyjna jest produktem o wyrazistym smaku i zapachu
z wyczuwalnym aromatem naturalnych mieszanek przyprawowych.
Na przekroju widaæ apetyczn¹ ró¿ow¹ barwê. Powierzchna jest nato-
miast br¹zowa, co jest charakterystyczne dla wyrobów wêdzonych.
Produkt jest przewi¹zany sznurkiem. Karkówka tradycyjna pakowana
jest w ca³o�ci z terminem przydatno�ci do spo¿ycia 30 dni oraz
w formie plastrów u³o¿onych na tackach w atmosferze ochronnej
z terminem do spo¿ycia wynosz¹cym 21 dni.
Szynka tradycyjna ma smak i zapach charakterystyczny dla szynki
peklowanej, wêdzonej. Widoczna w przekroju, ciemnoró¿owa barwa
szynki z niewielkim akcentem t³uszczu zachêca do jej spo¿ycia. Pro-
dukt ten jest w miarê s³ony, a podczas konsumpcji wyczuwalny jest
smak wêdzenia. Szynka tradycyjna pakowana jest w ca³o�ci z terminem
przydatno�ci do spo¿ycia 30 dni b¹d� w formie plastrów w³o¿onych
na tackach w atmosferze ochronnej z terminem do spo¿ycia 21 dni
Salami w³oskie jest surow¹ kie³bas¹ wieprzow¹, dojrzewaj¹c¹ w za-
le¿no�ci od kalibru od 5 do 7 tygodni w specjalnych komorach zapew-
niaj¹cych odpowiedni mikroklimat. Do wyprodukowania 100 g
gotowego produktu wykorzystywane jest 142 g surowca miêsnego.
Surowiec wykorzystywany do produkcji pochodzi w 100% z W³och.
Wyselekcjonowane dodatki oraz d³ugi okres dojrzewania nadaj¹
niepowtarzalny charakter i smak w³oskiego salami. Salami W£OSKIE
trafia do dystrybucji w postaci ch³odzonej, zapakowane w opakowania
jednostkowe - tacki lub pró¿niowo, zbiorczo w kartonach. Salami dla
zachowania swoich walorów powinno byæ przechowywane w suchym
miejscu, w temperaturze poni¿ej 18°C.
Szynka w³oska Piero jest niezwykle delikatna i soczysta. Lekka
i bardzo smaczna z wyczuwalnym smakiem rozmarynu. Po przekrojeniu
widaæ apetycznie ró¿ow¹ barwê oraz niewielk¹ okrywê t³uszczow¹.
Szynka w³oska PIERO pakowana jest w ca³o�ci z terminem przydat-
no�ci do spo¿ycia 6 miesiêcy b¹d� w formie plastrów u³o¿onych na
tackach w atmosferze ochronnej, z terminem do spo¿ycia 21 dni.
Schab tradycyjny jest produktem o wyrazistym smaku i zapachu
z wyczuwalnym aromatem naturalnych mieszanek przyprawowych.
Na przekroju widaæ apetyczn¹ ró¿ow¹ barwê. Powierzchna jest nato-
miast br¹zowa, co jest charakterystyczne dla wyrobów wêdzonych.
Produkt jest przewi¹zany sznurkiem.  Schab TRADYCYJNY pako-
wany jest w ca³o�ci z terminem przydatno�ci do spo¿ycia 30 dni oraz
w formie plastrów u³o¿onych na tackach w atmosferze ochronnej,
z terminem do spo¿ycia wynosz¹cym 21 dni.

Tego jeszcze nie by³o

SUKCES „PINI”

WIEŚCI GMINNE
Zas³u¿ony dla ³owiectwa
Na uroczysto�ciach 70-lecia po-
wstania £ódzkiego Ko³a £owiec-
kiego nr 2 �£owiec� odznaczono
wójta gminy Kutno Jerzego Bry³ê
Medalem �Zas³u¿ony dla £owiectwa

Województwa £ódzkiego�.

D¹browickie gospodynie
D¹browicki Klub Kobiet Aktyw-
nych: Krystyna Banasiak, Barbara
Bielicka, Jadwiga Che³miniak,
Wies³awa Kwiatkowska, Barbara
Mañkowska, Ewa Stelmachowska,
Gra¿yna Szymañska i Teresa Wójcik,
okaza³ siê najlepszym zespo³em

powiatu kutnowskiego w ramach
programu �¯yjesz dla siebie� na
pieczenie ciast. Wygra³y panie
wszystkie dotychczasowe konkur-
sowe edycje.

¯ychliñskie bobry
Na wysoko�ci ogródków dzia³ko-
wych �Emitu� zago�ci³y bobry.
Nawet podgryz³y drzewa. Wcze�niej
pojawi³y siê w Kolonii Oporów.

Przebudowa drogi
Now¹ nawierzchniê za oko³o 246
tysiêcy z³otych, na odcinku Pobórz
- Kamienna po³o¿y Przedsiêbior-
stwo Robót Drogowych w Kutnie.

Mimo braku �rodków O�rodek Kultury Gminy Kutno w Leszczynku ci¹gle
prowadzi, poza dobr¹ dzia³alno�ci¹ merytoryczn¹, równie¿ du¿e prace
remontowe. Przeprowadzono ju¿ rewaloryzacjê parku i rekultywacjê trzech
stawów. Tereny te s¹ znane i kutnianom chocia¿by z Odysei Historycznej.
Dokonano wycinki zniszczonego i uschniêtego starodrzewia, jak te¿
dokonano nasadzeñ nowych drzew. Prace uzgadniane by³y z Konserwa-
torem Zabytków i Przyrody. W parku wykonano trzy mostki, okre�lane
potocznie miejscem spotkañ zakochanych. Podjêto równie¿ prace remon-
towo-modernizacyjne na trzech budynkach XIX wiecznego dworku. Jak
twierdzi wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a: dalsze prace wymagaj¹ du¿ych
�rodków rzêdu 8 milionów z³otych. Gmina wci¹¿ stara siê o �rodki unijne.
Ostatnio czynione s¹ starania, aby zespó³ dworsko-pa³acowy, po wszelkich
uzgodnieniach, zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Wi¹¿e siê to z wiêksz¹
mo¿liwo�ci¹ pozyskania �rodków zewnêtrznych. Z drugiej strony gmina
przyjmie zobowi¹zanie odtworzenia dworku i parku z czasów jego �wiet-
no�ci. Aktualnie trwa modernizacja - z w³asnych �rodków - kot³owni ze
�róde³ geotermalnych.            /a.s./

DWÓR W LESZCZYNKU

Ju¿ po raz dziewi¹ty zorganizowa³a go nasza Ksi¹¿nica (koordynator
Gra¿yna Baranowska). Oprócz Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
odby³ siê w Hotelu �Rondo� Wojewódzki Konkurs Pie�ni i Muzyki
¯ydowskiej, który wygra³a Anna Winkler utworem �Graj klezmerska
muzyko�. Drugie miejsce zajêli: Agata Daniel (�Austeria�) i Anika Kora-
lewska (�Cymes�). Trzeci by³ Wojciech Dzwonkowski (�Gdybym by³
bogaczem�). Wyró¿niono 6 osób i 1 zespó³. W ramach festiwalu, którego
celem jest kultywowanie pamiêci po ¯ydach Ziemi Kutnowskiej, odby³a
siê tak¿e konferencja naukowa pod has³em �Szalom Asz dialogiczny: spór
o religijno�æ, politykê i spo³eczeñstwo�. By³y te¿ wydarzenia artystyczne:
spektakl w CTMiT �Tryptyk kutnowski�, koncert w �Rondzie� zespo³u
�Klezmer Kutno Band�, a Teatr ¯ydowski z Warszawy przedstawi³ wido-
wisko �Skrzypek na dachu�. Z uczniami ZS nr 3 w Kutnie spotka³ siê
prawnuk Szaloma Asza Dawid Mazower.            /J.P./

FESTIWAL SZALOMA ASZA

ZPiTZK zdoby³ g³ówn¹ nagrodê na VII Ogólnopolskim Festiwalu Arty-
stycznym Ruchu Seniorów w ³odzi który odby³ siê w dniach 16-18.10.2015 r.
Organizatorem Festiwalu by³ O�rodek Sztuki filia Karolew w ³odzi. Jest
to impreza cykliczna popularyzuj¹ca dorobek seniorów. Organizator
zaprasza³ do udzia³u zespo³y artystyczne, chóry kabarety, formy teatralne,
zespo³y z akompaniamentem, solistów, �piewaków i recytatorów. Festiwal
trwa³ trzy dni gdzie prezentowa³y siê zespo³y kabarety i soli�ci z ca³ego
kraju. Wszyscy walczyli o nagrody. Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnow-
skiej zaprezentowa³ tañce i pie�ni regionu kutnowskiego w barwnych jego
strojach. Mówiono zaraz po wystêpie ¿e �takiego wystêpu móg³by pozaz-
dro�ciæ niejeden m³odziak�. Dali�my czadu i chwycili�my za serca
publiczno�æ za co otrzymali�my g³ówn¹ nagrodê GRAND PRIX ufundo-
wan¹ przez prezydenta miasta  £odzi      Prezes ZPiTZK - Bo¿ena Sudomir

GRAND PRIX
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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

  Susza
Otula siê pa�dziernik mg³ami
by odpocz¹æ od letnich upa³ów.
Ludzie chodz¹ pod parasolami,
bo siê boj¹ termicznych zawa³ów.

Ziemia spragniona deszczu,
jak g¹bka ch³onie rosê.
Wszyscy z nadziej¹ jeszcze
szukaj¹ ratunku w niebiosach.

Nie szczêdzi³o lato s³onecznej pogody.
To pewnie ju¿ klimat siê zmienia.
Na planecie z przewag¹ wody
ziemia usycha z pragnienia.

Kazimierz Ci¹¿ela

ILE DRZEW ROŚNIE NA ŚWIECIE?
NA ZIEMI RO�NIE DZI� 3 BLN 40 MLD DRZEW. NA KA¯DEGO
Z 7,3 MLD LUDZI MIESZKAJ¥CYCH NA ZIEMI PRZYPADAJ¥ 422
DRZEWA. CO ROKU LUDZIE WYCINAJ¥ PONAD 15 MLD DRZEW
(TO LAS O POWIERZCHNI PONAD 190 TYS. KM KW. - CZYLI WIÊK-
SZY NI¯ PO£OWA POLSKI).

Wybory
Polacy maj¹ dosyæ.
I nie chc¹ g³osowaæ.
Uwa¿am - nie wolno,
g³owy w piasek chowaæ.

Tylko oddany g³os
na normalnych ludzi.
Mo¿e nasz¹ gospodarkê
do ¿ycia pobudziæ.

Jedynie ludzie
z otwart¹ przy³bic¹,
mog¹ zmieniæ na lepsze.
- Polacy na to licz¹.

Bêd¹ mili Oni
Bêdziemy mieli My.
I stan¹ siê szczê�liwe
i piêkne nasze dni.

Trzeba wzi¹æ siê w gar�æ
I�æ i zag³osowaæ.
A urazê do polityków,
g³êboko w kieszeñ schowaæ.

Wies³awa Pawlak

Niby jesieñ, s³oñce przygrzewa³o, chocia¿ by³o ch³odno, a w nocy nawet
zimno, ale nikt siê tego nie spodziewa³... Jak �grom z jasnego nieba�
w poniedzia³ek 12 pa�dziernika spad³... �nieg. Co prawda, to prawda, ale
w Kutnowskiem to by³ �nieg z deszczem, ale tak wcze�nie, to ju¿ dawno
tej zimowej oznaki nie by³o. Najstarsi ludzie bajaj¹ jak zwykle. Jedni twierdz¹,
¿e: �Bêdzie wczesna zima, inni �Zimy nie bêdzie�. Masz babo placek!
Wci¹¿ trwa... susza, szczególnie w województwach: dolno�l¹skim, wiel-
kopolskim, opolskim i ³ódzkim (a wiêc tak¿e w powiecie kutnowskim).
Szczególnie dotyczy to zasiewów rzepaku, ale te¿ plantacji buraków
cukrowych. Masz babo placek!
Je�li kto� mia³ w¹tpliwo�ci, czy rosyjskie embargo nie wp³ynê³o na eksport
owoców i warzyw �wie¿ych, to w I pó³roczu eksport ogó³em wyniós³
ponad 676 tysiêcy ton (wobec ponad 930 tysiêcy rok wcze�niej). Nie
wdaj¹c siê w szczegó³y eksport owoców spad³ o 28 procent, a warzyw 20
procent... Czy te liczby mog¹ k³amaæ!? Masz babo placek!
Na pierwszy �rzut oka� finansowa bomba! Tak wynika z wyroku Trybuna³u
Sprawiedliwo�ci UE, którego orzeczenie (na razie tylko dla Wroc³awia)
stwarza gminom mo¿liwo�ci odzyskania stawki VAT z ostatnich piêciu
lat... Pi razy oko licz¹c, oko³o 2,5 tysi¹ca gmin mo¿e ¿¹daæ a¿ �furê�, bo
kilkadziesi¹t miliardów z³otych zwrotu... Ale, spokojnie, bowiem gminy
odzyskiwa³y ten VAT, ze �rodków unijnych. Ale jest faktem, ¿e Wroc³aw
zrobi³ finansowe �g³ówkowanie� resortowi finansów. Masz babo placek!
Ani siê obejrzeli�my, a w ogrodach mamy ju¿ prawdziw¹ jesieñ, susza
spowodowa³, ¿e drzewa i krzewy straci³y li�cie (albo mocno z¿ó³k³y). Masz
babo placek!
W ci¹gu roku �rednia cena mleka i mleka w proszku spad³a w Polsce
o 28,7%, mas³a o 10,5%, twarogów - 9,1%, jogurtów - 4,3%. Szacuje siê
¿e w 2015 r. przychody bran¿y mleczarskiej spadn¹ o 2 mld z³otych (do
28 mld z³). Komisja Europejska przeznaczy³a niespe³na 29 mln euro na
pomoc polskiemu mleczarstwu. Bruksela zaproponowa³a te¿ dop³aty do
prywatnego przechowywania odt³uszczonego mleka w proszku oraz
serów... To nie powstrzyma negatywnych trendów w naszym mleczarstwie.
Masz babo placek!
Co zrobi³o PSL dla wsi, albo dla miasta? Chocia¿by dobrze dopingowa³o
PO przy wprowadzeniu 52-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. Równie¿
- przy przyznaniu 1.000 z³ miesiêcznie (przez rok) na dziecko. Wytrwale
i mozolnie doprowadzi³o do powrotu 79 s¹dów rejonowych. Tak¿e - ogra-
niczy³a sprzeda¿ polskiej ziemi cudzoziemcom. A¿ siê wierzyæ nie chce,
ale prawd¹ jest, ¿e zapewni³a 150 miliardów z³otych dla rozwoju polskie
wsi i rolnictwa. Wiêc?! Masz babo placek!

Wybierajmy
Niekiedy s³ucham dyskusji polityków
i wtedy szczêka opada mi nisko.
Najczê�ciej nie przynosz¹ one ¿adnych wyników,
tylko przypominaj¹ cyrkowe igrzyska.

Idzie nowe - cieszyli siê ludziska.
To by³ Palikot, a ostatnio Kukiz.
Tyle, ¿e jak obejrzeæ z bliska,
to nijak tego nowego nie kupisz.

Odnowicieli u nas niema³o,
wystarczy wspomnieæ Korwina.
Gdyby spo³eczeñstwo ich wybra³o,
by³aby to Polaków wina.

Nic nie usprawiedliwia g³upoty,
a g³upot¹ jest wybieranie oszo³omów.
Niech do g³osowania nabior¹ ochoty
ci, którzy chc¹ spokojnego domu.

Kazimierz Ci¹¿ela

ALARMALARMALARMALARMALARM
PONAD 3 MILIONY POLAKÓW ROZWA¯A WYJAZD ZAROB-
KOWY ZA GRANICÊ. A¯ PO£OWA Z NICH TO LUDZIE DO 34
ROKU ¯YCIA. Z BADAÑ WYNIKA, ¯E PRAWIE MILION OSÓB
(27 PROC.) MY�LI O EMIGRACJI NA STA£E. 84 PROCENT
PLANUJ¥CYCH WYJAZD UZASADNIA GO WY¯SZYMI ZAROB-
KAMI ZA GRANIC¥. TYLKO KTO ICH PRZYJMIE... GUS
SZACUJE, ¯E W UBIEG£YM ROKU PONAD 2,32 MILIONA
POLAKÓW PRZEBYWA£O CZASOWO ZA GRANIC¥. TO O 124
TYSI¥CE (PRAWIE 6 PROC.) WIÊCEJ NI¯ ROK WCZE�NIEJ
I NAJWIÊCEJ OD 2004 R.

Nie wiem, czy pañstwo wiecie, ¿e Kutno jest siedzib¹ Stowarzyszenia
Ogólnopolskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Mie�ci siê ona w mieszkaniu
przy ulicy Warszawskie Przedmie�cie 15/43, a jej wieloletnim przywódc¹
jest Wies³aw Bry³ka. By³y radny itp., itd., co pewien czas przypominaj¹cy
siê ró¿nego rodzaju �³atkami przypinanymi w³adzy�. Ostatnio, 30 wrze-
�nia, zabra³ g³os na Sesji Rady Powiatu Kutnowskiego. Tematyka - jak
wiele razy przedtem - kutnowski szpital. Stwierdzi³ on m.in.: (...) Nieza-
le¿nie od tego z materia³ów tych jaskrawo wynika, ¿e za okres 7 miesiêcy
br. 5 oddzia³ów szpitala nie realizuje kontraktu, a 10 ponios³o straty. S¹
to m.in. wydzia³y: SOR - 434 tys. z³, Neurologia z Pododdzia³em Udaro-
wym - 694 tys. Z³, Chirurgia Ogólna z Onkologi¹ 516 tys. z³ i Oddzia³
Ginekologiczno-Po³o¿ny - 977 tys. z³, z czego te dwa ostatnie maj¹ ten-
dencje wzrostowe w tym zakresie. Straty szpitala ogó³em za okres 7 mie-
siêcy br. Wzros³y do poziomu 2905 tys. z³. Maj¹c na uwadze sezonowo�æ
takich kosztów, jak np.: ogrzewanie wynosz¹ce miesiêcznie 150 tys. z³,
odej�cie przychodów Oddzia³u Wewnêtrznego III w zwi¹zku z przekaza-
niem ich do NFZ i planowany remont Oddzia³u Neurologicznego nale¿y
przewidywaæ, ¿e straty ogó³em na koniec 2015 r. wzrosn¹ przynajmniej
do 5 mln. z³. Ponadto wszystkim tu nam wiadomo, ¿e g³ównymi kosztami
szpitala s¹ koszty osobowe, a tu Zarz¹d Spó³ki robi wszystko, aby by³y
one coraz wiêksze. W dotychczasowej historii kutnowskiego szpitala,
nigdy nie by³o takiej ilo�ci wysoko p³atnych stanowisk dyrektorskich
i dublowania stanowisk kierowniczych, jak np. Kierownik ds. Ekipy Sprz¹-
taj¹cej ma swojego odpowiednika w £odzi, Kierownik Dzia³u Admistra-
cyjno-Technicznego zosta³ przesuniêty na stanowisko z-cy, aby zwolniæ
miejsce by³emu cz³onkowi Zarz¹du Powiatu itp. Zobowi¹zania spó³ki
w lipcu br. wynios³y 18.070.000 z³ i nieznacznie uleg³y zmniejszeniu do
stanu z m-ca stycznia br. Nale¿y tu podkre�liæ, ¿e jest to niebezpieczny
stan finansowy tej jednostki organizacyjnej, gdy¿ poziom jej zobowi¹zañ
wynosi ponad 70% wysoko�ci wp³ywów z kontraktu NFZ i innych �róde³
dochodów. Oznacza to, ¿e spó³ka nie ma wystarczaj¹cych mo¿liwo�ci
w obecnym kszta³cie organizacyjnym, samodzielnie poprawiæ swoje bez-
pieczeñstwo finansowe. Konsekwencj¹ tego bêdzie konieczno�æ ci¹g³ego
jej dofinansowywania przez powiat (...)
Na naradzie z udzia³em wójtów, burmistrzów Kro�niewic i ¯ychlina oraz
prezydenta miasta Kutna, w poniedzia³ek12 pa�dziernika, prezes szpitala
i pani dyrektor zapewniali, ¿e jest finansowo lepiej... Kuluarowy komentarz:
�... LEPIEJ NIE MÓWIÆ!�      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

BIEL W CZERNI

Kiepscy funkcjonariusze publiczni i dzia³acze gospodarczy czêsto podej-
muj¹ decyzje na granicy prawa lub te¿ przekraczaj¹ tê granicê. Uwa¿aj¹,
¿e stworzenie podk³adki pod tak¹ decyzjê która potocznie nazywana jest
dupokrytk¹, uchroni ich od odpowiedzialno�ci. Jest to z³udne poczucie
bezpieczeñstwa i mo¿na siê piêknie czo³owo zderzyæ z brutaln¹ rzeczy-
wisto�ci¹. Nie inaczej sta³o siê w naszym samorz¹dzie powiatowym. Kilka
miesiêcy temu Zarz¹d Powiatu, pod kierownictwem duetu Krzysztof
Debich - Zdzis³aw Trawczyñski, podj¹³ decyzjê o likwidacji potrzebnego
Oddzia³u Wewnêtrznego III. Panowie wraz z Zarz¹dem uznali, ¿e potrzebna
jest dupokrytka w postaci poparcia Rady Powiatu dla likwidacji oddzia³u.
Likwidacja by³a równoznaczna z rezygnacj¹ ze znacznej kwoty kontraktu
podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oddzia³ Wewnêtrzny III
realizowa³ w ci¹gu roku �wiadczenia zdrowotne w ramach podpisanego
kontraktu w kwocie 3,45 miliona z³otych. Roczny zysk wynosi³ oko³o
250 tysiêcy z³otych. Rezygnacja z kontraktu mia³a mieæ ci¹g dalszy
w postaci og³oszenia konkursu przez NFZ na �wiadczenia z kardiologii
interwencyjnej. Tajemnic¹ poliszynela by³a tr¹biona na prawo i lewo
informacja, ¿e zwyciêzc¹ konkursu bêdzie prywatna firma Allenort. Oczy-
wi�cie, nikt powa¿ny nie kwestionuje potrzeby tych �wiadczeñ w naszym
regionie, ale to co zaproponowa³ Zarz¹d Powiatu i Zarz¹d kutnowskiego
szpitala by³o swoist¹ kwadratur¹ ko³a. Firma Allenort, która podobno mia³a
ten konkurs wygraæ nie potrafi³a rzetelnie przygotowaæ oferty i dlatego
Narodowy Fundusz Zdrowia 15 pa¿dziernika uniewa¿ni³ konkurs.
Widzimy wiêc, ¿e dupokrytka udzielona Zarz¹dowi przez Radê sta³a siê
kolejn¹ wpadk¹ samorz¹du powiatowego. Rada Powiatu okaza³a siê zu-
pe³nie bezkrytyczna w stosunku do swojego Zarz¹du, który raz po raz
podejmuje dziwne, czasami wrêcz szkodliwe decyzje. Zarz¹d wykaza³
zupe³n¹ nieznajomo�æ swoich kompetencji i obowi¹zków, które okre�la
Kodeks Spó³ek Handlowych. Zarz¹d bêd¹cy Zgromadzeniem Wspólni-
ków zamiast wykonywaæ swoje kodeksowe obowi¹zki, w³¹czy³ Radê
Powiatu do stworzenia dupokrytki dla decyzji, która le¿y w kompeten-
cjach Zarz¹du. Ciekawe jaki bêdzie efekt ponownie og³oszonego konkursu
i co dalej z kontraktem wymówionym 30 lipca przez kutnowski szpital?
Co dalej z dzia³alno�ci¹ oddzia³u wewnêtrznego III, który odnotowywa³
blisko 70% zajêto�ci ³ózek? Ten oddzia³ by³ i dalej jest bardzo potrzebny.
Ciekawe czy i kiedy us³yszymy odpowiedzi na te pytania i czy zostan¹
podjête korzystne dla szpitala dzia³ania. Niepoprawni optymi�ci oczekuj¹,
¿e radni nie dadz¹ siê Zarz¹dowi po raz kolejny wpêdziæ siê w maliny
i limit dupokrytek siê skoñczy³. Natomiast pesymi�ci, których równie¿
nie brakuje twierdz¹, ¿e powiatowy Zarz¹d, pod kierownictwem duetu
K. Debich - Z. Trawczyñski, staæ na kolejne ksiê¿ycowe pomys³y, a radni
koalicji s¹ gotowi do kolejnych dupokrytek potwierdzaj¹cych, ¿e czarne
jest bia³e.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

DUPOKRYTKA

Czytelniczy Hyde Park

16 pa�dziernika 2015 r. w Pabianicach odby³ siê fina³ Orlikowej Ligi Mistrzów
w koszykówce. Doskonale wypad³a dru¿yna z Gimnazjum 1 w Kutnie, która
drugi rok z rzêdu zdoby³a mistrzostwo. W pó³finale nasza dru¿yna zdecydowanie
pokona³a zespó³ z Koluszek.W finale Kutno ogra³o Tomaszów Mazowiecki.
Sk³ad: Mateusz Rosa, Maciej Wiercioch, Kacper Gajewicz, Micha³ Pop³awski,
Dawid Urbaniak, Mateusz Socik, Kacper Szyszka, Szymon Walczak, Artur
Lewandowski, Grzegorz Jaworski. Trener i nauczyciel w-f Tomasz Skowron.

17 pa�dziernika 2015 r. odby³a siê pierwsza kolejka rundy fina³owej juniorów
KKS Pro-Basket Kutno u siebie wygra³ spotkanie z PKK Pabianice 81:61 (12:22,
21:14, 22:10, 26:15). Tak cenne zwyciêstwo to efekt bardzo agresywnej obrony
strefowej (szczególnie w drugiej po³owie) ,która pozwoli³a na tak nisk¹ zdo-
bycz punktow¹ dru¿yny z Pabianic.Gratulacje nale¿¹ siê ca³ej dru¿ynie za bar-
dzo du¿e zaanga¿owanie i wolê walki.Szczególnie jednak trzeba wyró¿niæ za
bardzo du¿e zaanga¿owanie i do�wiadczenie Macieja Poznañskiego oraz
zawodników podkoszowych Bartka Smakowsiego i Mateusz Æwirko-Godyc-
kiego, którzy w tym meczu pope³nili bardzo ma³o b³êdów. Trenerem zespo³u
jest Tomasz Skowron. Dru¿yna KKS Pro-Basket Kutno gra³a w sk³adzie:
Poznañski Maciej 18 pkt.,Smakowski Bartek 7 pkt.Pawlak Szymon 26 pkt.,
Mróz Jakub 0 pkt., Wojtczak Krzysztof 3 pkt., Wiercioch Maciej 8 pkt.,
Haczyk Marcel 9 pkt., £ukasiewicz Jakub 7 pkt.,Æwirko-Godycki Mateusz
4 pkt., Boroñ Adam 0 pkt., Postolski Adam 0 pkt., Golis Daniel 0 pkt.

ZACZĘLI OD WYGRANEJ

MISTRZOWIE Z KUTNA

W V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Województw Gmin,
Powiatów i samorz¹dowych Województw powiat kutnowski otrzyma³
certyfikat �Samorz¹dowy Lider Edukacji� Fundacji Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wy¿szego. Odebrali go: Artur Gierula - cz³onek Zarz¹du
Powiatu oraz Jerzy Pawlak - dyrektor Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego.

Sukces �od jutra�
M³odzi arty�ci z kutnowskiej Grupy
Teatralnej �od jutra� zajêli II miej-
sce podczas 28 £ódzkiego Przegl¹du
Teatrów Amatorskich, za spektakl
�I ¿yli d³ugo i szczê�liwie�. To sztu-
ka W³adys³awa Sikory, której re¿y-
serem i autorem scenariusza jest
Krzysztof Ryzlak. Sztukê mo¿na
obejrzeæ 8 listopada w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie.

Drogowe inwestycje
Realizowana jest ulica Klêpy, na

Grunwaldzie, przez kutnowsk¹ firmê
�Mawex�. Koszt 644 tysi¹ce z³otych.
Za 620 tysi¹ce z³otych kutnowska
firma �Hydrobud� przebuduje ulicê
Krasiñskiego, na odcinku od ul.
Sienkiewicza do -  1 Maja.

Zastêpczy radny
Rzecznik prasowy Starostwa
Powiatowego w Kutnie, Jacek
Saramonowicz zosta³ wybrany na
wakuj¹ce stanowisko radnego Rady
Miasta Kutna, po �mierci Mieczy-
s³awa Ca³usy.

SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI
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¯YCIE GODPODARCZE

KUTNOWSKA SYRENKA

W poniedzia³ek, 5 pa�dziernika - w Kutnowskim Domu Kultury,
zaprezentowano nowy produkt polskiej motoryzacji - SYRENKÊ
S201. To efekt wspó³pracy firm AMZ-KUTNO Sp. z o.o. i...
farmaceutycznego �Polfarmex-u� Kutno. Uczestniczyli w niej
m.in.: wiceminister Rozwoju i Infrastruktury Iwona Wendel,
a Urz¹d Marsza³kowski w £odzi reprezentowa³ Pawe³ Bejda.
Najpierw przedstawiono zasady konstrukcji nowego pojazdu
w oparciu o symulacjê komputerow¹, poinformowano o parame-
trach techniczych auta i badaniach homologacyjnych. Nadwozia
pojazdów wykonano z lekkich materia³ów kompozytowych, wsparte
na nowoczesnej konstrukcji no�nej, przy uwzglêdnieniu nowo-

czesnej stylistyki i co wa¿ne, zgodn¹ z dyrektywami unijnymi.
�Syrenka� ju¿ odbywa jazdy próbne i po kolejnych testach ma
trafiæ do produkcji. Ma³o kto wierzy³, ¿e w Kutnie powstanie pol-
ski samochód osobowy. Poza silnikiem i elementami zawieszenia
ca³a reszta pojazdu powsta³a w miejscowych zak³adach AMZ-
KUTNO Sp. z o.o. Ta firma nie mia³a do�wiadczenia w budowie
samochodów osobowych, a mimo to postanowiono odbudowaæ
historiê-ikonê polskiej motoryzacji. Dariusz Fabisiak, prezes

firmy AMZ-KUTNO Sp. z o.o., stwierdzi³: �Musimy ten projekt
jeszcze dopracowaæ, dopie�ciæ � chcieliby�my rozpocz¹æ seryjn¹
produkcjê�. To stwierdzenie prezesa spotka³o siê z gromkimi
brawami. Wiceminister Iwona Wendel mówi³a m.in. o nowych mo¿-
liwo�ciach dla realizacji nowatorskich pomys³ów polskich przed-
siêbiorców, z puli �rodków unijnych na lata 2014/2020. Program
Inteligentny Rozwój, czyli nastêpca Innowacyjnej Gospodarki, to
blisko 8,6 mld euro z UE na prace badawczo-rozwojowe oraz
komercjalizacjê nowych produktów.
Nastêpnie, na parkingu przed Domem Kultury, zaprezentowano
prototypy kutnowskiej �Syrenki�. By³a te¿, budz¹ca du¿¹ sensacjê,
czerwona �Syrenka GT� przeznaczona do driftu. Prezentujemy je
na fotografiach.         /A.B./
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¯YCIE GOSPODARCZE

75 LAT HODOWLI ROŚLIN W STRZELCACH

Strzelce w latach 1945-1990
W 1945 r. folwarki nale¿¹ce do Strzelec uleg³y parcelacji.
Pozosta³ centralny maj¹tek Strzelce obejmuj¹cy oko³o
900 ha z przeznaczeniem na o�rodek kultury rolnej.
Zarz¹dzeniem Wojewódzkiego Urzêdu Ziemskiego
w £odzi z dnia 8.11.1945 r. powo³ano Zak³ad Hodowli
Ro�lin Strzelce, który rozpocz¹³ prace hodowlane w psze-
nicy ozimej i jêczmieniu jarym. W latach 1945-1951
Zak³ad Strzelce administracyjnie podlega³ Pañstwowym
Zak³adom Hodowli Ro�lin. W 1951 r. Zak³ad Hodowli
Ro�lin w Strzelcach zosta³ w³¹czony do Instytutu Ho-
dowli i Aklimatyzacji Ro�lin w Radzikowie. Pó�niej na
podstawie Zarz¹dzenia nr 238 Ministerstwa Rolnictwa
z dnia 11 listopada 1968 r. utworzono Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe pod nazw¹ Zak³ad Do�wiadczalny Hodowli
i  Aklimatyzacji Ro�lin Strzelce. W 1969 r. nast¹pi³o prze-
jêcie czê�ci materia³ów i hodowców z M³ochowa. W 1978
r. przedsiêbiorstwo zosta³o powiêkszone o gospodarstwo
Trêbki, którego powierzchnia wynosi³a 350,4 ha. Mia³a
to byæ baza do hodowli rzepaku ozimego. Jednak w roku
1982 zaniechano hodowli rzepaku w Trêbkach, a gospo-
darstwo Trêbki zosta³o wydzielone z przedsiêbiorstwa.
W roku 1986 firma sta³a siê zak³adem do�wiadczalnym
IHAR w Radzikowie.
W latach 1945-1995 wyhodowano m.in. pierwsze od-
miany: jêczmienia browarnego PZHR (1955 r.), prosa
STRZELECKIE ZIELONE (1956), pszenicê KUTNOW-
SK¥ (1965), wykê STRZELECK¥ RÓ¯OW¥ (1968),
³ubin AFUS (1972), bobik JASNY (1978), owies P£A-
TEK (1986), pierwsz¹ polsk¹ odmianê nagosiennego
owsa AKT, czy jêczmienia jarego STRATUS.
Istotne znaczenie mia³y dzia³ania ówczesnych dyrekto-
rów firmy: mgr in¿. STEFANA RYTLA (od 1965 r.) i od
1986 do dzisiaj mgr in¿. WOJCIECHA B£ASZCZAKA.

15 lat spółki Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Hodowla Ro�lin Strzelce
W wyniku restrukturyzacji IHAR od 14 marca 2000 r.
Zak³ad G³ówny Strzelce wraz z posiadaj¹cymi kilkudzie-
siêcioletni¹ tradycjê hodowlan¹ zak³adami: Borowo
(wielkopolskie), Koñczewice (kujawsko-pomorskie)
i Ma³yszyn w Gorzowie Wielkopolskim (lubuskie) utwo-
rzy³ Spó³kê �Hodowla Ro�lin Strzelce� Sp. z o.o. W roku
2006 nast¹pi³a zmiana nazwy firmy na Hodowla Ro�lin
Strzelce Sp. z o.o Grupa IHAR.
W ci¹gu ostatnich lat wpisano do rejestru 63 odmiany
w 10 gatunkach ro�lin rolniczych. Spó³ka posiada 102
zarejestrowane odmiany. Odmiany wprowadzane s¹ na
rynek poprzez firmy nasienne zajmuj¹ce siê ich repro-
dukcj¹ w oparciu o umowy licencyjne, a tak¿e dystrybu-
owane s¹ bezpo�rednio przez Oddzia³y Spó³ki. Hodowla
Ro�lin Strzelce sprzedaje rocznie oko³o 15 tysiêcy ton
nasion kwalifikowanych.

Obowi¹zki g³ównego hodowcy sprawowali: mgr in¿. JAN
RYDZEWSKI od 1970 r. (twórca wielu odmian, w tym
najplenniejszej w owym czasie odmiany pszenicy ozimej
Jawa) i dr in¿. ZYGMUNT NITA � od 1990 r. ( twórca
ponad piêædziesiêciu odmian ro�lin rolniczych). Na po-
cz¹tku dzia³alno�ci programem hodowlanym objêtych
by³o ponad dwadzie�cia gatunków ro�lin.

W 2008 r. uruchomiono pierwsz¹, w�ród firm bran¿y
nasiennej w Polsce, w pe³ni automatyczn¹ liniê do
zaprawiania, workowania i paletyzowania nasion
z zadrukowywaniem i aplikacj¹ etykiet urzêdowych.
Obecnie w hodowli twórczej pozostaj¹ cztery gatunki:
pszenica ozima, jêczmieñ jary, owies i bobik. Charakte-
rystyczne opakowania (¿ó³to-niebieskie z logo firmy) wy-
ró¿niaj¹ce materia³ siewny pochodz¹cy ze Spó³ki HR
STRZELCE s¹ rozpoznawalne i uznawane za gwarancjê
dobrych nasion. Satysfakcja klientów jest najlepsz¹ ocen¹
przyjêtej strategii. Hodowla Ro�lin Strzelce nie ograni-
cza siê tylko do rynku krajowego. Spó³ka wspó³pracuje
z kontrahentami z kilkunastu krajów z ca³ego �wiata.
Odmiany Spó³ki s¹ znane tak¿e w Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Czechach, na Wêgrzech, S³owacji, krajach
ba³tyckich czy Bia³orusi. Z roku na rok zwiêksza siê
obszar, na którym dostêpne s¹ odmiany HR Strzelce.
W celu przyspieszenia procesu hodowlanego Spó³ka
wspó³pracuje w zakresie badañ z instytutami i innymi
jednostkami naukowymi w kraju i za granic¹. Co roku
w Oddzia³ach Spó³ki odbywaj¹ siê Dni Pola, w czasie
których zwiedzaj¹cy, korzystaj¹c z wiedzy hodowców,
zapoznaj¹ siê z ofert¹ odmianow¹ HR Strzelce.

Nagrody i wyró¿nienia
W okresie swojej dzia³alno�ci Hodowla Roslin
Strzelce Spó³ka z o.o. Grupa IHAR mo¿e
poszczyciæ siê otrzymaniem wielu presti¿owych
nagród. Spó³ka jest firm¹ hodowlano-nasienn¹,
której odmiany uhonorowano a¿ PIÊTNASTOMA
Z£OTYMI MEDALAMI MIÊDZYNARODO-
WYCH TARGÓW ROLNICZYCH POLAGRA
W POZNANIU. Posiada TRZY NAGRODY
MINISTRA ROLNICTWA. Jako pierwsz¹
z bran¿y, 9 czerwca 2008 roku grupê produk-
tów o nazwie �Odmiany jako�ciowe pszenicy�,
nagrodzono presti¿owym god³em

�TERAZ POLSKA�.
Firma otrzyma³a Nagrodê Gospodarcz¹ Woje-
wództwa £ódzkiego. Równie¿ jako pierwsza
firma hodowlano-nasienna, w 2013 r. otrzyma³a
�Diamenty� miesiêcznika Forbes. Jest tak¿e
laureatem nagrody �Skrzyd³a biznesu 2013�
i �Geparda Biznesu A.D. 2006�. Kapitu³a Kon-
kursowa �Powiatowego ̄ ycia Kutna� przyzna³a
Hodowli Ro�lin Strzelce tytu³ �Kutnowski Hit
2008� i �Kutnowski Hit 2013�.

Odmiany nagrodzone Z³otym Medalem
Polagra Farm/ Polagra-Premiery:

ZARZ¥D SPÓ£KI
Prezes Zarz¹du mgr in¿. Wojciech B³aszczak,
Cz³onek Zarz¹du dr in¿. Zygmunt Nita.
Osoby odpowiedzialne za poszczególne dzia³y
Spó³ki: hodowla ro�lin dr in¿. Zygmunt Nita,
nasiennictwo i marketing mgr in¿. Maria B³asz-
czak, finanse mgr Jadwiga Pszczó³kowska.
Zak³ad g³ówny Strzelce: dyrektor mgr in¿. Mariusz
�niecikowski, kierownik dzia³u hodowli mgr in¿. Wanda
Or³owska-Job.
Zak³ad Borowo: dyrektor dr in¿. Zbigniew Kwiatkowski,
kierowni dzia³u hodowli dr in¿. Henryk Wo�.
Zak³ad Ma³yszyn: dyrektor mgr in¿. Przemys³aw Ma³ecki,
kierownik dzia³u hodowli dr in¿. Henryk Cichy.
Oddzia³ Koñczewice: dyrektor mgr in¿. Teresa Górczyñska,
kierownik dzia³u hodowli mgr in¿. Barbara ¯mijewska.

Od �redniowiecza
Pierwsza, pisemna wzmianka o wsi Strzelce pochodzi z roku 1383, kiedy
to biskup poznañski Dobrogost erygowa³ strzeleck¹ parafiê. W roku 1462
Ziemia Gostyniñska, wraz ze Strzelcami, w³¹czona zostaje do Korony
i powstaje województwo rawskie. Do II rozbioru Polski w³a�cicielami
Strzelec by³y rodziny Dzia³owskich, a nastêpnie £¹czyñskich; m.in. Maciej
£¹czyñski, ojciec Marii Walewskiej. Po II rozbiorze, od 1793 r. Strzelce
znalaz³y siê w granicach zaboru pruskiego, a od roku 1797, a¿ do lat 20-tych
XX wieku, w³a�cicielami Strzelec by³a niemiecka rodzina von Tresckow.
W latach miêdzywojennych Strzelce zosta³y wykupione przez Stefana
Czarneckiego. Administratorem ziem zosta³ wówczas kapitan Stanis³aw
Le�niowski, m¹¿ Zofii Sikorskiej, córki genera³a W³adys³awa Sikorskiego.

- pszenica ozima ELENA 1997 r.
- owies nagoziarnisty AKT 1999 r.
- rzepak ozimy KANA 2000 r.
- mak niskomorfinowy MIESZKO
   2000 r.
- pszenica jara TORKA 2001 r.
- pszenica ozima ZYTA 2002 r.
- rzepak ozimy KASZUB 2002 r.
- pszenica jara NAWRA 2003 r.
- pszenica ozima TONACJA 2004 r.
- pszen¿yto ozime WITON 2005 r.

- bobik niskotaninowy ALBUS
   2006 r.
- pszen¿yto ozime PAWO 2006 r.
- rzepak ozimy MONOLIT 2010 r.
- owies BINGO 2012 r.
- pszenica ozima BAMBERKA
   2012 r.
- jêczmieñ jary SUWEREN 2014 r.
- pszen¿ytu ozimie BOROWIK
   2014 r.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie zorganizowa³a
XII Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Szaloma Asza. Wp³ynê³o
131 prac. Jury w sk³adzie: Anna Bolecka, Anna Janko i Tomasz Jastrun
ocenia³o prace. By³y utwory o bezdomno�ci, o szaleñstwie, czy
pocz¹tkach choroby psychicznej. W sumie � wiêkszo�æ autorów  opo-
wiadañ zaprezentowa³o poprawn¹ polszczyznê,  godn¹ na�ladowania.
Wrêczenie nagród pieniê¿nych  dla autorów najlepszych opowiadañ
odby³o siê w Kutnowskim Domu Kultury podczas wieczoru galowego,
po³¹czonego z wystawieniem przez artystów Teatru ¯ydowskiego
z Warszawy spektaklu �Skrzypek na dachu�.
Pierwsz¹ nagrodê w wysoko�ci 4000 z³otych przyznano Krzysztofowi
Martynie z Kalisza za opowiadanie �Esterka�. II nagrodê w wysoko�ci
3.000 z³otych przyznano Barbarze Raszewskiej z Kutna za opowiadanie
�Po¿egnanie�, III nagrodê w wysoko�ci 2000 z³otych otrzyma³
Tomasz Krasiñski z Bydgoszczy za opowiadanie �Nieobecno�æ� .
Wyró¿nienie w kwocie 1000 z³otych otrzyma³a Beata Bujok za opo-
wiadanie �Ziarna�.          /A.B./

KONKURS IM. SZALOMA ASZA
Publikujemy �Po¿egnanie�, które spo�ród 131 prac wyró¿niono II nagrod¹
XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Szaloma Asza. Jego
autorka, Barbara Raszewska, wywodzi siê z Kutna, a i sam utwór dotyczy
naszego miasta. Tylko z braku miejsca prezentujemy jego fragmenty.
S¹dzimy, ¿e Autorka i Czytelnicy przyjm¹ ten tekst jako dodatkowe
wyró¿nienie kutnowskiej pisarki.

(...) Jakub szed³ ulic¹ Królewsk¹ w stronê ko�cio³a �wiêtego Wawrzyñca.
Widocznie msza siê przed³u¿y³a, bo ludzie dopiero wychodzili z ko-
�cio³a. Mija³ rodziców z dzieæmi, ca³e grupy, pary, pojedyncze osoby.
Takich jak on, id¹cych pod pr¹d  fali wiernych, by³o niewielu.
Zawsze lubi³ patrzeæ na ludzi wychodz¹cych t³umnie z kina Moderne.
Mieszka³ w jego pobli¿u i czasem zdarza³o mu siê wracaæ do domu
równo z koñcem seansu. Mija³ wtedy twarze inne ni¿ zwyk³ych prze-
chodniów � ja�niejsze, u�miechniête, zamy�lone lub napiête, a nawet ze
�ladami ³ez na policzkach. Zawsze jednak jeszcze nieobecne dla �wiata,
a ¿yj¹ce w miejscu i czasie pozostawionym tam, w sali kinowej, na ekranie,
który sta³ siê ju¿ z powrotem tylko zwyk³ym kawa³kiem p³ótna.
Teraz Jakub nie przygl¹da siê ludziom wychodz¹cym z ko�cio³a, jest
zbyt podekscytowany, by zwracaæ na nich uwagê. Szuka wzrokiem pani
Mañkowskiej. Wydaje mu siê, ¿e wszyscy opu�cili ko�ció³, ale nie, co
jaki� czas kto� ci¹gle z niego wychodzi. Jakub waha siê, jednak po chwili
decyduje siê wej�æ do �rodka, maj¹c nadziejê, ¿e panie tam jeszcze
pozosta³y. W ko�ciele s¹ tylko dwie osoby � mê¿czyzna klêcz¹cy przed
g³ównym o³tarzem, przy kratce i dziewczynka krêc¹ca siê miêdzy
³awkami.
Jakub szybko opuszcza ko�ció³. Skrêca w prawo, by i�æ na Szosow¹,
gdy s³yszy wo³anie:
� Panie Jakubie, tu jeste�my!
Od strony teatru id¹ pani Mañkowska i Julia. Pó�niej, wieczorem,
Jakub bêdzie analizowa³ moment spotkania i po¿a³uje, ¿e zbyt szybko
podbieg³ do kobiet, ¿e  niepotrzebnie, jeszcze w biegu, zdj¹³ kapelusz
i � to pewne � za szeroko siê u�miecha³. Dobrze wiedzia³, dlaczego tak
by³o. Oto jego ¿ydowska krew zbyt prêdko kr¹¿y w ¿y³ach i kieruje nim
samym, zanim rozum j¹ powstrzyma. Wiedzia³, ¿e je�li nawet stanie siê
zasymilowanym ¯ydem, to nigdy nie zmieni temperamentu z po³udnio-

wego na pó³nocny. Có¿ z tego, ¿e kobiety � to wie � lubi¹ takich
mê¿czyzn, skoro on w sobie tego nie akceptuje. (...)
(...) � Hela telefonowa³a do mnie do biura � powiedzia³ pan Mañkowski
po przyj�ciu w poniedzia³ek z pracy. � Prosi³a, ¿eby was uca³owaæ,
a zw³aszcza pani¹, Julio. Potwierdzi³a te¿, ¿e przyjedzie jutro wieczorem.
Julia nie odpowiedzia³a, skinê³a tylko g³ow¹. Modli³a siê w duchu, ¿eby
ojcu Helenki nie przysz³o do g³owy wprowadziæ w czyn pro�bê córki.
Nie ¿yczy³a sobie ¿adnych poca³unków obcych mê¿czyzn. Siedzia³a przy
stole, poprawiaj¹c i uzupe³niaj¹c rysunki w swym szkicowniku.
Przedpo³udnie spêdzi³a na ulicy P³ockiej. Wykona³a kilka rysunków
budynku gimnazjum. Wesz³a nawet do �rodka i rozmawia³a z wo�nym,
który najwyra�niej nie mia³ co robiæ. Powiedzia³, ¿e wakacje lubi tylko
przez pierwszy tydzieñ ich trwania.
� Szko³a bez gwaru uczniów, bez dzwonka, to nie to samo. Jakby ¿ycia
w niej nie by³o.
Julia chowa do piórnika gumkê, pêdzelek do rozmazywania kresek
i o³ówki. Twarde � przeznaczone do narysowania szkieletu rysunku
i miêkkie, którymi wype³nia kontury. Ju¿  podjê³a decyzjê � wykona
o jeden rysunek gimnazjum wiêcej i podaruje go Jakubowi. Chce siê
odwdziêczyæ za czas, który jej po�wiêci³, chce co� zostawiæ mu na
pami¹tkê.
W domu pañstwa Mañkowskich obiad dobiega koñca. Julia opowiada
o tym, ¿e chce w przysz³ym miesi¹cu jechaæ do Spa³y, gdzie spêdza³a
z Andrzejem miesi¹c miodowy. Mo¿e jeszcze przed zim¹ odwiedzi
Lwów, by narysowaæ szpital, w którym zmar³ m¹¿. Pani Mañkowska
podaje jej kompotierkê i ruchem g³owy zachêca do skosztowania z³oci-
stego p³ynu. Julia nie pamiêta, czy kiedykolwiek pi³a tak smaczny kom-
pot z jab³ek. U�miecha siê do gospodyni i widzi, ¿e pan Mañkowski,
który siedzi przodem do drzwi, o¿ywia siê i podnosi z krzes³a. Zrozu-
mia³a ten ruch. Odwraca siê. Nareszcie! W drzwiach stoi Jakub, który
przyszed³ po Juliê. Trzyma w rêku ró¿e. Julia czuje siê nieco zak³opotana,
ale i mile zaskoczona. Jakub zbli¿a siê do sto³u, jednak mija Juliê i pod-
chodzi z kwiatami do pani Jadwigi.
� Dok¹d zabierasz dzi�, Jakubie, nasz¹ mi³¹ rysowniczkê? � pyta pan
Mañkowski.
� W ró¿ne �wiaty, a ka¿dy z nich ciekawy � odpowiada Jakub.
Odchyla klapê marynarki i siêga z wewnêtrznej kieszeni bukiecik
chabrów, który podaje Julii bez s³owa.

(ci¹g dalszy - strona 15)

POŻEGNANIE
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ANDRZEJ STACHOWICZTANECZNE SUKCESY
Z teki rysownika

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

3 listopada 2015 r.

To ostatnie wyrazy hymnu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie,
jakie zabrzmia³y w Kutnowskim Domu Kultury podczas uroczystego
rozpoczêcia roku akademickiego z udzia³em ponad 300 s³uchaczy.
Maria Wierzbicka, przewodnicz¹ca Zarz¹du UTW, w krótkim wyst¹-
pieniu nawi¹za³a do Dnia Edukacji Narodowej o�wiadczaj¹c: �Dobry
nauczyciel jest jak aforysta. Nie poni¿a, nie krzyczy, a zapraszaj¹c do
refleksji nad �wiatem nie traci poczucia realizmu i optymizmu�. Na
spotkaniu obecni tak¿e prezydent miasta Zbigniew Burzyñski i jego
zastêpca Zbigniew Wdowiak, starosta kutnowski Krzysztof Debich,
byli tak¿e przedstawiciele firm wspieraj¹cych dzia³ania UTW.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê wyk³ad inauguracyjny pod
tytu³em: �Zadbaj o swoje zdrowie, by� nie musia³ o nim marzyæ, gdy
bêdziesz w niemocy� . Jego autorkami by³y: Lidia Go³êbicka i Anna
Pawlak-Zawadzka. Panie mówi³y m.in. o naturalnych sposobach
�zbijania wagi�, zmianie stylu ¿ycia, czy o zdrowych nawykach.
S³uchacze UTW zapoznali siê na koniec z planami organizacji wyk³a-
dów.         /A.B./

W sobotê, 3 pa�dziernika 2015 r., w Koronowie k/Bydgoszczy
odby³ siê Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Koronowa, w którym Justyna Klepczarek wraz ze
swoim tanecznym partnerem Karolem Potrepko �wytañczy³a�
I miejsce w tañcach standardowych w kategorii powy¿ej lat 15
klasa taneczna �B� i awansowa³a do najwy¿szej w Polsce  klasy
tanecznej �A�. W tym samym dniu, równie¿ w Koronowie, odby³y
siê Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W kate-
gorii 16-18 lat oraz 16-20 lat Justyna i Karol uplasowali siê na
pierwszych miejscach i otrzymali tytu³ Mistrzów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w tañcach standardowych w obu katego-
riach. Para otrzyma³a jednocze�nie kwalifikacje do udzia³u
w Mistrzostwach Polski w kategorii standard, które odbêd¹ siê
w lutym 2016 roku. W GRAND PRIX Polski Ekstraklasa, w kate-
gorii M³odzie¿ Starsza, w tañcach standardowych Justyna i Karol
wytañczyli fina³ i uplasowali siê tu¿ poza podium na miejscu 4
pokonuj¹c siedem par miêdzy innymi z Poznania, Rumi, Sopotu,
Warszawy, Gdañska. Justyna od listopada 2014 r. trenuje w Tanecz-
nym Klubie Sportowym Dance& Dance Toruñ. Serdecznie gratu-
lujemy. ¯yczymy Justynie i jej partnerowi dalszych sukcesów.

¿ród³o: AK

“NIECHAJ TRWA NAM UTW...”
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Muzealne skarby Muzealne skarby

zbo¿em oraz drewnem. W m³odo�ci podró¿owa³ po Europie (Hiszpania,
W³ochy, Niemcy), a jego zdolno�ci jêzykowe pochwalali najwiêkszy
dygnitarze jego czasów z papie¿em Klemensem VIII na czele. W ³aski
króla Kazimierza wkupi³ siê Stanis³aw Baryczka dziêki swoim zdolno�ciom
architektonicznym, a dok³adniej talentowi do wznoszenia ró¿norakich
machin oblê¿niczych,. W 1643 roku rozpocz¹³ pracê na dworze królew-
skim jako �owiesny� (Oficjalista dworski, lub magnacki zarz¹dzaj¹cy
zaopatrzeniem i przechowywaniem paszy dla koni). Dwa lata pó�niej
w 1645 zosta³ sekretarzem królewskim. W latach 1649-1651 piastowa³
funkcjê rajcy oraz wójta Starej Warszawy. W 1658 Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej  nagrodzi³ go indygenatem wraz z herbem Zacne Krzy¿owo
(posiada³ ju¿ tytu³y szlacheckie na Wêgrzech i w Niemczech). Od 1664
nosi³ tytu³ podstolego czernihowskiego. W swoim czasie Stanis³aw
Baryczka by³ uznawany za jednego z najbogatszych mieszkañców
Warszawy, dodatkowo by³ w³a�cicielem dóbr ziemskich w Ma³ocicach
i Czosnowie. By³ tak¿e patronem warszawskich Dominikanów, którym
ufundowa³ bibliotekê z pe³nym inwentarzem. By³ w³a�cicielem wielu
kamienic, w tym najokazalszej Z³otej na Rynku Starego Miasta w War-
szawie (obecnie mie�ci siê w niej Muzeum Historyczne m. st. Warszawy).
Wraz ze swym bratankiem zgromadzi³ najwiêkszy w XVII-wiecznej War-
szawie rodzinny ksiêgozbiór (zniszczony w czasie potopu szwedzkiego).
Przedstawiony tu eksponat to portret trumienny na miedzianej owalnej
blasze przykrêcona �rubami do drewnianej podstawy (kszta³t nawi¹zuje
do czo³a trumny do której by³ przymocowany obraz podczas pogrzebu).
Wizerunek przedstawia popiersie mê¿czyzny zwróconego trzy czwarte
w kierunku widza  postaæ umieszczona na z³oconym tle. Baryczka przed-
stawiony zosta³ jako szlachcic, ubrany w czerwony ¿upan, na który
narzucona jest czarna peleryna. Warsztat artysty wyró¿nia siê oszczêdn¹
i zarazem subteln¹ kolorystyk¹ przy umiejêtnym operowaniu �wiat³ocie-
niem. Dba³o�æ o pozê oraz wygl¹d postaci przejawia siê nie tylko w sta-
rannie u³o¿onych kasztanowych w³osach ale przede wszystkim w reali-
stycznie i bardzo plastycznie oddanej twarzy zmar³ego o sugestywnej
charakterystyce psychologicznej � zamy�lonej postaci. Przedstawiony na
portrecie epitafijnym Stanis³aw Baryczka spogl¹da na nas wzrokiem osoby
nie tylko bêd¹cej u szczytu swojej kariery ale tak¿e wzrokiem ju¿ zmê-
czonym ¿yciem. Obraz ten na sta³e zobaczyæ mo¿na w Kro�niewicach na
ekspozycji sta³ej znajduj¹cej siê w dawnej stajni � obecnie w Sali prezen-
tuj¹cej Kolekcjonerskie pasje Pana Jerzego. Od 30 pa�dziernika portret
ten bêdzie g³ównym eksponatem na zorganizowanej przez muzeum
wystawie czasowej pt. �Memento Mori�, obrz¹dek pogrzebowy w czasach
nowo¿ytnych�. Celem wystawy jest zaprezentowanie ró¿nych aspektów
obcowania cz³owieka ze �mierci¹, jej oswajania. Zobaczymy sztukê
sakraln¹ prezentuj¹c¹ wyobra¿enia �mierci poprzez zastosowane symbole
wenitatywne: czaszki, szkielety, trumny zgaszone pochodnie, czy z³amane
�mieci, stroje zmar³ych z kryp grobowych, portrety epitafijne, relikwiarze.
Zapoznamy siê z tradycj¹ pochówków od �redniowiecza po czasy wspó³-
czesne � w³¹cznie ze zdjêciami z lat 70 XX w.
Bibliografia: �mieræ w kulturze dawnej Polski � od �redniowiecza do koñca
XVIII w., pod red. P. Mrozowskiego, Warszawa 2000

PORTRET EPITAFIJNY
W Muzeum imienia Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach
mo¿na zobaczyæ jeden z najciekaw-
szych przedstawieñ sztuki sepulkralnej.
Jest to XVII w. portret epitafijny
Stanis³awa Baryczki - burmistrza
Warszawy (urodzonego w 1615 roku,
a zmar³ego w 1682 roku). By³ on
ostatnim przedstawiciela rodu
Baryczków, znakomitej rodziny
warszawskiej przyby³ej do Polski
z Wêgier. Zanim dosta³ siê na dwór
królewski W³adys³awa IV Wazy,
a potem Jana Kazimierza, by³ kupcem
warszawskim trudni¹cy siê handlem

(ci¹g dalszy ze strony 11)
Julia i Jakub a¿ do ulicy Senatorskiej szli, nic nie mówi¹c. Milczenie
by³o im potrzebne, by bij¹ce szybciej serca znów zwolni³y, a oddech
sta³ siê na powrót   niezauwa¿alny. Julia ju¿ wczoraj sz³a t¹ ulic¹, ale
i dzi� z przyjemno�ci¹ patrzy³a na budynki i ¿ycie, które toczy³o siê
wokó³ nich. Jak¿e odmienne od wczorajszego! Dzi� nie czu³o siê
niedzielnej od�wiêtno�ci, nie by³o widaæ mê¿czyzn w bia³ych koszu-
lach, staranniej ubranych par id¹cych wolno pod rêkê. Dzieci g³o�niej
krzycza³y, ulic¹ przeje¿d¿a³y za³adowane furmanki, a z domu na rogu
wybiega³a co chwilê m³oda kobieta w fartuchu i wypatrywa³a kogo�,
kto zapewne mia³ nadej�æ lub nadjechaæ.
Julia i Jakub nigdzie siê nie spieszyli. Przystawali, by popatrzeæ z ró¿-
nych miejsc na synagogê, któr¹ Julia uzna³a za wyj¹tkowo ³adn¹.
� Szkoda, ¿e jej nie narysujê. Ma �wietny kszta³t, faliste, p³ynne linie,
wprost stworzone do tego, by je utrwaliæ. Jest chyba cennym zabyt-
kiem � powiedzia³a.
� Przecie¿ mo¿e pani narysowaæ synagogê � odezwa³ siê Jakub po
chwili.
� Nie, nie bêdê robiæ odstêpstw. Tylko miejsca zwi¹zane z Andrzejem!
� stwierdzi³a Julia stanowczo.
� Chwileczkê � Jakub siê zatrzyma³ i spojrza³ powa¿nie na Juliê �
zmierzamy w stronê domu, w którym m¹¿ pani mieszka³ na stancji, tak?
� Tak.
� Czyli, on id¹c do gimnazjum, codziennie przechodzi³ têdy. Do syna-
gogi pewnie ani razu nie zajrza³, ale � wed³ug mnie � ona jest jak
najbardziej zwi¹zana z pani mê¿em. Mo¿e jego cieñ przesuwa siê
jeszcze po tych kolumnach � zapali³ siê Jakub.
Zapanowa³o milczenie, s³ychaæ by³o szum wody nabieranej przez
ch³opca do wiadra z pobliskiej studni. W koñcu Julia odezwa³a siê:
� Tak ³adnie pan to uj¹³, jak poeta.
� No w³a�nie, a propos poety � jutro dam pani swój wiersz. Przy naszym
po¿egnaniu � Jakub powiedzia³ wreszcie to s³owo, z którego wymó-
wieniem zwleka³ od pocz¹tku ich spotkania. Patrzy³ na Juliê, czekaj¹c
na jej reakcjê.
� Ja jeszcze nie wyje¿d¿am, zostajê � mo¿e do pi¹tku � powiedzia³a
szybko Julia i w tym samym momencie przestraszy³a siê, ¿e mo¿e
Jakub ju¿ nie chce siê z ni¹ spotykaæ, skoro Hela wróci.
� Pani Julio, to ja wyje¿d¿am, jutro, rannym poci¹giem. Starosta
wysy³a mnie s³u¿bowo do Konina.
� Szkoda � w tym jednym s³owie zmie�ci³ siê ca³y zawód Julii.
Poda³a Jakubowi kartkê i powiedzia³a:
� W takim razie nie zwlekajmy, chod�my zobaczyæ stancjê Andrzeja,
tu jest dok³adny adres.
Wracaj¹c, kr¹¿yli uliczkami wokó³ starego rynku, szli ulic¹ Podrzeczn¹,
zamieszka³¹ przez ubogich ¯ydów, w stronê domu pañstwa Mañkow-
skich. Jaki� pies le¿¹cy przed domkiem z wydeptanym trawnikiem
zacz¹³ na nich szczekaæ. S³oñce zachodzi³o. Julia czu³a zmêczenie,
ale z ¿alem pomy�la³a, ¿e spacer siê koñczy. (...)
(...) � Nie wiem, jak pani pomóc, Julio, ale tak dalej nie mo¿e byæ �
Jakub bezwiednie odwróci³ g³owê. Czu³ skrêpowanie. Po obu stro-
nach ulicy sta³y niskie domy, w niektórych z nich pali³o siê ju¿ �wiat³o
� Nie zgadnie pani, co o pamiêci napisa³ Szalom Asz, pisarz, urodzony
w naszym mie�cie, w jednym z tych domów. On w³a�ciwie powiedzia³
to, my�l¹c o wêdrówce dusz, ale ja bym odniós³ to jak najbardziej do pani.
� S³ucham, je�li to nie tajemnica � zapyta³a Julia.
� Szalom Asz uwa¿a, ¿e nie pamiêæ, ale w³a�nie zapomnienie jest
warunkiem naszego istnienia. Pamiêæ o innym �wiecie, w którym
dusza ¿y³a kiedy�, nie pozwala jej dobrze funkcjonowaæ w nowym.
Pani �wiat, ten poprzedni, te¿ ju¿ nie istnieje, wiêc pora o nim zapo-
mnieæ. Trzeba ¿yæ na nowo w innym.
Jakub poda³ Julii ramiê  i tak szli bez s³ów. Julia czu³a ogromn¹
senno�æ i znu¿enie, jak zawsze po wielkim wzruszeniu. Gdy le¿a³a
w ³ó¿ku, pomy�la³a, ¿e mo¿e narysuje synagogê. Po prostu dlatego, ¿e
jest piêkna.

� � �
Julia obieca³a Jakubowi odprowadziæ go na stacjê PKP. W³a�nie czeka
na niego przed pa³acykiem pocztowym. Jest wpó³ do dziewi¹tej rano.
Zapowiada siê ciep³y dzieñ, na rynku trwa targ, s³ychaæ odg³osy handlu,
�miechy i krzyki.
Julia i Jakub id¹ ulic¹ Pa³acow¹, piêkn¹ alej¹  wysadzan¹ gêsto kasz-
tanami, prowadz¹c¹ w kierunku dworca. O�wietlone s³oñcem li�cie
przyci¹gaj¹ wzrok, ale wyciszaj¹ s³owa. Bo uroda �wiata nakazuje
milczeæ, choæ tak du¿o chcia³oby siê powiedzieæ. Ani Julia, ani Jakub
nie nawi¹¿¹ do wczorajszej rozmowy.
Mijaj¹ ko�ció³ ewangelicki. Wchodz¹ na most na  Ochni. Julia zatrzy-
muje siê, patrzy  z zachwytem na b³yszcz¹c¹ wodê. Ju¿ otwiera usta,
by co� mówiæ, jaki� wyraz zaczynaj¹cy siê od samog³oski a. (...)
(...) Julia nie zabiera d³oni, któr¹ Jakub trzyma za palce, od góry.
W koñcu podnosi j¹ do ust. Bucha para, s³ychaæ gwizdek kolejarza.
Jakub wsiada do poci¹gu. Zostawia sw¹ ma³¹ walizkê w przedziale,
ale nie zajmuje miejsca w�ród pasa¿erów. Woli staæ samotnie na kory-
tarzu. Patrzy na oddalaj¹ce siê miasto, na pola i drogi ¿yj¹ce w³asnym
¿yciem. Czy Julia ju¿ czyta jego wiersz? Jakub ma go ca³y czas
w g³owie, pisa³ przecie¿ w tak niezwyk³ym po�piechu i napiêciu. Nie
mo¿e siê od niego uwolniæ. Patrzy w okno wagonu, powtarzaj¹c wiersz,
jakby prowadzi³ wyobra¿on¹ rozmowê z Juli¹:

Tam, gdzie Twoje rêce zostawi³y �lad,
S³oñce �wieci czê�ciej, ciep³y wieje wiatr.
Kogo Twoje d³onie dotknê³y choæ raz,
Ten jest ju¿ spe³niony, niestraszny mu czas.
Wokó³ Ciebie, za domami,
Za górami, za lasami
Jest ten �wiat. (...)

Barbara Raszewska

POŻEGNANIEPAŁACOWE WYKOPALISKA

Muzealne skarby

W zbiorach Muzeum � Zamku w Oporowie znajduje siê zespó³ 7 portretów
przedstawiaj¹cych cztery pokolenia rodu So³³ohubów, szlachty pochodz¹cej
z Litwy, ale maj¹cej zwi¹zki z regionem kutnowskim i gostyniñskim
poprzez posiadane lub dzier¿awione maj¹tki ziemskie m.in.: Oporów wraz
z Dobrzykowem nad Wis³¹, ̄ ychlin, Ktery, Sanniki, a tak¿e Kutno. Pierwszy
z rodu Jan So³³ohub (zm. 1748) niezamo¿ny szlachcic litewski swoj¹
karierê, pocz¹tkowo wojskow¹, zawdziêcza³ w³asnym zdolno�ciom oraz
bogatemu o¿enkowi z Helen¹ z Szamowskich (zm. 1727). Pamiêtnikarz
tamtej epoki oceni³ go jako �cz³eka serca mê¿nego, w naukach niebieg³ego,
a rozumu naturalnego czystego�. Barwne okoliczno�ci jego o¿enku, do
którego dosz³o w 1706 r. opisa³ Matuszewicz. Podczas wojny pó³nocnej
So³³ohub stacjonowa³ w ziemi gostyniñskiej �by³ po prowiant komende-
rowany do Szamowskiego, (...) który mia³ kilka córek. Czêstowa³ go ów
Szamowski, gdy odje¿d¿a³ So³³ohub, jeszcze go na konia wsiadaj¹cego
ochoczy poi³ gospodarz. Nie chcia³ piæ So³³ohub, na resztê rzek³: je¿eli
do niego która z córek gospodarskich wypije tedy piæ bêdzie. Jedna
z nich wziê³a kielich i, wed³ug zwyczajnej damom modestii, trochê wypiwszy,
odda³a mu pe³ny kielich. So³³ohub z ochot¹ wypi³, a potem postawiwszy
kielich na g³owie koñskiej roztrzeli³ go z pistoletu, a potem z konia zsiad³szy,
do nóg damie i ojcowi upad³, prosz¹c o deklaracyj¹. Ojciec napi³y, rozu-
miej¹c, ¿e to ¿art, deklarowa³, a dama rzetelnie deklarowa³a. Ten ojcow-
ski ¿art potem siê w prawdê obróci³, gdy¿ go i pro�b¹, i gro�b¹ wojenn¹
przymusi³ prawie So³³ohub, ¿e mu córkê odda³. Cz³ek by³ bogaty, da³
znaczny posag i dobra�. Mia³ to byæ pocz¹tek kariery Jana So³³ohuba
i ca³ego rodu. Jan doszed³ wysokiej godno�ci podskarbiego Wielkiego
Litewskiego, a w koñcu wojewody Brzeskiego Litewskiego. ¯eni³ siê jeszcze
dwa razy. Po �mierci Heleny w 1728 r. z Konstancj¹ z Kryszpinów, wdo-
w¹ po Kazimierzu Pakoszu. Ma³¿eñstwo nie by³o udane i po og³oszeniu
w 1739 r. jego niewa¿no�ci, wzi¹³ cichy �lub z wojewodziank¹ wileñsk¹
Teres¹ Ogiñsk¹, znajduj¹c¹ siê pod jego urzêdow¹ opiek¹. Matuszewicz
nazwa³ j¹ �dam¹ niegdy� piêkn¹, ale przez dziwactwa matki w lata zasz³¹�.
Zwi¹zek z So³³ohubem wyzwoli³ j¹ z powa¿nych k³opotów, bowiem po
�mierci matki nale¿ne jej dobra zosta³y odebrane przez szwagrów i siostry,
a ona sama �pozostawa³a w op³akanym do�æ stanie, gdy¿ i dóbr nie mia³a,
i ekstraordynaryjnie siê rozty³a, tak dalece, ¿e nikogo wabiæ do siebie nie
mog³a�.
Przyk³ad kariery Jana So³³ohuba, a zw³aszcza dorobek maj¹tkowy nie ma
wielu odpowiedników na Litwie, ani w Koronie w XVIII w. Jak siê zdaje
nie mia³ on ambicji wybicia siê na forum publicznym, za to konsekwentnie
gromadzi³ maj¹tek, z wielk¹ zrêczno�ci¹ wykorzystuj¹c powi¹zania poli-
tyczne. Niew¹tpliwie krocie czerpa³ z podskarbiostwa. Mia³ obowi¹zek
wp³acaæ do skarbu 200.000 z³p, a dochody z ce³ litewskich przynosi³y a¿
ponad 1 000 000 z³p rocznie. So³³ohub zmar³ we wsi Sawa, niedaleko
Horek (pow. orszañski), a pochowany zosta³ w Miñsku w tamtejszym
ko�ciele jezuitów. Jan So³³ohub mia³ dzieci tylko z pierwszego ma³¿eñstwa
z Helen¹ z Szamowskich: dwóch synów Józefa Antoniego i Antoniego
Józefa oraz dwie córki Annê i Katarzynê. By³ kolatorem wielu ko�cio³ów.
Wystawi³ ko�ció³ w Ilii, restaurowa³ �wi¹tynie w Oporowie, Dobrzykowie
i Sannikach, ufundowa³ plebaniê i odnowi³ ko�ció³ w Iwieñcu. To najpraw-
dopodobniej on planowa³ ufundowanie ko�cio³a i klasztoru oo. Paulinów
w Kutnie. Portret Jana So³³ohuba i jego pierwszej ¿ony Heleny zachowa³y
siê w ko�ciele parafialnym w Oporowie i do zbiorów Muzeum-Zamku
w Oporowie zakupione zosta³y w latach 70-tych XX w.

Anna Majewska-Rau, Muzeum � Zamek w Oporowie

SOŁŁOHUBOWIE (cz. 1)
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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 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 z budyn-
kiem przy ul Jagieloñskiej �
mieszkania 51 m2 i 32 m2,
lokal sklepowy 48 m2, podda-
sze 100 m2. Tel. 605-991-655

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
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 dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna. Do-
mek, woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
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
Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne. Tel. 507-
072-007

SPORTOWE PRZE¯YCIE

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

Sprzedam u¿ywan¹ trylinkê
500 m2 z mo¿liwo�ci¹ u³o¿enia,
cena do uzgodnienia. Tel. 508-
722-413
Sprzedam bardzo tanio kanapê
rozk³adan¹ (obicie do naprawy).
Tel. 606-475-184

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

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

Tel. 609-107-203

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

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

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

Dziesi¹ty jubileuszowy Turniej �O Ró¿ê Kutna� - organizowany przez
Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket Kutno - zgromadzi³ na starcie
�wietne zespo³y: Asseco Gdyniê (7 miejsce w ub. sezonie w TBL),
Polfarmex Kutno (10 lokata w TBL), BC Siauliai (czo³owa dru¿yna eks-
traklasy ligi litewskiej) oraz wicemistrz S³owacji BC Previdza. Mecze
by³y zaciête i sta³y na wysokim poziomie i cieszy³y siê du¿ym zaintereso-
waniem mi³o�ników mêskiej koszykówki, która przy okazji �wietnie siê
bawi³a i integrowa³a. Wyniki meczów: Polfarmex - BC Previdza 69:63,
Asseco - BC Siauliai 61:70, Asseco - BC Previdza 82:73 (o III miejsce),
BC Siauliai - Polfarmex 71:58 (o I lokatê).

BASKETOWA KRÓLOWA KWIATÓW

Zespó³ kutnowski (trener Jaros³aw Krysiewicz, asystent Wojciech Walich)
gra³ w sk³adzie - w nawiasie zdobyte ³¹cznie punkty: Jaros³aw Zyskowski 22,
Bart³omiej Wo³oszyn 24, Joshua Parker 26, Micha³ Gabiñski 15, Marcin
Malczyk 7, Mateusz Bartosz 2, Michael Frasier 9, Kevin Johnson7, Grze-
gorz Grochowski 13, Jacek Jarecki 2, January Sobczak 0.            /J.P./

Ci¹gnikowy skok
W Za³usinie, z terenu prywatnej
posesji, z³odziej ukrad³ ci¹gnik
rolniczy New Holland oraz
³adowarkê teleskopow¹ Merlo.
Warto�æ strat oszacowano na
kwotê 140.000.
Skok nieuwagi
W Sójkach, gmina Kutna, dwój-
ka z³odziei wykorzystuj¹c
nieuwagê obs³ugi sklepu, z zaple-
cza skrad³a pieni¹dze z utargu
w kwocie 6500 z³otych.
Na dwóch gazach
W ci¹gu jednej doby policjanci
zatrzymali 5 nietrze�wych
rowerzystów. W Ostrowach
zatrzymali 38-latka z powiatu

kutnowskiego, który mia³ 1,2
promila alkoholu w organizmie.
W miejscowo�ci Imielinek
50-latek ponad 2 promile.
W Bedlnie zatrzymano 22-latka,
który mia³ 1,3 promila. Rów-
nie¿ w Bedlnie o godzinie 21.30
kontrola drogowa wykry³a
u pary rowerzystów, ¿e 24-letnia
kobieta mia³a 1,2 promila alko-
holu w organizmie, a 22-letni
mê¿czyzna prawie 2 promile.
Czerwony kur
Dwa zastêpy OSP z Kro�niewic
i Jednostka Ratowniczo Ga�ni-
cza z Kutna przez dwie godziny
walczy³y z po¿arem mieszkania
w budynku wielorodzinnym

przy ul. Poznañskiej w Kro�nie-
wicach. W po¿arze ucierpia³a
kobieta - dozna³a poparzenia
twarzy. Straty oszacowano na
10 tysiêcy z³otych.
Wandal
W Oporowie wandal uszkodzi³
transformator energetyczny,
który po odkrêceniu zrzuci³ ze
s³upa, a z jego �rodka wymon-
towa³ i skrad³ uzwojenie. Straty
5 tysiêcy z³otych.
Niezamkniêty samo-
chód
W Kutnie, przy ulicy Przemy-
s³owej i z niezamkniêtego samo-
chodu, z³odziej ukrad³ 300
z³otych, dowód osobisty, prawo

jazdy, dowód rejestracyjny oraz
kartê bankomatow¹ na szkodê
mieszkañca powiatu zgierskiego.
Bez akcyzy
Policjanci z drogówki zatrzy-
mali mê¿czyznê, który przewo-
zi³ wyroby tytoniowe bez pol-
skich znaków akcyzy.
Niebezpieczne miejsce
Osobowy Fiat Albea w rowie
i kobieta w szpitalu - to kolejny
wypadek w Zawadach pod
Kutnem. 62-letni kierowca
prawdopodobnie zasn¹³ za
kierownic¹ i wjecha³ do przy-
dro¿nego rowu. Ucierpia³a
pasa¿erka, która zosta³a prze-
wieziona do szpitala.

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 M-3 36,9 m2,
ul. Staszica - do remontu. Tel.
661-180-357, 799-040-735
Zamieniê mieszkanie komu-
nalne (2 pokoje z aneksem ku-
chennym) na pokój z kuchni¹
w centrum Kutna, ¯ychlina,
Dobrzelina. Tel. 604-254-132
Sprzedam dzia³kê 3000 m2

w lesie Klonowiec Stary. Tel.
663-162-119
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
przy ulicy 29 Listopada 95 o
pow. 700 m2. Tel. 601-382-731
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o powierzchni 1700 m2 w Nowej
Wsi. Tel. 721-575-000
Sprzedam samochód Nubira II
- gaz. Tel. 607-217-505
Sprzedam stó³ pokojowy o wy-
miarach 80x120x210. Tel. 666-
912-928
Sprzedam tanio srebrne medale
z serii �Wielcy Polacy� (próby
999) w ³adnym pude³ku. Tel.
604-254-132

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Pi³ka no¿na

Koszykówka

Lekkoatletyka

(ch³opcy): klasy IV - Patryk Sobczyk, Kacper Maciejewski, Micha³ Olczak,
Adam Dom¿a³; klasy V - Mi³osz Myszkowski, Mi³osz Krygiel, Eryk Kie-
ruñczak; klasy VI - Artur Petikyan, Kacper Ko�cielak, Filip Jasku³a, Emil
Wójcik. Opiekunowie zespo³ów � Mariusz Baranowski i Jacek Kud³a.

NAJLEPSZA “DZIEWIĄTKA”
Na kompleksie Ma³ej Ligi Baseballowej zosta³y rozegrane Mistrzostwa
Powiatu w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych. W kategorii szkó³ pod-
stawowych podwójne mistrzostwo powiatu kutnowskiego zdoby³y dziew-
czêta i ch³opcy ze Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie. Obydwa zespo³y
bêd¹ reprezentowa³y nasz powiat na Mistrzostwach Rejonu Wojewódz-
kiego, który odbêdzie siê 15 pa�dziernika w Rawie Mazowieckiej.

Zwyciêskie ekipy bieg³y w sk³adach (dziewczêta): klasy IV - Aleksandra
Urbañska, Julia Jêdrzejczak, Alicja Sobczyk, Julia Dom¿a³; klasy V
- Milena Budner, Paulina Poniszewska, Michalina Wójkowska; klasy VI
- Natalia Majchrzak, Julia Walczk, Oliwia Miko³ajczyk, Oliwia Jó�wiak;

Blisko tysi¹c osób ogl¹da³o przekonywuj¹ce zwyciêstwo podopiecznych
trenera S³awomira Ryszkiewicza i kierownika dru¿yny Andrzeja Królaka
w trzeciej rundzie Pucharu Polski regionu ³ódzkiego. Kutnianie zagrali
�wietny mecz, a zespó³ SRTS Widzew £ód� udowodni³ jeszcze raz, ¿e
z dawnego blasku i s³awy pozosta³a tylko nazwa. Szkoda, bo ta firma ma
bardzo du¿o sympatyków w ca³ej Polsce, nie mówi¹c o £odzi czy Kutnie.
Zespó³ z �polskiego Manchesteru� ma indywidualno�ci, a nie ma monolitu.
Gra w czwartej lidze i chyba siê nie zanosi na awans do trzeciej! Dru¿yna
z grodu nad Ochni¹, która przed meczem nie by³a faworytem, od pocz¹tku
spotkania mia³a przewagê i gro�nie atakowa³a. Ju¿ w 4 minucie Gracjan
Sobczak odda³ silny strza³ z rzutu wolnego, który by³ minimalnie niecelny.
Piotr Michalski na d³ugo zapamiêta 12 minutê, kiedy po jego akcji pi³ka
uderzy³a w s³upek. W 15 minucie rzut wolny wykonuje Kamil Zagajewski,
a Piotr Mucha minimalnie niecelnie kieruje g³ow¹ pi³kê obok bramki!
Wreszcie sza³ rado�ci na g³ównej trybunie. Gracjan Sobczak w 17 minucie
strzela gola przedniej marki pokonuj¹c golkipera Widzewa lobem. Micha³
Chachu³a by³ bezradny. W 24 minucie Gracjan ma znowu sytuacjê na
gola, a w 31 minucie Piotr Kierus strzela w Chachu³ê. Nastêpne minuty
nale¿¹ do go�ci. W 34 - Micha³ Czaplarski wykonuje silnego wolnego
w lewy róg, ale �wietnie broni Pawe³ Sobczak. W 36 - Igor �wi¹tkiewicz
uderza pi³k¹ w s³upek. W 43 minucie Mariusz Jakubowski egzekwuje
rzut wolny, a bramkarz Bartosz Kaczor z 2 metrów... kieruje pi³kê obok
bramki Chachu³y! Druga po³owa meczu równie¿ jest ciekawa i trzymaj¹ca
w napiêciu fanów obu dru¿yn. W 58 minucie strzela �wi¹tkiewicz; jest
s³upek i broni Sobczak. Wynik spotkania ustala Piotr Kierus w 65 minucie
wykorzystuj¹c doskona³e do�rodkowanie Andrzeja Grzegorka. Warto jeszcze
odnotowaæ dobry strza³ Piotra Muchy obroniony w 65 minucie przez
Chachu³ê. �Kutno� awansowa³o do czwartej rundy Pucharu Polski regionu
³ódzkiego. Gratulacje!

Dobrze spisali siê juniorzy KS Sand Bus Kutno w trzeciej rundzie Pucharu
Polski regionu ³ódzkiego. Po pokonaniu u siebie LKS Ostrovii Ostrowy
(V liga) 3:1 (bramki - Arkadiusz B³aszczyk 2 i Mateusz Sobczyk) i �wol-
nym losie� - podopieczni trenera Ireneusza Siennego zmierzyli siê na
boisku Stadionu Miejskiego im. H. T. Reymana w Kutnie z zespo³em LKS
Rosanów, który gra w IV lidze ³ódzkiej (aktualnie �rodek tabeli - 20 dru¿yn).
Kutnianie - jako drugi KS Sand Bus - zagrali zupe³nie niez³y mecz. D¹¿yli
wszystkimi si³ami do pokonania przeciwnika, który by³ zdecydowanie
starszy wiekowo i bardziej dojrza³y futbolowo. Co to znaczy jednak
determinacja i olbrzymia wola walki. Od pocz¹tku spotkania ruszy³a nasza
m³odzie¿ do walki. W 8 minucie okazjê na gola mia³ Patryk Ga³ecki, ale
przestrzeli³ z 20 metrów. Tak samo by³o w 12 minucie. W 23 minucie
dobrze broni golkiper �Kutna� Karol Czekalski (�szczupak� i pi¹stkowanie).
W 26 minucie go�cie zdobyli bramkê po b³êdzie obrony. Gola strzeli³
Kamil Wiktorski. W 31 minucie zmarnowa³ sytuacjê Adam Pokorski. Do
przerwy by³o 1:0 dla dru¿yny z Rosanowa k. Zgierza, mimo optycznej
przewagi �Kutna�. Druga ods³ona to ataki m³odzie¿y z ul. Ko�ciuszki,
która za wszelk¹ cenê d¹¿y³a do zdobycia wyrównuj¹cej bramki. Uda³o
siê! W 52 minucie strzela³ silnie Adam Pokorski, bramkarz go�ci wybi³
pi³kê pod nogi Dominika Dêbowskiego, a ten �hukn¹³� w �wiat³o bramki
tak precyzyjnie, ¿e by³o 1:1. Nadzieje na zwyciêstwo by³y bliskie, bowiem
w 55 minucie dobry strza³ odda³ Mateusz Sobczyk, ale na euforiê nie
doczekali�my siê. Na jej drodze stan¹³... s³upek. Kutnianie ca³y czas ata-
kowali. I gdy wszyscy my�leli, ¿e dojdzie ju¿ do dogrywki (2x15 minut)
sporadyczny atak zespo³u go�ci, b³¹d obrony i Sebastian Dresler w 90
minucie zdobywa drug¹ bramkê. Go�cie ciesz¹ siê, bo s¹ w IV rundzie PP
regionu ³ódzkiego. Brawa za nieustêpliwo�æ i dobry mecz dla naszej
m³odzie¿y.
�Kutno�: Karol Czekalski, Mateusz Ka�mierczak, Micha³ Maciejewski,
Igor Wójcik, Kamil £ukasik, Arkadiusz B³aszczyk, Dominik Dêbowski,
Adrian Bartczak, Patryk Ga³ecki, Adam Pokorski, Mateusz Sobczyk (84
Krystian Kosmala).

MIMO PORAŻKI... GRATULACJE

WIDZEW POKONANY!

Podopieczne trener Karoliny Kociurskiej-Tomczak - m³ode zawodniczki
KKS Pro-Basket - bra³y udzia³ w XV Ogólnopolskim Turnieju o Puchar
Prezydenta tego miasta. Sympatyczne i ambitne zawodniczki walczy³y
z dru¿ynami: Ursus Warszawa, MUKS 21 P³ock, MUKS Unia Basket
Ostro³êka i UKS Nowa Wie�. Wyniki �Kutna�: z Ostro³êk¹ 34:32, z P³oc-
kiem 38:20, z Now¹ Wsi¹ 63:4 i w finale 17:23 z Warszaw¹. W ca³ym
turnieju punktowa³y dla naszych: Kinga Stasinowska 42 punkty, Gabriela
Nadolska 29, Milena Budner 23, Natalia Go³ofit 18, Julia Pi³acik 15,
Wiktoria Kacperska 12, Justyna Andziak 11, Julia Dresler 9, Michalina
Wujkowska 6, Paulina Poniszewska 5, Paulina Krawczyk 2, Zuzanna
Jarosiñska 2. Najlepsz¹ zawodniczk¹ dru¿yny KKS Pro-Basket uznana
zosta³a Gabriela Nadolska, a do pierwszej pi¹tki turnieju wybrano Kingê
Stasinowsk¹. Gratulujemy wszystkim!

KUTNIANKI DRUGIE W PŁOCKU

Baseball

Po zdobyciu przez zespó³ Stal BiS Pucharu Polski teraz podopieczni gra-
j¹cego trenera i kapitana dru¿yny Mariusza Grzanowskiego wywalczyli
tytu³ najlepszej ekipy w kraju. W finale (do trzech wygranych) kutnianie
pokonali 3:1 Centaury Warszawa; 14:3, 2:1, 1:0 i 1:11. Trzecie miejsce
przypad³o KSB Wroc³aw, czwarte Dêbom Osielsko, pi¹te Silesii Rybnik,
szóste Gepardom ̄ ory. Brawo! Brawo! Zwyciêski zespó³ gra³ w sk³adzie:
Mariusz Grzanowski, Ondra Tomas, Gracjan Bielecki, Kacper Kamiñski,
Jakub Nadolski, Artur Wojtczak, Przemys³aw Paluch, Pawe³ Agacki,
Mateusz Wasielewski, Mateusz Nowicki, Mateusz Serafin, Jakub Kola-
siñski, Patryk Kaliszuk, Maciej Wróblewski, Jakub Wojtczak. Kierowni-
kiem mistrzów jest ambitny i konsekwentny w dzia³aniu Stanis³aw
Wasielewski.

„KUTNO” MISTRZEM POLSKI

Strzelenie w jednym spotkaniu futbolowym jedenastu bramek to niew¹t-
pliwie rzadko�æ. Tak jednak by³o w jedenastej kolejce ³ódzkiej klasy okrê-
gowej. Na Stadionie Miejskim w Kutnie podopieczni trenera S³awomira
Ryszkiewicza i kierownika Andrzeja Królaka, zajmuj¹cy trzecie miejsce
w tabeli (punkt straty do GLKS D³utów i Term Uniejów), �urz¹dzili� sobie
ostre strzelanie i zdecydowanie pokonali - w derbach Ziemi Kutnowskiej
- dru¿ynê LKS �Ostrovia� Ostrowy, chocia¿ go�cie przez pierwszy kwa-
drans gry, gdy mieli jeszcze kondycjê, parokrotnie gro�nie zagrozili bramce
Paw³a Sobczaka. Nie da³ on siê jednak zaskoczyæ w tym czasie napastnikom
�Ostrovii�. Kutnianie mieli zdecydowan¹ potem przewagê. Jednak przy
stanie 9:0 dla nich w szeregi ich defensywy wkrad³a siê niepotrzebnie
nonszalancja i zamiast zdobyæ 10 gola, czego oczekiwali wierni kibice,
straci³a dru¿yna dwie niepotrzebne bramki w koñcówce meczu.

KS Sand Bus Kutno - LKS Ostrovia Ostrowy 9:2 (3:0)
Bramki: 1:0 - Rafa³ ¯emiga³a (20), 2:0 - Gracjan Sobczak (30), 3:0 - Bar-
tosz Kaczor (32), 4:0 - Mariusz Jakubowski (49-karny), 5:0 - Jakubowski
(55-karny), 6:0 - Sobczak (61), 7:0 - Piotr Michalski (70), 8:0 - Kamil
Zagajewski (74), 9:0 - Micha³ Wietrzyk (76), 9:1 - Przemys³aw  Burdyka
(82), 9:2 - Rafa³ Rybicki (88).

DUŻO GOLI

�wietnie zaprezentowa³a siê swoim licznym fanom dru¿yna kutnowskiego
�Polfarmexu� w swoim pierwszym meczu w ekstraklasie (w Tauron
Basket Lidze kutnianie s¹ drugi sezon!). Przeciwnikiem zespo³u trenera
Jaros³awa Krysiewicza i jego asystentów Wojciecha Walicha i Krzysztofa
Szablowskiego by³a zawsze gro�na ekipa MKS-u D¹browa Górnicza,
wzmocniona obecnie trzema Amerykanami (w ub. sezonie w Kutnie nasi
przegrali 80:86, a w D¹browie G. wygrali 99:88). W�ród fantastycznych
kibiców byli m.in.: marsza³ek województwa ³ódzkiego Witold Stêpieñ,
prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski, Krzysztof �Diablo� W³odar-
czyk - chluba polskiego boksu zawodowego, Danuta Ewa Zakrzewska,
dyrektor Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w £odzi i ³ódzki przedsiê-
biorca z �Pietryny� Ali Kowssan (zaprosi³ ich szef Rady Sponsorów KSS
�Pro-Basket� Kutno Jacek Sikora). Mecz by³ zaciêty i wyrównany. Kut-
nianie najwiêcej prowadzili 14 punktami (51:37 w 34 minucie). Czas ich
prowadzenia to 24,50 min. 8-krotnie by³ remis. Zas³u¿one zwyciêstwo
i ambitna postawa!

INAUGURACJA NA „5”

KS Sand Bus: Pawe³ Sobczak, Micha³ £awniczak (82 Dawid £uczak),
Rafa³ ¯emiga³a, Bartosz Kaczor, Andrzej Grzegorek, Piotr Mucha,
Mariusz Jakubowski, Gracjan Sobczak, Kamil Zagajewski, Piotr Kierus
(85 £ukasz Góralczyk), Piotr Michalski (90 Micha³ Wietrzyk).
Widzew: Micha³ Chachu³a, Damian Duda³a, Micha³ Czaplarski, Daniel
Maczurek, Mateusz Milczarek, Micha³ Pietras, Okachi, Damian Kozie³,
Konrad Puchalski, Damian Gilarski, Igor �wi¹tkiewicz. Na zmiany
Nikodem Kasprzak, Adrian Kralkowski, Aleksander Majerz, Mariusz
Rachubiñski.

Pi³ka no¿na

Po pokonaniu w trzeciej rundzie Pucharu Polski szczebla ³ódzkiego
Widzewa £ód� kutnianie wylosowali kolejn¹ wielk¹ kiedy� firmê futbo-
low¹ £ódzki Klub Sportowy (III liga ³ódzko-mazowiecka). Pierwsz¹
po³owê podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza przegrali 0:2, ale
troszeczkê na w³asne ¿yczenie. Grali bardzo boja�liwie. Szkoda, bo rywal
nie przedstawia³ wysokiej klasy. Bramki zdobyte przez zespó³ trenerów -
Marek Chojnacki i Dariusz Bratkowski - by³y po prostych b³êdach obroñców
�Kutna�. Sytuacje na gole w pierwszej po³owie mieli te¿ pi³karze naszego
KS-u: w 8 minucie Gracjan Sobczak i 36 minucie Mariusz Jakubowski.
Go�cie wykorzystali bezlito�nie niezdecydowanie defensorów gospodarzy
i Adam Patora w 27 oraz w 39 minucie pokona³ Paw³a Sobczaka. Druga
po³owa - to zupe³nie inny zespó³ �Kutna�. Agresywna postawa i wola
walki. £KS siê cofn¹³ i gra³ z kontry. W 59 minucie jest 0:3 po celnym
rzucie karnym Tomasza Ostalczyka. Kutnianie nie poddaj¹ siê i 65 minucie
Piotr Kierus (as. Piotr Michalski)zdobywa kontaktow¹ bramkê. Dobrze
broni w bramce £KS Micha³ Ko³ba. W 86 minucie w poprzeczkê uderza
pi³k¹ £ukasz Góralczyk, a w 88 minucie Piotr Michalski maj¹c pust¹ bramkê
zmarnowa³ 100% sytuacjê. £KS wygra³ z KS Sand Bus Kutno, ale nie
zachwyci³. Kutnianie nie dali natomiast �futbolowej plamy�. Odpadli
z Pucharu Polski, ale z honorem.

WYGRAŁ ŁKS ŁÓDŹ
Pi³ka no¿na

Polfarmex Kutno - MKS D¹browa Górnicza 57:51
(w kwartach: 15:16, 12:10, 17:9, 13:16)

Kutno: Jacek Jarecki 0, Grzegorz Grochowski 2, Marcin Malczyk 2, Bar-
t³omiej Wo³oszyn 10, Micha³ Gabiñski 5, Mateusz Bartosz 0, Michael
Fraser (double-double; 12 zbiórek i 20 pkt.), Josh Parker 13, Jaros³aw
Zyskowski 3, Kevin Johnson 2.

W 11 kolejce V ligi zespó³ �Kutna� pokaza³ znów klasê strzeleck¹ poko-
nuj¹c w £odzi miejscowy �Start� (te¿ beniaminek) 8:2 (5:2). Gole dla
Kutna: Piotr Michalski 3 (29, 38, 75), £ukasz Góralczyk 2 (18, 66), Ka-
mil Zagajewski 1 (33), Gracjan Sobczak 1 (5), Mariusz Jakubowski 1
(karny, 70).

POGROM „BAŁUCIARZY”
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

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

W poniedzia³ek, 5 pa�dziernika, rozpoczê³a siê IV edycja Uniwersytetu
Dzieciêcego. W roku akademickim 2015/2016 na studia do Muzeum
Regionalnego w Kutnie zapisa³o siê 517 dzieci (24 grupy) z klas I-III
kutnowskich szkó³ podstawowych. Pierwsza grup¹, która wziê³a udzia³
w zajêciach by³a klasa IIIA ze Szko³y Podstawowej nr 1 (wychowawczynie:
Marlena Bajda i Anna W³odarczyk).

UNIWERSYTET DZIECIĘCY

W pa�dzierniku mali studenci uczêszczaj¹ na zajêcia �Dlaczego mo¿emy
rozmawiaæ przez telefon?�, podczas których poznaj¹ zagadnienia zwi¹-
zane z akustyk¹, a nastêpnie buduj¹ prosty model �komunikatora
akustycznego�. W kolejnych miesi¹cach dzieci bêd¹ nabywaæ wiedzê,
m.in. na temat sztuki i dworu czasów saskich, polskich strojów ludowych,
animacji czy historii �rodków p³atniczych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma swoj¹ �scenê� i mo¿e pochwaliæ siê
wystawieniem (i to kilkakrotnie) �Moralno�ci Pani Dulskiej� wed³ug
Gabrieli Zapolskiej. Na pocz¹tku tego roku powsta³ Kutnowski Teatr Ama-
torski, w którym wystêpuj¹ osoby zafascynowane graniem na scenie. To
ich odskocznia od czasami smutnej rzeczywisto�ci. I Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, i Kutnowski Teatr Amatorski ³¹czy osoba Jagody Kubiak
(z wykszta³cenia polonistka), �wietnej instruktorki teatralnej. Ona jest
motorem napêdowym i tu, i tam! Przez kilka ostatnich miesiêcy aktorzy
KTA pracowali intensywnie nad wspania³¹ komedi¹ hrabiego Aleksandra
Fredry �Zemsta�. Komplet widzów ogl¹da³ w Kutnowskim Domu Kultury
jej prapremier¹. By³ sukces, o czym �wiadczy³y owacje na stoj¹co.
W przedstawieniu �Zemsty� brali udzia³: Stefania Szadkowska - Podstolina,
Helena Kowalska - Klara, Krzysztof Murzynowski - Rejent Milczek,
Dariusz Mikulski - Wac³aw Milczek, Stanis³aw Borkowski - Dyndalski,
Bart³omiej Sawicki - Papkin, Stanis³aw Ko³odziejski - Cze�nik oraz Jan
Adamczewski i S³awomir Modrzejewski - Murarze. W roli kuchmistrza
Pere³ki wyst¹pi³ Micha³ Sinior. Dalszego powodzenia!            /J.P./

Margaret - w³a�ciwie Ma³gorzata Jamro¿y - urodzi³a siê 30 czerwca 1991
roku w Stargardzie Szczeciñskim. Jej rodzice (El¿bieta i Ryszard) to
pedagodzy. Wraz ze starszym bratem wychowywa³a siê w Iñsku, gdzie
uczêszcza³a do Zespo³u Szkó³. Ukoñczy³a Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹
I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie w klasie klar-
netu i saksofonu. Zosta³a absolwentk¹ XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Szczecinie. Nastêpnie rozpoczê³a studia na Uniwersytecie Warszaw-
skim na kierunku anglistyki, z którego zrezygnowa³a po trzech semestrach.
Pó�niej zaczê³a studiowaæ projektowanie ubioru w Miêdzynarodowej
Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie, któr¹ ukoñ-
czy³a w tym roku. Jest znana jako piosenkarka i blogerka. Swoj¹ karierê
zaczyna³a w liceum jako wokalistka w zespole �oNieboLepiej� (styczeñ
2009 r. jego powstanie). W tym samym roku zosta³a laureatk¹ jednego
z odcinków �Szansy na sukces�, gdzie za�piewa³a �Znam Ciê na pamiêæ�
z repertuaru Moniki Bródki i wyst¹pi³a w koncercie fina³owym programu
w Warszawskiej Sali Kongresowej. By³ to jej drugi udzia³ w tym programie,
bowiem na pocz¹tku 2009 r. wokalistka za� za�piewa³a �Bêdê czekaæ�
w odcinku ze Steni¹ Koz³owsk¹, gdzie za swoj¹ interpretacjê utworu zdo-
by³a wyró¿nienie. W 2010 r. Jamro¿y wyst¹pi³a w musicalu �Rent�
w szczeciñskiej Operze na Zamku. W 2013 roku ukaza³ siê Jej debiutancki
singel �Thank You Very Much�, który znalaz³ siê na 2 miejscu Air Play -
najczê�ciej granych utworów (w polskich rozg³o�niach radiowych oraz
zaj¹³ 41 lokatê na oficjalnej li�cie sprzeda¿y w Niemczech, 38 pozycjê
w Austrii i 22 miejsce we W³oszech. Piosenka by³a tak¿e trzeci¹, najlepiej
sprzedaj¹c¹ siê w Polsce w 2013 roku, za co ZPAV przyzna³ jej wyró¿nienie
Cyfrowej Piosenki Roku. W lipcu 2013 r. piosenkarka reprezentowa³a
Polskê podczas Ba³tyckiego Festiwalu Piosenki, gdzie zajê³a drugie miej-
sce. W miêdzyczasie wyda³a minialbum �All I Need�, który znalaz³ siê na
50 miejscu listy OLiS najlepiej sprzedaj¹cych siê p³yt w Polsce. Na
pocz¹tku 2014 r. zosta³ wydany Jej singel �Wasted�. Kompozycja by³a
notowana na 6 miejscu na li�cie najczê�ciej odtwarzanych utworów
w polskich rozg³o�niach radiowych. Podczas 51 Krajowego Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu wokalistka - ju¿ jako Margaret - zosta³a
nagrodzona �Super Jedynk¹� w kategorii �Superlista bez granic�. Latem
stworzy³a �Start a Fire�, który by³ oficjalnym hymnem Mistrzostw �wiata
w Pi³ce Siatkowej Mê¿czyzn. Singel znalaz³ siê ponadto na 10 miejscu
w�ród dwudziestu najczê�ciej odtwarzanych piosenek w polskich radio-
stacjach. Pod koniec sierpnia ukaza³ siê Jej debiutacki album studyjny
�Add the Blonde�. Wydawnictwo uplasowa³o siê na 8 pozycji na polskiej
li�cie sprzeda¿y oraz uzyska³o status z³otej p³yty. Artystka zosta³a laure-
atk¹ wielu presti¿owych nagród, miêdzy innymi �Eska Music Awards�
w kategorii �Eska TV Award - Najlepsze video� (za Thank You Very Much)
oraz otrzyma³a nagrodê w plebiscycie �Kobieta Roku Glamour�. Margaret
zdoby³a równie¿ wiele nominacji zarówno do polskich jak i zagranicz-
nych nagród, w tym miêdzy innymi do �TV Europe�, �Music Awards�,
�Kids Choice Awards�, �Wiktorów� czy �Telekamer�. Warto podkre�liæ,
¿e 8 czerwcva 2013 r. Margaret z piosenk¹ �Thank You Much� wyst¹pi³a
w Operze Le�nej w Sopocie, a nastêpnie w popularnym niemieckim
programie ZDF Fernsehgarten�. Ceni sobie bardzo nominacjê MTV
Europe Awards 2013 w kategorii �Najlepszy polski wykonawca�. Prowadzi
szerok¹ dzia³alno�æ charytatywn¹ dla dzieci z domów dziecka. Przed Ni¹
dopiero... kariera, chocia¿ ju¿ jest popularna i lubiana.

Jerzy Papiewski

Margaret w Kutnie

UTALENTOWANA PIOSENKARKA
W naszym mie�cie przebywa³a podczas majowych Imienin Ró¿y, poprze-
dzaj¹cych 41 wrze�niow¹ edycjê �wiêta Królowej Kwiatów. By³a w Kutnie
pierwszy raz, ale jak podkre�la³a na pewno nie ostatni. Podoba³o Jej siê
u nas, o czym �wiadczy³y rzêsiste brawa i aplauz - dla Jej postawy wokalnej
na estradzie - od wielotysiêcznej publiczno�ci.

MIŁOŚNICY   MELPOMENY

8 wrze�nia po¿egnali�my redaktora Jerzego Ka³u¿kê. Urnê
z prochami z³o¿ono na Cmentarzu Katolickim w Pabianicach.
Zgin¹³ �mierci¹ tragiczn¹. Zosta³ potr¹cony przez motocy-
klistê na ulicy Inflanckiej w £odzi, kilka kroków od swego
domu. Przez dwa tygodnie lekarze walczyli o jego ¿ycie.
Niestety, przegrali. Jerzy Ka³u¿ka zmar³ 31 sierpnia 2015 roku.
Mia³ 83 lata. Na 60-lecie Jego pracy dziennikarskiej, w 2007
roku, pisali�my: Jego istnienie bez przerwy przez te 60 lat na
³amach prasy, zarówno ³ódzkiej jak i centralnej, to swoisty
ewenement w polskim �wiatku szaradziarskim. Jest bowiem
jedynym twórc¹ w tym okresie! Debiutowa³ na ³amach �P³o-
myka�, pó�niej na ³amach prasy lokalnej, a nastêpnie (jeszcze
jako uczeñ) w �Naszym ¯yciu� - organie Zarz¹du G³ównego
ZZPPW. Jego zadania umys³owe (rebusy, rysunkowe zagad-
ki, krzy¿ówki i zadania muzyczne) ukazywa³y siê m.in. w:
�Sportowcu�, tygodniku �Radio i �wiat�, �Co tydzieñ po-
wie�æ�, �Ekspresie Warszawskim�, �Wiadomo�ciach� (NOT).
Jako pracownik prasy ³ódzkiej przez 35 lat drukowa³ swoje
zadania na ³amach czasopism: �Karuzela�, �Odg³osy�, �An-
gora� oraz w gazetach codziennych jak: �Dziennik £ódzki�,
�G³os Robotniczy�, �Ekspres Ilustrowany� (super krzy¿ówka
rysunkowa, która by³a nowo�ci¹). Redagowa³ dzia³ krzy¿ó-
wek na ³amach �¯ycia Pabianic�, �Nad Wart¹�, �Gazecie
Piotrkowskiej�, tygodniku �Bis�, na ³amach �Tydzieñ w Ko-
luszkach� oraz w Radio �£ód�� i Radio �Parada�. W ci¹gu
roku opracowywa³ ponad 700 zadañ umys³owych, specjali-
zuj¹c siê w tematyce filmowej i muzycznej. By³ tak¿e
autorem dwóch wydawnictw krzy¿ówkowych, które zapocz¹t-
kowa³y niegdy� tak popularne dzisiaj krzy¿ówki panoramiczne

ŻEGNAJ REDAKTORZE!

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!

w naszym kraju. Za zas³ugi dla
dziennikarstwa odznaczony:
Z³otym Piórem Stowarzyszenia
Dziennikarzy oraz m.in.:
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Me-
dalem 40-lecia Polski Ludowej,
Honorow¹ Odznak¹ Miasta
£odzi, Z³ot¹ Honorow¹ Od-
znak¹ ZZPP, Z³ot¹ Odznak¹
Stowarzyszenia Dziennikarzy
PRL, Odznak¹ Zas³u¿onego
Dzia³acza Kultury, Nagrod¹
Ministra Kultury i Sztuki,
Honorow¹ Odznak¹ Woje-
wództwa £ódzkiego, Odznak¹
Województwa P³ockiego.
Wspó³pracowa³ aktywnie
z �Powiatowym ̄ yciem Kutna�.
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Sagi rodowe wypisano
na grobowych pomnikach.
Dla obojêtnych zupe³nie nieznane,
bliskich wzruszenie przenika.

Oni te¿ niegdy� ¿yli,
�wiadomie lub nie, nas powo³ali.
Dzi� tylko mo¿emy siê pochyliæ
nad ich mogi³ami.

W pokoleñ ³añcuchach
jeste�my ogniwem jedynie.
Obecni cia³em i duchem
czuwajmy, czy pamiêæ nie minie.

Kazimierz Ci¹¿ela

W poniedzia³ek, 5 pa�dziernika, cz³onkinie Kutnowskiego Klubu Ama-
zonek, Stowarzyszenie Osób Niedos³ysz¹cych, Diabetycy, Klub AA
�Trze�wo�æ� obchodzili �wiêto Ró¿owej Wst¹¿ki. Uroczysto�æ w Kutnie
rozpocz¹³ przemarsz z placu Wolno�ci na plac Pi³sudskiego. Przed Urzê-
dem Miasta Kutna z uczestnikami marszu, który poprowadzi³a przewod-
nicz¹ca tego Stowarzyszenia Dorota Pasiñska-Swendrowska, spotka³ siê wi-
ceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak. Mieszkañcy Kutna mogli sko-
rzystaæ z porad dotycz¹cych samobadania piersi pod okiem pielêgniarki,
zbadaæ poziom cukru we krwi, zmierzyæ ci�nienie têtnicze oraz cholesterol.
Ponadto istnia³a mo¿liwo�æ wykonania odp³atnych badañ mammograficz-
nych. Pocz¹wszy od 12 pa�dziernika organizowano spotkania w szko³ach
ponadgimnazjalnych na terenie Kutna i w kro�niewickim Liceum.  oraz za-
proszone na to wydarzenie mieszkanki domów socjalnych. Wiele pañ przy-
³¹czy³o siê do marszu w jego trakcie.          /B.G./

DZIEŃ KUTNOWSKICH AMAZONEK

We wtorek, 6 pa�dziernika, m³odzie¿ tej placówki na sportowo obchodzi³a
Dzieñ G³uchego, ustanowiony w 1958 roku przez �wiatow¹ Federacjê
G³uchych jako Miêdzynarodowy Dzieñ Nies³ysz¹cych. Z inicjatywy
nauczycieli tej szko³y m³odzie¿ s³abo s³ysz¹ca  z O�rodka zaprosi³a
zaprzyja�nionych cz³onków z Polskiego Zwi¹zku G³uchych w Kutnie oraz
m³odzie¿ z Bursy nr 1 w Kutnie do udzia³u w zawodach strzeleckich
w celu upamiêtnienia obchodów tego wydarzenia. Zawody, trwaj¹ce ponad
dwie godziny, przeprowadzono dziêki Zarz¹dowi Powiatowemu Ligi
Obrony Kraju. Strzelano w pozycji stoj¹cej z broni pneumatycznej.
Zespo³owo zwyciê¿y³a dru¿yna z Bursy nr 1. W klasyfikacji indywidualnej
najlepiej strzela³a Lidia Wajer przed Wiktorem Michalakiem (oboje z Bursy),
trzecie miejsce zaj¹³ Mateusz Pajêcki z SOSW nr2 w Kutnie.           /A.B./

SZKOLNE SPOTKANIE

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie 12 pa�dziernika 2015
roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie zorgani-
zowa³. we wspó³pracy z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Kutnie oraz
Poradni¹ Psychologiczno�Pedagogiczn¹ w Kutnie, szkolenie �Zagro¿enia
nowymi substancjami psychoaktywnymi - narkotyki, dopalacze - profi-
laktyka, rozpoznanie i interwencja�. Wyk³ady wyg³osili: Joanna Wasiak
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie - �Dopalacze - przy-
czyny za¿ywania substancji psychoaktywnych, skutki i profilaktyka� oraz
komisarz Grzegorz Olesiñski i aspirant Edyta Machnik z Komendy
Powiatowej Policji w Kutnie - �Podstawowe akty prawne dotycz¹ce
tematyki nieletnich oraz procedury postêpowania w przypadku ujawnienia
nieletniego zagro¿onego demoralizacj¹�. Szkolenie skierowane by³o do
kuratorów s¹dowych, pedagogów i psychologów ze szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz z placówek opiekuñczo�wycho-
wawczych.

NOWE ZAGROŻENIA

W dawnych wiekach przy ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca znajdowa³ siê
cmentarz grzebalny. Przy pracach zwi¹zanych z zak³adaniem centralnego
ogrzewania w ko�ciele w 1968 roku, napotykano w wykopach na czaszki
i ko�ci ludzkie. Podobnie by³o przy wykonywaniu fundamentu pod g³ówn¹
pocztê stoj¹c¹ po drugiej stronie ulicy naprzeciwko ko�cio³a.
Dzisiejszy cmentarz parafii �w. Wawrzyñca istnieje przesz³o dwie�cie lat,
lecz by³ znacznie mniejszy. Dodatkow¹ czê�æ cmentarza dokupiono ju¿
za czasów ksiêdza pra³ata dr. Bronis³awa P¹gowskiego (który przyby³ do
Kutna 2 lutego 1945 roku i zarz¹dza³ parafi¹ �wiêtego Wawrzyñca przez
22 lata). Ceglane ogrodzenie cmentarza wykonano za ksiêdza Boles³awa
Sielskiego, spe³niaj¹cego rolê administratora po �mierci ksiêdza infuata

Święto zmarłych
W te pierwsze dni listopadowe
niesiemy znicze i kwiaty.
Idziemy, by spotkaæ siê znowu
przy grobie mamy i taty.

Oni czekaj¹ wytrwale,
nieczuli na czasu mijanie,
kto przyjdzie z oddali
i ile pamiêci zostanie.

Matczyna mogi³a ustrojona najbardziej
kiedy przychodzi zmar³ych wspominanie.
Odesz³a dawno, ju¿ nie p³aczê,
ale na zawsze têsknota pozostanie.

Gdy jesienny wiatr zako³ysze
p³omykiem znicza nad grobem Mamy,
niech wpisze siê w cmentarn¹ ciszê
nasza modlitwa, je�li pamiêtamy.

Kazimierz Ci¹¿ela

Cmentarze

CMENTARZ PARAFIALNY

Piotra Zbrowskiego (ks. Sielski by³
w Kutnie jeden rok i cztery miesi¹ce).
Na jego terenie jest kaplica pod wezwa-
niem �wietego Rocha, która s³u¿y do
pogrzebów i odprawiania nabo¿eñstwa
za zmar³ych. W czasie okupacji cmen-
tarz by³ zamkniêty, a kaplica s³u¿y³a do
kultu prawos³awnego, bo w mie�cie
mieszka³o kilkana�cie rodzin tego
wyznania. Przesz³a remont kapitalny
w latach 1969-1971 i wówczas dobu-
dowano do niej zakrystiê. Czê�æ poli-
chromii wykona³ malarz Ignacy
Szymañski. W dwóch niszach �ciennych
zawieszone zosta³y obrazy �wiêtego
Izydora, patrona rolników i �wiêtego
Józefa, patrona szczê�liwej �mierci.




