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We wtorek, 30 wrze�nia 2014 r., w Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach trzyna�cie par wspólnie �wiêtowa-
³o jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Uroczystej dekoracji
medalami �Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie�, w imieniu prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego,
dokona³a Julianna Barbara Herman, burmistrz Kro�niewic. Medale
otrzyma³y nastêpuj¹ce pary: URSZULA i TADEUSZ WIELKOPO-
LANOWIE, WIELIS£AWA i CZES£AW WÊGLARKOWIE,
LUCYNA i HENRYK KURANTKIEWICZOWIE, JADWIGA
i JAN KUBIAKOWIE, MARIA i ZDZIS£AW KRUSZYNA,
KRYSTYNA i LESZEK KRUKOWSCY, TERESA i MARIAN
KAMIÑSCY, MARIANNA i JÓZEF KALINOWSCY, HEN-
RYKA i JÓZEF JÊDRZEJCZAKOWIE, JADWIGA i ADAM
DERDZIKOWSCY, WIELIS£AWA i BOGDAN DARMASI-
KOWIE, JANINA i RYSZARD BORZUCHOWSCY, JANINA
i KAROL BARTOSIEWICZOWIE, a Pañstwo JADWIGA
i ZYGMUNT STAÑCZYKOWIE �wiêtowali 65-lat po¿ycia
ma³¿eñskiego. Julianna Barbara Herman, burmistrz Kro�niewic,
pogratulowa³a dostojnym jubilatom ma³¿eñskiego sta¿u, podkre-
�li³a znaczenie rodziny w wychowaniu dzieci i budowaniu lokal-
nej wspólnoty. ¯yczy³a równie¿, aby mogli dzieliæ siê swoim
do�wiadczeniem i m¹dro�ci¹  ¿yciow¹ z najbli¿szymi jeszcze przez
wiele d³ugich lat, wype³nionych trosk¹ i mi³o�ci¹.

ZŁOTE GODY

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca mia³o miejsce spotkanie, podczas któ-
rego wrêczone zosta³y nagrody prezydenta miasta Kutna za osi¹gniêcia
w dziedzinie twórczo�ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski, w imieniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Ma³gorzaty Omilanowskiej, udekorowa³ Odznak¹
Honorow¹ �Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej� by³¹ dyrektor Kutnowskiego
Domu Kultury Teresê Mosingiewicz.           (ci¹g dalszy - strona 5)

ZA ROZWÓJ KULTURY

„KUTNO” MISTRZEM POLSKI

Zespó³ MKS Stal BiS z grodu nad Ochni¹, po czterech latach, odzyska³
tytu³ najlepszej dru¿yny naszego kraju w�ród seniorów.

(ci¹g dalszy - strona 17)

W³odzimierz Klimecki specjalnie dla �P¯K�

PRAGNIE DALEJ SŁUŻYĆ MIASTU

- Proszê siê przypomnieæ naszym czytelnikom.
- Mam 72 lata. Wykszta³cenie wy¿sze - in¿ynier elektryk; ¿ona Barbara,
córka Renata - lekarz medycyny, syn Micha³ - absolwent Wy¿szej Szko³y
Humanistycznej w Pu³tusku. Urodzi³em siê w Kutnie i ca³e swoje ¿ycie
spêdzi³em w naszym Mie�cie. Szczê�cie rodzinne te¿ daj¹ wnuczêta: Zuzia
- lat 9, Jakub - maturzysta i Maciej - lat 16, licealista.

(ci¹g dalszy - strona 3)

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca odby³a siê uroczysto�æ zwi¹zana
z Dniem Edukacji Narodowej, podczas której prezydent miasta Zbigniew
Burzyñski nagrodzi³ nauczycieli kutnowskich szkó³ podstawowych, gim-
nazjów i przedszkoli.           (ci¹g dalszy - strona 3)

�Dzisiaj �wiêtujemy prze³omowy moment dla Kellogg, którym jest oficjalne
otwarcie naszego drugiego zak³adu produkcyjnego Pringles w Europie.

(ci¹g dalszy - strona 3)

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA

DZIĘKUJEMY

W odnowionej sali sportowej Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 im. dr.
Antoniego Troczewskiego w Kutnie zorganizowane zosta³y powiatowe
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysto�æ rozpoczê³a siê wystêpem
cz³onków grupy wokalnej przy MDK pod kierunkiem Katarzyny Rojewskiej.
Przyby³ych nauczycieli i zaproszonych go�ci powita³a Urszula Maciosz-
czyk, dyrektor tej szko³y.           (ci¹g dalszy - strona 4)
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Profesor Ko³odko, który wyg³osi³ referat pt. �Æwieræwiecze transformacji
i co dalej?�, po spotkaniu mia³ stoisko autorskie ze swoimi ksi¹¿kami,
gdzie mo¿na by³o uzyskaæ autograf. Organizatorem spotkania by³ Bartosz
Wojciech Serenda, wyk³adowca Wydzia³u Studiów Europejskich WSGK
w Kutnie. Profesor zwyczajny Grzegorz W. Ko³odko, za wybitne zas³ugi
w dzia³alno�ci pañstwowej i publicznej, w 1997 roku zosta³ odznaczony
przez prezydenta RP Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ma ¿onê Alicjê, która jest redaktorem prowadz¹cym �Kwartalnik nauk
o przedsiêbiorstwie�. Ma dwie córki: Juliê (psychologa) i Gabrielê (stu-
dentkê grafiki). Du¿o podró¿uje. Zwiedzi³ ponad 160 krajów. Uprawia
biegi maratoñskie. Jest wegetarianinem, nie pali papierosów i nie pije
alkoholu.          /B.G./

OTWARTY WYKŁAD
W auli Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej w Kutnie odby³o siê ciekawe
spotkanie z profesorem Grzegorzem Ko³odko - wicepremierem i mini-
strem finansów w latach 1994 - 1997 oraz 2002 - 2003, �wiatowej s³awy
polskiego ekonomisty, miêdzynarodowego eksperta gospodarczego i twórcy
rekordowego wzrostu gospodarczego w Polsce (w tym czasie).

(ci¹g dalszy ze strony 1)
- Pana osoba jest znana wiêkszo�ci mieszkañcom Kutna z racji pe³nio-
nych funkcji spo³ecznych.
- To prawda - dzia³am spo³ecznie na rzecz wielu organizacji i stowarzyszeñ
spo³ecznych: TKKF �Zapora�, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie
�Civitas Chrystiana�, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, Zwi¹zek
Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polski im. Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego, KS Kutno - pi³ka no¿na.
- Przez wiele lat zwi¹zany by³ Pan, nie tylko zawodowo, z Zak³adami
Podzespo³ów Radiowych �Miflex� w Kutnie.
- W ZPR �Miflex� pracowa³em od 1964 r. do 2008 r. - to jest 44 lata - na
ró¿nych stanowiskach. Rozpocz¹³em pracê jako konstruktor wyrobu,
a na zakoñczenie pracy, przez 8 ostatnich lat, by³em odpowiedzialny za
Dzia³ Kontroli Technicznej i funkcjonuj¹cy w firmie  System Zapewnienia
Jako�ci ISO-900.
- Tak na marginesie: w tej uznanej firmie uprawia³ Pan - i to z powodze-
niem - sport.
- Racja, nie tylko pracowa³em zawodowo, ale równie¿ z powodzeniem
uprawia³em sport: ciê¿ary, lekkoatletykê oraz kajakarstwo - sp³ywy górskie
na Dunajcu. Mia³em du¿¹ satysfakcjê, bo by³y te¿ sukcesy.
- Jedn¹ z pozytywnych cech Pana charakteru i osobowo�ci - a ma Pan ich
wiele - jest wra¿liwo�æ i humanitaryzm. W miarê mo¿liwo�ci pomaga Pan
innym.
- Cechy te wpoi³a we mnie moja Babcia i tak ju¿ zosta³o. Staram siê
w miarê mo¿liwo�ci wspieraæ ludzi, którzy potrzebuj¹ pomocy w zakresie
wsparcia rzeczowego, czy te¿ ¿ywno�ciowego. Równie¿ biorê udzia³
w organizowaniu pomocy dla ludzi w ramach dzia³alno�ci w Stowarzy-
szeniach Katolickich.
- Funkcjonuje Pan równie¿ w codzienno�ci kutnowskich placówek o�wia-
towych.
- W swojej dzia³alno�ci w Radzie Miasta wspieram dzia³ania na rzecz
rozwoju o�wiaty w zakresie wprowadzania nowych inwestycji, remontów
bie¿¹cych, wyposa¿enia szkó³ w nowoczesny sprzêt elektroniczny. Usta-
nowi³em 3 lata temu nagrodê ksi¹¿kow¹ dla najlepszych uczniów
koñcz¹cych Szko³y Podstawowe: w SP nr 6 oraz SP nr 1. Otrzymuj¹ j¹
uczniowie, którzy uzyskuj¹ najlepsze wyniki w zakresie historii (koñcowe
oceny oraz udzia³ w olimpiadach).
- Najbardziej jednak jest Pan rozpoznawalny w naszym, piêkniej¹cym
z dnia na dzieñ Kutnie, z racji pe³nionej przez kilka kadencji - funkcji
radnego.
- Nie ukrywam, ¿e radnym jestem ju¿ przez kilka kadencji. Nie chcê byæ
nieskromny, ale widocznie mieszkañcy z okrêgu wyborczego z którego
startujê, maj¹ do mnie zaufanie, ¿e swoj¹ funkcjê pe³niê dobrze, ¿e reali-
zujê ich postulaty lokalne, jak te¿ i ogóln¹ strategiê rozwoju Miasta.
Zapewnia ona ¿yæ im w Mie�cie bezpiecznym, rozwijaj¹cym siê gospo-
darczo oraz spe³niaj¹cym ich potrzeby kulturalne, sportowe, jak równie¿
w zakresie opieki spo³ecznej, za któr¹ odpowiada samorz¹d miejski - zgodnie
z ustaw¹ o samorz¹dzie gminy.
- Jak¹ partiê bêdzie Pan reprezentowa³ i co bêdzie tre�ci¹ Pana programu?
- W nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych bêdê reprezentowaæ Prawo
i Sprawiedliwo�æ, której jestem cz³onkiem. W swoim programie podniosê
wa¿ne sprawy, zobowi¹zuj¹c siê do ich realizowania.
Pragnê: dzia³aæ na rzecz tworzenia nowych trwa³ych miejsc pracy oraz
ochronê ju¿ istniej¹cych.
Walczyæ: o dobre wykorzystanie �rodków unijnych, o ile to bêdzie mo¿-
liwe w rozwoju  firm polskich; o stworzenie warunków (finansowych
i prawnych) dla rodzin wielodzietnych. Kontynuowanie wprowadzonej
w naszym Mie�cie �Karty Rodziny 3+ (jej modyfikacja w zale¿no�ci od
mo¿liwo�ci finansowych Miasta).
Bêdê wspieraæ: budownictwo mieszkaniowe, komunalne, modernizowanie
zasobów mieszkaniowych bêd¹cych w gestii Miasta.
Zadbam o pomoc potrzebuj¹cym, którym ¿yje siê gorzej i którzy nie
potrafi¹ daæ sobie rady z tym problemem. Zatroszczê siê o nasze sprawy
kultury, wzmacniaj¹c inwestycje w o�rodkach tej dziedziny ¿ycia.
- Co uwa¿a Pan za dotychczasowy swój sukces z perspektywy radnego
kilku kadencji.
- W zwi¹zku z tym, ¿e jestem radnym przez 4 kadencje, od 1994 r. z przerw¹
w latach 2002-2006, podejmowa³em wiele uchwa³, jak równie¿ dzia³a-
³em na rzecz ich realizacji, które skutkowa³y miêdzy innymi: powstaniem
Europejskiego Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi Baseballowej; rozpoczê-
ciem gazyfikacji miasta; powstaniu £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej - Podstrefa Kutno; rozbudowaniu i modernizacji sk³adowiska
odpadów w Krzy¿anówku; odrestaurowaniu placu Marsza³ka Pi³sudskiego
i ul. Królewskiej; otwarciu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 9 (pe³nowymiarowe boisko do gry w pi³kê siatkow¹, koszykówkê);
modernizacj¹ Kutnowskiego Domu Kultury; uruchomieniem Aquaparku
Kutno; powstaniem Centrum Teatru, Muzyki i Tañca; budowy boisk spor-
towych �Orlik�, m.in.  przy Szkole Podstawowej Nr 4; budowie miesz-
kañ komunalnych przy ulicy Wilczej; budowie chodników i drogi (ul.
Kiliñskiego); budowie struktury technicznej w Podstrefie Kutno.
- Na co chcia³by Pan po³o¿yæ szczególny nacisk. Jaka tematyka s³u¿¹ca
Miastu i Spo³eczeñstwu bêdzie mia³a w Pana przypadku priorytet?
- Uzyskuj¹c mandat radnego szczególny nacisk po³o¿y³bym na: rozwój
Podstrefy Kutno - budowa infrastruktury i dróg (dla nowych inwestorów);
budowê i modernizacjê dróg miejskich; rozbudowê sieci gazu ziemnego;
zwiêkszenie zasobów mieszkañ komunalnych; rewaloryzacjê Parku Wio-
sny Ludów oraz modernizacjê Parku Traugutta. Tematami, które by³yby
dla mnie priorytetowe, to realizacja w/w zadañ, popartymi tematycznie w
zakresie: podniesienia poziomu ochrony zdrowia, wsparcia dla Rodzin
oraz osób w trudnej sytuacji ¿yciowej, wspierania rozwoju mieszkañców
w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy dla organizacji pozarz¹do-
wych, rozwoju edukacji szkolnej - poprzez poprawê jej infrastruktury
i jako�ci kszta³cenia.

Dziêkujê za rozmowê i w imieniu Redakcji �P¯K� ¿yczê Panu sukcesu.
Jerzy Papiewski

W³odzimierz Klimecki specjalnie dla �P¯K�

PRAGNIE DALEJ SŁUŻYĆ MIASTU

My, mieszkañcy miasta Kutna zwracamy siê z uprzejm¹ pro�b¹ do Pana
Prezydenta Miasta Kutna o spowodowanie wykonania przej�cia dla
pieszych przez tory kolejowe dla po³¹czenia ulicy Sienkiewicza z ulic¹
Pa³acow¹. Miasto wydaje miliony z³otych na modernizacjê zabytkowego
i zaniedbanego przez lata parku, z czego jeste�my bardzo zadowoleni.
Mamy z tego tytu³u wielkie uznanie dla Prezydenta Miasta i Radnych. Po
zakoñczeniu robót park bêdzie spe³nia³ wszystkie warunki, by spo³eczeñ-
stwo miasta mog³o korzystaæ z jego walorów. Niestety, przeszkod¹ jest
doj�cie zw³aszcza dla ludzi starszych i chorych. Rozwi¹zaæ problem mo¿na
ró¿nie. Najlepszym rozwi¹zaniem by³by wiadukt. Rozumiej¹c, ¿e aktualnie
mo¿e to byæ zbyt kosztowna inwestycja, proponujemy wykonanie przej�cia
przez tory, podobnie jak to ma miejsce w rejonie stacji Kutno Techniczna,
gdzie po³¹czono ulicê Mickiewicza z Kro�niewick¹. Warunki techniczne
s¹ podobne. Przej�cie mo¿e byæ zabezpieczone rogatk¹, �wiat³em i d�wiê-
kiem sterowanie urz¹dzeniami mo¿e odbywaæ siê z nastawni wykonawczej
KW-1. Realizacja propozycji zale¿y od dobrej woli zainteresowanych
decydentów, uczulenia na ludzkie potrzeby i zdawanie sobie sprawy ¿e
ka¿dy problem jest do rozwi¹zania, nie zawsze za du¿e pieni¹dze. Za
pomy�lne za³atwienie sprawy dziêkujemy a odwdziêczymy siê licznym
udzia³em w wyborach. Wiadomo, ¿e podpisów pod pro�b¹ mog³oby byæ
tysi¹ce. Ograniczamy siê do symbolu.

Pomys³odawca - B³aszczyk Eugeniusz Kutno

(ciag dalszy ze strony 1)
Zaproszonych na t¹ uroczysto�æ nauczycieli powita³a 32- osobowa orkiestra
dêta Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Kutnie pod batut¹ Grzegorza
Ko³odziejczaka, prezentuj¹c pó³godzinny koncert melodii. Czê�æ oficjaln¹
poprowadzi³a Joanna Brylska. Wyró¿nionym nauczycielom z okazji ich
�wiêta s³owa podziêkowañ za ich zaanga¿owanie w sprawy wychowania
i edukacji dzieci i m³odzie¿y przekaza³ prezydent miasta Kutna. Wspo-
mnia³ te¿ o dobrych wynikach na sprawdzianach i egzaminach zewnêtrz-
nych, jakie uzyskiwali ich wychowankowie. ¯yczy³ wytrwa³o�ci, a tak¿e
satysfakcji z wykonywanej tak trudnej i odpowiedzialnej pracy z uczniami.
Do gratulacji przy³¹czy³ siê tak¿e wiceprezydent Zbigniew Wdowiak.
W grupie nagrodzonych nauczycieli znale�li siê: Ma³gorzata D¹browska,
Aleksander Grabowski i Maria Grzelak � wszyscy ze Szko³y Podsta-
wowej nr 1; Lilianna Wo�niak i Robert ̄ urawik ze Szko³y Podstawowej
nr 4; Ma³gorzata Tworek-Zwarycz i Halina B³aszczyk ze Szko³y Pod-
stawowej nr 6; Marzanna Kamiñska, Ewa Milka i Aneta Marczak ze
Szko³y Podstawowej nr 9; Alina Barczykowska i Maria Szyda z Gim-
nazjum nr 1; Anna Wi�niewska z Gimnazjum nr 2; Gra¿yna Grobelska
i Iwona Jancerowicz z Gimnazjum nr 3. Katarzyna Koz³owska � Inte-
gracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 �Jarzêbinka�, Anna Olesiñska � Przed-
szkole Miejskie nr 5 �Stokrotka�, Ma³gorzata Wodzak � Przedszkole
Miejskie nr 8 �Promyczek�, Edyta Misiak � Przedszkole Miejskie nr 15
�Bajka�, Halina Reyman � Przedszkole Miejskie nr 16 �Calineczka�,
El¿bieta Janecka � Przedszkole Miejskie nr17 �Niezapominajka�. Prezy-
dent nagrodzi³ równie¿ dyrektorów: Jolantê Maras � Szko³a Podstawowa
nr 5, Emiliê Malanowsk¹ � Szko³a Podstawowa nr 6 ( dyrektor emeryto-
wany), Lidiê Nowocin � Gimnazjum nr 3 oraz Jolantê Siudê � Przed-
szkole Miejskie nr 17.          /A.B./

DZIĘKUJEMY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Prace budowlane ukoñczono zaledwie w 13 miesiêcy, a pierwsza partia chipsów
Pringles opu�ci³a fabrykê w czerwcu tego roku - prezydent Kellogg Europe
Chris Hood. Dzisiaj oficjalnie �wiêtujemy nie tylko otwarcie zak³adu, ale tak¿e
po kilku miesi¹cach produkcji, wyprodukowanie, tu w Kutnie, 15 milionów
puszek Prngles� - Armando Santacesaria, wiceprezydent Snack Kellog Europe.
�To najwiêksza zagraniczna inwestycja w historii Kutna� - Zbigniew Burzyñski,
prezydent Kutna. Fabryka w Kutnie jest trzeci¹ fabryk¹ chipsów Pringles na
�wiecie, po amerykañskiej fabryce w Jackson Crek oraz belgijskiej, w Mechelen.
Prace konstrukcyjne rozpoczê³y siê 14 maja 2013 r, kiedy Alister Hirst (wice-
prezydent Globalnego £añcucha Dostaw Kellogg) wbi³ pierwsz¹, symboliczn¹
³opatê, inauguruj¹c budowê. Ju¿ 13 miesiêcy pó�niej, 13 czerwca 2014 roku,
pierwsze chipsy Pringles zjecha³y z pierwszej linii produkcyjnej. W szczytowym
okresie na placu budowy pracowa³o ponad 800 osób. Hala produkcyjna ma
powierzchniê 13.000 m2, a kosztowaæ ma ogó³em 225 milionów z³otych (po
zakoñczeniu drugiej linii produkcyjnej i zatrudnieniu oko³o 200 osób). Nowa
fabryka w Kutnie wyposa¿ona jest w dwie super szybkie linie produkcyjne
dostarczaj¹ce chipsy na rynki europejskie (druga linia ruszy na pocz¹tku 2015 r.).
Przy projekcie pracowali specjali�ci z ponad 25 krajów.  Ponad 80 pracowników
z Polski spêdzi³o od trzech dwunastu miesiêcy w siostrzanej fabryce w belgij-
skim Mechelen. �Nasza fabryka jest jednym z najnowocze�niejszych tego typu
zak³adów na �wiecie. Oferujemy te¿ wysokiej jako�ci �rodowiska pracy. Zna-
cz¹cy procent naszych pracowników jest mieszkañcami okolic Kutna i prawie
wszyscy zatrudnieni s¹ Polakami� - Bart van Audenhowe, dyrektor fabryki
Kellog w Kutnie. Kellog jest wiod¹cym na �wiecie producentem przek¹sek,
p³atków i mro¿onek. Zosta³a za³o¿ona w Battle Creek w Michigeen, ponad sto
lat temu przez Williama Keitha Kelloga. W 1914 r. powsta³ zak³ad w Kanadzie,
od 1920 r. firma rozpoczê³a ekspansjê eksportow¹. Dzi�, Kellog zatrudnia
w Ameryce Pó³nocnej, Ameryce £aciñskiej, Europie, Azji oko³o 31 tysiêcy
pracowników (w 50 zak³adach pracy, w 18 krajach).

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA

Do Prezydenta
Miasta Kutno

PROŚBA
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WIEŚCI GMINNE
�Agroma� w �Polsadzie�
Firma �Polsad� Jacka Korczaka z
Kutna kupi³a wiêksz¹ czê�æ spó³ki
�Agroma� za 8,1 miliona z³otych.

Bezp³atne zajêcia
Zapraszamy wszystkich chêtnych
na bezp³atne zajêcia muzyczne w
zakresie nauki gry na keyboardzie
lub pianinie. Istnieje mo¿liwo�æ
wyboru dogodnej godziny lekcji.
Zajêcia s¹ bezp³atne � prowadz¹ je
instruktorzy: Wies³aw Kowalski
(keyboard) i Micha³ £uczak (pia-
nino). Zachêcamy do siedziby
O�rodka Kultury Gminy Kutno
codziennie, w godzinach 11.00-17.00.

Kampania cukrownicza
Mieszkañcy gminy Oporów zablo-
kowali drogê od Jurkowa I do
Dobrzelina. ¯¹daj¹ remontu tej
trasy niszczonej przez ciê¿kie auta
dowo¿¹ce buraki do Cukrowni
Dobrzelin. Protest rolników trwa³
oko³o trzech godzin.

Prokuratorskie wybory
Prokuratura Rejonowa w Kutnie
rozpatruje zawiadomienia o o�mio-
krotnym wykorzystaniu danych
osób zmar³ych, na listach poparcia

Na wsi wci¹¿ s¹ obszary biedy, ale poziom dochodów rolników niemal
zrówna³ siê z dochodami mieszkañców miast. To olbrzymi skok, bo
jeszcze w 2000 r. stanowi³ zaledwie 38 proc. Od lat 90 z mapy kraju
znik³o a¿ 60 proc. ma³ych gospodarstw o powierzchni poni¿ej 2 ha.
Obszar ugorów zmniejszy³ siê ponad czterokrotnie od 2002 r. S¹ wodo-
ci¹gi, kanalizacja, dobre drogi. Rolnicy ju¿ nie trzymaj¹ pieniêdzy pod
poduszk¹ czy w skarpetach, tylko w bankach. Ponad 60 proc. z nich
korzysta z internetu. Oparty na rolnictwie przemys³ rolno-spo¿ywczy
zatrudnia 3 mln osób, tworzy kilkana�cie procent PKB i cechuje siê
niezmiennie od lat nadwy¿k¹ w handlu z zagranic¹.
W pi¹tek poznali�my kurs euro, po jakim zostan¹ przeliczone dop³aty
dla 1,3 mln polskich rolników. 4,1776 z³ za euro. To nieco mniej ni¿
rok temu, ale z powodu zmiany zasad dop³aty i tak bêd¹ wy¿sze.
W statystyce unijnej za towarowe gospodarstwo uznaje siê dopiero
takie, które zapewnia rocznie co najmniej 4 euro dochodu z produkcji.
U nas jest ich ledwie 38,8 proc. Tak zwana warto�æ dodana stanowi
dzi� 3,3-3,4 proc. Godziwie zarobiæ na roli mo¿na dopiero wówczas,
gdy roczny dochód z gospodarstwa wynosi przynajmniej 25 tys. euro,
dopiero wtedy bowiem ka¿dy z zatrudnionych w takim gospodarstwie
ma dochód wy¿szy od �redniej pensji. Jednak takich gospodarstw jest
w Polsce ledwie kilkana�cie procent. Kto ma mniej szuka zarobku gdzie
indziej. W efekcie ledwie w jednej trzeciej gospodarstw po³owa docho-
dów pochodzi z dzia³alno�ci rolniczej.
W 2004 r. dochód netto na osobê pe³nozatrudnion¹ wynosi³ rocznie
12,8 tys. z³ i by³o to 70 proc. �redniej pensji. Unijne dop³aty, jak manna
z nieba, pokry³y area³y.
W czasie spisu rolnego 2010 roku spisano nie tylko ludzi i hektary, ale
te¿ maszyny rolnicze. Doliczono siê 1471 tys. ci¹gników - o 132 tys.
wiêcej ni¿ w 2002 roku - 152 tys. kombajnów zbo¿owych i 496 tys.
opryskiwaczy.
W tym roku rolnik z gospodarstwem 50 ha p³aci 378 z³ sk³adek na
ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe, macie-
rzyñskie. £¹cznie, co wa¿ne - kwartalnie. W gospodarstwach od 50 do
100 ha sk³adki wynosz¹ 681 z³, w tych najwiêkszych, powy¿ej 300 ha
- 1593 z³. Dla porównania przedsiêbiorcy w ramach sk³adek na ubez-
pieczenie spo³eczne p³ac¹ w ZUS co najmniej 716,99 z³ miesiêcznie.
Rolnicy to jedyna grupa spo³eczna, która podatkowo tkwi w epoce
realnego socjalizmu.
W tym roku dotacja do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
wynios³a 16,5 mld z³, w przysz³ym wyniesie 17,5 mld z³. Gdy porównaæ
ZUS i KRUS oka¿e siê, ¿e na rolnicz¹ ubezpieczalniê przypadnie
9 proc. p³ac¹cych sk³adki i a¿ 15 proc. bior¹cych �wiadczenia.

Gazeta Wyborcza, 06.10.2014 r.

POLSKA WIEŚ
czterech kandydatów (Ogólnopol-
skiej Inicjatywy Obywatelskiej, PiS
i Kutno Plus).

Kolorowy �wiat
Od pocz¹tku roku szkolnego dzia³a
w Bielawkach, gmina Kutno,
przedszkole. Powsta³o w oparciu
o Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie Centrum Kszta³cenia
w Kutnie i jest wspó³finansowane
ze �rodków Unii Europejskiej.
Uczêszcza do niego 15 dzieci w wieku
od 3 do 5 lat, a dyrektorem jest
Ró¿a Karasiñska. Uwaga: istnieje
mo¿liwo�æ przyjêcia kolejnych dzieci.

Reni Jusis w Kutnie
W Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej im. Stefana ̄ erom-
skiego w Kutnie, w ramach cyklu
�Akademia m³odych rodziców�
odby³o siê spotkanie z najbardziej
znan¹ eko-mam¹ w Polsce - Reni
Jusis. Piosenkarka przekaza³a sze-
reg uwag o prawid³owych formach
¿ywienia dla rodziców i ich dzieci.
Podczas spotkania by³a mo¿liwo�æ
zakupu ksi¹¿ki Reni Jusis pod
tytu³em �Poradnik dla zielonych
rodziców�.

DZIĘKUJEMY
(ci¹g dalszy ze strony 4)
Z krótkim przemówieniem wyst¹pi³a Miros³awa Gal-Grabowska, starosta
kutnowski. Zwróci³a uwagê na to jak wielk¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym od-
grywa o�wiata i jak wiele zale¿y od w³a�ciwego wychowania i kszta³cenia
m³odzie¿y. Zwracaj¹c siê bezpo�rednio do nauczycieli powiedzia³a m.in.
�Dziêkujê wszystkim osobom zaanga¿owanym w proces nauczania i kszta³-
towania m³odych ludzi. ¯yczê wielu piêknych sukcesów pedagogicznych.
¯yczê, aby�cie pañstwo nigdy nie utracili tej chêci do pracy z drugim cz³o-
wiekiem. Niech ta praca bêdzie dla was przyjemno�ci¹, a postêpy i sukcesy
uczniów daj¹ prawdziw¹ satysfakcjê  i rado�æ. Dobry nauczyciel � to jedno-
cze�nie mistrz i przyjaciel. ¯yczê pañstwu, aby wasi uczniowie tak w³a�nie
o was my�leli�. Zebrani obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ z przebiegu pro-
cesu termomodernizacji tej placówki, która rozpoczê³a siê 6 sierpnia 2013
roku. Do odbioru wyró¿nieñ poszczególnych nauczycieli zaprasza³ Miro-
s³aw Ruciñski, cz³onek Zarz¹du Starostwa, a byli to: Zofia Falborska,
dyrektor ZS nr 3 (do 31.VIII.2014), Urszula Macioszczyk, dyrektor ZSZ
nr 2, Anna Stelmaszewska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Janusz Pawlak, dyrektor ZS nr 1, Halina Sankowska i Anna Wasielewska
- ZS nr 3, Wioletta Klimczak i Sylwia Michaj³ów z M³odzie¿owego O�rodka
Socjoterapii w Nowej Wsi, Sylwia Stelmachowicz-Peda, wychowawca bursy
nr1 w Kutnie, Renata Saramonowicz i Ma³gorzata Walerczak z II LO im.
Jana Kasprowicza, Julita Ry�, Barbara Rosiak-Indrzejczyk oraz Ewa
¯ydowo z ZS nr 2, Ewelina Walczak z I LO im. J.H. D¹browskiego, Marcin
Korczakowski i Agnieszka Rosiak z Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
w Kutnie, Andrzej Pud³owski i Jan Zawadzki z ZS nr 1, Jolanta Kuchar-
ska-Jurek, wicedyrektor Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie, Grzegorz B³aszczyk
ze Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, Lilia Marciniak
i El¿bieta Czaja z MDK w Kutnie, Magdalena Borowiecka z ZS nr 4 im.
Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach. Powiatowe obchody Dnia Edukacji
Narodowej przebiega³y pod has³em: �Uczyæ mo¿na s³owami, wychowywaæ
tylko przyk³adem�.           /A.B./
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

8 listopada 2014 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.
Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi� prowadzonej przez T. Æwieka:
Do p. Tomasza Æwieka zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które
ust¹pi³y po czterech wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG
i arytmia serca oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y
problemy z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok
i alergia. Jestem wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Serdecznie dziêkujê p. Tomaszowi za pomoc. Moja macica by³a do usu-
niêcia, gdy¿ ca³a by³a miê�niakowata. Miê�niaki jednak gin¹ i zosta³y
tylko 3 ma³e. Torbiele i cysta ropna znik³y ca³kowicie. Czujê siê bardzo
dobrze. Dziêkujê bardzo! - Czajka Jadwiga - Majdan Radliñski
Po trzech wizytach u p. Æwieka unormowa³o mi siê ci�nienie w oczach,
a serce bije jak dzwon. Jak mam dziêkowaæ? Nie wiem. ¯adne s³owa nie
oddadz¹ mojej wdziêczno�ci� E. Siemiñska Otro³êka
Po trzech wizytach u p. Tomasza nast¹pi³a du¿a poprawa. Mogê normalnie
oddychaæ, jestem wyciszona mogê spaæ a wcze�niej w nocy spa³am tylko
1-2 godziny. P. Tomasz sprawi³ to co inni nie potrafili przez 7 lat - Dobroñ
Anna Wieluñ.

Potrwaj¹ do 24 pa�dziernika. Ich organizatorami s¹: prezydent m. Kutna
oraz instytucje i organizacje dzia³aj¹ce na rzecz Seniorów. Rozpoczê³y
siê przemarszem w kolorowym korowodzie sprzed ko�cio³a �wiêtego
Wawrzyñca do Urzêdu Miasta Kutna, gdzie nast¹pi³o wrêczenie klucza
do �bram miasta�. Nastêpnie barwny orszak przemaszerowa³ do Kutnow-
skiego Domu Kultury, gdzie nast¹pi³ przegl¹d talentów artystycznych
Seniorów oraz wystêp operetkowy artystów z ³ódzkiego Teatru Wielkiego.
W Aquaparku odbywa³y siê zajêcia w strefie basenu i sauny oraz Cardio-
Si³y. Czynny by³ tor do gry w krêgle. W Centrum Organizacji Pozarz¹do-
wych (ul Wyszyñskiego 11) 21.10 od godz. 10.00 bêdzie siê mo¿na
spotkaæ z funkcjonariuszem Ruchu Drogowego Policji, z konsultantk¹
firmy �Avon� i zielarzem. W KDK w godz. 10-13.00 prowadzone przez
cz³onków TPZK bêd¹ warsztaty rêkodzie³a. Podobne te¿ (prowadzenie
cz³onków Polskiego Zwi¹zku G³uchych) w Dworku Modrzewiowym.

/J.P./

KUTNOWSKIE DNI SENIORA

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Byli to: Mieczys³aw Wo�ko � prezes Polfarmex S.A., Miros³aw Sza³kowski
� prezes KZD �Exdrob�, Krzysztof Jatczak � prezes Zarz¹du Tonsmeier
Centrum Sp. z o.o. S³owa podziêkowañ otrzyma³a równie¿ Katarzyna
Brauer, w³a�cicielka Hotelu i Restauracji Rondo. Ma³o kto wie, ¿e w³a�nie
Ona we wrze�niu tego roku otrzyma³a tytu³ Ambasadora Przedsiêbior-
czo�ci Kobiet 2014. Dla wszystkich przyby³ych na to spotkanie wyst¹pi³a
z koncertem Dorota Osiñska (z zespo³em) � polska aktorka i piosenkarka
zwi¹zana z Teatrem Rampa w Warszawie. Wystêpowa³a do tej pory na
scenach muzycznych i teatralnych w Polsce, w USA, Kanadzie, Niemczech
i Francji. Ca³o�æ spotkania prowadzili: Micha³ Adamski, naczelnik Wy-
dzia³u Kultury, Promocji i Rozwoju w Urzêdzie Miasta oraz Weronika
Lenarczyk, kierownik Dzia³u Organizacji Imprez w KDK.           /A.B./

ZA ROZWÓJ KULTURY
(ciag dalszy ze stony 1)
Po raz drugi przyznane zosta³y nagrody prezydenta miasta w dziedzinie
kultury. Przyznano je dwóm paniom: Teresie Mosingiewicz oraz Alek-
sandrze Wiwale. Podziêkowania otrzymali tak¿e mecenasi kultury, bez
których wsparcia ¿ycie kulturalne naszego miasta nie by³oby tak �bogate�.

W Kutnowskim Domu Kultury uroczy�cie obchodzono, pod has³em �Daæ na-
dziejê�, �wiatowy Dzieñ Zdrowia Psychicznego. Jego organizatorem by³ �ro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie oraz Stowarzyszenie �Przystañ�. W�ród
przyby³ych go�ci byli m.in.: wiceprezydent miasta Kutna Zbigniew Wdowiak oraz
przedstawiciele Wydzia³u Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Kutna, koordy-
nuj¹cego dzia³alno�æ placówek na rzecz niepe³nosprawnych: Micha³ Kacprzak,
Edyta Michalska, Monika Mikulska. Po prezentacji okoliczno�ciowej lekarza
psychiatry by³ ciekawy wystêp wokalny i taneczny �DS w Kutnie. Du¿e zain-
teresowanie wzbudzi³a prezentacja multimedialna o �rodowiskowym Domu
Samopomocy. By³y konkursy tematyczne oraz wystêpy artystyczne m³odzie¿y
z zaproszonych O�rodków z nagrodami i dyplomami. Kutnowskie obchody
�wiatowgo Dnia Zdrowia Psychicznego wzbogaci³ wystêp Doroty Osiñskiej,
finalistki �The Voice of Poland�.             /J.P./

WZRUSZAJĄCA IMPREZAWZRUSZAJĄCA IMPREZA
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt...

Ju¿ jesieñ, dla wielu rolników posianie ozimin to koniec tegorocznych
prac polowych. Jeszcze - w czê�ci - trwaj¹ zbiory ziemiop³odów (ziem-
niaków i buraków) i jab³ek... ale to ju¿ koñcówka To, ¿e jesieñ to najlepiej
widaæ w Dobrzelinie, gdzie ju¿ zadymi³y kominy ostatniej w powiecie
kutnowskim Cukrowni. Masz babo placek! Teraz w �g³owach�, szczególnie
tych co kandyduj¹, s¹ wybory. Teraz nerwy �puszczaj¹� wszystkim nawet
tym, którzy uchodz¹ za rozwa¿nych!? Ju¿ wiadomo, ¿e �ostrz¹ sobie zêby�
szczególnie opozycjoni�ci, m.in. w ̄ ychlinie, Krzy¿anowie, Kro�niewicach
czy D¹browicach i Bedlnie. �Owczy pêd� jest do Powiatu. Tak¿e i dlatego,
¿e zachowano dotychczasowy system wyborczy. Wszyscy �wieszali psy�
na ustêpuj¹cej Radzie i Starostwie, a jakie s¹ �go³e fakty�. Je�li dobrze
interpretujê przekazy medialne tzw. �rodki zewnêtrzne (w tym unijne) Sta-
rostwo Powiatowe w Kutnie uzyska³o w ci¹gu kadencji ponad 60 milionów
z³otych (szpital - 54), czyli w przybli¿eniu tyle samo, ila miasto Kutno
�rodków unijnych przez... 10 lat. Masz babo placek! Gdy spojrzymy siê
na gminy to najwy¿sze oceny (za �rodki zewnêtrzne) uzyskuj¹ Kro�nie-
wice - prawie ogólnopolski rekordzista w przeliczeniu na g³owê miesz-
kañca. Tak¿e Krzy¿anów za remont i modernizacjê dróg (ponoæ ponad 40
kilometrów) oraz ponad 400 przydomowych oczyszczalni �cieków i trady-
cyjnie gmina Kutno, gdzie nie tylko skanalizowano so³ectwa Wo�niaków
oraz Malina-Bielawki, ale tak¿e wyremontowano (czytaj wbudowano
�w stare skorupy�) remizy w Komadzynie, Wroczynach i Strzegocinie i
otoczenie Gminnego O�rodka Kultury w Leszczynku. Masz babo placek!
Co i kto zwyciê¿y!? Czy ci co s¹ faktycznymi gospodarzami tych gmin!?
Czy te¿... Masz babo placek!

W Wy¿szej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie Komitet Wyborczy Wyborców
Pokolenia Samorz¹dowe zaprezentowa³ przedstawicielom mediów liderów list,
a ci z kolei krótko przedstawili ogólne programy do Rady Powiatu, Miasta,
kandydatów - na burmistrza ̄ ychlina i Kro�niewic. W gminie ̄ ychlin kandydatem
bêdzie Pawe³ Wo³oszyn (pe³ni³ ju¿ tê funkcjê, by³ te¿ dwukrotnie wicestarost¹
kutnowskim). Kandydatem na burmistrza Kro�niewic jest Andrzej D¹browicz,
by³y radny i starosta kutnowski. Sw¹ rezygnacjê ze startu w wyborach zg³osi³
Zdzis³aw Sapiejka, powiatowy radny senior. �Nie chcemy prowadziæ kampanii
negatywnej i wojny na plakaty, chcemy dyskusji merytorycznej nad programami.
Wiêc zapraszam inne komitety do dyskusji w najwa¿niejszych sprawach dla
miasta i powiatu, m.in. bêdziemy chcieli rozmawiaæ o kutnowskim szpitalu� -
mówi³ Dariusz Pucha³a, pe³nomocnik KWW Pokolenia Samorz¹dowe. Z kolei
program wyborczy dla miasta Kutna zaprezentowa³ Krzysztof Wac³aw Dêbski,
kandydat do RM z okrêgu nr 7.

Kazimierz Maurer - gawêdziarz
ludowy ZPiTZK.

Andrzej Urbaniak - regionalista,
prezes TPZK.

Samorz¹dowe �Pokolenia�

Wac³aw Budzyñski - Kutnowskie
Towarzystwo Fotograficzne.

Henryk Pawlak - twórca sukce-
sów kutnowskich szachistów.

�Coraz wiêcej przyjació³ mogi³ek, Tak by³o, tak jest, tak zostanie.
¯yj¹cy, uczyñcie wysi³ek, us³yszcie pamiêci wo³anie�.

Kazimierz Ci¹¿ela

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

- Barbara Labuda o Ewie Kopacz: Nikt s³aby nie doszed³by tam, gdzie ona.
- Angora. Dr Jerzy Markowski. B. wiceminister odpowiedzialny za gór-
nictwo: Niestety, polski rz¹d nie mo¿e wspieraæ górnictwa publicznymi
pieniêdzmi, gdy¿ nie potrafi³ za³atwiæ takiej zgody w Brukseli. Tak¹ zgo-
dê za³atwili sobie Niemcy i dotuj¹ swoje górnictwo w wysoko�ci 3,3 mld
euro rocznie, mimo ¿e wydobywaj¹ zaledwie 12 mln ton rocznie. Nie
mo¿na wiêc daæ spó³kom wêglowym pieniêdzy, ale mo¿na ograniczyæ
ich zabieranie. Podatek VAT wynosi w Polsce 23% i jest najwy¿szy na
�wiecie. W Rosji kopalnie p³ac¹ zaledwie 15%, a wiêc ju¿ na starcie ich
wêgiel jest tañszy o 8%. Polska jest jedynym krajem na �wiecie, gdzie
obowi¹zuje podatek od wyrobisk. Nikt go nie p³aci, ale ka¿dy nalicza.
Trzecia sprawa, któr¹ mo¿na za³atwiæ niemal od rêki, to kwestia obrotu
wêglem. Tona wêgla na bramie kopalni kosztuje 300 z³, a w sk³adzie opa-
³owym w Suwa³kach 900!

Przegl¹d nr 41 (771) z 06-12.10.2014,  s. 7 i 63
- 490 tys. urzêdników zatrudnionych aktualnie w Polsce, to trzykrotnie
wiêcej ni¿ 25 lat temu.
- Na ponad 13 mld z³ szacuje GUS rozmiary dzia³alno�ci przestêpczej
w Polsce (10 mld z³ - narkotyki, 2,5 mld z³ - przemyt papierosów,
657 mln z³ - sutenerstwo.        Przegl¹d nr 42 (772) z 13-19.10 2014, s. 7

(ciag dalszy - strona 6)

W podstrefie kutnowskiej
W Podstrefie £ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Kutnie
dzia³a ju¿ 14 firm zatrudniaj¹cych
oko³o 1300 osób. Ostatnio zezwo-
lenia otrzyma³y firmy: Newcold
(¿ywno�æ mro¿ona), Pini Polonia
Uno (miêsny zak³ad przetwórczy)
i Grupa Sirmax (rozbudowa pro-
dukcji materia³ów plastycznych).

Scena 2014
Siedem zastêpów stra¿y po¿arnej
uczestniczy³o w æwiczeniach
ratowniczych �Scena 2014� w KDK.

Do¿ywocie!
Prokuratura Rejonowa w Kutnie,
domaga siê do¿ywocia dla 67-let-
niego mê¿czyzny, który brutalnie
zabi³ swoj¹ konkubinê. Mê¿czyzna
ju¿ wcze�niej odbywa³ karê 25 lat
pozbawienia wolno�ci za zabójstwo
innej partnerki.

SPACERKIEM
PO KUTNIE

W auli Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej w Kutnie, odby³a siê  konwencja
wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Pokolenia Samorz¹dowe. W spotka-
niu oprócz kandydatów na radnych do Rady Miasta, Rady Powiatu, rad miejskich
w ¯ychlinie i Kro�niewicach, tak¿e na burmistrzów tych miast, udzia³ wziêli
zaproszeni go�cie. Byli to: prof. Jerzy Jaskiernia, by³y minister sprawiedliwo�ci,
obecny przewodnicz¹cy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pokolenia, Marek
Klimczak, przewodnicz¹cy Zarz¹du Wojewódzkiego Pokolenia w £odzi,
Zbigniew Burzyñski, prezydent Kutna, Jacek Sikora, kandydat do Sejmiku
województwa ³ódzkiego. Spotkanie poprowadzi³ Zdzis³aw Sapiejka przedsta-
wiaj¹c pokrótce sylwetki zaproszonych go�ci. Wspomnia³ te¿, ¿e �Pokolenia�
id¹ do wyborów pod has³em: �¯yczliwo�æ, Do�wiadczenie, Praca�. Pe³nomocnik
wyborczy tego Komitetu Dariusz Pucha³a omówi³ m.in. programy wyborcze
dotycz¹ce tak spraw miasta jak i powiatu. Czytamy w nich m.in. o zmniejszeniu

PRZED WYBORAMI
op³at za gospodarkê odpadami komunalnymi, tworzeniu korzystnych warunków
dla inwestorów, zwiêkszeniu ilo�ci bezp³atnych miejsc parkingowych w mie�cie,
zwiêkszeniu ilo�ci mieszkañ komunalnych, a ponadto o poprawie jako�ci dróg
powiatowych, rozwoju szkolnictwa zawodowego,  rozwoju rodzinnych domów
dziecka, podnoszeniu jako�ci opieki nad lud�mi starszymi i niepe³nosprawnymi.
�Jeste�my otwarci na wszystkie sugestie wyborców. Ka¿da osoba, która zosta³a
wybrana do spe³niania funkcji w samorz¹dzie, po ka¿dej kadencji powinna siê
z tego rozliczyæ. Chcia³bym zaapelowaæ do wyborców, aby g³osowali na ludzi,
nie na partie� � mówi³ Dariusz Pucha³a.
Zaprezentowano te¿ sylwetki kandydatów Pokoleñ Samorz¹dowych, których
jest 97. Do Rady Miasta Kutno � 21 osób, do Rady Powiatu � 18 osób, do Rady
Miasta ¯ychlin � 14 osób, do Rady Miasta w Kro�niewicach � 12 osób, do
Rady Gminy Bedlno � 8 osób, do Okrêgu 2 (gminy D¹browice, Nowe Ostrowy,
Kro�niewice) � 6 osób, do Okrêgu 3 (gminy Oporów, Strzelce, Bedlno) � 6
osób, do Okrêgu 4 (miasto i gmina ¯ychlin) � 6 osób, do Okrêgu 5 (gmina
£aniêta, Kutno, Krzy¿anów) � 6 osób. Za zaproszenie na to spotkanie podziê-
kowa³ w swej wypowiedzi prof. Jerzy Jaskiernia. Zaznaczy³ te¿, i¿ w Kutnie
Pokolenia s¹ czym� realnym i znacz¹cym. To jedno z najsilniejszych Stowa-
rzyszeñ w skali ogólnopolskiej, maj¹ce ju¿ swoje tradycje. ¯yczy³ te¿ jak
najlepszych wyników podczas samych wyborów. /A.B./

Poetom
Poeta to cz³owiek, w którego
umy�le
rzeczywisto�æ zmienia barwy i sens.
Dobiera s³owa i w �wiat je wy�le
nie licz¹c na grosz, czy pens.

Jak cherlawy ekshibicjonista
swoje wnêtrze wierszem otworzy,
czerwonym sercem zagra wista
nie bacz¹c na skutek, swoje
karty wy³o¿y.

Wiersz wylatuje motylkiem, a potem
na ga³¹zce wyobra�ni siada.
Innym razem jest jak rzut m³otem,
który w ka³u¿ê rozpaczy wpada.

Szeregi czarnych liter uk³adaj¹
s³owa,
pracowicie, jak mrówki, buduj¹
zdania.
Czytelnicy, którym bliska jest
wi¹zana mowa
próbuj¹ odkryæ, co jest
do poznania.

          Kazimierz Ci¹¿ela
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W poniedzia³ek, 6 pa�dziernika 2014 r. w Szkole Podstawowej w Ostrowach,
odby³a siê pogadanka pracownika O�wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno�Epidemiologicznej w Kutnie z uczniami
dwóch klas �0�. Omówiono tematy dotycz¹ce przestrzegania zasad higieny
osobistej, zapobiegania chorobom tzw. �brudnych r¹k� oraz szkodliwo�ci
dla zdrowia �biernego palenia�. Szko³a uczestniczy w br. szkolnym
w realizacji programu edukacji antytytoniowej �Czyste powietrze wokó³
nas�, którego celem  g³ównym jest zwiêkszenie umiejêtno�ci dzieci
w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywaj¹ w zadymionych
pomieszczeniach lub, gdy doro�li pal¹ przy nich papierosy.

ZDROWA POGADANKA
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Losy tej niezwyk³ej pary na sta³e wpisa³y siê w dzieje szko³y.
On - urodzony w Sójkach ko³o Kutna w 1909 roku - nale¿y do
najstarszych absolwentów gimnazjum (matura 1929). Ona - rodo-
wita Irlandka - uczy³a tu jêzyka angielskiego w latach 1949-1961.
To polsko-irlandzkie ma³¿eñstwo znane by³o doskonale mieszkañ-
com Kutna, a s³awa profesora Pokrzywnickiego siêga³a daleko
poza granice miasta i Polski.
Pu³kownik prof. dr nauk medycznych to twórca nowoczesnej
anestezjologii i intensywnej terapii, wieloletni kierownik pierw-
szej w Polsce Katedry Anestezjologii w Wojskowej Akademii
Medycznej w £odzi i szef Katedry Anestezjologii i Intensywnej
Terapii w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie.
Dyplom lekarza i stopieñ podporucznika otrzyma³ - z drug¹ lokat¹
- na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w 1936
roku. Dalsz¹ s³u¿bê odbywa³ w lotnictwie, s³u¿¹c w 6 Pu³ku Lot-
niczym we Lwowie. W czasie dzia³añ wojennych uczestniczy³
w obronie Lodzi jako lekarz 3 Dywizjonu My�liwskiego, nastêpnie
przez Rumuniê i Bejrut przedosta³ siê do jednostek lotniczych we
Francji. Piêkny rozdzia³ w jego biografii stanowi¹ lata pobytu
w Anglii. Pe³ni³ tam funkcjê lekarza w Dywizjonach 302 i 303
w RAF-ie. Za zas³ugi zosta³ odznaczony wysokimi medalami an-
gielskimi i polskimi. Po wojnie uzyska³ na Uniwersytecie w Oks-
fordzie specjalizacjê z zakresu anestezjologii pod kierunkiem prof.
Roberta Mcintoscha. W Anglii te¿ pozna³ niezwyk³¹ Irlandkê,
pielêgniarkê z zawodu, któr¹ po�lubi³ 1 stycznia 1945 roku. Jesieni¹
1947 roku ma³¿onkowie wraz z ma³¹ córeczk¹ Evelyne na sta³e
przyje¿d¿aj¹ do Polski i osiadaj¹ w Kutnie. Prze¿ywaj¹ trudne
chwile. Jest to czas niesprzyjaj¹cy cudzoziemcom i powracaj¹cym
z zagranicy, panuje stalinowski terror. Stanis³aw Pokrzywnicki bez-
skutecznie poszukuje pracy. Jego ¿ona, nakazem pracy, podejmuje
pracê w kutnowskim Urzêdzie Miejskim, a w 1949 roku zostaje
nauczycielk¹ jêzyka angielskiego w LO im. J.H. D¹browskiego
w Kutnie. Pani Profesor Maria Pokrzywnicka zapisa³a siê w pa-
miêci wielu absolwentów �D¹browszczaka� jako osoba pogodna,
¿yczliwa, maj¹ca specyficzne poczucie humoru. Nie znaj¹c
dobrze jêzyka polskiego, czêsto pope³nia³a lapsusy jêzykowe, ale
nadrabia³a je u�miechem i przyjaznym gestem.
Po d³ugich poszukiwaniach i staraniach jej m¹¿ znajduje wreszcie
pracê w II Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu £ódzkiego i przez
14 lat doje¿d¿a poci¹giem z Kutna do £odzi. W Kutnie te¿ wykona³
pierwsze w Europie kontynentalnej znieczulenie ogólne z u¿yciem
�rodka zwiotczaj¹cego, jakim by³a kurara. By³o to 11 grudnia 1947
roku. Operowa³ chirurg Szpitala Miejskiego w Kutnie, doktor
Józef Milanowski. W 1949 roku Stanis³aw Pokrzywnicki uzyska³
stopieñ doktora medycyny, a w 1975 stopieñ profesora zwyczaj-
nego. W grudniu 1961 zosta³ kierownikiem pierwszej w Polsce
Katedry Anestezjologii WAM w £odzi. Po paru latach katedra
zostaje przeniesiona do Warszawy i przekszta³cona w Centralny
Szpital Wojskowy WAM w Warszawie. Katedr¹ Anestezjologii
kierowa³ Profesor a¿ do przej�cia na emeryturê w 1984 roku. Przez
d³ugie lata pe³ni³ odpowiedzialne funkcje m.in. by³ wiceprezesem
�wiatowej Federacji Towarzystw Anestezjologicznych, przewod-
nicz¹cym Komisji Anestezji i Resuscytacji Komitetu Nauk Kli-
nicznych PAN, redaktorem podrêczników i czasopism z zakresu
anestezjologii, honorowym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wyszkoli³ wielu anestezjo-
logów w Polsce i na �wiecie, m.in. w Mongolii. Przyznano mu
trzy doktoraty honoris causa. Zmar³ 20 listopada 1993 roku i zosta³
pochowany na warszawskich Pow¹zkach.
Ma³¿onkowie przez wiele lat bezskutecznie ubiegali siê o pozwo-
lenia na wyjazd do Anglii. Dopiero po odwil¿y pa�dziernikowej
Maria Pokrzywnicka z córkami - Evelyne i Sylwi¹ - mog³a odwiedziæ
rodzinne strony. W Anglii spotka³a siê z nauczycielem i przyja-
cielem mê¿a, prof. R. McIntoschem, który jako pierwszy na �wiecie
zastosowa³ klinicznie nowy anestetyk wziewny - halotan. Na jej
pro�bê profesor udostêpni³ jej nieodp³atnie i nieoficjalnie pewn¹
ilo�æ tego leku. Pani profesor przywioz³a go w prywatnym baga¿u
do Polski. W ten oto sposób jej m¹¿ móg³ zastosowaæ po raz pierwszy
nieznany dot¹d w Polsce halotan.
Niezwyk³a to by³a para - Maria i Stanis³aw Pokrzywniccy.

Opracowano na podstawie materia³ów Evelyne Rybickiej
[w:] �Przebojem�, 23-24 czerwca 2007 r.

Maria i Stanis³aw Pokrzywniccy

NIEZWYKŁA PARA

Zdzis³aw Macher w mundurku
gimnazjalisty w roku 1937.

naszej codziennej wêdrówki by³ prawdziwym utrapieniem. Zapory, czyli tak
zwane szlabany, ze wzglêdu na bardzo du¿y ruch poci¹gów, otwierano rzadko
i to na bardzo krótko. Dziwnym trafem, byæ mo¿e z powodu technicznych
niedomagañ, czêsto poci¹gi towarowe zatrzymywa³y siê akurat na przejazdach
i blokowa³y ruch niekiedy nawet na kilkana�cie minut. My m³odzi, a wiêc
i nieroztropni, mimo sprzeciwu dró¿ników, przedostawali�my siê, skacz¹c po
buforach wagonów, na drug¹ stronê przejazdu. Po sforsowaniu tego odcinka,
byli�my na ulicy Sienkiewicza. W budynku na rogu z ulic¹ Rychtelskiego by³
zak³ad �lusarski Aarona. Z oddali widaæ by³o snopy iskier, jakie powstawa³y
podczas spawania metali. Kilka razy reperowa³em w tym warsztacie swój
rower. Dalej, po obu stronach ulicy Sienkiewicza, sta³y jednopiêtrowe domy,
w których znajdowa³y siê ma³e, kilkupokojowe hoteliki. Po prawej stronie znaj-
dowa³ siê �Hotel Warszawski�, w którym wynajmowano pokoje tylko mê¿czy-
znom narodowo�ci ¿ydowskiej i tylko ortodoksyjnym ¯ydom. Za �Hotelem
Warszawskim�, w parterowym domu mia³ sklep miêsny Izaak Gurduk. Nad
drzwiami sklepu by³ umieszczony szyld z wizerunkiem g³owy wo³u na tle dwóch
toporów. Mo¿na tam by³o kupiæ tylko baraninê i wo³owinê. To by³o miêso
�koszerne�, albowiem zwierzêta zabija³ �rzezaæ� w specjalny sposób, zgodny
z religi¹ ¿ydowsk¹. W nastêpnym budynku, po prawej stronie ulicy, mie�ci³ siê
sklep z wêdlinami Pana Górskiego, a dalej, w jednopiêtrowych kamienicach
mieli swoje firmy bracia Petrynowscy. Starszy z braci mia³ cukierniê z dosko-
na³ymi lodami, które wspominam do dzi�. M³odszy, inwalida I wojny �wiatowej
z ca³kowicie okaleczon¹ twarz¹, prowadzi³ sklep, który niektórzy okre�lali
�myd³o i powid³o�. Pamiêtam, i¿ przy wej�ciu po jednej stronie sta³a beczka
z naft¹, w której by³a zamocowana rêczna pompka s³u¿¹ca do nape³niania
przyniesionych naczyñ, a po drugiej stronie wej�cia by³ umieszczony stojak
z pêkiem batów. W tym czasie po drogach je�dzi³y g³ównie wozy konne i bat
by³ niezbêdnym narzêdziem w rêku ka¿dego wo�nicy. Zabudowania te ci¹gnê³y
siê do ulicy Kochanowskiego, która przecina³a ulicê Sienkiewicza i koñczy³a
siê w�ród ³¹k nad Ochni¹. Budynków o których piszê ju¿ nie ma. Obecnie jest
to teren zak³adów farmaceutycznych. Po stronie lewej ulicy, na rogu ulicy Sien-
kiewicza i 3 Maja znajdowa³ siê budynek innego hotelu, w którego pomiesz-
czeniach, po zakoñczeniu II wojny �wiatowej do roku 1967, mie�ci³a siê Stacja
Pogotowia Ratunkowego. Dalej, id¹c w kierunku miasta, lewa strona ulicy nie
by³a zabudowana (obecnie stoi w tym miejscu blok mieszkalny �Poi³y�) i by³a
po³o¿ona oko³o dwóch metrów poni¿ej poziomu ulicy. Znajdowa³a siê tam
jedynie ku�nia, przed któr¹ czeka³o zazwyczaj kilku wo�niców z koñmi do
podkucia. Za ulic¹ Kochanowskiego, a¿ do budynku S¹du Grodzkiego, ci¹gnê³y
siê pola. Wiosn¹ i jesieni¹ rozbija³ tam swoje namioty cyrk. Kilka razy usta-
wiono równie¿ tak zwan¹ �beczkê �mierci�. By³a to konstrukcja w kszta³cie
walca, wysoko�ci oko³o siedmiu i �rednicy dziesiêciu metrów, zbudowana
z grubych desek, opasanych -jak beczka - stalowymi ta�mami. Wewn¹trz, w�ród
spalin i ryku motoru, je�dzi³ motocyklista. Wykorzystuj¹c si³ê od�rodkow¹,
pêdzi³ po pionowych �cianach konstrukcji, doje¿d¿aj¹c do czerwonej linii, wyry-
sowanej tu¿ poni¿ej górnej krawêdzi walca, gdzie na galerii stali pe³ni emocji
widzowie. Dzieci, które obserwowa³y pokaz, wierzy³y w nadprzyrodzone zdol-
no�ci motocyklisty. Pola s¹siaduj¹ce z budynkiem s¹du zajmowa³ sk³ad wêgla,
papy i smo³y Leona B¹d� zdrów. Sk¹d siê wziê³y tak dziwne nazwiska, które
niekiedy nosili obywatele narodowo�ci ¿ydowskiej? Otó¿, kiedy w XIX w.
w³adze carskie nakaza³y ¯ydom przybraæ nazwiska, to ci, którzy urzêdnikom
dali ³apówkê, otrzymywali nazwiska o brzmieniu niemieckim na przyk³ad
Blumsztajn, Goidsztajn i inne. Opornym lub nie posiadaj¹cym pieniêdzy przy-
pisywano nazwiska o�mieszaj¹ce ich, jak na przyk³ad Pistolet, czy B¹d� zdrów.
Naprzeciwko s¹du wybudowa³ piêkn¹ willê Goidsztajn, kupiec maj¹cy du¿y
sk³ad drewna ci¹gn¹cy siê a¿ do ulicy S³owackiego. Jego córka Irka Goidsztaj-
nówna, by³a moj¹ kole¿ank¹ w gimnazjum. Wojnê prze¿y³a, a po jej zakoñczeniu
wyjecha³a do Izraela. W Polsce pozosta³ jej brat i by³ wy¿szym urzêdnikiem
w jednym z polskich ministerstw. Budynek s¹du, do po³owy lat trzydziestych
znajdowa³ siê �na wyspie�, otoczony z jednej strony przez Ochniê, a z drugiej
przez jej odnogê. Na obu korytach rzeki sta³y identyczne drewniane mosty.
Kiedy wykonano czê�ciow¹ regulacjê rzeki, odnogê zasypano i zbudowano
wówczas betonowy most, który istnieje do dzi�. Przed nowym mostem, po
nieparzystej stronie ulicy Sienkiewicza, w�ród rozleg³ych podwórzy, sta³y drew-
niane szopy, a w nich mia³ swoje warsztaty pan Znyk, w których produkowa³
i remontowa³ powozy, bryczki i inne pojazdy. Kilka lat przed wojn¹ zaj¹³ siê
równie¿ napraw¹ nielicznych w tym czasie samochodów. Przed jego warsztatem
na chodniku uruchomiono pierwsz¹ w Kutnie stacjê benzynow¹. W rzeczywi-
sto�ci by³ to zbiornik z pod³¹czon¹ rêczn¹ pomp¹, z charakterystycznymi dwoma
szklanymi cylindrami, które w czasie pompowania na zmianê wype³nia³y siê
benzyn¹. W roku 1937, tu¿ przed mostem, wybudowano pawilon handlowy
z wielkim oknem wystawowym, za którym mo¿na by³o podziwiaæ piêkn¹ limu-
zynê marki Chevrolet (u¿ywaj¹c wspó³czesnego nazewnictwa, byt to pierwszy
punkt dilerski w Kutnie, zajmuj¹cy siê sprzeda¿¹ samochodów). Naprzeciwko,
po drugiej stronie ulicy, od s¹du, a¿ do rzeki, sta³y trzy jednopiêtrowe kamienice,
a przy samej Ochni, w rozleg³ym drewnianym budynku, znajdowa³a siê restau-
racja do�æ niskiej kategorii. Rzeka Ochnia nie by³a uregulowana i mimo nap³y-
waj¹cych do niej �cieków z ca³ej okolicy, têtni³a ¿yciem. Z mostu mo¿na by³o
obserwowaæ �cale ³awice� p³ywaj¹cych rybek, a brzegi zielenia³y od wodorostów
i sitowia. Za mostem przez wiele lat przesiadywa³ na ma³ym sto³eczku niewi-
domy ¿ebrak. £ysy, opalony na br¹z, cierpliwie czeka³ na datki, a obdarowany
wyg³asza³ podziêkowanie, które ze wzglêdu na dziwaczn¹ formê zapamiêta³em
do dzi�: �...Niech ta Matka Boska, w Trójcy �wiêtej Przenaj�wiêtsza, was po-
cieszy i pob³ogos³awi...�. Wielokrotnie zwracano mu uwagê na niestosowno�æ
tej formu³y, ale on trwa³ przy niej niezmiennie. Za rzek¹ zabudowa niewiele

MOJA DROGA DO SZKOŁY
(...) Mieszka³em w domu wybudowa-
nym przez mojego ojca przy ulicy
Matejki, w pobli¿u du¿ego parku,
nazwanego pó�niej �Park im. Wiosny
Ludów�. W 1934 r. rozpocz¹³em naukê
w Gimnazjum im. J.H. D¹browskiego.
Razem z koleg¹ Marianem Geronimem,
który mieszka³ przy ulicy £êczyckiej,
przemierzali�my, licz¹c¹ oko³o dwóch
kilometrów, drogê do naszej szko³y.
Szli�my oczywi�cie pieszo, albowiem
komunikacji miejskiej w tamtych
czasach nie by³o. Istnia³y wówczas dwa
przejazdy kolejowe, jeden na ulicy
£êczyckiej, tam gdzie dzi� znajduje siê
wiadukt nad torami, a drugi miêdzy
ulicami Pa³acow¹ i Sienkiewicza, ten
przejazd funkcjonowa³ jeszcze w latach
siedemdziesi¹tych XX wieku. By³y to
jedyne drogi, którymi mo¿na by³o
przej�æ do centrum miasta. Ten odcinek

siê zmieni³a. Id¹c w kierunku centrum miasta, po lewej stronie ulicy Sienkie-
wicza, w du¿ym dwupiêtrowym domu mieszka³a pani Edelsztajnowa, która
udziela³a lekcji gry na fortepianie, a poza tym ka¿dego wieczoru gra³a na
pianinie w kinie �Modernê� przy ulicy Kiliñskiego, które wy�wietla³o tylko filmy
nieme. Po drugiej stronie ulicy, tak jak dzisiaj, sta³ ko�ció³ ewangelicki z do-
mem parafialnym. W latach mojego dzieciñstwa, w Kutnie i okolicy, mieszka³o
wielu wyznawców tego ko�cio³a, a nabo¿eñstwa odbywa³y siê regularnie i czêsto.
Dalej, za wysokim parkanem (�Za ̄ elazn¹ Bram¹�) mia³a swoj¹ siedzibê Spó³-
dzielnia �Wspólna Praca�, której jednym z za³o¿ycieli by³ pan Stefan Jó�wiak.
Id¹c t¹ sam¹ stron¹ ulicy, dochodzimy do domu oznaczonego numerem 8.
W jednopiêtrowej kamienicy znajdowa³ siê zak³ad fotograficzny pod szumn¹
nazw¹ �Apollini�, którego w³a�cicielem by³ pan Rotapfel. By³ to wysoki, szczup³y
pan z siw¹ czupryn¹ i szlachetn¹ twarz¹. Pomimo i¿ by³ ¯ydem w swoim za-
k³adzie mia³ wszelkie rekwizyty potrzebne do zdjêæ uwieczniaj¹cych pierwsz¹
komuniê �wiêt¹, jak gromnice, wianuszki, bukieciki. Naprzeciwko, po drugiej
stronie sta³y trzy, bardzo zaniedbane, parterowe, drewniane budynki. W jednym
z okien tych domów, szczerzy³y zêby protezy, wystawione jako reklama przez
technika dentystycznego. Za ka¿dym razem, kiedy tamtêdy przechodzi³em,
patrzy³em na nie z odraz¹, a mo¿e nawet z lêkiem. Na rogu ulic Podrzecznej
i Sienkiewicza by³ sklep rze�niczy, tak zwana Jatka�, któr¹ prowadzi³ Szlom
Nosol. Wisia³y tam ca³e po³ówki wo³ów, jagni¹t, z których rze�nik wykrawa³
potrzebne kawa³ki miêsa. Tu¿ za rogiem, w pierwszym domu na ulicy Podrzecznej
znajdowa³a siê prywatna szko³a czteroklasowa pani Heleny Starzyñskiej. Pani
ta w czasie II wojny �wiatowej dzia³a³a w Zwi¹zku Walki Zbrojnej, a pó�niej
w Armii Krajowej tak ofiarnie, ¿e odznaczona zosta³a Krzy¿em Walecznych.
W szkole tej uczy³em siê do trzeciej klasy. W miejscu, gdzie obecnie znajduje
siê skrzyd³o budynku Urzêdu Miasta przy ulicy Sienkiewicza, sta³y trzy parte-
rowe domy. W pierwszym, naro¿nym, mie�ci³ siê wspomniany sklep Nosola,
w nastêpnym by³a �Restauracja Podlaska�. Podawano w niej doskona³e dania
z dziczyzny. Przyje¿d¿ali do niej nawet smakosze z Warszawy. W trzecim domu
znajdowa³ siê sklep ze s³odyczami braci Kerner. Obaj bardzo do siebie podobni,
odznaczali siê wyszukan¹ grzeczno�ci¹ przy obs³udze klientów. Doszli�my do
Nowego Rynku (dzi� plac Pi³sudskiego). Po lewej stronie wznosi siê gmach
(�dom na górce�), który kiedy� nale¿a³ do dóbr Giera³ty. Spe³nia³ wówczas
funkcje hotelowe � rozrywkowe. Mie�ci³y siê w nim: wielka sala balowa,
restauracja i pokoje go�cinne. By³ po³¹czony z pa³acem w parku alej¹ kaszta-
now¹, która z czasem przekszta³ci³a siê w ulicê Sienkiewicza. W budynku tym
na pierwszym piêtrze pan Bogdañski za³o¿y³ kino, które po kilku latach przej¹³
pan Zwierz. Kino to by³o bardzo dobrze wyposa¿one, posiada³o doskona³¹
aparaturê d�wiêkow¹, szeroki ekran i wygodne miêkkie fotele. Elegancka
poczekalnia mie�ci³a siê w dawnej sali balowej. Na chodniku przed Zajazdem
Saskim ulokowa³y siê kioski z papierosami i pras¹, a przed domami, które
w czasie okupacji hitlerowskiej przebudowane zosta³y przez Niemców na gmach,
w którym obecnie znajduje siê Urz¹d Miasta, sta³ kiosk z napojami, przyci¹ga-
j¹cy wzrok, ze wzglêdu na dach w kszta³cie bizantyjskiej kopu³y. W roku 1936
zainstalowano na placu Pi³sudskiego stacjê benzynow¹. Mieszkañcy protesto-
wali przeciw tej lokalizacji, poniewa¿ w pobli¿u od dawna znajdowa³a siê miejska
studnia. Takich studni by³o w Kutnie siedem, miêdzy innymi jedna na Rynku
Zduñskim. Na rogu Placu i ulicy Zamenhofa, od lat dwudziestych ubieg³ego
wieku, funkcjonowa³ salon fryzjerski �Ewaryst�. Zak³ad szczyci³ siê tym, ¿e
do suszenia w³osów u¿ywano w nim suszarek elektrycznych zwanych fenami,
od nazwy firmy �Fen� produkuj¹cej te urz¹dzenia. Id¹c do szko³y szed³em
zazwyczaj ulic¹ Królewsk¹. Ulica ta wraz z równoleg³ymi, Senatorsk¹ (dzi�
Barlickiego), Zamenhofa i Podrzeczn¹ by³a zamieszka³a g³ównie przez lud-
no�æ ¿ydowsk¹. Chodniki zape³nia³y egzotyczne postacie. Przewa¿ali mê¿czy�ni
brodaci, z pejsami, w d³ugich czarnych p³aszczach i okr¹g³ych czapkach z ma³ym
daszkiem. Na progach domów wysiadywa³y stare ̄ ydówki, które mia³y na g³o-
wach peruki. Prawie wszystkie sklepy na ulicy Królewskiej by³y ¿ydowskie.
Wyró¿nia³a siê drogeria pana Lewina, pachn¹ca z daleka dobrym myd³em
i perfumami. Pan Lewin, nieortodoksyjny i postêpowy ¯yd, zosta³ przez hitle-
rowców zastrzelony w roku 1941, a jego dwudziestoletnia córka, nadzwyczaj
piêkna dziewczyna, zginê³a w getcie. Na rogu Królewskiej i ma³ej uliczki, która
nie mia³a nazwy(dzi� ulica Pereca), mia³ aptekê �Pod or³em� magister Star-
nawski. Jedyny sklep, jak siê wówczas mówi³o �chrze�cijañski� pana Kamiñ-
skiego, znajdowa³ siê w po³owie ulicy Królewskiej. Kupowa³o siê w nim
doskona³e wêdliny, najczê�ciej tak zwane �rozmaito�ci�, czyli po kilka pla-
sterków ró¿norakich kie³bas. Kilka domów dalej, nad okaza³ymi drzwiami wid-
nia³ szyld �Kupiec zbo¿owy Fale�. Syn pana Falca, bardzo postêpowego ̄ yda,
by³ moim, o rok starszym koleg¹ szkolnym. Samuel, zwany przez nas Samkiem,
ju¿ jako uczeñ gimnazjum lata³ szybowcem, a na pocz¹tku wojny przedosta³
siê do Wielkiej Brytanii i zosta³ pilotem jednego z polskich dywizjonów bom-
bowych. Wiele razy bra³ udzia³ w nalotach na III Rzeszê, a w roku 1944,
w czasie Powstania Warszawskiego, dwukrotnie, jako drugi pilot Lancastera,
by³ nad Warszaw¹ ze zrzutami broni i amunicji. W czasie drugiego nalotu,
jeden z silników samolotu zosta³ uszkodzony przez artyleriê przeciwlotnicz¹.
W drodze powrotnej z trudem przelecieli nad Karpatami. Nad Balatonem, atak
my�liwca spowodowa³ uszkodzenie drugiego silnika. Za³oga bombowca
musia³a nad Chorwacj¹ opu�ciæ samolot skacz¹c na spadochronach. W Wielkiej
Brytanii koledzy lotnicy, doradzili Samkowi, aby zmieni³ imiê Samuel na Stefan,
dziêki temu ocala³. Wydany przez chorwackich �ustaszów� trafi³ do niewoli
niemieckiej jako polski pilot s³u¿¹cy w RAF, gdzie szczê�liwie doczeka³ koñca
wojny. Po wojnie Samek zamieszka³ w Izraelu. Zmieni³ nazwisko na Laron,
mieszka³ w Tel Awiwie i s³u¿y³ w izraelskim lotnictwie wojskowym, bior¹c
udzia³ w wojnach z Arabami. Przed dziesiêciu laty by³ w Polsce. Za pomoc
Warszawskim Powstañcom zosta³ odznaczony Warszawskim Krzy¿em Powstañ-
czym. Zmar³ przed kilkoma laty. Wspominam go obszerniej, aby nie zaginê³a
pamiêæ o ¯ydach, którzy byli patriotami oraz dobrymi i lojalnymi obywatelami
swojej ojczyzny � Polski. Ulica Królewska, jak i obecnie, dochodzi³a do
ko�cio³a �wiêtego Wawrzyñca. Plac przed ko�cio³em, czyli Stary Rynek (obec-
nie Plac Wolno�ci), ³agodnym stokiem zni¿a³ siê ku ulicy Zamenhofa. Nad
placem górowa³ ko�ció³ wybudowany w koñcu XIX wieku, dzie³o znanego
architekta, który projektowa³ tak¿e ko�ció³ Naj�wiêtszej Marii Panny w £odzi
przy ulicy Zgierskiej. Oczywi�cie, jak wszystkie ulice w Kutnie, Stary Rynek
wybrukowany by³ �kocimi ³bami�. Na tym placu, w �wiêta narodowe zbiera³y
siê do defilady oddzia³y wojskowe oraz cz³onkowie ró¿nych organizacji. Ulica
Ko�ciuszki, od ko�cio³a do ulicy Senatorskiej by³a zabudowana. Po prawej
stronie ulicy sklep �kolonialny� mia³ pan Ernest. Jego syn Jurek, a mój szkolny
kolega, po wojnie skoñczy³ studia medyczne i zosta³ znanym laryngologiem.
W tym samym ci¹gu domów, przed ulic¹ Oporowsk¹, mia³a siedzibê powszechna
szko³a ¿ydowska z wyk³adowym jêzykiem jidysz. Dalej rozci¹ga³y siê ogrody
i pola. W po³owie d³ugo�ci ulicy Ko�ciuszki sta³ zabytkowy dwór pañstwa
Szymañskich, którzy pó�niej zmienili nazwisko na Szomañscy, a naprzeciwko,
w latach dwudziestych XX w. wybudowano du¿y dom mieszkalny, stoj¹cy do
dzi�, dla oficerów 37 PP i ich rodzin. Kilkadziesi¹t metrów dalej ju¿ by³a moja
szko³a Gimnazjum i Liceum imienia genera³a J. Henryka D¹browskiego. (...)

Zdzis³aw Macher, Moja droga do szko³y, czyli wspomnienia
i obrazki z Kutna sprzed osiemdziesiêciu lat

[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XV, TPZK, Kutno 2011
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks ku-
chenny. Tel. 0519-592-418

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603-
639-456

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

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
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 kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym mieszkaniem ok. 60 m2

(2 p +k+³, przedpokój) dzia³ka
898 m2, cena 300 tys. z³. Tel. (58)
348-73-32
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Posiadam do wynajêcia ume-
blowane mieszkanie w Kutnie
na ul. Wybickiego w bloku na
III piêtrze, 33 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Tel.  501-220-
678 po godz. 16.00
Posiadam do wynajêcia miesz-
kanie (58,8 m2) na os. Tarnow-
skiego. Tel. 698-682-661
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 m2 do
2500 m2, wszystkie media
w ulicy, Kutno, ul. Zielarska.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie,
dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604-
913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51.
Tel. 605-072-824
Sprzedam lub wynajmê lokal
handlowy 25 m2 + mieszkanie
73 m2, �cis³e centrum Kutna.
Tel. 500-034-650
Sprzedam lokal handlowy
25 m2 + mieszkanie 73 m2 cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biu-
ro rachunkowe, gabinet kosme-

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

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu
komercyjnego doj�cia do jeziora.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzyn-
kach. Tel. 784-336-270
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
ROD Bielawki k/Kutna.
Domek drewniany obity
siding�iem, woda, pr¹d. Tel.
695-591-002
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
0-604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certy-
fikaty energetyczne tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58 m2 na ul. Wyszyñ-
skiego lub zamieniê na mniej-
sze do 40 m2. Tel. 601-390-784
Odst¹piê mieszkanie w NTBS

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

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

SPORT SZKOLNY

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

Tel. 609-107-203

Makabryczne odkrycie
Rozk³adaj¹ce siê zw³oki mê¿czyzny
znaleziono przy ul. Oporowskiej
w Kutnie. Odnalaz³ je za marketem
Bricomarche spaceruj¹cy z psem
mê¿czyzna.

Denat
Przy ulicy ̄ eromskiego w ̄ ychlinie,
w pobli¿u parku, znaleziono zw³oki
44-letniego mê¿czyzny. Dozna³
urazu g³owy i to by³o powodem
�mierci. Móg³ np. spa�æ z ruszto-
wania na pobliskiej budowie, a jego
zw³oki przeniesiono w inne miejsce...

Oszust darczyñca
W Micinie, pod pozorem podwy¿-
szenia emerytury, z³oczyñca wszed³
do domu i wykorzystuj¹c podesz³y
wiek mieszkañca gminy Krzy¿a-

� in¿yniera budowlanego o specjalno�ci kon-
strukcyjno-budowlanej na stanowisko kie-
rownika budowy. Wymagane uprawnienia
budowlane, min. 3-letnie do�wiadczenie, zna-
jomo�æ kosztorysowania robót budowlanych.
� murarzy, zbrojarzy - betoniarzy. Wymagane
kwalifikacje w zawodzie.

Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
Komorowski Sp. Jawna w Kutnie

ZATRUDNI:

Bli¿sze informacje:

Kutno ul. Zamkowa 6/VI (I piêtro)
tel.: (024) 253-39-45, 606-307-217

e-mail: biuro@tbmkutno.pl

Wyjazd doszed³ do skutku dziêki rodzicom, którzy sponsorowali pobyt dzieciaków
oraz prezesowi klubu MKS Stal BiS Kutno panu Jaros³awowi Koszañskiemu,
który zapewni³ transport. Podczas dwudniowego pobytu m³odzi baseballi�ci
nie mogli narzekaæ na brak atrakcji, zarówno sportowych jak i kulturalnych.
Zaraz po przybyciu na miejsce ekipa z Kutna zosta³a zakwaterowana w pensjo-
nacie Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego, który po³o¿ony jest nad rzek¹ Nett¹.
Wy¿ywienie podczas pobytu zapewni³a restauracja w pensjonacie o wdziêcznej
nazwie �¯agielek�, znajduj¹cy siê w samym porcie ¯eglugi Augustowskiej.
Pierwszego dnia zawodnicy z Kutna rozegrali pierwszy z dwóch zaplanowanych
meczy baseballowy z rówie�nikami z Augustowa. O godzinie 14.30 jako pierwsi
na murawê boiska wybiegli zawodnicy z rocznika 2003 (V klasa), którzy roze-
grali trzy zmiany, a nastêpnie ich starsi koledzy z klasy VI kolejne trzy. Po
bardzo emocjonuj¹cej walce mecz zakoñczy³ siê wynikiem 7:7, co zadowoli³o
obydwie dru¿yny. Oczywi�cie, w baseballu remisów nie ma, ale ze wzglêdu na
przyjacielski charakter spotkania oraz napiêty harmonogram pobytu i ograni-
czony czas nie rozgrywano dodatkowych zmian.

KONIEC SEZONU
W dniach 11 i 12 pa�dziernika 2014 r. uczniowie klas V i VI Szko³y Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie, realizuj¹cy program �Gram w base-
ball� i trenuj¹cy na co dzieñ w MKS �Stal BiS� Kutno, uczestniczyli w dwu-
dniowej wycieczce do Augustowa na zaproszenie tamtejszego klubu UBKS
�Kruki� Augustów.

Nastêpnym punktem programu jaki przygotowali organizatorzy pobytu by³ rejs
przepiêknym statkiem wikingów po rzece Netta, przez jezioro Necko, a¿ do
Rospudy, gdzie mogli�my podziwiaæ przepiêkne zak¹tki przyrody. Podczas
podró¿y nad naszym bezpieczeñstwem czuwali potê¿ni wikingowie ubrani
w stroje charakterystyczne dla tamtego okresu. Przewodniczka zapozna³a nas
z histori¹ Augustowa oraz obszarów wodnych i le�nych okalaj¹cych to urocze
miasteczko. Dodatkow¹ atrakcj¹ okazali siê mieszkañcy rozlewisk i bagien
okalaj¹cych obszary chronione, a mianowicie bobry, które nie robi³y sobie nic
z naszej obecno�ci i pracowa³y przy swoich ¿eremiach. Gdy dotarli�my na l¹d
o zmierzchu, czeka³a na nas kolejna atrakcja w postaci kolacji w plenerze przy-
gotowanej przez rodziców zawodników z dru¿yny �Kruków�. Przy blasku
ognisk, zapachu pieczonej kie³baski oraz przepysznych ciastach i innych sma-
ko³ykach, przygotowanych przez mamy naszych kolegów, zawi¹zywa³y siê
nowe przyja�nie i znajomo�ci. Jednym s³owem integracja w pe³ni.

Drugi dzieñ rozpoczêli�my od porannego spaceru przed �niadaniem po bulwa-
rach nad augustowskimi kana³ami, podziwiaj¹c architekturê oraz ptactwo wod-
ne, które zgromadzi³o siê przed zim¹. O godzinie 10.00 ponownie na boisko
wybieg³y dru¿yny MKS Stal BiS Kutno oraz UBKS �Kruki� Augustów, aby
rozegraæ mecz rewan¿owy. Tym razem m³odzicy z grodu nad Ochni¹ nie byli
zbyt go�cinni i od pocz¹tku spotkania budowali przewagê daj¹c¹ im ostateczne
zwyciêstwo 19:10. Podobnie jak dzieñ wcze�niej trenerzy z Kutna wys³ali do
boju najpierw rocznik 2003, a nastêpnie 2002.
Pobyt u przyjació³ z Augustowa by³ niezwykle udany, dzieciaki poza aspektem
sportowym poznali jedno z najpiêkniejszych miejsc w Polsce, nawi¹zali nowe
kontakty z rówie�nikami, poznali czê�æ kultury i historii tamtego regionu oraz
spêdzili bardzo mi³o i przyjemnie piêkny pa�dziernikowy weekend na zakoñ-
czenie sezonu 2014. Serdecznie dziêkujemy Pañstwu Bo¿enie i Leszkowi Borys,
którzy od 19 lat promuj¹ baseball w Augustowie i szkol¹ kolejnych adeptów
tej dyscypliny, za zaproszenie i przyjêcie jakie nam zgotowali razem z rodzicami
zawodników. Mamy nadziejê na kolejne kontakty naszych klubów w przysz³o�ci.

Andrzej Pietrzak

nów ukrad³ z szafy pieni¹dze
w kwocie 1300 z³otych.

�Legendarna� kradzie¿
Kutnowscy policjanci zanotowali
kolejn¹ kradzie¿ na tzw. legendê.
Tym razem kobieta w wieku oko³o
45 lat, podaj¹c siê za pracownicê
O�rodka Pomocy Spo³ecznej, ukra-
d³a mieszkañcowi Kutna 8,5 tys. z³.

Nowy szejk
W Bocianach, ze stoj¹cego na
podwórzu zbiornika, ukradziono
100 litrów oleju napêdowego oraz
pompê do paliwa . Straty wynios³y
700 z³otych.

Przekrêt internetowy
W Kutnie, przy ulicy 29 Listopada,
mieszkanka Kutna za po�rednic-
twem portalu internetowego zaku-

pi³a telefon komórkowy warto�ci
230 z³otych, a zakupionego towaru
nie otrzyma³a.

Trzy kubki
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
z³oczyñca w celu osi¹gniêcia
korzy�ci finansowej wprowadzi³
w b³¹d co do mo¿liwo�ci wygranej
w grze w trzy kubki, mieszkañca
powiatu kutnowskiego. Pokrzyw-
dzony straci³ 1400 z³otych.

Cmentarna hiena
W Kutnie, przy ulicy Cmentarnej,
z grobu skradziono mosiê¿ne ró¿e.

Przez nieuwagê
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonego z kieszeni kamizelki, skra-
dziono mu portfel z zawarto�ci¹

pieniêdzy w kwocie 600 z³otych,
dowód osobisty i prawo jazdy na
szkodê mieszkañca Kutno.

Wandal
W ¯ychlinie, przy ulicy 3 Maja,
wandal skacz¹c po dachu samo-
chodu Toyota Yaris uszkodzi³
karoseriê. Straty oko³o 1200 z³otych.

Z³odziejski cyklosport
W Kutnie, przy ulicy Sk³odowskiej,
z³odziej z klatki schodowej bloku
ukrad³ rower marki Johny Loco
z napêdem elektrycznym. Straty
by³y ju¿ w³a�ciciel oszacowa³ na
3 tysi¹ce z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Rejtana,
z³odziej po zerwaniu k³ódki zabez-
pieczaj¹cej wszed³ do piwnicy i skrad³
rower górski warto�ci 900 z³otych.

Spó³dzielnia
Ogrodniczo Pszczelarska

w Kutnie, Majdany 14

SKUPUJE
CEBULÊ

Telefon:

607-092-666

Spó³dzielnia
Ogrodniczo Pszczelarska

w Kutnie, Majdany 14
WYDZIER¯AWI

KOMORY CH£ODNICZE
DO PRZECHOWYWANIA
WARZYW I OWOCÓW

Telefon:

607-092-666

o pow. 59,9 m2 przy ul. Naruto-
wicza w Kutnie. Cena 90000 z³.
Tel. 505-877-608
Wynajmê mieszkanie w cen-
trum Kutna, 2p+k. Umeblowa-
ne. Tel. 506-767-287
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki do 40 m2

z dop³at¹. Tel. 601-390-784
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
w Nowej Wsi, 2227 m2. Tel.
665-480-379
Sprzedam Wolkswagena Pas-
sata 1,9 TDI r. 2004. Cena do
uzgodnienia. Tel. 600-742-602
Sprzedam Wolkswagena Lupo
1,2 TDI 3L  r. 2000. Cena do
uzgodnienia. Tel. 600-742-602
Wynajmê lub sprzedam gara¿
z kana³em i energi¹ w Kro�nie-
wicach-B³onie. Tel. 604-254-132
Sprzedam tanio stolik pod te-

lewizor, szafê tekstyln¹, do
z³o¿enia oraz ³u¿ko sk³adane
z materacem. Tel. 604-254-132
Zgin¹³ roczny piesek York
miniaturka SZYKU� z ul. Aza-
liowej (trwa tam budowa drogi)
obok ul. Granicznej. Prosimy
o pomoc w odnalezieniu pieska.
Bardzo przywi¹zany do w³a�ci-
ciela. Tel. 503-005-983
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Pi³ka no¿na

Boks

Okrêgowy Zwi¹zek Bokserski w £odzi by³ organizatorem turnieju z udzia³em
zawodników z ró¿nych regionów naszego kraju. Po raz kolejny �wietnie
zaprezentowali siê w stolicy województwa piê�ciarze BKS �Stal� Kutno.
Podopieczni trenera Jerzego Karolewskiego odnie�li zdecydowane zwy-
ciêstwa. Patryk Nowak pokona³ Kacpra Lubawskiego z Widzewa £ód�.
To jego czternasta wygrana z rzêdu walka. Natomiast Przemys³aw Kowa-
lewski potrzebowa³ tylko dwóch minut, aby dwukrotnie pos³aæ swojego
rywala na deski. Wygra³ z Paw³em Cichoñskim z Fight Club £ód� przez
techniczny nokaut. Warto podkre�liæ, ¿e swoje trzy ostatnie pojedynki
wygra³ przed czasem.

WYGRANE KUTNIAN

Kickboxing

W O¿arowie Mazowieckim odby³y siê mistrzostwa Polski seniorów w kick
light oraz Puchar Polski juniorów w kick light. W turnieju udzia³ wziê³o
10  dzielnych kickboxerów trenuj¹cych w M³odzie¿owym Domu Kultury
w Kutnie, a tak¿e  w Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno
(trener Aleksander Grabowski). W wyniku rywalizacji zawodnicy odnie�li
nastêpuj¹ce sukcesy: mistrzostwa Polski: Jakub Kasica w mistrzostwach
Polski (debiut) w kat. wagowej 89 kg - III miejsce, br¹zowy medal; Oskar
Chojnacki w Pucharze Polski w kat. wagowej 63 kg - III miejsce, br¹zowy
medal; £ukasz Winiecki w Pucharze Polski w kat. wagowej 84 kg - III
miejsce, br¹zowy medal; Turniej Pierwszego Kroku: Angelika Gabrysiak,
junior w kat. wagowej 60 kg - I miejsce, Micha³ Fr¹tczak, kadet starszy
w kat. wagowej 69 kg -II miejsce, Mateusz Kopczyñski, kadet starszy
w kat. wagowej 52 kg - III miejsce, Bart³omiej Marczak, junior w kat.
wagowej 84 kg - III miejsce, Sebastian Jakubowski, senior w kat. wagowej
63 kg - II miejsce, Tomasz Gawenda, kadet starszy w kat. wagowej 63 kg
- III miejsce, Cezary Miklas, senior w kat. wagowej 84 kg - III miejsce.
W turnieju udzia³ wziê³o oko³o 250 zawodników z 35 klubów z ca³ej Polski!
Dziêkujemy Starostwu Kutnowskiemu za wsparcie finansowe w wyje�-
dzie na te zawody sportowe - powiedzia³ trener Mariusz Konwerski.

KUTNIANIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Do du¿ej niespodzianki, in minus, dosz³o w Grabowie w ósmej kolejce
mistrzostw A klasy ³ódzkiej (grupa trzecia). Zajmuj¹ca siódme miejsce
w tabeli w rozgrywkach miejscowa Victoria pokona³a u siebie kutnowski
zespó³ bêd¹cy wiceliderem.

Victoria Grabów - KS Kutno 2:1 (1:1)
Podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza mieli pecha. Grali na jedn¹
bramkê, ale przegrali po tylko dwóch kontrakcjach gospodarzy. KS pro-
wadzi³ nawet w tym fatalnym spotkaniu, po skutecznie wykorzystanym
rzucie wolnym przez Arkadiusza B³aszczyka. Zawiod³a skuteczno�æ i ...
brak szczê�cia (analogia do meczu Niemców z Polakami). Gospodarze
zdobyli bramki w 37 i 80 minucie.

DRUGA PORAŻKA KA−ESU!

Pierwszy mecz w Kutnie, w Tauron Basket Lidze, przyniós³ naszej dru¿ynie
historyczn¹ wygran¹! Spotkanie z udzia³em 1200 widzów (wspaniale -
jak zawsze - dopinguj¹cych swoich pupili) obserwowali miêdzy innymi:
minister sportu i turystyki Andrzej Biernat, prezes Polskiego Zwi¹zku
Koszykówki Grzegorz Bachañski oraz prezydent m. Kutna Zbigniew
Burzyñski. Przed jego rozpoczêciem, po prezentacji dru¿yn, S³awomir
Erwiñski - prezes operatywnego KKS Pro-Basket Kutno - z r¹k szefa
PZKOSZ otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê PZKOSZ. Gratulujemy! Mecz pomiêdzy
dru¿ynami, których sponsorami tytularnymi s¹ zak³ady farmaceutyczne,
sta³ na wysokim poziomie i dostarczy³ wielu sportowych wra¿eñ. W prze-
rwach tañczy³a (zreszt¹ �wietnie) grupa �Polfarmex Dance Team�, której
trenerem jest Judyta Witkowska. Dziewczêta brawurowo tañczy³y hip-hop,
disco dance, ragge, taniec towarzyski po³¹czony z akrobatyk¹. Brawo!

Polfarmex Kutno - Polpharma Starogard Gd. 80:62
(w kwartach: 25:14, 22:11, 14:15, 19:22)

Polfarmex: Krzysztof Jakóbczyk 7, Grzegorz Grochowski 6, Patrik Auda 4,
Bart³omiej Wo³oszyn 17 (3x3), Kwamain Mitchell 18 (3x3), Micha³
Batka 9, Mateusz Bartosz 9, Kevin Johnson 10 (17 zbiórek) i pierwszy
w rozgrywkach polskiej ekstraklasy kutnowski double - double, Hubert
Pabian 0. Polpharma: Piotr Robak 11 (3x3) i Evan Ravenel 17. Mecz
prowadzili: Dariusz W³odkowski, Cezary Nowicki, Adrian Szczotka.
Komisarzem by³ Zbigniew Szpilewski. Podopieczni trenera Jaros³awa
Krysiewicza i Wojciecha Walicha prowadzili przez 39,46 minut (go�cie
wcale!). Dwa razy by³ tylko remis. Najwiêksze prowadzenie kutnianie
zanotowali w 21 minucie, gdy by³o dla nich 47:23. Najd³u¿ej na parkiecie
przebywali: Bart³omiej Wo³oszyn (34.21 min.), Krzysztof Jakóbczyk
(32.54 min.) i Kevin Johnson (28.11 min.). Najkrócej Hubert Pabian (05.39
min.). Dru¿yna Polfarmexu, beniaminek TBL, pokaza³a w tym meczu, ¿e
mo¿e byæ gro�na dla ka¿dego przeciwnika- nawet utytu³owanego.
Nastêpny mecz w Kutnie 25.10. o godz. 17.30 z Wikan¹ Start Lublin.

ZWYCIĘSTWO W PIĘKNYM STYLU

�wietnie zaprezentowa³ siê zespó³ trenera Mariusza £ubiñskiego w inau-
guracyjnym meczu kadetek o mistrzostwa regionu ³ódzkiego. Po jedno-
stronnym spotkaniu, i to wyje�dzie, dru¿yna z grodu nad Ochni¹ pokona³a
zdecydowanie ³odzianki.

UKS Teofilów 28-£ód� - KKS Kutno 28:90
(w kwartach: 13:15, 8:22, 2:31, 5:22)

Dla Kutna najwiêcej punktów zdoby³y: Weronika Bogdañska 26, Martyna
Goniarska 21.

DOBRY POCZĄTEK KUTNIANEK

Lekkoatletyka

SUKCES “STASZICA”

Klasyfikacja koñcowa ch³opców:
1. ZSPryw Opoczno - 1324 pkt.
2. II LO w Be³chatowie - 1222 pkt.
3. XLIII w £odzi - 1214 pkt.
4. I LO w Sieradzu - 1213 pkt.
5. ZSP w Sieradzu - 1211 pkt.
6. ZS w £êczycy - 1205 pkt.
7. ZSP Nr 1 w Opocznie - 1199 pkt.
8. Zespó³ Szkó³ nr 1 w Kutnie - 1182 pkt.
9. LO Aleksandrów £ódzki - 1145 pkt.
10. ZS Nr 3 Kutno - 1125 pkt.
11. XXXI LO w £odzi - 1100 pkt.
12. ZSE-E w Radomsku - 1096 pkt.
Trener reprezentacji ch³opców Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kutnie � S³awomir
Podemski.

Dobrze w finale wojewódzkim ligi lekkoatletycznej wypad³a reprezentacja
Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. Dziewczêta ze �Staszica�
z wynikiem 1108 pkt. zajê³y V miejsce, za� panowie uzyskuj¹c 1182 pkt.
zajêli VIII miejsce. Zawody odby³y siê  na stadionie ³ódzkiego AZS-u.
W rywalizacji dziewcz¹t wziê³o udzia³ 11 szkó³,  u ch³opców wyst¹pi³o
12 szkó³ z województwa ³ódzkiego. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ wystêpy:
Izabeli Drabik, która z wynikiem 2,38�32 min. zajê³a III miejsce w biegu
na 800 m; Justyny Serek, która z wynikiem 9,95 m zosta³a wicemistrzyni¹
województwa w pchniêciu kul¹ (3 kg); Mateusza Lewandowskiego, który
z bardzo dobrym czasem 4.33�27 uzyska³ rekord ¿yciowy w biegu na 1500 m;
Miko³aja £ukowskiego, który z wynikiem 11,84 sek uzyska³ rekord
¿yciowy w biegu na 100 m.

Klasyfikacja koñcowa dziewcz¹t:
1. ZSP w Kleszczowie - 1348 pkt.
2. LO Aleksandrów £ódzki - 1304 pkt.
3. II LO w Be³chatowie - 1183 pkt.
4. I LO w Sieradzu - 1160 pkt.
5. Zespó³ Szkó³ nr 1 w Kutnie - 1108 pkt.
6. XXXI LO w £odzi - 1106 pkt.
7. II LO Zduñska Wola - 1088 pkt.
8. I LO w £owiczu - 1075 pkt.
9. ZSO w w Opocznie - 1050 pkt.
10. I LO w £odzi - 1049 pkt.
11. I LO w Ozorkowie - 1017 pkt.
Trener reprezentacji dziewcz¹t Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kutnie � Mariusz
£ubiñski.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W wielkim finale kutnianie (trener Przemys³aw Kubicki, ambitny
kierownik zespo³u Stanis³aw Wasielewski, operatywny prezes
Jaros³aw Koszañski, wiceprezes S³awomir Podemski, cz³onek
Zarz¹du Marcin Cukier) pokonali 3:0 w meczach (gra siê do trzech
wygranych) KS Baseball Wroc³aw (w Kutnie - na Europejskim
Centrum Ma³ej Ligi 8:6 i 8:7 i w stolicy Dolnego �l¹ska 5:3).
Spotkania by³y bardzo zaciête i wyrównane, ale Nasi postawili
kropkê nad baseballowym �i�. Gratulujemy mocno wszystkim!
Oto team mistrzów Polski: Mariusz Grzanowski - kapitan, Pawe³
Agacki, Gracjan Bielecki, Jakub Wojtczak, Artur Wojtczak,
Mateusz Serafin, Kacper Kamiñski, Przemys³aw Paluch, Piotr
Czech, Jakub Kolasiñski, Mateusz Nowicki, Aliksandr �laziñski,
Jakub Nadolski, Maciej Wróblewski, Adam Konopek, Mateusz
Wasielewski, Miko³aj Kaczor, Tomasz Ondra, Marko Vykonkal.

„KUTNO” MISTRZEM POLSKI

W Staro�rebach odby³ siê Otwarty Puchar Mazowsza Karate Tsunami dla
Dzieci. Sêdzi¹ g³ównym mistrzostw by³ prezes Kutnowskiego Klubu Tsu-
nami Tadeusz Ryniec - 8 dan oraz jego kolega klubowy Jacek £ukawczyk
- 6 dan. Kierownikiem kutnowskiej dru¿yny by³ sensei Tomasz Fajkowski
- 1 dan. Kutnianie spisali siê dobrze i wywalczyli medale w konkuren-
cjach; juniorzy: Zuzanna Pszenna - z³oty medal w makiwara-kumite, z³oty
medal w semi-contakt kumite oraz z³oty metal w tokui-kata z broni¹;
juniorzy m³odsi: Micha³ Nowicki - br¹zowy medal w sumo-grappling,
br¹zowy medal w renraku-waza oraz czwarte miejsce w makiwara-kumite;
Konrad Pasikowski - z³oty medal w makiwara-kumite, srebrny medal
w semi-contakt kumite; Witold Bielecki - br¹zowy medal w sumo-grap-
pling; Wiktoria £ukawczyk - srebrny medal w  makiwara-kumite oraz
Wiktoria Eizenchart - czwarte miejsce w makiwara-kumite. W mistrzo-
stwach wyst¹pili zawodnicy (74) m.in. z Bytomia, P³ocka, Pi³y i Konina.

PUCHAR MAZOWSZA

Koszykówka

Karate
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 392

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

Has³o: E2-H4-¥  C8-H-B5-K7-H4-M7
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

Poziomo: A-1. Tytu³ filmu O. Lubaszenki 7-A. �... wszystkich
�wiêtych� z repertuaru Budki Suflera B-9. Cis w lesie C-1. Re¿y-
serem tego sensacyjnego filmu jest Marek Kondrat D-9. Fiñski
producent telefonów komórkowych E-1. Laotañski �z³oty� E-5.
�... posz³y w las� w powie�ci ¯eromskiego G-1. Mieszkanka kraju
z Katmandu I-1. Nogi zwierzêcia I-6. Miasto w Serbii J-9. Duch
z �Burzy�, a tak¿e proszek do prania K-1. Identyczno�æ L-9. Po-
s³uszeñstwo M-1. Miara powierzchni ziemi w Anglii M-5. W oknie
powinna byæ czysta.

Pionowo: 1-A. Ptak �piewaj¹cy 1-I. S¹siad Litwy 2-E. Ze �ró-
d³ami w Górach Izerskich 3-A. Obie¿y�wiat 3-I. Jad¹ do niego
stra¿acy 4-F. Zwierzêta krêgowe, zimnokrwiste 5-A. �... jedyne
Ty� - piosenka Czerwonych Gitar 5-J. Re¿yserowa³a g³o�ny film
�Krzyk� z Dorot¹ Staliñsk¹ (Barbara) 6-E. Niewielka jaszczurka
z okolic zwrotnikowych 7-A. Rodzaj poezji dydaktycznej 7-I.
Powie�æ ³ódzkiego pisarza Wac³awa Biliñskiego 9-A. Pn¹cza 9-I.
Choroba oczu 11-A. Bia³y napój z kartonu 11-I. Heblowina 13-A.
Krawêd� 13-I. Tany nieco inaczej.          oprac. Jerzy Ka³u¿ka

nych: Jerzego Krasowskiego, Kazimierza Dejmka, Miko³aja Grabowskiego,
Jerzego Jarockiego, Krystiana Lupy, Micha³a Zadary czy Grzegorza
Jarzyny. Profesor krakowskiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej
im. Ludwika Solskiego. Laureat Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza
� przyznawanej przez redakcjê miesiêcznika �Teatr� � za sezon 1986/1987,
za rolê w Scenariuszu dla trzech aktorów Bogus³awa Schaeffera
w Teatrze STU w Krakowie oraz za rolê Jakuba w przedstawieniu Repu-
blika marzeñ Brunona Schulza w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej
w Krakowie. W filmie debiutowa³ ju¿ w 1969 r. w Znakach na drodze,
jednak regularnie na ekranach kinowych zacz¹³ siê pojawiaæ dopiero na
pocz¹tku lat 80. Zagra³ w kilkudziesiêciu polskich filmach, w jego filmo-
grafii znajduj¹ siê role m.in. w: By³ jazz Falka, Trójk¹cie Bermudzkim
Wójcika, Ferdydurke Skolimowskiego, �mierci jak kromka chleba Kutza,
£abêdzim �piewie Gliñskiego, Ucieczce z kina �Wolno�æ� Marczewskiego
i Darmozjadzie polskim Wylê¿a³ka. W RMF FM czyta³ kryminalno-
polityczne powie�ci Klary Weritas: W imiê Ojca (2007/2008) oraz Trzy
dni Pontona (2008/2009). W PR3 czyta autobiograficzn¹ ksi¹¿kê noblisty
Mario Vargas Llosy Jak ryba w wodzie. Wspomnienia. Jest ojcem aktorki
i piosenkarki Marii (wraz z ni¹ i zespo³em Voo Voo nagra³ p³ytê Muzyka
ze s³owami) oraz aktora, B³a¿eja.
Filmografia: 1969: Znaki na drodze � kierowca Bakalarzewicz, 1971:
Szerokiej drogi, kochanie§ � mê¿czyzna przy poczcie, 1975: ¯elazna
obro¿a � dziennikarz, 1979: Epizod, 1979: Podró¿ do Arabii � Jan Ro�ci-
szewski, 1981: By³ jazz � Gajec z UB, 1982: Bluszcz � Wojtek, 1983:
Ostrze na ostrze§ � zakonnik Stanis³aw Zgurski, 1984: Pismak � Sykstus,
1984: Rozalka Olaboga � in¿ynier (odcinek 6), 1984: Rycerze i rabusie
� zakonnik Stanis³aw Zgurski (odcinek 7), 1986: Na k³opoty... Bednarski
� jubiler Johann Gerhard (odcinek 6), 1986: Prywatne �ledztwo � Marek,
przyjaciel Rafa³a, 1987: Trójk¹t Bermudzki � Ludwik W³odarski, 1988:
£abêdzi �piew � Stefan Dziedzic, 1988: Schodami w górê, schodami
w dó³ � Eustachy Lilipowski, 1989: Bal na dworcu w Koluszkach � Horacy,
1990: Prominent � pisarz Pióro, 1990: Korczak � Max Bauer 1990: Po¿e-
gnanie jesieni � hrabia Jêdru� £ohoyski, 1990: Ucieczka z kina �Wol-
no�æ� � Raskolnikow, 1990: Zak³ad � dyrektor zak³adu Wygon, 1990:
¯ycie za ¿ycie, Maksymilian Kolbe � ojciec gwardian w klasztorze
w Niepokalanowie, 1991: Ferdydurke � M³odziak, 1991: Panny i wdowy
� aktor Stanis³aw Chmurka, 1991: Panny i Wdowy � aktor Stanis³aw
Chmurka (odcinek 4 i 5), 1991: V.I.P. � Delekta, wiceminister spraw
zagranicznych, 1991: Kobieta na wojnie � doktor Emil Breslauer, 1992:
Kiedy rozum �pi � Kaltfisch, 1993: Czterdziestolatek. 20 lat pó�niej
� Konstanty Zio³o, doktor filozofii (odcinek 13), 1993: Straszny sen
Dzidziusia Górkiewicza � hrabia Jaromir, 1994: Spis cudzo³o¿nic � dzie-
kan, 1994: �mieræ jak kromka chleba � major WP, przedstawiciel WRON,
1995: £agodna � lekarz, 1995: Les Milles � Alexander Hazenfoeder, 1996:
Dzieñ wielkiej ryby � Jan, 1996: Ekstradycja 2 � ksi¹dz Jan, przyjaciel
Halskiego (odcinek 8), 1996: Maszyna zmian. Nowe przygody � Pu³kownik
Matula (odcinek 5), 1996: Nocne graffiti � Rafa³ Nowak, producent
narkotyków, 1997: Darmozjad polski � Juliusz, 1997: S³awa i chwa³a
� Szuszkiewicz, prawnik Biliñskich (odcinki 4, 5 i 7), 1999: Na plebanii
w Wyszkowie 1920 � ksi¹dz Wiktor Mieczkowski, 1999: Policjanci
� ksi¹dz Kotlarczyk (odcinek 10), 1999: Rodzina zastêpcza � ojciec Romka
(odcinek 12), 2001: Eukaliptus � lekarz zmieniaj¹cy p³eæ Grzbieta, 2001:
Listy mi³osne � lekarz Jerzy, kochanek Teresy, 2001: Marsza³ek Pi³sudski
� kapitan Józef Rybak, 2003-2005: Defekt � Jan Ginter, 2003: Ubu Król
� Ubu, 2004: Prêgi � redaktor, 2004: Spam � ordynator, 2005: Bo¿a pod-
szewka II � profesor Witold Romahn (odcinki 6, 11 i 12), 2007: Tajemnica
twierdzy szyfrów � profesor Hans Kunze, 2013: Dzieñ wstaje. Ja upadam
� ksi¹dz 2013: Syberiada polska � Korcz, ojciec Sylwii 2014: Hiszpanka
� Tytus Ceglarski.
Dubbingowa³: 1973: Robin Hood jako Ksi¹¿ê Jan, 2001: Wakacje.
¯egnaj szko³o jako Benedykt, 2004: Harry Potter i wiêzieñ Azkabanu
jako Syriusz Black, 2005: Harry Potter i Czara Ognia jako Syriusz Black,
2007: Harry Potter i Zakon Feniksa jako Syriusz Black, 2008: Kung Fu
Panda jako Mistrz Shifu, 2008: Opowie�ci na dobranoc jako Marty Bron-
son, 2009: Gwiazda Kopernika, 2009: Opowie�æ Wigilijna jako Bob
Cratchit, 2010: Alicja w Krainie Czarów jako Kot, 2010: Kung Fu Panda:
�wiêta, �wiêta i Po jako Mistrz Shifu, 2010: Kung Fu Panda: Sekrety
Potê¿nej Pi¹tki jako Mistrz Shifu, 2011: Kung Fu Panda 2 jako Mistrz
Shifu, 2011: Auta 2 jako Profesor Zundapp.
W jego dyskografii s¹: 2001: Voo Voo P³yta z muzyk¹, 2002: Voo Voo
Muzyka ze s³owami, 2005: Honor jest wasz Solidarni.
Odznaczenia i nagrody: Srebrny Medal Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis
(2005)
W Kutnowskim Domu Kultury, na scenie amfiteatralnej, podziwiali�my
Jana Peszka wraz z synem B³a¿ejem Peszk¹. Ci dwaj aktorzy wyst¹pili w
znanym spektaklu �Detektyw�, w tajemniczym pojedynku s³owa. Jan Pe-
szek wystêpowa³ w roli milionera zdradzonego przez m³od¹ ¿onê. Swoj¹
gr¹ jak zwykle zaimponowa³ wszystkim go ogl¹daj¹cym. To by³a istna
maestria.        Jerzy Papiewski

Jan Peszek w Kutnie

MISTRZ SŁOWA
Jan Peszek (ur. 13 lutego 1944 r.
w Szreñsku) � aktor teatralny, fil-
mowy i telewizyjny, re¿yser teatralny
i pedagog. Dzieciñstwo i m³odo�æ
spêdzi³ w Andrychowie. Ukoñczy³
krakowsk¹ PWST w 1966 r., w tym
samym roku debiutowa³ � na deskach
Teatru Polskiego we Wroc³awiu.
W nastêpnych latach pracowa³ m.in.
w ³ódzkim Teatrze Nowym i krakow-
skim Starym Teatrze, a w ostatnich
latach regularnie pojawia³ siê na sce-
nach warszawskich (Teatr Narodowy
i Teatr Rozmaito�ci).
W swoim dorobku ma role u najs³yn-
niejszych polskich re¿yserów teatral- Jerzy Tru�ciñski (ostatnie zdjêcie)

- dziennikarz sportowy, ikona
kutnowskiej koszykówki.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Marian Dyda - prezes Miejskiego
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
w Kutnie.

Bonawentura Grodziñski - kolek-
cjoner; filatelista.

Miros³aw Karolak - konferansjer
estradowy.

W³odzimierz Chrzuszcz - dzien-
nikarz sportowy.

Krzysztof Michalski - dziennikarz
radiowy.

Ildelfons £aszewski - chórmistrz
Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej.

Lechos³aw Stelmaszewski -
akordeonista, kierownik kapeli
ZPiTZK.

(ci¹g dalszy ze strony 6)

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

(foto z prywatnych zbiorów J.P.)
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¯YCIE DIECEZJALNE

Sztandarowi K£ �Szarak� w Kutnie asystuj¹ cz³onkinie Ko³a (od lewej):
Beata Kawczyñska i Agnieszka Wojciechowska.

W ostatnich latach notowany jest w Polsce dynamiczny wzrost liczby
my�liwych. Aktualnie Polski Zwi¹zek £owiecki liczy bez ma³a 120 tysiêcy
cz³onków. W�ród poluj¹cych czynnie uprawia³o ³owiectwo ponad 2500
polskich pañ. Oczywi�cie, nie jest to osza³amiaj¹cy procent, ale dostrzega
siê i tu znacz¹cy przyrost. W powiecie kutnowskim istnieje 6 kó³ ³owiec-
kich. Piêæ z nich ma siedzibê w Kutnie, 1 w ¯ychlinie. W tych ko³ach od
lat poluj¹ tak¿e kobiety. W przededniu �wiêta my�liwych, obchodzonego
3 listopada (w dniu imienin ich patrona �wiêtego Huberta), warto przybli¿yæ
ich sylwetki. Tym bardziej, ¿e dwie panie otrzyma³y w tym roku Br¹zowe
Medale Zas³ugi £owieckiej. S¹ nimi cz³onkinie ¿ychliñskiego �Jelenia� -
Laura Olszewska i Miros³awa Witeczek. Obie panie podzieli³y pasje swoich
mê¿ów i aktywnie w³¹czy³y siê w ¿ycie swego ko³a, o czym �wiadcz¹
odznaczenia. ¯ychliñskie ³owczynie s¹ cz³onkami PZ£ od 1984 roku.

KUTNOWSKIE „DIANY”

Przyk³ady dziadka i ojców przekona³y do ³owiectwa my�liwe najstarszego
ko³a ³owieckiego �Dzik� w Kutnie, Ma³gorzatê Krokowsk¹-Paluszak
i Zuzannê ̄ aczek. Zuzanna (jeszcze panna) poluje od 2005 roku, ale du¿o
wcze�niej towarzyszy³a na polowaniach swojemu tacie. Jerzy ¯aczek

Ma³gorzata Krokowska-Paluszak, my�liwa �Dzika�, na zbiorowym
polowaniu, o czym �wiadczy obowi¹zkowa, czerwona wst¹¿ka na
kapeluszu.

Zuzanna Zaczek nie tylko poluje. Popularyzuje ³owiectwo publika-
cjami w miesiêczniku �Sezon�. Jest cz³onkini¹ kutnowskiego �Dzika�.

wracaj¹c z hubertowskiego polowania w Kutnie do Warszawy (gdzie
mieszka³), zgin¹³ w wypadku samochodowym. By³ to rok 2005. W tym
te¿ roku my�liw¹ zosta³a Ma³gorzata Krokowska (in¿ynier le�nik), dzi�
matka pó³rocznej córeczki. Swoim hobby �zarazi³a� mê¿a Marcina Palu-
szaka, który tak¿e zosta³ cz³onkiem �Dzika�. My�liwski �lub brali w sie-
dlisku ko³a, w raciborowskim lesie. Mimo i¿ mieszkaj¹ w Poznaniu, czêsto
odwiedzaj¹ kutnowskie ³owiska. Najbardziej urodziwy poczet sztandarowy
ma Ko³o £owieckie �Szarak� z Kutna. Stanowi¹ go bowiem kobiety, miesz-
kaj¹ce w powiecie panie Beata Kawczyñska i Agnieszka Wojciechowska.
Pani¹ Wojciechowsk¹ do ³owiectwa przekona³ przyk³ad te�cia i mê¿a. Jest
matk¹ dwójki dorastaj¹cych dzieci, pracuj¹c¹ zawodowo pielêgniark¹. Jest
tak¿e cz³onkini¹ K.£. �Dzik� w Ornecie. Mimo niewielkiego sta¿u, bo do
PZ£ wst¹pi³a w 2010 r., zd¹¿y³a pozyskaæ ju¿ 15 dzików. Przypadek Beaty
Kawczyñskiej jest nietypowy. W jej rolniczej rodzinie nie ma my�liwych.
Ona zainteresowa³a siê ³owiectwem byæ mo¿e pod wp³ywem te�cia, który
niegdy� polowa³. Uzyska³a cz³onkostwo w PZ£ i �Szaraku� w roku 2009.
Ze swoimi kolegami wyje¿d¿a na dzicze polowania a¿ na Wolin, co dowodzi
Jej prawdziwej pasji. My�liw¹ jest tak¿e, od bie¿¹cego roku, mieszkaj¹ca
w Kutnie pani, która nie nale¿y do ¿adnego z kutnowskich kó³. Trzeba
przypomnieæ, ¿e pierwszymi patronkami ³owów i ³owiectwa by³y boginie
Diana i Artemida, a tak¿e s³owiañska Dziewanna. Nic wiêc dziwnego, ¿e
panie i dzi� staj¹ siê my�liwymi. ¯yczymy wszystkim �Darz Bór�.

Kazimierz Ci¹¿ela

¯ychlinianki (od lewej): Miros³awa Witeczek i Laura Olszewska s¹
my�liwymi od 30 lat. W bie¿¹cym roku otrzyma³y medale �Zas³ugi
³owieckiej�. Na fotografii w trakcie obchodów 90-lecia PZ£ w P³ocku,
w towarzystwie kapelana my�liwych Okrêgu P³ockiego.

W 1990 r. Amerykañskie Stowarzyszenie Raka Piersi zaprezentowa³o ró¿ow¹
wst¹¿kê jako swoje logo. Dzi� � ca³y miesi¹c pa�dziernik stoi pod znakiem
raka piersi i akcji zwi¹zanych z t¹ chorob¹. Tak te¿ jest i w naszym mie�cie.
W dniu 11 pa�dziernika 2014 roku panie zrzeszone w Stowarzyszeniu
Kutnowski Klub Amazonek obchodzi³y swoje �wiêto. Do�æ szeroki pro-
gram ��wiêta Ró¿owej Wst¹¿ki� rozpocz¹³ siê badaniami mammogra-
ficznymi dla kobiet, które mo¿na by³o dokonaæ w mammobusie stoj¹cym
przed Urzêdem Miasta. Badania prowadzi³ NZOZ �Salve Medica� z £odzi.
Kolejne wydarzenia tego programu realizowane by³y ju¿ w KDK-u. M.in.
zaprezentowany by³ pokaz samobadania piersi (na fantomie), mo¿na by³o
uzyskaæ wielokierunkowe porady pielêgniarskie, dokonaæ pomiaru
poziomu cukru we krwi i ci�nienia têtniczego, bezp³atnego badania stóp.
Z wielkim zainteresowaniem wys³uchano ciekawego wyk³adu na temat
profilaktyki raka piersi �Jak dbaæ o piersi w sposób �przeciwnowotworowy�,
który przy wsparciu multimedialnym przeprowadzi³ doktor nauk medycz-
nych Piotr Pluta. Przys³owiow¹ kropk¹ nad �i� obchodów Dnia Ró¿owej
Wst¹¿ki by³ spektakl pod tytu³em �Bóg jest kobiet¹ o jednej piersi�
w wykonaniu Anny Iwasiuty-Dudek, aktorki, autorki tekstów, dramaturga.
Wykonawczyni od 2011 r. jest w grupie Amazonek, walczy³a z chorob¹,
powrót do zdrowia wyzwoli³ w niej chêæ do pracy artystycznej i przyp³yw
si³ twórczych, czego przyk³adem jest w³a�nie wy¿ej wspomniany autorski
spektakl. W osi¹gniêciu artystycznego celu wspomaga³ j¹ m¹¿ Sebastian
Dudek, kompozytor i pianista. Go�æmi �wiêtuj¹cych Amazonek byli: pre-
zydent Kutna Zbigniew Burzyñski oraz starosta kutnowski Miros³awa Gal-
Grabowska. Ju¿ przy kawie i ciastku panie wspomina³y swoje prze¿ycia
zwi¹zane z przebyt¹ chorob¹, mówi³y te¿ z u�miechem: �£¹czy nas
kobieco�æ i tego nie da siê wymazaæ�.           /A.B./

DZIEŃ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI

W obecno�ci samorz¹dowców miasta i powiatu oraz prawie 340 s³uchaczy
- studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie zainaugurowano
nowy rok akademicki 2014/2015. Zebranych w Kutnowskim Domu
Kultury powita³a Maria Wierzbicka, wspó³inicjatorka i aktualna przewod-
nicz¹ca Zarz¹du UTW przy Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.
S³uchacze-studenci bêd¹ odkrywali i rozwijali swoje pasje w ramach
kilku prowadzonych sekcji tematycznych, m.in. sekcji literackiej, histo-
rycznej teatralnej, tanecznej, plastycznej czy turystycznej. Bêd¹ mogli
sensownie zagospodarowaæ swój wolny czas z po¿ytkiem dla zdrowia
i umys³u. By³y okoliczno�ciowe przemówienia. �Inicjatywa utworzenia
tego typu placówki w naszym mie�cie by³a bardzo cenna i potrzebna
o czym �wiadczy liczne grono studentów uczestnicz¹cych w zajêciach.
¯yczê pañstwu samych sukcesów i wytrwa³o�ci� � mówi³ prezydent
Burzyñski. Równie ciep³e s³owa skierowa³a do zebranych Miros³awa
Gal-Grabowska, starosta kutnowski: �Jeste�cie pañstwo ci¹gle m³odzi,
chcemy zaczerpn¹æ od was energiê i optymizm�. Inauguracyjny wyk³ad
pod tytu³em �Rola i znaczenie mi³o�ci w ¿yciu ludzkim� wyg³osi³ dr
Kazimierz Pierzcha³a, wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Gospodarki Krajowej
w Kutnie.           /A.B./

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Ognie pamięci
Chybotliwy p³omyk znicza
na grobie matuli
dni ¿alu bez niej odlicza.
Ona ju¿ nie utuli.

Ojcowska rêka sprawiedliwa
po g³owie nie pog³adzi.
Ju¿ dawno gestem nie przyzywa
nie pomo¿e, nie doradzi.

Pragniemy, by znów byli z nami.
Zapalmy wiêc ognie pamiêci.
Przystrojmy mogi³y kwiatami.
Wszak imieniny maj¹ Wszyscy �wiêci.

Zaduszki to tak¿e dzieñ wspominania,
Czas zadumy o ludzkich losach,
�wiadomo�æ nieuchronno�ci przemijania
i szukania pociechy w niebiosach.

Kazimierz Ci¹¿ela

Czy wiecie, że...
(...) We wrze�niu 1794 roku kawaleria dowodzona przez genera³a Antoniego
Madaliñskiego star³a siê w Kutnie ze stacjonuj¹cymi w tym mie�cie woj-
skami garnizonu pruskiego. (...)
(...) Po 15 listopada 1914 roku, w wyniku krwawej Bitwy pod Kutnem
pomiêdzy wojskami niemieckimi a rosyjskimi, miasto dosta³o siê - do
koñca wojny - pod okupacjê niemieck¹. (...)
(...) Najwy¿ej po³o¿ony teren w mie�cie to obszar by³ego Cmentarza
¯ydowskiego (�Kierchol� 132 n.p.m.). (...)
(...) Wed³ug podzia³u Polski na regiony klimatyczne E. Romera
obszar Kutna nale¿y do typu klimatów Krainy Wielkich Dolin, �ci�lej do
Krainy Warszawskiej. Klimat powiatu kutnowskiego wykazuje cechy przej-
�ciowe; miêdzy klimatem morskim Europy Zachodniej, a klimatem l¹do-
wym Europy Wschodniej. (...)

CMENTARZ PARAFIALNY

W dniu Wszystkich �wiêtych i w Zaduszki odbêdzie siê kolejna Kwesta
Publiczna na rzecz ratowania nagrobków kutnowskiej nekropolii przy
ulicy Cmentarnej. Organizatorem jej jest Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej. Datki zbieraæ bêd¹ samorz¹dowcy, harcerze, spo³ecznicy.




