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FOLKLOR ŚWIATA

Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej uczestniczy³ w X Miê-
dzynarodowym Festiwalu �Folklor �wiata� w Zduñskiej Woli
zdobywaj¹c dwie pierwsze nagrody w dwóch kategoriach - do 15
lat, gdzie prezentowa³a siê grupa m³odzie¿owa zespo³u w tañcach
¿ywieckich oraz w kategorii powy¿ej 15 lat, gdzie starsi tañczyli
suitê spisk¹.       (ci¹g dalszy - strona 5)

PÓŁKOLONIE Z MDK

Drugi turnus pó³kolonii z M³odzie¿owym Domem Kultury za nami.
Podczas trwaj¹cych przez dwa pierwsze tygodnie wakacji, pó³ko-
lonii letnich z MDK, ich uczestnicy mogli poznaæ wiele ciekawych
miejsc Polski, wzi¹æ udzia³ w wielu edukacyjnych warsztatach
i lekcjach oraz odwiedziæ ciekawe miejsca; równie¿ w naszym
mie�cie.      (ci¹g dalszy - strona 3)

15 LAT Z MOSiR−em KUTNO

Urodzinowe �wiêto, przy nadkomplecie go�ci, uroczy�cie obchodzono
w reprezentacyjnej sali Centrum Teatru, Muzyki i Tañca. By³o integracyjnie,
rodzinne i rado�nie. Spotkanie Jubilatów ze sponsorami i przyjació³mi
rekreacji oraz wypoczynku rozpocz¹³ retrospektywny film o dzia³alno�ci
MOSiR-u.           (ci¹g dalszy - strona 2)

JUBILEUSZ POLSKIEJ POLICJI

W pi¹tek, 5 lipca, odby³y siê w naszym mie�cie miêdzypowiatowe
obchody �wiêta policji, które oficjalnie przypada na dzieñ 24 lipca. To
wydarzenie mia³o miejsce w ramach 100 rocznicy powo³ania polskiej
Policji Pañstwowej (24.VII.1919 roku). Do Kutna stawi³y siê delegacje
policji z sze�ciu powiatów: zgierskiego, ³êczyckiego, ³owickiego, skier-
niewickiego, poddêbickiego i kutnowskiego.        (ci¹g dalszy - strona 3)

HONOROWY OBYWATEL

W czwartek, 4 lipca, mia³o miejsce uroczyste wrêczenie Honoro-
wego Obywatelstwa Miasta Kutna ksiêdzu Janowi Sposobowi.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Mariusz Sikora, wraz z zastêpc¹
prezydenta Jackiem Boczkaj¹, przekazali Akt Nadania Honorowego
Obywatelstwa Miasta Kutna oraz symboliczn¹ szablê. W uroczy-
sto�ci udzia³ równie¿ wzi¹³ radny Rady Miasta Kutna Rafa³ Jó�wiak.
Wrêczona szabla to replika oficerskiej szabli Wojska Polskiego,
na pochwie której widnieje herb Kutna, a na g³owni wygrawero-
wany jest napis: �Ksiêdzu Janowi Sposobowi Honorowemu Oby-
watelowi Miasta Kutno A.D. 2019�.     (ci¹g dalszy - strona 15)

Stacja szybkiego ³adowania samochodów
elektrycznych

PIERWSZA W REJONIE
Na terenie Dworu w Sójkach, 500 m od zjazdu z autostrady A1, zlokalizo-
wano pierwsz¹ stacjê szybkiego ³adowania.

Feliks Cielecki, o¿eniony z Franciszk¹ z Zawiszów Czarnych, buduje
w latach 1820-25 murowany dwór w Sójkach - w tamtych czasach nazy-
wano go nawet pa³acem. Okaza³a rezydencja Cieleckich przetrwa³a w prawie
niezmienionej formie zewnêtrznej do naszych czasów. W maj¹tku m³ody
w³a�ciciel wznosi nowe zabudowania gospodarcze i zak³ada dobrze pro-
speruj¹c¹ cukrowniê �Maria�. Wokó³ dworu rozrasta siê malowniczy park
krajobrazowy. Feliks i Franciszka maj¹ trzech synów: Zdzis³awa, Stefana,
W³adys³awa i jedn¹ córkê Jadwigê.           (ci¹g dalszy - strona 4)

OGÓLNOPOLSKI FIREPROOF

Ju¿ po raz X Kutno mia³o wielk¹ przyjemno�æ ogl¹daæ Festiwal Ognia.
Organizatorami tej jubileuszowej imprezy byli: Kutnowski Dom Kultury
i Stowarzyszenie Kutnowska Ku�nia Kultury.        (ci¹g dalszy - strona 5)

„Jak przygoda to tylko w Warszawie”
W pi¹tek, 5 lipca, 40�osobowa grupa dzieci grupa wraz z opiekunami
uda³a siê na wycieczkê do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczêli�my od wizyty
w Sejmie RP, gdzie poznali�my zasady jego dzia³ania. Nastêpnym punk-
tem naszej wycieczki by³o zwiedzanie Polskiego Radia.     (c.d. - strona 4)

MOJE PIĘTNASTOLECIE

Z kutnowskim TBS-em jestem zwi¹zany zawodowo od stycznia 2003 r.
Pocz¹tkowo jako przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Spó³ki, a od lipca 2004 r.
jako cz³onek Zarz¹du, wiceprezes ds. eksploatacji i inwestycji.

(ci¹g dalszy - strona 9)

JACEK URBANIAK to dzia³acz samorz¹dowy, ju¿ cztery kadencje radny
- w Radzie Powiatu Kutnowskiego. Jego hobby, to wêdkarstwo i pszcze-
larstwo. Jest uznawany za cz³owieka, który wspomaga - potrzebuj¹cych.
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
A by³a ona wszechstronna i okaza³a. Promuj¹ca nie tylko ten O�rodek
w Kutnie, ale i na zewn¹trz Regionu £ódzkiego oraz... Polski. O tym mówi³
dyrektor Pawe³ �lêzak, który wrêczy³ pami¹tkowe statuetki firmom wspie-
raj¹cym dzia³alno�æ wspó³czesnej wizytówki Miasta Ró¿, czyli MOSiR-u.
Otrzymali je: �Animex Polska�, �Hurt Pap�, �Polfarmex� S.A., �Farma-
Tech�, �Sirmax Polska�, AMZ Kutno, Towarzystwo Budownictwa Spo³ecz-
nego, Kutnowski Dom Kultury, Grupowa Oczyszczalnia �cieków Kutno,
�Vester� Kutno, ECO Kutno. By³y te¿ liczne prezenty dla Dostojnego
Jubilata, m.in. od: w³adz miasta Kutna i samorz¹du (wrêczali je - wice-
prezydent Jacek Boczkaja i przewodnicz¹cy Rady Miasta Mariusz Sikora),
gminy Kutno (wójt Justyna Jasiñska), Muzeum Regionalnego (dyr Grzegorz
Skrzynecki), KDK (dyr Rados³aw Rojewski), �Vester-u� (prezes Adam
Handzelewicz). Dyrektor Pawe³ �lêzak podkre�li³ w swoim wyst¹pieniu
szczególn¹ rolê kutnowskich, amatorskich, halowych lig - pi³ki no¿nej,
siatkówki oraz koszykówki, które w okresie pó�nej jesieni i zimy daj¹
pe³ny relaks sportowcom i mi³o�nikom tych dyscyplin. Du¿a zas³uga
w organizowaniu ich nale¿y do sprawdzonych dzia³aczy, m.in: Marka
Witkowskiego, Piotra £apaja, Andrzeja Królaka, Zbigniewa Barana,
Miros³awa Krzymiñskiego, Marka Koralewskiego. Dzia³alno�ci¹ kutnow-
skiego MOSiR-u (stadiony w mie�cie, basen odkryty, lodowisko, kort
tenisowy, Aquapark) mo¿na by obdzieliæ wiele placówek tego typu w naszym
kraju. Jest ona bezsprzecznie... w�ród najlepszych. To praca dyrektora
�lêzaka, jego wspania³ej za³ogi, ¿yczliwo�ci sponsorów i atrakcyjno�ci
programowej. W okresie 15-lecia by³o mnóstwo wszechstronnych imprez
o charakterze nie tylko ogólnopolskim, ale i �wiatowym. Wszyscy opusz-
czali nasze Kutno po nich z ogromn¹ satysfakcj¹, ¿e mogli tu przebywaæ
i chwalili olbrzymi¹ kulturê, �wietn¹ organizacjê i w³a�ciwy klimat dla
sportu, rekreacji i wypoczynku. Tak trzymaæ dalej Drodzy Jubilaci!
W czê�ci artystycznej, dedykowanej Jubilatom i ich przyjacio³om, wyst¹-
pi³y zespo³y tañca nowoczesnego: �Alibi�, �Fair Play� (trener Mariusz
Ko³odziejski) oraz �Happy Feet� i �Happy Feet Junior� (trener Joanna
Solarska) ze Szko³y Tañca Doroty Cio³kowskiej. Burz¹ oklasków nagro-
dzono Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej (rutyniarzy i m³odzie¿)
za piêknie wykonan¹ suitê podhalañsk¹. Na zakoñczenie by³ okaza³y tort,
lampka szmpana i pami¹tkowe zdjêcie.     /J.M.P., foto A.A./

Artyku³ sponsorowany przez MOSiR Kutno

15 LAT Z MOSiR−em KUTNO

15 LAT Z MOSiR−em KUTNO
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SPACERKIEM PO KUTNIE

PÓŁKOLONIE Z MDK
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W pierwszym tygodniu, który trwa³ od 24 do 28 czerwca, dzieci odwiedzi³y
Toruñ, K³odawê i Goreñ Du¿y oraz uczestniczy³y w licznych zajêciach
stacjonarnych. A co M³odzie¿owy Dom Kultury w Kutnie zaproponowa³
uczestnikom drugiego turnusu pó³kolonii? Podobnie jak i pierwszy
tydzieñ pó³kolonii, taki i drugi obfitowa³ przede wszystkim w wycieczki.
Tym razem MDK zabra³ dzieci do Konarzewa, Biskupina oraz Starego
Boryszewa.

W Konarzewie uczestnicy pó³kolonii odwiedzili Zagrodê Edukacyjn¹,
gdzie podczas warsztatów �Od ziarenka do bochenka� poznali historiê
chleba oraz tajniki przygotowania pola pod zasiew, samodzielnie m³ócili
i mielili zbo¿a na m¹kê, przygotowywali ciasto na chleb oraz próbowali
ró¿nych smako³yków z gospodarstwa, w tym �wie¿o pieczonego chleba,
powide³, mas³a i smalcu.

Podczas drugiej wycieczki, do Biskupina, dzieci odwiedzi³y Muzeum
Archeologiczne, czyli jeden z najwiêkszych i najbardziej rozpoznawal-
nych rezerwatów archeologicznych w Europie oraz wziê³y udzia³ w lekcji
muzealnej. Trzecia wyprawa by³a do Starego Boryszewa, gdzie dzieci
odwiedzi³y Zak¹tek Odkrywców, a tak¿e wziê³y udzia³ w warsztatach bio-
logicznych.

Pozosta³e dwa dni drugiego turnusu pó³kolonii to atrakcje kutnowskie.
Pierwsz¹ z nich by³a piesza wycieczka do Cukierni Wasiakowie, gdzie
mo¿na by³o dowiedzieæ siê jak powstaj¹ lody oraz spróbowaæ tych �wie¿o
przegotowanych. To tak¿e warsztaty z tworzenia komiksów, zorganizo-
wane przez Pedagogiczn¹ Bibliotekê Wojewódzk¹, a na zakoñczenie
wspólne wyj�cie do kina Kutnowskiego Domu Kultury oraz pizza na
po¿egnanie drugiego turnusu pó³kolonii.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysto�ci rozpoczê³a msza �wiêta w intencji policjantów, ich rodzin
i pracowników policji odprawiona w ko�ciele p.w. �w. Wawrzyñca. Po jej
zakoñczeniu nast¹pi³ przemarsz kolumny na plac Marsz. J. Pi³sudskiego.

JUBILEUSZ POLSKIEJ POLICJI

Tu odby³a siê uroczysta akademia, podczas której mia³y miejsce wyst¹-
pienia komendanta wojewódzkiego policji w £odzi inspektora Andrzeja
£apiñskiego oraz komendanta powiatowego KPP w Kutnie podinspektora
Krzysztofa Szymañskiego, który zwracaj¹c siê do policjantów powiedzia³:
�Przyjêli�cie na siebie obowi¹zek niesienia pomocy, nawet z naruszeniem
w³asnego ¿ycia. Wykazujecie swój profesjonalizm i du¿e zaanga¿owanie.
Za wykazywanie gotowo�ci, zdecydowanej i prawnej postawy w podej-
mowanych, niejednokrotnie trudnych zadaniach s³u¿bowych nale¿y wam
siê wdziêczno�æ i podziêkowanie. ¯yczê wam, by trud, który podejmujecie
by³ zawsze �ród³em osobistej satysfakcji i spo³ecznego uznania�.
Wrêczone zosta³y równie¿ akty mianowania na wy¿sze stopnie s³u¿bowe.
W tym wydarzeniu udzia³ wziê³o 48 funkcjonariuszy z sze�ciu powiatów.
Z naszego powiatu awanse otrzyma³y 33 osoby: w korpusie oficerów m³od-
szych 1 osoba, w korpusie aspirantów policji 14 osób i w korpusie pod-
oficerów i posterunkowych 18 osób. Gratulacje wyró¿nionym z³o¿yli prze-
³o¿eni oraz zaproszeni go�cie: pos³owie na Sejm RP � Tadeusz Wo�niak,
Piotr Polak, Tomasz Rzymkowski, Agnieszka Hanajczyk, Artur Dunin
oraz wicemarsza³ek województwa ³ódzkiego Robert Bary³a i starosta
kutnowski Daniel Kowalik.

Komendanci powiatowi, razem z komendantem wojewódzkim policji, z³o-
¿yli wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Uroczysto�ci zakoñczy³a defilada.          /A.B./

AMZ - wyeliminowany!?
Do koñca sierpnia Ministerstwo
Obrony Narodowej zbiera oferty na
wielozadaniowe samochody dla
wojsk specjalnych w programie
�Pegaz�. Mia³by w nim wygraæ
m.in. opancerzony �Tur V� produkcji
AMZ - Kutno S.A. Chyba jednak
siê tak nie stanie, poniewa¿
w regulaminie konkursu zapisano
�przymus�referencji, ¿e nasze auta
s³u¿¹ w innych armiach, który
eliminuje z konkursu nie tylko
kutnowsk¹, ale w ogóle polskich

producentów.

Drugi Mc Donald�s
Przy Galerii MMG Centers powstaje

druga restauracja Mc Donald�s
w Kutnie.

P³yta Fundacji
Fundacja �Wspieramy Kutnowsk¹
Medycynê� zamierza wydaæ dwie
p³yty muzyczne z utworami zna-
nych w Polsce wykonawców.

�Plama� zniknie?
Wkrótce ma znikn¹æ negatywny
symbol miejskiego Kutna - biuro-
wiec - wie¿owiec by³ych Zak³adów
Metalurgicznych Przemys³u Maszyn
Rolniczych przy ul. Sklêczkow-
skiej. Jest pozwolenie na �rozwa³kê�
tego bodaj najwy¿szego gmachu
miasta, strasz¹cego �oczodo³ami�
zamiast okien.

W Miejskim Zak³adzie Komunikacji w Kutnie podpisano 9 lipca
2019 roku umowê na dostarczenie firmie dwóch, nowych autobu-
sów marki Solaris. Dokonali tego: prezes MZK Jacek Sikora oraz
Waldemar Wlaz³o, reprezentuj¹cy firmê Solaris. By³ równie¿ obecny
wiceprezydent Kutna Jacek Boczkaja. Umowa obejmuje produk-
cjê i dostarczenie dwóch nowych, niskopod³ogowych autobusów
klasy MIDI SOLARIS URBINO. Posiadaj¹ one po 77 miejsc oraz
dodatkowe miejsca na wózek inwalidzki, z klimatyzacj¹, darmo-
wym Internetem, dwie ³adowarki USB, monitoring cyfrowy,
a nawet kamery. Zakup nowych autobusów jest wynikiem prowa-
dzonej polityki modernizacji taboru oraz podniesienia standardów
us³ug przewozowych. Pojazdy te zast¹pi¹ wyeksploatowane
autobusy, których naprawy s¹ ekonomicznie zbyt kosztowne,
a tym samym nieop³acalne. Autobusy kolorystycznie nawi¹zywaæ
bêd¹ do motywów Miasta Ró¿. Jacek Sikora doda³ równie¿, ¿e
mieszkañcy Kutna bêd¹ mogli ogl¹daæ te pojazdy 22 grudnia tego
roku, a wiêc przed �wiêtami. Traktujemy je jako prezent gwiazd-
kowy dla Kutna, jak i spó³ki MZK.         /A.B./

Do egzaminu dojrza³o�ci przyst¹pi³o 247.230 maturzystów.
Egzamin zaliczy³o 80,5% zdaj¹cych (12,9% obla³o egzamin z jed-
nego przedmiotu i bêd¹ w tym roku zadawaæ poprawkê). Tylko 67
osób uzyska³o najwy¿szy wynik. Spo�ród absolwentów liceów
zda³o 86,4%, a technikum 70,5%. W województwie ³ódzkim
z 15.632 tegorocznych absolwentów ogólniaków i techników �wia-
dectwo dojrza³o�ci otrzyma³o 12.481 (79,8%). Dodatkowo 13,2%
ma prawo do poprawki w ostatniej dekadzie sierpnia. W ogólnia-
kach zda³o 85,5% (10.156 maturzystów), w technikach 69,4%
(z 55.476 osób). By³o wiêc s³abiej od �redniej ogólnopolskiej.
W powiecie kutnowskim matury zda³y 472 osoby (na 597), czyli
79,1%. Nie�le absolwenci zdali angielski i jezyk niemiecki, naj-
gorzej... polski!

NOWE AUTOBUSY

MATURY 2019
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Na ulicach Wituszyñskiego i Gruszczyñskiego zakoñczono czynno�ci
odbiorowe, ulice zosta³y oddane do u¿ytkowania.  Przebudowa ul. Witu-
szyñskiego na odcinku blisko 0,5km zak³ada³a budowê nawierzchni wraz
z kanalizacj¹ deszczow¹, chodnika dwustronnego oraz o�wietlenia. Prace
za kwotê prawie 1,9 mln z³ wykona³o Przedsiêbiorstwo Budowlano-
Produkcyjne �TRAKT� Bobrzak, Tec³aw Sp. j.

NOWE ULICE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W latach 1945-1998 w budynku by³a Szko³a Podstawowa (w czê�ci miesz-
kali nauczyciele). W 2000 roku, zniszczony budynek wraz z parkiem,
zakupili od gminy pañstwo Krystyna i Tadeusz Bombrychowie. Dwana-
�cie lat trwa³a renowacja i w 2012 r. otwarto �Hotel Dwór Sójki�
z restauracj¹. Co ciekawe, w³a�ciciele doposa¿aj¹ ten dwór w pami¹tkowe
przedmioty, które ongi� stanowi³y wyposa¿enie obiektu. Jedn¹ z najcen-
niejszych pami¹tek, która powróci³a do sójeckiego Dworu, jest palisan-
drowy fortepian Liszta wykonany w latach 1845-1846 przez znan¹
wytwórniê Krall & Seidler z Warszawy. Zanim instrument trafi³ do Sójek
koncertowa³ na nim podczas swojego tourne po Ukrainie Franciszek Liszt.
Nie tylko o pami¹tki dbaj¹ w³a�ciciele starego dworku, który w przysz³ym
roku bêdzie liczy³ ju¿... 200 lat.

Sieæ GreenWay jest ogólnopolsk¹, najwiêksz¹ sieci¹ szybkiego ³adowania
w Polsce. Do 2022 r. bêdzie liczyæ 630 stacji w Polsce (850 w regionie).
Bêdzie to najwiêksza sieæ ³adowania pojazdów elektrycznych w ca³ym
regionie Europy Wschodniej i �rodkowej. Obecnie w sieci znajduje siê
ok. 140 stacji. Sieæ istnieje tak¿e w S³owacji, gdzie dostêpnych jest ok.
30 ³adowarek. Korzystanie z ³adowarek GreenWay w obu krajach umo¿-
liwia rejestracja w sieci(na stronie internetowej greenwaypolska.pl). Ka¿dy
zarejestrowany klient otrzymuje bezp³atnie kartê RFID oraz dostêp do
Portalu Kierowcy i Portalu Klienta, co umo¿liwia ³adowanie. Aktywuje
siê je za pomoc¹ karty RFID lub Portalu Kierowcy. Natomiast w Portalu
Klienta klient znajdzie faktury za us³ugi oraz informacje o stanie opera-
cyjno�ci sieci � np. ³adowarkach wy³¹czonych z u¿ytkowania z powodu
prac serwisowych. Portal Kierowcy (dostêpny pod adresem driver.green-
waypolska.pl) udostêpnia tak¿e informacje o dostêpno�ci poszczególnych
stacji w czasie rzeczywistym. U³atwia to planowanie podró¿y. Wkrótce
bêdzie dostêpna aplikacja mobilna.
Korzystanie z ³adowarek sieci jest odp³atne. Cennik znajduje siê na stronie
internetowej firmy. Pobieranie op³at odbywa siê bezgotówkowo � nale¿-
no�æ �ci¹gana jest automatycznie z karty p³atniczej klienta.
Klienci GreenWay maj¹ te¿ � dziêki porozumieniom roamingowym �
dostêp do ok. 4500 stacji na terenie ca³ej Europy.
P.S. 200-letni Dwór Sójki to nie tylko obiekt hotelowo-gastronomiczny,
to tak¿e placówka upowszechniania kultury s³ynna z koncertów muzycznych
i spotkañ z ciekawymi lud�mi estrady, sportu, polityki, historii, biznesu.

Stacja szybkiego ³adowania samochodów
elektrycznych

PIERWSZA W REJONIE
Na terenie Dworu w Sójkach, 500 m od zjazdu z autostrady A1, zlokalizo-
wano pierwsz¹ stacjê szybkiego ³adowania. Nale¿¹ca do GreenWay Polska
Sp. z o.o. ³adowarka firmy Deltato jedna z najbardziej zaawansowanych
³adowarek dostêpnych na rynku, umo¿liwia szybkie równoczesne ³ado-
wanie trzech pojazdów: dwóch pojazdów pr¹dem sta³ym (DC) oraz jednego
zmiennym (AC). £adowanie baterii 20-40 kW zajmuje maksymalnie do
40 minut, w zale¿no�ci od stopnia na³adowania i pojemno�ci baterii. Ka¿da
z szybkich stacji w sieci GreenWay umo¿liwia ³adowanie wszystkich
pojazdów elektrycznych zgodnych ze standardami: CHAdeMO, CCS oraz
AC Type-2, co praktycznie oznacza wszystkie marki samochodów elek-
trycznych dostêpnych na rynku. Dwa pierwsze umo¿liwiaj¹ ³adowanie
pr¹dem sta³ym (DC) � czyli ³adowania szybkie do 50 kW, ostatni � ³ado-
wanie pr¹dem zmiennym (AC) � czyli wolniejsze, nawet do 43 kW.

WIEŚCI GMINNE
Suuuuusza!!!
Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gle-
boznawstwa w Pu³awach poda³, ¿e
susza dotknê³a 14 województw,
1219 gmin (czyli ponad 49%
wszystkich gmin w Polsce). Susza
- g³ównie zbó¿ jarych, dotknê³a

Ogłoszenie o wynajmie
�Spo³em� Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców

z siedzib¹ w Kutnie, ul. Szpitalna 48

OGŁASZA DO WYNAJMU
PAWILON HANDLOWY

po³o¿ony w woj. ³ódzkim, w mie�cie Kutnie
przy ul. Wojska Polskiego 10.

Lokal wyposa¿ony jest w:
1. Przy³¹cze wodno-kanalizacyjne,
2. Przy³¹cze energetyczne 220/380 V,
3. Przy³¹cze z sieci ciep³owniczej PEC,
4. Przy³¹cze telefonii stacjonarnej.
Wszelkich szczegó³owych informacji udzielamy pod
nr (24) 251-05-87 w godz. 7.00-15.00.

ZARZ¥D

„Jak przygoda to tylko
w Warszawie”

I w koñcu dotarli�my do �Manufaktury cukierków�, gdzie uczestniczyli�my
w �Wakacyjnych warsztatach krêcenia cukierków� - zobaczyli�my jak
wspaniali karmelarze tworz¹ piêkne, kolorowe s³odycze, a co by³o naj-
lepsze - to mo¿liwo�æ w³asnorêcznego ukrêcenia piêknego, kolorowego
lizaka! Kolejne godziny spêdzili�my na Starym Mie�cie, gdzie znajduje
siê Kolumna Zygmunta III Wazy, po czym od razu pomaszerowali�my do
Zamku Królewskiego. Podziwiali�my piêkno budynku, który zosta³ zbu-
dowany w stylu barokowo-klasycystycznym. Zwiedzili�my czê�æ muze-
aln¹ zamku, gdzie obejrzeli�my projekcjê multimedialn¹ - film na temat
historii i odbudowy zniszczonego podczas wojen. Po tym pe³nym wra¿eñ
dniu udali�my siê do autokaru na zas³u¿ony odpoczynek. Zwieñczeniem
naszego wyjazdu by³a wizyta w Mc Donalds. Podczas wycieczki pano-
wa³a mi³a atmosfera. Zrobili�my sporo pami¹tkowych zdjêæ. Pomimo
zmêczenia oraz oszo³omienia nat³okiem wra¿eñ jeste�my zadowoleni.
Mamy nadziejê, i¿ ju¿ niebawem ponownie odwiedzimy to wspania³e
miasto.          /¯DK/

(ciag dalszy ze strony 1)
Po zawi³ych korytarzach redakcji oprowadza³a nas pani redaktor, która
szczególn¹ uwagê zwróci³a nam na ilo�æ zegarów, jakie znajduj¹ siê wszê-
dzie w radiu i jak wa¿n¹ rolê odgrywa czas dla wszystkich tam pracuj¹-
cych. W poczekalni studia emisyjnego przez ogromn¹ szybê widzieli�my,
jak prowadzi siê audycjê programu nadawan¹ na ¿ywo, a dzieci zosta³y
zaproszone do zapowiedzi programu. By³a to zapowied� przedstawiaj¹ca
nasz¹ wycieczkê. Na koniec pani redaktor uruchomi³a nasz¹ wyobra�niê
za pomoc¹ d�wiêków, które s¹ podstaw¹ audycji radiowych i przenie�li�my
siê do krainy bajek. By³o super!

PRACE TRWAJĄ
Rewaloryzacja Zespo³u Pa³ac Saski w Kutnie
Na placu budowy Pa³acu Saskiego wykonywane s¹ roboty budowlane
zwi¹zane z zabezpieczeniem odkrytych fundamentów i elementów piw-
nicy w zachodniej czê�ci pa³acowej. W najbli¿szym czasie rozpoczn¹ siê
tak¿e prace archeologiczne przy fundamentach dawnej wozowni.

Plac Wolno�ci i Rynek Zduñski - roboty budowlane wykonuje firma
UNIBEP S.A. Nadzór inwestorski nad pracami pe³ni firma MBI Sp. z o.o.
z W³oc³awka. Koszt inwestycji wyniesie ok. 32 mln z³. Zespó³ Pa³acu
Saskiego: Roboty budowlane wykonuje Przedsiêbiorstwo Budowlane
�KROL� Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib¹ w K³odawie, natomiast nadzór inwe-
storski pe³ni firma MBI Sp. z o. o. z W³oc³awka.

Rewitalizacja najstarszej, historycznej czê�ci Kutna
W czê�ci pó³nocnej placu Wolno�ci trwaj¹ prace zwi¹zane z wykonywaniem
p³yt fundamentowych o konstrukcji ¿elbetowej. Obecnie wykonywana jest
podbudowa betonowa pod w/w p³yty. Zarówno na terenie placu Wolno�ci,
jak i Rynku Zduñskiego trwaj¹ równie¿ badania archeologiczne.

wszystkie 177 gminy województwa
³ódzkiego.

Zmiana w³a�ciciela
�Spo³em� PSS w Kutnie sprzeda³o
Targowicê Miejsk¹ przy ul. Naru-
towicza. W³adze miasta zepewnia-
j¹, ¿e bêdzie tam nadal targowisko.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

10 sierpnia 2019 r. od godz. 8:30 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

Pałac Sapetów w Tucznie
zaprasza na turnus naturoterapeutyczny

18−25.08.2019 r.
W cenie 1099 z³: terapia naturalna u wybitnych specjalistów z tej dzie-
dziny. Zakwaterowanie w pokojach z WC i ³azienk¹, 3 posi³ki dziennie
(dania wegetariañskie), 6 seansów bioenergoterapeutycznych, codzienne
elaksacje (wizualizacje), 1 masa¿ klasyczny, codzienna joga, ognisko
i bieganie boso po roz¿arzonych wêglach, kilka wycieczek do magicz-
nych miejsc, wyk³ad, filmy, wypo¿yczenie rowerów, darmowa wizyta
w parku wodnym. Dodatkowo bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ z takich
us³ug jak: masa¿e SPA, uzdrawianie duchowe (wewnêtrzna podró¿),
�wiecowanie uszu metod¹ Indian Hopi, mo¿liwo�æ zamówienia profe-
sjonalnego portretu numerologicznego. Dok³adny plan wczasów dzieñ
po dniu mo¿na znale�æ pod adresem internetowym: http://transforma-
cjaswiadomoscignosis.blogspot.com/p/zapraszamy-na-wczasy.html

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 732-744-733, www.palacsapetow.pl

TADEUSZ CHMIELEWSKI
Z teki rysownika

FOLKLOR ŚWIATA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Miêdzynarodowy Festiwal �Folklor �wiata� jest imprez¹ organizowan¹
corocznie. Do udzia³u w festiwalu zapraszane s¹ amatorskie zespo³y
taneczne - dzieciêce, m³odzie¿owe i doros³e, grupy dzia³aj¹ce w szko³ach,
o�rodkach kultury, o�rodkach edukacji tanecznej oraz placówkach o�wia-
towo-wychowawczych. W imprezie uczestniczy³o 13 zespo³ów z Polski,
Ukrainy i Wêgier. Zespo³y zaprezentowa³y siê pierwszego dnia festiwalu
podczas korowodu, jaki przeszed³ ulicami miasta. Nastêpnego dnia grupy
prezentowa³y swoje umiejêtno�ci w czê�ci konkursowej festiwalu. W jury
zasiedli: Aleksandra Kopp, wieloletnia dyrygent i kierownik zespo³u
�Mazowsze� oraz przedstawiciele ka¿dego z uczestnicz¹cych w festiwalu
zespo³ów, którzy nie mogli g³osowaæ na swoje grupy.

Jeste�my bardzo dumni, ¿e uda³o nam siê zdobyæ tak wysokie noty
w konkursie w obydwu kategoriach. Nasza m³odzie¿ swoim �piewem
i tañcem urzek³a publiczno�æ i jury, natomiast grupie starszej wszyscy
gratulowali wigoru ,kondycji i umiejêtno�ci scenicznych. Zespó³ otrzy-
ma³ dwie nagrody pieniê¿ne po 1500 z³. Grand Prix (2,5 tys. z³) zdoby³
Zespó³ Tañca Ludowego Ma³a Csaszta z Wêgier, który oczarowa³ wszyst-
kich swoimi ¿ywio³owymi tañcami. Dziêkujemy swojej choreograf
Patrycji Lichej, która ca³y czas by³a z nami i wspiera³a nas w swoich dzia-
³aniach. Dziêki niej ca³y czas podnosimy poziom artystyczny i rozwijamy
siê. Do nagrody równie¿ zas³u¿y³a siê nasza kapela pod kierownictwem
Micha³a Mroziñskiego.

Zapraszamy wszystkich chêtnych, którzy by chcieli wst¹piæ do naszego
zespo³u - dzieci, m³odzie¿  i doros³ych, tancerzy chórzystów oraz muzyków.

Prezes ZPiTZK - Bo¿ena Szymczak

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Aren¹ akrobatyki, muzyki, ognia, widowisk plenerowych by³ przez
dwa dni plac Marsza³ka Pi³sudskiego.  Festiwal Fireproof rozpo-
cz¹³ siê od parady jej uczestników ulic¹ Królewsk¹, a nastêpnie
liczni widzowie fascynowali siê postapokaliptycznym spektaklem
ulicznym �Blackout� w wykonaniu Teatru �Fuzja� i pokazem
laureatów konkursów fireshow z ubieg³ych lat. By³a spora porcja
przedstawieñ plenerowych dla dzieci i dla doros³ych. Podoba³ sie
�Pimpu� Sade³ko� w inetrpretacji Teatru �Itakzagramy�, spektakl
Tiny Polar �W stronê bezpieczeñstwa�, gdzie artystka umiejêtnie
po³¹czy³a sztukê cyrkow¹ z clownad¹. Ciekawy i urozmaicony
artystycznie by³ blok koncertowy zespo³ów �Nightmares� i �Ka-
banos�. Na zakoñczenie tego udanego show by³a specjalna, ogni-
sta niespodzianka od grupy �Los fuegos�. Miasto Ró¿ by³o znów
w pozytywnym i kulturalnym ogniu!      /J.M.P./

OGÓLNOPOLSKI FIREPROOF

Czytając niebo
Rozgwie¿d¿one niebo to materialne byty,
które czasami wzrokiem ogarn¹æ mo¿na.
Najwiêksze s³oñce, najmniejsze meteoryty.
Rz¹dzi nimi natura wielmo¿na.

Ludzie chc¹ poznaæ istotê �wiat³a,
przy jego pomocy nawet przestrzeñ mierzyæ.
l choæ do poznania droga nie jest ³atwa,
mo¿na w nieograniczon¹ wielko�æ wszech�wiata wierzyæ.

Wszech�wiat to materia z energi¹ pomieszana.
Jego istoty ludzko�æ rozpoznaæ nie potrafi.
Kusz¹ jednak cz³owieka przestrzenie nieznane.
Zauroczyæ siê mo¿na �wietlist¹ geografi¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

Kutnowski Dom Kultury przyzwyczai³ mieszkañców do pe³nej roz-
machu kampanii reklamowej �wiêta Ró¿y. W tym roku równie¿
wyczekujemy efektów sesji zdjêciowej z niedawno wybran¹
Królow¹ Ró¿ � Alicj¹ Strupagiel. Powoli zaczynaj¹ siê pojawiaæ
kolejne materia³y i zdjêcia wprowadzaj¹ce nas w klimat �wiêta
Ró¿y i Ogólnopolskiej Wystawy Ró¿. Ju¿ teraz wiemy, ¿e odbêdzie
siê ona pod has³em �Blisko ziemi blisko nieba�. I taka w³a�nie
jest tegoroczna sesja zdjêciowa.
Na zdjêciach Królow¹ Ró¿ mo¿na zobaczyæ w kilku stylizacjach.
Jedna z nich przywodzi na my�l lekko�æ chmur, niewinno�æ i ulot-
no�æ � ow¹ tytu³ow¹ blisko�æ nieba. Z kolei druga, przesycona
wrêcz zieleni¹, ostr¹ i kontrastuj¹c¹ z nasyconymi kolorem kwia-
tami zdaje siê podkre�laæ swojego rodzaju ³¹czno�æ z natur¹,
z ziemi¹. Niezale¿nie od stylizacji Alicja pozuje w otoczeniu ró¿
od Parfum Flower Company.
Póki co, za nami dopiero pocz¹tek wieloetapowej kampanii rekla-
mowej, ale ju¿ teraz wiemy, ¿e po raz kolejny zapadnie ona
w pamiêæ mieszkañcom miasta. Przede wszystkim za spraw¹
kilmatycznych zdjêæ. W tym roku Kutnowski Dom Kultury pod-
j¹³ wspó³pracê z m³od¹ i utalentowan¹ fotografk¹ � Ma³gorzat¹
Paw³owsk¹, która jest jednocze�nie florystyk¹ odpowiedzialn¹ za
aran¿acje i stylizacjê Królowej Ró¿ do sesji.
Czekamy niecierpliwie na kolejne ods³ony Królowej i kampanii.

RUSZYŁA KAMPANIA
REKLAMOWA ŚWIĘTA RÓŻY!

Zapraszamy na wielkie taneczne widowisko ju¿ 22 sierpnia!
Egzotyka i klasyka na scenie Kutnowskiego Domu Kultury to
propozycja dla wszystkich � ma³ych i du¿ych. Tych ciekawych
�wiata i tañca. Gran Ballet Argentino to zespó³, który od 1963
roku popularyzuje argentyñsk¹ muzykê i taniec.
W jego sk³ad wchodz¹ znakomici muzycy, �piewacy i aktorzy,
którzy, poprzez swoj¹ sztukê, próbuj¹ pokazaæ �wiatu tempera-
ment i mentalno�æ Argentyñczyków oraz cechy wyró¿niaj¹ce
folklor poszczególnych regionów Argentyny.
Nie ma bardziej uniwersalnego jêzyka ni¿ taniec i ruch. Dziêki
Gran Ballet Argentino bêdziemy mogli poznaæ i zrozumieæ
Argentynê.
Warto dodaæ, ¿e to wydarzenie jest impreza towarzysz¹c¹ 10. Let-
niemu Festiwalowi Muzycznemu.
Bilety w cenie 30 z³otych mo¿na nabyæ w kasach KDK i CTMiT
oraz online.

Czwartek, 22 sierpnia 2019 r., godz. 18:00�20:00

GRAN BALLET ARGENTINO
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton KWD

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt

W sercu miasta
Gdyby mury mówiæ potrafi³y,
stare budynki lub choæby ich fragmenty,
historyczne prawdy by przybli¿y³y,
nie zawsze budz¹ce tylko sentymenty.

Jest w Kutnie plac znany z tego,
¿e ró¿ne nazwy mu nadawano.
Dzi� jest to centrum, plac Pi³sudskiego,
a przy nim ró¿ne domy zbudowano.

Strasz¹ ruiny historycznego budynku,
niegdy� stacji przesiadkowej królewskich Sasów.
Niszczej¹ce mury, kruszej¹ce tynki,
d³ugo oczekuj¹ renowacji czasu.

Stary ratusz w historii osadzony g³êboko.
W nim udanie zlokalizowano muzeum,
które dziejów miasta staje siê opok¹,
a ¿e ¿yje i dzia³a, nie sta³o siê mauzoleum.

Miasto ma za sob¹ historiê burzliw¹.
Pod Kutnem walczyli Niemcy z Rosjanami.
Dzi� chce byæ grodem spokojnym, szczê�liwym,
miejscem pe³nym kwiatów, pachn¹cym ró¿ami.

Kazimierz Ci¹¿ela

80% polskiego eksportu to handel z innymi pañstwami Unii Europejskiej.
1,27 mln naruszeñ przepisów drogowych zanotowa³y radary w 2018 r.
Wystawiono za to 432 tys. mandatów.
Tylko 13,5 tysi¹ca umów na wymianê ogrzewania zawar³ NFO� z miesz-
kañcami zamiast rekomendowanych przez Komisjê Europejsk¹ i Bank
�wiatowy 400 tys. S¹ �rodki, ale NFO�, opanowany przez polityków PiS,
kompletnie sobie nie radzi.
O 2,3% wzros³a inflacja w maju w porównaniu z cenami sprzed roku.
71-91 godzin tygodniowo pracuje ponad 10% lekarzy w Polsce.
33 wsie w okolicy Z³oczewa mog¹ znikn¹æ z powierzchni ziemi, a 3 tys.
ludzi jest zagro¿onych wysiedleniem, bo rz¹d planuje tam budowê
odkrywkowej kopalni wêgla brunatnego.
Prof. Monika P³atek, prawniczka, UW: Episkopat doskonale dogadywa³
siê z w³adzami PRL. Dowodem jest choæby liczba nowych ko�cio³ów.
W 1945 r. by³o ich 7.555, a w 1989 r. a¿ 9.358.           �Fakty i Mity�
97% wszystkich zanieczyszczeñ wprowadzanych do Ba³tyku powstaje na
l¹dzie.
Prof. Andrzej Friszke o w³adzy PiS: Nienawidzi siê ekspertów, wiedzy,
buduje siê spo³eczeñstwo antyintelektualne, antyinteligenckie i anty�wia-
towe.
Prof. Jadwiga Staniszkis o Andrzeju Dudzie: To jest nieciekawy cz³owiek
i nieskuteczny prezydent.  Przegl¹d nr 27 (1017), 1-7.07.2019 r.

Rok temu piêæ polskich firm drobiarskich otrzyma³o zezwolenie na
eksport do Chin. Po roku efekty s¹ raczej skromne, gdy¿ obejmuje on
elementy drobiu - pozornie - na europejskim rynku odpadowe, czyli skrzy-
d³a, miêso z nogi. Jeszcze trwaj¹ uzgodnienia weterynaryjne w sprawie
wywozu do Chin ³ap, kostek i chrz¹stek. W sumie do tego wielkiego kraju
mo¿na wyeksportowaæ tylko 15% masy drobiu. Powstaje zagro¿enie,
wobec brexitu, dla eksportu drobiu do Wielkiej Brytanii. Dochodzi do
tego polityczny �szwindel� eksportu drobiu z Ukrainy, chocia¿by taki, ¿e
ukraiñski koncern MHP wysy³a drób z ko�ci¹ na S³owacjê, tam go prze-
pakowuje i dziêki temu ma naklejkê z UE. No i jeszcze dop³yw taniego
drobiu z Brazylii. Uff! Robi siê gor¹co, jeszcze bardziej ni¿ w pogodzie...
Masz babo placek!
Polska posiada najwiêcej sadów w Europie, które - przed embargiem na
eksport do Rosji - liczy³y 143 tysi¹ce hektarów. Wbrew pozorom, zamiast
zmniejszyæ siê, powierzchnia ich zwiêkszy³a siê a¿ o 20 tysiêcy hektarów!!!
Spowodowa³o to, ¿e ceny w skupie jab³ek by³y nawet... po 6 groszy (!) za
kilogram. Rynek jest niezorganizowany, ledwie 20% jest w ró¿nych form
kooperatywy (nie tak jak np. we W³oszech - 70%). Sadownicy s¹ nie-
ubezpieczeni, s³abi, bez szans realnych negocjacji cenowych. Masz babo
placek!

Ostatnio - rodzina - �zafundowa³a� mi d³ug¹ podró¿ w Polskê. Z Kutna
a¿ na po³udnie kraju - do Brzeska, miasta z browarem Okocim.
Zreszt¹ okazja by³a wy�mienita, poniewa¿ zaprosi³ mnie mój najstar-
szy wnuk - Micha³, który tam wybra³ sw¹ lub¹ - Nataliê. I w ostatni¹
sobotê czerwca, w jej rodzinnej miejscowo�ci Uszew, zawarli zwi¹zek
ma³¿eñski. Pojechali�my, oko³o 30 osób z rodziny, w wieku od 2 a¿ do
85 lat. Cztery pokolenia! W dodatku w�ród uczestników by³o 10 �An-
glików�, w tym jedna Walijka, a reszta to Polacy od lat zamieszkali
w Albionie. Zabra³ nas nowoczesny autokar, popularnie zwany �Mer-
cem� - full wypas, z dwiema lodówkami i toalet¹. Kierowca by³ nie
tylko elokwentny i ze swad¹ opowiada³ swoje - g³ównie komunika-
cyjne - przygody, ale okaza³ siê równie¿ znakomitym fachowcem. Ale
nie to by³o dla mnie zaskoczeniem?! Ale stary ko�ció³ek, wielko�ci
naszego na Dybowie. Ja sam chwalê nasze katolickie �pere³ki�, jakimi
s¹ niew¹tpliwie Sanktuarium w G³ogowcu, czy ko�ció³ w £aniêtach,
ale to co zobaczy³em w Uszwi, to by³a prawdziwe zaskoczenie.

Ewa Kopacz, by³a premier, zosta³a wybrana na wiceprzewodnicz¹c¹
Parlamentu Europejskiego.
Telewizji Polsat zawdziêczamy alarm w sprawie kilkuset tysiêcy ton tok-
sycznych odpadów sk³adowanych na kilkunastu hektarach pod Zgierzem
ko³o £odzi. Do odpowiedzialno�ci za tê sytuacjê nie poczuwaj¹ siê urzêdnicy
miasta ani starostwa.
62,7 tys. m³odych, polskich rolników wspar³a ARiMR, pomagaj¹c przej¹æ
gospodarstwo od rodziców lub utworzyæ swoje. To najwiêksza liczba
m³odych rolników w Unii.
Tylko 38% Polaków wie, ¿e program 500+ jest finansowany z podatków.
40% wie, ¿e z podatków, ale my�li, ¿e to ich nie dotyczy. Wszyscy kupu-
jemy towary i artyku³y z VAT, ale tylko 42% Polaków wie, ¿e oni te¿
p³ac¹ VAT.
2,6% - taka by³a inflacja w Polsce w czerwcu. W ci¹gu roku ceny ¿ywno�ci
wzros³y o 5,7%.
Wed³ug GUS w 2018 r. liczba osób ¿yj¹cych w skrajnym ubóstwie wzros³a
z 4,3% do 5,4%.
Energa, trzecia spó³ka energetyczna w kraju, w czasie rz¹dów PiS zali-
czy³a ju¿ o�miu prezesów. Warto�æ akcji spad³a z 26 z³ w 2015 r. do 8 z³
obecnie. Tak marne wyniki ma wiele spó³ek pañstwowych.
Jerzy Baczyñski, redaktor naczelny: Przez 30 lat Polacy byli przekonani,
¿e pracuj¹, aby stworzyæ lepsz¹ przysz³o�æ swoim dzieciom. PiS zapro-
ponowa³, by ¿yæ i wydawaæ kosztem dzieci.   �Polityka�
Marek Jurek o Jacku Kurskim: By³ czas, gdy uwa¿a³, ¿e Jaros³aw
Kaczyñski potrafi tylko notorycznie przegrywaæ wybory.
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(...) Zarejestrowane na pocz¹tku 2018 roku stowarzyszenie Patria
Et Lex do tej pory nie zrealizowa³o ¿adnego zadania publicznego.
Teraz wygra³o konkurs, który opiewa³ ³¹cznie (na lata 2019-2021)
na 4 mln 137 tys. z³.
(...) Na siedem osób zwi¹zanych od pocz¹tku ze stowarzyszeniem
trzy to wspó³pracownicy Tadeusza Wo�niaka, pos³a z Kutna i jed-
nego z liderów Solidarnej Polski (partii ministra sprawiedliwo�ci
Zbigniewa Ziobry):
� Robert Bary³a � cz³onek Solidarnej Polski, do 12 lutego 2019
roku w komisji rewizyjnej stowarzyszenia, przez wiele lat dyrek-
tor biura poselskiego Wo�niaka. Radny ³ódzkiego Sejmiku z list
PiS w latach 2014-2018, w ostatnich wyborach równie¿ ubiega³
siê o mandat, ale bez rezultatu. Zosta³ jednak cz³onkiem Zarz¹du
Województwa;
� Adrian Zieliñski � wcze�niej wiceprezes, teraz cz³onek komisji
rewizyjnej stowarzyszenia, pracownik biura poselskiego Wo�niaka;
� Jolanta Pietrusiak � wcze�niej skarbniczka, teraz cz³onkini
komisji rewizyjnej stowarzyszenia, pracowniczka biura poselskiego
Wo�niaka. Radna PiS w powiecie kutnowskim (red. - cz³onek
Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego).
Prezesem Patria Et Lex jest Leszek Olesiñski, szef firmy zajmuj¹cej
siê handlem nieruchomo�ciami i cz³onek Klubu �Gazety Polskiej�. (...)
Fragmenty z materia³ów dostarczonych redakcji �P¯K� autor-
stwa Sebastiana Klauziñskiego (absolwent Studiów Wschodnich
na Uniwersytecie Warszawskim. Wcze�niej pisa³ m.in. dla �Gazety
Wyborczej� i �Newsweeka�. W 2018 r. nominowany do nagrody
Grand Press w kategorii �News� za cykl tekstów o Funduszu Spra-
wiedliwo�ci).

PIENIĄDZE DLA NOWYCH

Zachêcam do jego odwiedzin, gdy¿ jest to odnowiony, prawdziwy
�rarytas�! Od z³ota a¿ kapie! Jeszcze zwróci³em uwagê na to, ¿e OSP
Uszwia liczy sobie ju¿ 111 lat! Drugi obiekt, który wart jest odwie-
dzenia, to po³o¿ony w du¿ym ogrodzie, czy raczej parku, pa³ac Gaetza
- za³o¿yciela i pierwszego w³a�ciciela browaru Okocim. Jednego
z najwiêkszych piwowarów na terenach ówczesnej Polski. Teraz koñczy
siê jego wyposa¿anie, rozreklamowanego przez film �Kler�, w którym
�gra� siedzibê �biskupa�... Gajosa. To obiekt, który teraz uchodzi za
- top topów - miejsce wesel dla po³udniowej Polski, a szczególnie
po³o¿onego 60 km bli¿ej - Krakowa. Koszt takiej uroczysto�ci nie
sp³oszy³by tylko 30 kutnowskich milionerów...!? My, oczywi�cie
bawili�my siê w lokalu �August�. �Pi razy oko� dwa razy wiêkszym
ni¿ nasze �Siódme Niebo�. Dwa weselne lokale z restauracj¹, du¿ym
zapleczem kuchennym, SPA, kortem tenisowym i placem zabaw. By³o
taniej ni¿ w s¹siednim pa³acu Getza, ale dro¿ej ni¿ w lokalu kutnow-
skiego pana Mirka. Nad Brzeskiem góruje nadal browar �Okocim�,
ale jego szara bry³a odstaje od pere³ tej miejscowo�ci. Ale to nie
nasza sprawa. Có¿ jeszcze!? W tamt¹ stronê najpierw dojechali�my
do Kielc. Dopiero stamt¹d skrêcili�my na Czêstochowê, z której skie-
rowali�my siê �Gierkówk¹� do Katowic. Tam autostrad¹ A-4. Dziwna
to autostrada. Op³aty pobiera siê, co normalne, ale za jazdê w grani-
cach 40 kilometrów, bo jedzie siê a¿ o�miokrotnie jednym pasem ruchu
i to - zygzakiem. Podobnie by³o na bardzo zat³oczonym, ostatnim
odcinku do Brzeska. Do ko�ció³ka w Uszwi, na wzgórze, jechali�my
jeszcze wê¿sz¹ szos¹, jak w prawdziwych górach... serpentyn¹, która
mie�ci³a tylko jedno auto. Wracali�my z powrotem w niedzielê. Od
Katowic ju¿ tylko �Gierkówk¹�. Przed Czêstochow¹, a i za ni¹, a¿ do
pod³ódzkiego Tuszyna s¹ �rozbabrane� roboty drogowe (�wietnie, ¿e
jeszcze trwaj¹, ale podobno wkrótce wykonawcy maj¹ opu�ciæ ten
plac budowy!!!). To na ca³e szczê�cie nie nasza �broszka�. Dokoñczmy
nasz¹ jazdê... Europê powitali�my na trasie autostrady (a w³a�ciwie
drogi szybkiego ruchu, bo dwupasmowej) z Tuszyna do Kutna.
Zapraszamy wiêc wszystkich z trasy naszej podró¿y do naszego
�Kucienka�. Miasta, od którego mog¹ siê wiele nauczyæ owe jeszcze
- w wiêkszo�ci - �zapyzia³e� miasteczka i wsie z trasy naszej weselnej
eskapady. Wiêc tym razem - na pozytywnie -  nasze porzekad³o: �Kto
w Kutnie nie by³, ten �wiata i ¿ycia nie zna�.     Andrzej Stelmaszewski

Wolność
W ró¿ny sposób siê wolno�æ rodzi³a,
czêsto w szczêku orê¿a, rzadziej skokiem przez p³ot.
Dopiero przy urnie prawdziwa jej si³a,
gdy g³osów wyborców solidarny splot.

Wolno�æ to nie anarchia, jak niektórzy s¹dz¹.
Trzeba j¹ zasadami ekonomii obudowaæ,
wybraæ sprawiedliwych, niechaj dobrze rz¹dz¹.
Wtedy dopiero mo¿na siê ni¹ delektowaæ.

Dla zachowania wolno�ci stanowi siê prawa,
które j¹ maj¹ przed anarchi¹ chroniæ.
Czy polskiego parlamentu kolejna ustawa
wszystkich obywateli jednakowo broni?

Jak jednak¹ dla wszystkich wolno�æ zachowaæ,
w czas wyborów zastanów siê Polaku.
Przede wszystkim id� do urny, by g³osowaæ
i g³osuj na uczciwych, i m¹drych rodaków.

Kazimierz Ci¹¿ela

Czy wiecie, że...
� Utrzymanie basenu przy ul. Narutowicza, dwóch boisk (Ko�ciuszki
i Oziêb³owskiego) oraz sztucznego lodowiska (przy Ko�ciuszki) kosz-
towaæ bêedzie dwa miliony z³otych...
� Kutnowski Aquapark �poch³onie� 6,7 miliona z³otych...
� Od wrze�nia 2018 roku w mie�cie funkcjonowa³o 7 miejskich szkó³
podstawowych, a w roku szkolnym 2018/2019 uczêszcza³o do nich
2.987 uczniów; w 6 przedszkolach przebywa³o 1.094 dzieci. W nie-
publicznych przedszkolach by³o 181 podopopiecznych...
� Wydatki na edukacjê wynios¹ prawie 56,5 miliona z³otych, w tym
subwencja o�wiatowa zaledwie 24,6 mln z³otych (43,5% ogó³u)...
� Dla Kutnowskiego Domu Kultury zaplanowano w bud¿ecie miasta
Kutna 4,6 miliona z³otych, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
- 2,6 mln z³, Muzeum Regionalnego - 1,6 mln z³...
� Na funkcjonowanie kutnowskiego ¿³obka przeznaczono 1,1 mln z³...

Czasy s¹ nie³atwe, trudno�ci siê piêtrz¹, wiêc wa¿nym dzia³aniem
naszej administracji rz¹dowej sta³ siê monitoring. Chorzy na nad-
ci�nienie, cukrzycê, niewydolno�æ tarczycy i jeszcze parê innych
przypad³o�ci, nie maj¹ mo¿liwo�ci zakupu ponad trzystu rodza-
jów lekarstw. W zwi¹zku z tym przedstawiciele administracji
zapowiadaj¹ utworzenie infolinii. T¹ drog¹ chorzy bêd¹ mogli uzy-
skaæ informacjê, gdzie dany lek mo¿na kupiæ. Dla przyk³adu,
mieszkaniec Opola, w którym zabraknie Euthyroxu N 88, dowie
siê, ¿e lek jest dostêpny w Suwa³kach i Go³dapi. Wówczas chory
mo¿e wsi¹�æ do samochodu lub do �poci¹gu byle jakiego� i udaæ
siê do odleg³ej apteki. W nagrodê za w³o¿ony wysi³ek chory
wyposa¿ony w stosown¹ receptê dokona zakupu potrzebnego leku.
Kutno le¿y w �rodku Polski. Kiedy� posiada³o logo �Kutno
�rodek Nowej Europy�, wiêc jeste�my w trochê uprzywilejowanej
pozycji. Z Kutna do Suwa³k jest bli¿ej ni¿ z Opola. Wiceminister
od zdrowotno�ci poinformowa³ spo³eczeñstwo, ¿e brakuj¹ce
lekarstwa s¹ w drodze i problem szybko bêdzie rozwi¹zany. Ta
zapowied� przypomina trochê sytuacjê z lat siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku. Wówczas brakowa³o cytrusów i w³adza mniej
wiêcej tydzieñ przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia zapowiada³a,
¿e statek z pomarañczami ju¿ p³ynie z zaprzyja�nionej Kuby.
Mamy super ba³agan w o�wiacie. Jest to efekt beznadziejnie prze-
prowadzanej reformy. W³adza twierdzi, ¿e reforma jest super,
a ba³agan jest efektem dzia³ania samorz¹dów lokalnych. Samo-
rz¹dy twierdz¹ dok³adnie odwrotnie. Nasze �wiat³e ministerstwo
zosta³o osierocone przez zawsze u�miechniêt¹ minister Annê
Zalewsk¹, której misja z reform¹ zakoñczy³a siê zupe³n¹ plajt¹,
a polska o�wiata wysz³a jak przys³owiowy Zab³ocki na mydle.
Gdyby kto� pomy�la³, ¿e uruchomienie o�wiatowej infolinii roz-
wi¹¿e problem, to raczej g³êboko siê myli. Trudno sobie wyobraziæ,
¿e infolinia za³atwi problem rekrutacji do szkó³ �rednich i uczniowie
ze Szczecina bêd¹ szukali szkó³ w Lublinie, czy Rzeszowie. Ten
pomys³ nie przejdzie, tak samo jak pomys³, na szczê�cie by³ego
ju¿ wiceministra, który proponowa³, ¿eby uczniowie szukali mo¿-
liwo�ci nauki za granic¹.
Absurdalne pomys³y rodz¹ siê jak grzyby po deszczu. Czê�æ
spo³eczeñstwa to kupuje. Niestety, teraz taki mamy klimat.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

INFOLINIA
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(...) Historia kutnowskiego zegara miejskiego siêga jeszcze lat 90-
tych XVIII wieku. Wówczas to mia³ pojawiæ siê pierwszy zegar
publiczny na wie¿y Ko�cio³a Parafialnego pw. �w. Wawrzyñca.
O fakcie tym mozna wnioskowaæ z korespondencji prowadzonej
przez kilkana�cie lat od 1822 r. przez burmistrza Kutna z komisa-
rzem obwodu gostyniñskiego. Przedmiotem rozmów by³o przy-
znanie dotacji na konserwacjê i nakrêcanie �zegara publicznego�.
Na kolejny zegar trzeba by³o czekaæ kolejne kilkadziesi¹t lat. Kiedy
to w 1871 r. ówczesny burmistrz Kostrzewski wraz z ³awnikami
Szczytnickim i Grochowskim przedstawili naczelnikowi powiatu
wniosek, by na wie¿y ratuszowej umie�ciæ zegar o trzech tarczach.
Czas ku temu wydawa³ siê doskona³y - w³a�nie remontowano wie¿ê.
W ten sposób dnia 6 wrze�nia 1871 r. magistrat zawar³ umowê
z zegarmistrzem warszawskim Bobczyñskim na wykonanie i mon-
ta¿ zegara. Zakup mechanizmu oraz jego instalacja wynios³a ³¹czn¹
sumê 401 rubli. Zegar ten funkcjonowa³ z przerwami do lat osiem-
dziesi¹tych XX w. Wówczas to ze �rodków TPZK w lipcu 1985 r.
wyremontowano i uruchomiono zegar na ratuszu miejskim. Pó�-
niej, dziêki zabiegom dzia³aczy oraz przychylno�ci ówczesnego
prezydenta Miasta Kutna Henryka Markowicza, zosta³ poddany
generalnemu remontowi i wzbogacony o kurant. Melodiê do
kuranta opracowa³ W³odzimierz Pika³a, ówczesny dyrektor Szko³y
Muzycznej. Wykorzysta³ do tego pok³osie przeprowadzonego przed
laty konkursu na melodiê z okolic Kutna. Ca³¹ aparaturê pomocn¹
do wygrywania melodii na wie¿y pomóg³ zamontowaæ zak³ad ZPR
�Miflex�, a sfinansowa³o TPZK. Zegar na wie¿y ruszy³ ponownie
w maju 1986 r. wyremontowany przez K. Augustyniaka. (...)
[w:] Kutnowski Biuletyn Muzealny. Tom I, Muzeum Regionalne w
Kutnie, Kutno, 2002, s. 147-148

HISTORIA
RATUSZOWEGO ZEGARA

A to ciekawe!
Dwór w Suchodêbiu powsta³ na pocz¹tku XX w. W latach 1899-
1939 miejscowo�æ nale¿a³a do Mariana Kiniorskiego - senatora
Rzeczpospolitej Polskiej. Dwór wybudowano w stylu klasycy-
stycznym, na planie prostok¹ta, Wej�cie g³ówne oraz tympanon
wsparty na 4 joñskich kolumnach umieszczono w szczycie.
Pomiêdzy nimi balkon z kut¹ rêcznie balustrad¹ z motywami ara-
beski. Po przeciwnej stronie znajduje siê taras. Budowla po³o¿ona
jest w otoczeniu parku krajobrazowego z XIX w. o powierzchni
4 hektarów.
Dwór w Grochowie zosta³ wzniesiony w latach 1879-80 wed³ug
projektu Kornela Gabrielskiego. Do 1940 r.  by³ w³asno�ci¹ barona
Jerzego-Ike Duninowskiego. Parterowa budowla z piêtrowym
skrzyd³em nawi¹zuje do klasycyzmu. Dwór po³o¿ony jest w oto-
czeniu parku krajobrazowego z I po³owy XIX w.

Genera³ J. Haller przyjechaf do Kutna 10 VII 1919 r. �Tygodnik
Kutnowski� tak relacjonowa³ wizytê genera³a: �Od wczesnego
ranka ju¿ gromadzi³y siê t³umy mieszañców na Nowym Rynku,
gdzie ustawiona by³a triumfalna brama z zieleni, zdobiona mono-
gramem JH, z napisem Witaj i god³ami narodowymi. Dzieci ze
szkó³, ochronek itp. z kwiatami pod kierunkiem swych wycho-
wawców spieszy³y witaæ ukochanego wojownika. Delegacje od
wszystkich instytucji, cechy z chor¹gwiami, stowarzyszenia
ze sztandarami, stra¿ ogniowa z Kutna, z Konstancji, liczne oby-
watelstwo z powiatu, wszyscy zgromadzili siê w pobli¿u bramy
triumfalnej�.
Burmistrz miasta - Tomasz Klepa oraz wybitny dzia³acz spo³eczny
i polityczny dr Antoni Troczewski - przywitali genera³a chlebem
i sol¹. Dr Troczewski podkre�li³ bohaterstwo polskich ¿o³nierzy
koñcz¹c swe przemówienie okrzykiem na cze�æ gen. Hallera.
Okrzyki wielokrotnie by³y powtarzane przez zebrany t³um.
�Jenera³ Haller dziêkuj¹c za tak szczere powitanie z ³agodnym
u�miechem, g³osem jednaka wodza odznaczaj¹cym, rozwiewa³
nasze obawy o przysz³o�æ kraju. Silna wiara w ostateczne sprawy
naszej moc niezwyciê¿ona i jaka� niewyt³umaczona dobroæ bi³y
ze s³ów jenera³a. Rozleg³y siê znów okrzyki na cze�æ Hallera,
Wojska Polskiego, Polski, Francji�.
Od bramy triumfalnej przy d�wiêkach orkiestry ruszy³ pochód
ul. Królewsk¹ w stronê ko�cio³a, gdzie wikariusz, ks. Modzelewski
udzieli³ wszystkim b³ogos³awieñstwa. Nastêpnie genera³ z towa-
rzysz¹cymi mu oficerami wzi¹³ udzia³ we mszy �w. zakoñczonej
uroczystym �Te Deum�. Nastêpnie odby³ siê przegl¹d wojsk na
Szosie Warszawskiej (obecnie ul. S. Wyszyñskiego). Haller roz-
mawia³ z poszczególnymi ¿o³nierzami. Po przegl¹dzie, w�ród
wiwatuj¹cych, t³umów genera³ wyjecha³ z Kutna.

(Kutno poprzez wieki. Tom I, Kutno - £ód� 2011)

GENERAŁ JÓZEF HALLER
W KUTNIE

Z jak¹ przyjemno�ci¹ - nie tylko wyborcz¹ - przyjêli�my zdo³o-
wanie przez rz¹d PiS tego ich 500 plus (i inne odmiany tego pro-
gramu), czy te¿ �Jarkow¹ trzynastkê�. Ma³o kto jeszcze pamiêta,
¿e �zdo³owano� nasze p³ace do poziomu �pi razy oko� 60%
w 2016 roku (w stosunku do 1989 r.). Jak te¿ emerytur! Nawet do
90%... Wiêc ka¿dy teraz powie, ¿e: NAM SIÊ NALE¯A£O.
Jednak problem jest, o czym �wiadczy chocia¿by - licz¹c lekko -
ju¿ ponad 100 miliardowe dalsze zad³u¿enie pañstwa, jak te¿
inflacja, przek³adaj¹ca siê na ceny wszystkich towarów i us³ug.
Podro¿eje ¿ywno�æ, paliwo, op³aty za wywóz odpadów. �Ledwo
siê trzymaj¹ kupy� op³aty za energiê elektryczn¹, a gdy one zostan¹
uwolnione, to ceny wszystkiego znowu �wystrzel¹� w górê.
Kolejne podwy¿ki np. podatku handlowego ju¿ w �drodze�. Kogo
to obci¹¿y? Ju¿ widaæ, ¿e skazanymi w tej sprawie bêd¹ wszyscy
obywatele i samorz¹dy. Ludzie naocznie, dos³ownie i z du¿¹ moc¹
przekonaj¹ siê, ¿e

EKONOMII SIÊ NIE OSZUKA!
Jan Widz

Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

EKONOMII NIE OSZUKASZ

W sobotê, 29 czerwca 2019 r., kro�niewiczanie odwiedzili Tum.
Wyjazd zosta³ zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji wspólnie z Parafi¹ Rzymsko-katolick¹ w Kro-
�niewicach i mia³ charakter wydarzenia ³¹cz¹cego w sobie pier-
wiastek kulturalny, rekreacyjny i religijny. Jedni podró¿owali
rowerami, inni autokarem, a jeszcze inni korzystali z w³asnych
aut � ³¹cznie oko³o 100 kro�niewiczan spotka³o siê w Archikole-
giacie Naj�wiêtszej Maryi Panny i �w. Aleksego w Tumie.
By³a to II Rowerowa Pielgrzymka Parafii w Kro�niewicach,
w której wziê³o udzia³ 44 rowerzystów pod wodz¹ ks. proboszcza
Tomasza Jackowskiego. Natomiast 39 uczestników podró¿owa³o
autokarem, gdy¿ z ró¿nych wzglêdów nie mogli oni pokonaæ trasy
rowerowej o d³ugo�ci 72 km, a chcieli wzi¹æ udzia³ w pielgrzymce.
Pogoda sprzyja³a rowerzystom � by³o s³onecznie i gor¹co, ale
wysoka temperatura (28°C) nie dokucza³a, gdy¿ wiatr przyjemnie
ch³odzi³. Uczestnicy wyjazdu wyruszyli na szlak o godz. 8.30.
Trasa do Tumu wiod³a przez Morawce, Jankowice, Mazew, Siedlec,
Topolê Królewsk¹ i £êczycê. Natomiast grupa autokarowa wyru-
szy³a o godz. 10:30 z parkingu przy kro�niewickim ko�ciele i roz-
poczê³a pielgrzymkê od zwiedzania Skansenu �£êczycka Zagroda
Ch³opska� w Kwiatkówku. W tym czasie rowerzy�ci ju¿ odpo-
czywali na tumskich trawnikach, regeneruj¹c si³y. O godz. 12.00
wszyscy uczestnicy pielgrzymki wspólnie wziêli udzia³ w mszy
�w., któr¹ odprawi³ ks. proboszcz Tomasz Jackowski. Chór A�cap-
pella, pod kierunkiem Aleksandry Ko³odziejskiej, przygotowa³
oprawê muzyczn¹ liturgii - pie�ni religijne piêknie zabrzmia³y
w kamiennych murach kolegiaty, w której panuje znakomita aku-
styka. Po zakoñczeniu modlitw nast¹pi³o losowanie roweru w�ród
osób, które przyby³y do Tumu wykorzystuj¹c ten w³a�nie �rodek
lokomocji. Nagroda zosta³a pozyskana od sponsora przez kro�nie-
wick¹ parafiê, a trafi³a do posiadaczki plakietki z numerem 19.
Kolejny punkt programu mia³ charakter edukacyjny. Uczestnicy
pielgrzymki zwiedzili �wi¹tyniê wybudowan¹ w latach 1141-1161
z inicjatywy biskupa gnie�nieñskiego, poznali dzieje ko�cio³a
i jego rolê dla Polski oraz dla lokalnej spo³eczno�ci na przestrzeni
minionych wieków. Dowiedzieli siê, ¿e kolegiata by³a m.in. miej-
scem wa¿nych zjazdów, pe³ni³a funkcje religijne i obronne, prze-
¿y³a najazdy Litwinów, Krzy¿aków, Szwedów, odczu³a panowanie
caratu, by³a ostrzeliwana i bombardowana w czasie II wojny �wia-
towej. Wielokrotnie by³a niszczona i odbudowywana, a prace te
wp³ywa³y na zmianê pierwotnego stylu tego obiektu. Prawdziwa
odbudowa, maj¹ca na celu przywrócenie dawnej �wietno�ci piêk-
nego, romañskiego ko�cio³a, ruszy³a dopiero w 1995 r., a w 1999 r.
generalny konserwator zabytków zdecydowa³ siê j¹ sfinansowaæ.
W wyniku przeprowadzonych prac renowacyjnych przywrócono
jednemu z najcenniejszych obiektów sakralnych w Polsce, dawn¹
formê i charakterystyczne cechy stylu romañskiego. Jedynie
w nawach bocznych zachowano elementy gotyku. Warto by³o zwie-
dziæ piêkny tumski ko�ció³, jedyn¹ romañsk¹ archikolegiatê
w Polsce, per³ê architektury i ostojê polsko�ci, �wiadka narodo-
wych dziejów.
Po zwiedzeniu �wi¹tyni uczestnicy wyjazdu autokarowego powró-
cili do Kro�niewic, natomiast rowerzy�ci przemie�cili siê do Skan-
senu ,,£êczycka Zagroda Ch³opska� w Kwiatkówku. Tam najpierw
posilili siê obiadem, a nastêpnie zwiedzili oddany do u¿ytku przed
kilku laty obiekt � wiatrak, olejarniê, ku�niê, zabudowania
gospodarskie i chaty. Wys³uchali te¿ interesuj¹cej opowie�ci
przewodnika o tym, jak ¿y³o siê i pracowa³o na wsi kilkadziesi¹t
lat temu.
Oko³o godz. 15:00 cykli�ci znów wyruszyli na trasê. Droga
powrotna dla urozmaicenia wiod³a przez tereny po³o¿one po drugiej
stronie drogi krajowej DK91. Rowerzy�ci przeje¿d¿ali m.in. przez
Witaszewice, Witoniê, Byszew, Cygany, Nowe i Pawlikowice. Mi³a
atmosfera, z du¿¹ doz¹ dobrego humoru, zawsze towarzyszy
rowerzystom z Kro�niewic; tak samo by³o i tym razem. Trasa by³a
do�æ d³uga, ale uczestnicy z ³atwo�ci¹ pokonywali kolejne kilo-
metry, a niejednokrotnie sami motywowali koordynatorów rajdu
do zwiêkszenia tempa, udowadniaj¹c tym samym, jak niespo¿yte
si³y mo¿e mieæ kro�niewicki rowerzysta. Wiek nie gra roli�

KROŚNIEWICZANIE W TUMIE
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
W tym czasie TBS prowadzi³ modernizacjê budynku przy Szpitalnej 5
i przygotowywana by³a inwestycja pn. �Modernizacja budynku dawnego
m³yna przy ul. Warszawskie Przedmie�cie18�. By³ to gor¹cy okres opra-
cowywania koncepcji reorganizacji spó³ki, pocz¹tkowo pracowa³em
razem z prezesem Jackiem Boczkaj¹, a po jego awansie na dyrektora
Zarz¹du Nieruchomo�ci Miejskich, w wyniku przeprowadzonej reorga-
nizacji, od stycznia 2005 roku zosta³em prezesem Zarz¹du TBS Sp. z o.o.
Po reorganizacji TBS Sp. z o.o. zarz¹dza³o w³asnymi budynkami i wspól-
notami mieszkaniowymi, w których miasto Kutno mia³o swoje udzia³y.
Za� kutnowski Zarz¹d Nieruchomo�ci Miejskich zarz¹dza³ mieszkanio-
wym zasobem miasta Kutna. Podzia³ ten pozwoli³ na poprawê sytuacji
finansowej TBS-u, co skutkowa³o mo¿liwo�ci¹ aplikowania do Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o �rodki na spo³eczne budownic-
two mieszkaniowe.
Zasoby mieszkaniowe w³asne spó³ki stanowi³y wówczas budynki: 1 Maja
19, Graniczna 25 oraz Szpitalna 1A i 1B. Zarz¹dzali�my równie¿ 49
budynkami wspólnot mieszkaniowych. £¹cznie gospodarowali�my
powierzchni¹ 82.368 m2 o 1.824 lokalach. W listopadzie 2005 r. oddali-
�my do u¿ytku budynek mieszkalny po modernizacji dawnego m³yna przy
ul. Warszawskie Przedmie�cie. Przyniós³ on nam nieoczekiwane honory,
nagrodê g³ówn¹ w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2005
w kategorii �Mieszkanie�. Równocze�nie realizowali�my dwa budynki
60-cio rodzinne przy Granicznej 21 i 23, których budowê zakoñczyli�my
w lutym 2006 r.
W marcu 2006 roku otrzymali�my od miasta aport w postaci 2,5 hektarowej
dzia³ki miêdzy ul. Oporowsk¹ a ul. Szymanowskiego, w pakiecie otrzy-
mali�my równie¿ koncepcjê jej zabudowy budynkami bli�niaczymi do
tych oddanych w lutym do eksploatacji przy ul. Granicznej. Po do�wiad-
czeniach z budowy Granicznej technologia wyda³a mi siê ma³o atrakcyjna
i droga w wykonaniu. Po rozmowie z prezydentem Zbigniewem Burzyñskim
uzyska³em zgodê na opracowanie nowej zabudowy. Powsta³a wówczas
koncepcja osiedla z siedmioma budynkami 3-kondygnacyjnymi z u¿yt-
kowymi poddaszami w technologii tradycyjnej wraz z drogami, parkin-
gami, terenami zielonymi oraz placami zabaw i boiskiem. Zrealizowali�my
to osiedle w trzech etapach w latach 2007-2011, I etap realizowany by³
10.2006�04.2008 r.; II etap to okres 11.2007�03.2009 r., III etap, czyli
budynki 6, 6A i 6B zrealizowano od marca 2010 r. do sierpnia 2011 r.,
a w 2014 r. powsta³ budynek z mieszkaniami na sprzeda¿ Szymanow-
skiego 6c, z punktem przedszkolnym w parterze budynku. Osiedle siê
spodoba³o w Kutnie (i nie tylko) i niespodziewanie dla nas za rok 2010
otrzyma³o tytu³ �Kutnowski Hit�. W 2016 r. oddali�my do u¿ytku budynek
deweloperski przy ul. £okietka 8 z 21 lokalami mieszkalnymi i gara¿ami
w przyziemiu budynku. Wiosn¹ 2013 r. wspólnie z v-ce prezydentem
Jackiem Boczkaj¹ opracowali�my wytyczne do projektu koncepcji zabu-
dowy terenów po by³ym stadionie �Czarnych Kutno� przy ul. Matejki
i Siemiradzkiego. Sprawa by³a do�æ pilna w zakresie wykonania zatoczki
autobusowej i parkingów dla samochodów osobowych od strony ul. Sie-
miradzkiego, poniewa¿ miasto planowa³o w 2014 roku przebudowê ulicy.
Pierwszy etap Osiedla Matejki oddali�my do u¿ytku w kwietniu 2018 r.
- dwa budynki: Matejki 23, 25. Dwa pozosta³e do realizacji budynki na
tym terenie jeszcze nie powsta³y z powodów drastycznej zwy¿ki cen
w budownictwie mieszkaniowym i braku wykonawcy.

Nasze plany i koncepcje!
Spó³ka opracowa³a koncepcjê koñcowego zagospodarowania Osiedla
Graniczna z budow¹  budynku mieszkalnego, zespo³u gara¿y i boiska
wielofunkcyjnego wraz z budow¹ dodatkowych miejsc parkingowych
utworzenie miejsc do odpoczynku dla ludzi starszych, dokonanie nowych
nasadzeñ drzew i krzewów. W miêdzyczasie opracowali�my koncepcjê
na terenie starego folwarku przy ul. Bema (obejmuje ona 7 budynków
i 6-oddzia³owy ¿³obek) na wniosek v-ce prezydenta Jacka Boczkai. Opra-
cowaniem objêto równie¿ modernizacjê zabytkowego budynku przy
ul. Bema 1. Poza inwestycjami oraz bie¿¹cymi naprawami zasobów
w³asnych Spó³ka podjê³a szerok¹ gamê termomodernizacji, g³ównie dla
wspólnot mieszkaniowych, którymi zarz¹dza. Do�æ stwierdziæ, ¿e na
remonty i modernizacjê budynków wspólnot mieszkaniowych wydano
w okresie ostatnich 15 lat kwotê oko³o 29.000.000 z³otych. Na moderni-
zacjê czekaj¹ wspólnoty ostatnio przejête przy ul. Kro�niewickiej i 3 Maja.
Na inwestycje mieszkaniowe Spó³ka w ostatnich 15 latach wyda³a kwotê
oko³o 60.000.000 z³. Na koniec czerwca 2019 r. TBS Sp. z o.o. w Kutnie
zarz¹dza³a ju¿ 105 budynkami, w których jest 3.083 mieszkañ. £¹czna
powierzchnia obiektów wynosi 143.250 m2. Oznacza to, ¿e w ci¹gu piêt-
nastu lat Spó³ka prawie podwoi³a liczbê budynków, a ich powierzchnia
wzros³a o 73,9%, w tym liczba lokali mieszkalnych zwiêkszy³a siê o 69,1%.

MOJE PIĘTNASTOLECIE

ul. Warszawskie Przedmie�cie 18A

ul. Graniczna - plac zabaw

ul. Szymanowskiego

ul. Szymanowskiego

ul. Szymanowskiego 6c - punkt przedszkolny

ul. £okietka 8

ul. Matejki 23

ul. Matejki 23, 25

ul. £okietka

ul. Wybickiego - Wspólnoty

ul. £okietka 8

Zarz¹d jednoosobowy - Jacek Urbaniak.
Rada Nadzorcza: Dariusz Wojciechowski - przewod-
nicz¹cy, Stanis³aw Chlebny - sekretarz, W³odzimierz
Wiercioch - cz³onek.

ULICA BEMA - WIZUALIZACJA
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Prze¿yjmy to jeszcze raz

100 LAT OSP PRZYZÓRZ

(ci¹g dalszy - strona 11)
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Z KART HISTORII WSI
PRZYZÓRZ I JEJ OKOLIC

Na podstawie postanowieñ Kongresu Wiedeñskiego z 1815 r. w/w tereny
znalaz³y siê w Królestwie Polskim, zwi¹zanym uni¹ personaln¹ z Cesar-
stwem Rosyjskim. Od dnia 1 stycznia 1816 r. powiat gostyniñski (wraz
z czê�ci¹ powiatu or³owskiego) stanowi³ obwód gostyniñski z siedzib¹
w Kutnie - znajduj¹cy siê na terenie nowo utworzonego województwa
mazowieckiego. Wprowadzono podzia³ obwodów na gminy wiejskie,
których wójtami z urzêdu zostali w³a�ciciele wsi. W 1827 r. w Przyzorzu
w 27 domach zamieszkiwa³o 235 osób. W 1844 r. wie� Przyzórz, któr¹
wtedy zamieszkiwa³o ³¹cznie 227 osób - nale¿a³a do gminy Trêbki.
S¹siednia D³ugo³êka znajdowa³a siê w gminie Strzelce, a wsie: Muchnice
i Pobórz - same by³y gminami. Do gminy Muchnice nale¿a³a równie¿
wie� Skórzewa. W wyniku zmian administracyjnych - przeprowadzonych
w latach 1844-1864 - Przyzórz znalaz³ siê w granicach guberni warszaw-
skiej oraz powiatu gostyniñskiego. Zgodnie z ukazem cara Aleksandra II
z dnia 15 marca 1859 r. urz¹dzaj¹cego gminy wiejskie - ukszta³towa³a siê
gmina Sójki z siedzib¹ w Strzelcach i tym samym odt¹d, jak nale¿y przy-
puszczaæ, datuje siê historia obecnej gminy Strzelce. Najprawdopodobniej
pierwszym wójtem gminy Sójki zosta³ Zdzis³aw Cielecki - w³a�ciciel dóbr
Sójki. Natomiast na mocy ukazu cara Aleksandra II z dnia 19 lutego 1864 r.
w sprawie uw³aszczenia ch³opów - Komisja Okrêgowa ds. w³o�ciañskich
we W³oc³awku nada³a ziemiê (o ³¹cznej powierzchni 30 mórg 397 prêtów)
36 mieszkañcom Przyzorza. W 1867 r. nowo utworzony powiat kutnowski
obj¹³ swoim zasiêgiem równie¿ obszar gminy Sójki, w tym i wie� Przy-
zórz. W 1874 r. w Przyzorzu w 24 domach mieszka³o 211 osób. Obszar
wsi obejmowa³ 57 mórg, a folwarku � 1.083 morgi, w tym 1.023 morgi
gruntów ornych.
Podczas I wojny �wiatowej, w listopadzie 1914 r. pod Kutnem, po ciê¿kiej
bitwie Rosjan z Niemcami - rozpoczê³a siê okupacja niemiecka powiatu
kutnowskiego, która trwa³a a¿ do odzyskania niepodleg³o�ci pañstwa pol-
skiego w 1918 r. Wójtem gminy Sójki z siedzib¹ w Strzelcach by³ wów-
czas Jan hrabia Moszyñski, w³a�ciciel dóbr ziemskich Sójki. Od 1919 r.
powiat kutnowski oraz gmina Sójki, w tym i wie� Przyzórz - znalaz³y siê
w granicach nowo utworzonego województwa warszawskiego.
Godnym podkre�lenia jest fakt, ¿e niektóre dane dot. dawnych w³a�cicieli
Przyzorza uda³o siê znale�æ w dostêpnych �ród³ach archiwalnych. I tak
od chwili utworzenia wsi Przyzórz (wchodz¹cej w sk³ad dóbr trêbskich),
a¿ do pocz¹tków XVII wieku nale¿a³a ona do rodziny Tr¹bskich. W 1603 r.
w³a�cicielami dóbr trêbskich, w tym i Przyzorza, byli Tr¹bscy oraz Micha³
Soko³owski, starosta brzeski, natomiast w 1661 r. - Pawe³ Lasocki i Kon-
stanty Szczawiñski, kasztelan kruszwicki. W 1783 r. dobra trêbskie,
w tym Przyzórz, by³y w³asno�ci¹ Macieja Leona hrabiego Sobolewskiego,
kasztelana warszawskiego oraz wojewody, od którego w 1787 r. przej¹³
je ziêæ tego¿ - Ludwik Szymon hrabia Gutakowski, szambelan królewski,
pó�niejszy prezes Rady Stanu i Ministrów, który w dniu 10 czerwca 1795 r.
te dobra sprzeda³ Stanis³awowi £¹czyñskiemu, staro�cie g¹biñskiemu
i podkomorzemu gostyniñskiemu. W dniu 5 marca 1798 r. dobra trêbskie
odziedziczy³a w spadku po ojcu - Józefa Cielecka z £¹czyñskich. Pó�niej
naby³ je Emilian Kleniewski z Sierakówka, od którego w dniu 24 maja
1837 r. kupi³ je Leopold Piotr Ignacy Cielecki, który 23 stycznia 1841 r.
dokona³ notarialnego od³¹czenia tych dóbr od dóbr przyzorskich. 17 marca
1850 r. folwark przyzorski od Leopolda Piotra Ignacego Cieleckiego naby³
Gustaw hrabia Luttichau z Lucienia, od którego 7 czerwca 1852 r. ten
maj¹tek ziemski naby³a Julia Maria von Treskow i od tego czasu wchodzi³
on w sk³ad dóbr strzeleckich (nale¿¹cych do niemieckiej rodziny Tre-
skow) - sk³adaj¹cych siê z maj¹tków ziemskich o ³¹cznej powierzchni
ponad 300 w³ók. W 1918 r. Arnold von Treskow, ówczesny w³a�ciciel
folwarku w Przyzorzu, zakupi³ budynek murowany z dzia³k¹ gruntu
o powierzchni jednej morgi z przeznaczeniem na szko³ê. Utworzono w nim
szko³ê powszechn¹ z klasami I-III. Jej organizatorem oraz pierwszym
nauczycielem by³ Leonard Truchanowicz.
W dniu 26 czerwca 1919 r., z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii
Trêbki - ks. Apolinarego Kaczyñskiego w przyzorskim przysió³ku Augu-
stynów zosta³a utworzona Stra¿ Ogniowa Ochotnicza w Przyzorzu.
Wg spisu z 1921 r. we wsi Przyzórz w 16 domach mieszka³o 111 osób,
w tym: 106 katolików i 5 ewangelików. W 12 budynkach folwarcznych
by³o 291 osób, w tym: 277 katolików i 14 ewangelików.
W dniu 31 grudnia 1924 r., w ramach likwidacji dóbr ziemskich �Strzelce�,
do których nale¿a³y folwarki: Strzelce, D³ugo³êka, Kozia Góra, Muchnice,
Muchnów, Przyzórz i Sieraków Wielki, a tak¿e osada fabryczna cukrowni
�Strzelce� - nast¹pi³o przejêcie ich przez Pañstwowy Bank Rolny. W latach
nastêpnych wszystkie w/w folwarki (oprócz strzeleckiego) - rozparcelo-
wano. W 1927 r., w ramach parcelacji przyzorskiego maj¹tku ziemskiego,
Pañstwowy Bank Rolny sprzeda³ 37 mieszkañcom Przyzorza ponad 180 ha
ziemi za ³¹czn¹ kwotê ponad 295 tys. z³. Dzia³kê o powierzchni 58,4 ha
wraz z zabudowaniami pofolwarcznymi, które stanowi³y tzw. o�rodek -
kupi³ Bronis³aw Urbañski z pobliskiej wsi Skórzewa za kwotê 154 tys. z³.
Natomiast dzia³kê ponadhektarow¹ (z budynkiem szkolnym) przekazano
nieodp³atnie gminie Sójki. W wyniku parcelacji folwarku przyzorskiego
w 1927 r. - z czê�ci Kolonii Przyzórz utworzono wie� D¹bkowice. Pañ-
stwowy Bank Rolny sprzeda³ 31 mieszkañcom tej wsi ponad 274 ha ziemi
za ³¹czn¹ kwotê ponad 480 tys. z³.
W latach dwudziestych i trzydziestych ubieg³ego wieku reprezentantami
Przyzorza w sk³adzie Rady Gminy Sójki byli: Stefan Sobczyk i Adam
Wo�niak. Po zjednoczeniu ruchu ludowego w 1931 r. oraz utworzeniu
Stronnictwa Ludowego - do jego czo³owych dzia³aczy na terenie powiatu
kutnowskiego nale¿a³ m.in. Wojciech Fuda³a z D¹bkowic (by³ cz³onkiem
Rady Gminnej w Sójkach i Sejmiku Powiatowego w Kutnie). Nale¿a³
tak¿e do rady doradczej premiera Wincentego Witosa. W 1936 r. zosta³
wybrany prezesem Zarz¹du Powiatowego Stronnictwa Ludowego w Kutnie.
W tym samym czasie w Przyzorzu dzia³a³a dru¿yna Zwi¹zku Strzeleckiego,
której za³o¿ycielem i dowódc¹ by³ miejscowy ko³odziej W³adys³aw Gajda,
kapral rezerwy 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. ksiêcia Józefa Ponia-
towskiego w Kutnie. Rozporz¹dzeniem wojewody warszawskiego z dnia
20 pa�dziernika 1933 r. ustalono ¿e gromadê Przyzórz stanowiæ bêd¹ wsie:
Augustynów i Przyzórz oraz folwark Przyzórz, natomiast wie� D¹bkowice

bêdzie stanowiæ sama gromadê D¹bkowice. W sk³ad gminy Sójki z sie-
dzib¹ w Strzelcach, poza w/w wesz³y jeszcze nastêpuj¹ce gromady: Alek-
sandrów, Bociany, Chrosno, Dêbina, D³ugo³êka, G³ogowiec, Karolew,
Klonowiec, Komadzyn, Kozia Góra, Marianów, Muchnice, Muchnice
Nowe, Muchnów, Niedrzaków,  Niedrzew, Raciborów, Sójki, Siemianów,
Strzelce, Wierzbie, Wierzbie Nowe, Wieszczyce, Wola Raciborowska,
Zgórze i ¯urawieniec. Z dniem 1 kwietnia 1939 r. powiat kutnowski
znalaz³ siê w granicach woj. ³ódzkiego. W okresie okupacji hitlerowskiej
teren ca³ego przedwojennego powiatu kutnowskiego w tym gromady:
Przyzórz i D¹bkowice, znalaz³y siê w rejencji inowroc³awskiej okrêgu
poznañskiego, nazwanego pó�niej Krajem Warty (Reichsgau Wartheland)
oraz zosta³y wcielone do III Rzeszy Niemieckiej. Niedaleko wsi Przyzórz
- w okolicach Pleckiej D¹browy - przebiega³a granica III Rzeszy z Gene-
ralnym Gubernatorstwem. W Kutnie ustanowiono urz¹d landrata, bêd¹cy
niemieckim odpowiednikiem starosty powiatu, a w gminie Sójki z siedzib¹
w Strzelcach utworzono urz¹d komisarza, bêd¹cy odpowiednikiem wójta
gminy. Czê�æ mieszkañców Przyzorza i D¹bkowic objê³y wysiedlenia.
W 1941 r. z wsi Przyzórz wysiedlono ogó³em 41 osób  z 8 rodzin, natomiast
z wsi D¹bkowice - ogó³em 36 osób z 6 rodzin. Wiêkszo�æ z nich zosta³a
wywieziona w g³¹b III Rzeszy. Na ich miejsce sprowadzono osadników
niemieckich z Wo³ynia. W II po³owie stycznia 1945 r. nast¹pi³o wyzwo-
lenie powiatu kutnowskiego spod okupacji hitlerowskiej przez wojska
radzieckie I Frontu Bia³oruskiego, za którymi wkroczy³y oddzia³y II Armii
Wojska Polskiego. Niezw³ocznie przyst¹piono do organizacji terenowych
w³adz administracyjnych na terenie powiatu kutnowskiego, w tym i na
terenie gminy Sójki z siedzib¹ w Strzelcach. Przewodnicz¹cym Gminnej
Rady Narodowej w Sójkach wybrano Józefa Lipskiego ze Zgórza, jego
zastêpc¹ - Stefana Jó�wiaka z Przyzorza, a przewodnicz¹cym Zarz¹du
Gminy Sójki (wójtem) - Wac³awa Mitrusa  z Koziej Góry, jego zastêpc¹
(podwójcim) - Wojciecha Fuda³ê z D¹bkowic. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e
Wojciech Fuda³a zosta³ tak¿e wybrany radnym Powiatowej Rady Naro-
dowej w Kutnie. Dokonano te¿ wyborów so³tysów. So³tysem gromady
Przyzórz zosta³ Stefan Jó�wiak, podso³tysem - Bernard Galicki, natomiast
so³tysem gromady D¹bkowice - Jan Fr¹tczak, a podso³tysem - Józef
Michalski. Wkrótce wznowi³a swoj¹ dzia³alno�æ szko³a w Przyzorzu.
W ramach realizacji dekretu o reformie rolnej z 1944 r. rozparcelowaniu
uleg³ tzw. o�rodek - przyzorski maj¹tek ziemski (o pow. 58,4 ha), który
do wybuchu II wojny �wiatowej by³ w³asno�ci¹ Bronis³awa Urbañskiego.
Na terenie tej resztówki znajdowa³y siê: dom mieszkalny z kamienia, kryty
dachówk¹, czworak murowany, kryty dachówk¹, obora, chlew i spichlerz.
Obok domu by³ sad oraz 4 stawy.
W latach 1945-1954 radnymi Gminnej Rady Narodowej w Sójkach z s.
w Strzelcach byli: Stefan Jó�wiak, Stefan Sobczyk i W³adys³aw �nieæ
(z Przyzorza) oraz Wojciech Fuda³a i Miko³aj Hryciuk (z D¹bkowic). Roz-
porz¹dzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 10 wrze�nia 1953 r. w spra-
wie zmiany nazw niektórych gmin w województwie ³ódzkim - z dniem
21 wrze�nia 1953 r. zmieniono nazwê gminy Sójki na Strzelce. W 1948 r.
wybrano nowych so³tysów: w Przyzorzu - W³adys³awa �niecia, natomiast
w D¹bkowicach - Franciszka Pietrzaka. W tym¿e 1948 r. w D¹bkowicach
(na dzia³ce przekazanej przez Wac³awa Olejniczaka) wzniesiono drew-
niany budynek, który przez ponad 30 lat stanowi³ siedzibê Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Przyzorzu - a¿ do wybudowania nowego budynku
murowanego.
W dniu 1 stycznia 1950 r. - wg danych Narodowego Spisu Ludno�ci -
w Przyzorzu w 52 mieszkaniach zamieszkiwa³o ogó³em 265 osób, natomiast
w D¹bkowicach w 31 mieszkaniach - 155 osób. W tym czasie Przyzórz
obejmowa³ obszar 350,04 ha, na którym funkcjonowa³y 63 indywidualne
gospodarstwa rolne. Natomiast D¹bkowice obejmowa³y obszar 292,75 ha,
na którym prowadzi³o swoj¹ dzia³alno�æ 39 gospodarstw rolnych. Zgodnie
z ustaw¹ z dnia 25 wrze�nia 1954 r. o reformie podzia³u administracyjnego
wsi i powo³aniu gromadzkich rad narodowych, uchwa³¹ nr 30/54 z dnia
4 pa�dziernika 1954 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w £odzi w sprawie
podzia³u na 36 nowych gromad powiatu kutnowskiego - powo³ano m.in.
gromadê Przyzórz. Tym samym wie� Przyzórz jako siedziba w³adz nowo
powo³anej gromady zyska³a na znaczeniu. Nowo powo³ana gromada Przyzórz
obejmowa³a obszar dotychczasowych gromad: D¹bkowice, D³ugo³êka
(wraz z Koloni¹ ̄ abieniec i osad¹ cegielnian¹ Glinice) oraz Przyzórz (wraz
z Augustynowem) - z dotychczasowej gminy Strzelce, Jaworzyna, Pobórz
(z Koloni¹ Skar¿yn i Feliksowem) oraz Skar¿ynek - z dotychczasowej
gminy Oporów, a tak¿e wie� Mariankê - z dotychczasowej gromady Raj,
gminy Oporów. Ogólny obszar gromady przyzorskiej wynosi³ ok. 2.300 ha
oraz obejmowa³ 360 indywidualnych gospodarstw rolnych, jak równie¿
Rolnicz¹ Spó³dzielniê Produkcyjn¹ w D³ugo³êce i Rolnicze Zrzeszenie
Spó³dzielcze �Zielony Sztandar� w D¹bkowicach. Na terenie tej gromady
mieszka³o wtedy ogó³em 1.514 osób, przy czym w Przyzorzu obszar 352 ha
zamieszkiwa³y 254 osoby, natomiast w D¹bkowicach - na obszarze 298 ha
mieszka³o 171 osób. Wybrano pierwszy sk³ad 15-osobowej Gromadzkiej
Rady Narodowej w Przyzorzu. Przewodnicz¹cym GRN i jej Prezydium
zosta³ wybrany Stefan Jó�wiak z Przyzorza, jego z-c¹ - Ryszard Piwoñski
z Poborza, sekretarzem - Jan Wypyszyñski z Przyzorza, a cz³onkami jej
Prezydium zostali: Stanis³aw Rybiñski i W³adys³aw �nieæ - z Przyzorza.
Wkrótce otwarto bibliotekê gromadzk¹, któr¹ prowadzi³ Boles³aw Roko-
szewski oraz uruchomiono sklep Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej,
w którym sprzedawa³ Gabriel £ykowski. W 1956 r. uruchomiono po³¹-
czenie autobusowe miêdzy Przyzorzem a Kutnem. W okresie istnienia
gromady Przyzórz (w latach 1955-1968) przewodnicz¹cymi GRN i jej
Prezydium byli kolejno: Stefan Jó�wiak z Przyzorza, Ryszard Piwoñski
z Poborza, Micha³ Michalak z D³ugo³êki oraz Zbigniew B³ocki z Muchnic,
cz³onkami Prezydium GRN za� byli: Stanis³aw Rybiñski i W³adys³aw �nieæ
z Przyzorza, Stanis³aw Ja¿d¿yk z D³ugo³êki, Boles³aw Skonieczny z Jawo-
rzyny oraz Eugeniusz �nieæ z Przyzorza. Sekretarzami GRN i jej Prezy-
dium byli kolejno: Jan Wypyszyñski, Henryk Pilarski i Eugeniusz �nieæ
z Przyzorza, Wincenty Wilczyñski z Kutna, Jerzy Rokoszewski z D¹bkowic,
Marian Starczewski z D³ugo³êki oraz El¿bieta Pruszkowska z Poborza.
Radnymi GRN w Przyzorzu - reprezentantami Przyzorza w tym okresie
byli kolejno: Stefan Jó�wiak, Jan Wypyszyñski, W³adys³aw �nieæ, Sabina
£ykowska, Stanis³aw Rybiñski, Eugeniusz �nieæ, Bernard Galicki, Fran-
ciszek Pilarski, Wac³awa Ciesielska, Stanis³awa Lesyng i Krystyna
Miszewska. Natomiast D¹bkowice w GRN w Przyzorzu reprezentowali
kolejno: Józef Rokoszewski, Zbigniew B³ocki i Stanis³aw Starczewski.

Kutno - Przyzórz, czerwiec 2019 r. Opracowa³ Jerzy Olejnik

Prze¿yjmy to jeszcze raz

100 LAT OSP PRZYZÓRZ
(ci¹g dalszy ze strony 10)

REDAKCJA PŻK PRZEPRASZA!
W numerze 13/507 z 02.07.2019 r. w tek�cie �STRA¯ACKIE
STULECIE� pojawi³y siê nie�cis³o�ci, które niniejszym prostu-
jemy. Artyku³ powinien brzmieæ:
�Niedziela 30 czerwca 2019 r. to dla druhów z Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Przyzorzu dzieñ szczególny, w którym uroczy�cie
�wiêtowano 100-lecie tego Stowarzyszenia. Na placu, przy przy-
zorskiej remizie, zgromadzili siê stra¿acy, w�ród których poczet
flagowy miejscowej OSP stanowili druhowie: Adrian Przybysz,
Bart³omiej Rutkowski i £ukasz Zgierski, a poczet sztandarowy
- Adam Kozanecki, Tomasz Wasilewski i Kamil Zawadzki. Uro-
czysto�ci rozpoczê³a orkiestra dêta OSP w Kutnie z kapelmistrzem
Wies³awem Kowalskim. Dowódc¹ uroczysto�ci by³ Bogus³aw
Rolewski, a oficjalnego otwarcia imprezy dokona³ prezes OSP
w Przyzorzu � £ukasz Ciesielski. Zarys stuletniej historii Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej przedstawi³a druhna Magdalena Zgierska.
G³ówn¹ czê�ci¹ tych uroczysto�ci by³a dekoracja sztandaru OSP
w Przyzorzu Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP RP nadanym przez
Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP, której dokona³
druh Ryszard Szmaja w imieniu prezesa Waldemara Pawlaka,
w asy�cie prezesa OSP w Przyzorzu druha £ukasza Ciesielskiego.
Z kolei prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP
w Strzelcach Marian Adamusiak odczyta³ uchwa³y Prezydium
Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP w £odzi, Zarz¹du
Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Kutnie oraz Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego OSP RP w Strzelcach o nadaniu medali
i odznak Zwi¹zku. Aktu dekoracji dokonali: druh Jacek Chudy,
reprezentuj¹cy prezesa Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku
OSP RP w £odzi druha Jana Rysia, prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP w Kutnie druh Jakub �witkiewicz
oraz prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP
w Strzelcach druh Marian Adamusiak. Z³otym Medalem �Za
zas³ugi dla po¿arnictwa� uhonorowano Miros³awa Jagie³³ê
i Jerzego Rokoszewskiego; Br¹zowym Medalem �Za zas³ugi dla
po¿arnictwa� - Damiana Jab³oñskiego, Magdalenê Zgiersk¹,
Bart³omieja Rutkowskiego, £ukasza Zgierskiego, Tomasza Wasi-
lewskiego i Kamila Zawadzkiego. Odznakê �Stra¿ak Wzorowy�
otrzymali: Aleksandra Basiñska, Maria Basiñska, Ilona Chmielecka,
Marcin Pro�niewski, Aleksandra Sobczyk i Magdalena Zawadzka,
a odznaczeniem �Za wys³ugê lat� uhonorowano 25 druhen i dru-
hów. Uczestnicy imprezy byli równie¿ �wiadkami ods³oniêcia oraz
po�wiêcenia tablicy pami¹tkowej upamiêtniaj¹cej 100-lecie dzia-
³alno�ci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Przyzorzu, ufundowanej
przez mieszkañców so³ectw - Przyzórz i D¹bkowice. Jej ods³o-
niêcia dokonali: Honorowy Prezes OSP w Przyzorzu druh Jan
Wójcikowski w asy�cie so³tysów so³ectw: Przyzórz � Ma³gorzaty
Basiñskiej oraz D¹bkowice - Karoliny Leszczyñskiej. Natomiast
po�wiêcenia tablicy dokona³ proboszcz parafii Trêbki ksi¹dz
Dariusz Lichman i ksi¹dz Piotr Kalisiak, Powiatowy Kapelan
Stra¿aków w Kutnie. Po krótkim koncercie odby³ siê piknik
stra¿acki.    /Foto: Adam Buczyñski/
(Artyku³ sponsorowany przez Radê Gminy Strzelce i wójta
Tomasza Grabowskiego)�
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm, stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam nieruchomo�æ z dzia³k¹
o pow. 2000 m2 w Kutnie, ul. Krzy-
wa 93. Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
39 tys. Tel. 504-671-345
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1328 m2, nowe osiedle Raciborów.
Tel. 501-516-275
Sprzedam lub wynajmê kiosk nr 1
na placu handlowym �Manhattan�
przy ulicy Podrzecznej. Tel. 694-
422-508
Sprzedam 2 ha w Leszczynku. Tel.
605-830-684
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235

Parafialnym w Kutnie. Tel. 692-
940-348
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam 1 ha ziemi rolnej i 0,86 ha
pod zabudowê. Nowa Wie�
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam tanio ma³e dzia³ki rolne
poza Kutnem lub zamieniê na ma-
szyny ma³e. Tel. 603-036-582
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ nr 21,
342 m2 ogrody �Meliorant�, ul.
Wodna. Tel. 721-123-271

Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717
Wynajmê lokal handlowo-us³ugowy
o pow. 15 m2 w Kutnie ul. Królew-
ska 13, wej�cie z ulicy, wszystkie
media. Tel. 607-636-282
Sprzedam posiad³o�æ 1 ha w Kutnie.
Tel. 510-441-170, 607-088-950
Sprzedam dom o pow. 160 m2,
dzia³ka 900 m2 (osiedle obok Lidla).
Tel. 507-707-409
Sprzedam u¿ywany piec olejowy
Buderus Logano GM5 ze zbiorni-
kiem 1600 l. Tel. 507-707-409
Przetaczanie tarcz i bêbnów
hamulcowych. Tel. 604-140-241
Sprzedam piec CO (ekogroszek)
z podajnikiem, stan b. dobry, pow.
ogrzewania 200 m2, cena 2300 z³.
Tel. 796-912-085
Sprzedam pole uprawne 4 ha,
Go³êbiew Stary. Tel. 783-941-932
Wynajmê mieszkanie w Kutnie ul.
Ko³³ataja, 32 m2, parter, umeblowane
(pokój, kuchnia, ³azienka). Tel.
605-997-353
Sprzedam mieszkanie w³asno�cio-
we w Kutnie 48 m2, W-skie Przed-
mie�cie. Tel. 509-109-830
Sprzedam Audi A4 1,8 (1996 r.),
benzyna, stan b. dobry. Tel. 663-
495-985
Sprzedam ma³y �rutownik, kamienie,
bronê posiewn¹, siewnik 15. Tel.
536-599-047
Wynajmê mieszkanie w centrum
Kutna 38 m2, umeblowane, dla firmy.
Tel. (24) 356-90-87
Pasieka �U Stanis³awa� poleca
Apiterapiê Ulow¹. Kutno, ul. Ko-
smonautów 19, tel. 667-400-606,
785-308-476
Zatrudniê do opieki nad osob¹
starsz¹, mo¿liwo�æ sta³ego zamiesz-
kania. Tel. 664-184-444

KRYCIE PAPĄ
zgrzewalną, malowanie

farbą, smarowanie dachów

781−310−433

Wystawa w KDK zosta³a zorganizowana z okazji 15-lecia kutnow-
skiego MOSiR-u. Otworzy³ j¹ dyrektor Pawe³ �lêzak w asy�cie wice-
prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Wdowiaka.

CIEKAWA EKSPOZYCJA

Wernisa¿ fotograficznie uj¹³ Andrzej Bieñkowski, a wystawa bêdzie
czynna w KDK do 22 lipca br.       /J.M.P./

W Kutnowskim Domu Kultury odby³ siê wernisa¿ wyj¹tkowej wystawy
prezentuj¹cej 100 koszulek, bluz reprezentantów Polski w ró¿nych
dyscyplinach sportowych na 100-lecie odzyskania niepodleg³o�ci przez
nasz kraj. Jej uzupe³nieniem jest ksi¹¿ka Zbigniewa Paw³owskiego
�Z or³em na chwa³ê Rzeczpospolitej�. Dodajmy, ¿e ta swoista publi-
kacja Zbyszka, którego mam przyjemno�æ dobrze znaæ, jest ca³kiem
odmienna od jego poprzednich 13, bowiem dokumentuje wieloletni¹
pasjê autora - kolekcjonowanie sportowych trykotów.
Zbyszek Paw³owski (r. 1959) to absolwent AWF we Wroc³awiu,
trener pi³ki no¿nej, nauczyciel wychowania fizycznego, dzia³acz i or-
ganizator wielu imprez sportowych. Zajmuje siê badaniem historii
sportu na Mazowszu. Wspó³pracuje ze s³ynnym, hiszpañskim klubem
FC Barcelona.

Honorowymi go�æmi byli znani, cenieni sportowcy nie tylko w Polsce:
Marek Dziuba - by³y pi³karz £KS £ód�, Widzew £ód�, w reprezentacji
Polski rozegra³ 53 mecze (w 14 by³ kapitanem zespo³u), br¹zowy
medalista mistrzostw Europy Espana 82; Wojciech Jankowski - wio-
�larz, olimpijczyk, trener. Jako zawodnik uczestniczy³  w Igrzyskach
w Seulu (1988), br¹zowy medalista Igrzysk w Barcelonie (1992)
i Atlancie (1996). By³ trenerem na Olimpiadach: Sydney (2000), Ateny
(2004), Pekin (2008), Londyn (2012).

Nie ma miejsca dla nietrze�wych
Policjant w czasie wolnym od s³u¿by zatrzyma³ nietrze�wego kierowcê
ci¹gnika marki Lamborghini. Policjantem jest siê nie tylko w trakcie s³u¿by,
ale równie¿ poza ni¹. Doskona³ym przyk³adem na potwierdzenie tych s³ów
jest postawa funkcjonariusza Zespo³u Dy¿urnych Komendy Powiatowej
Policji w Kutnie, który w czasie wolnym od s³u¿by zatrzyma³ pijanego
kierowcê. Do zatrzymania dosz³o 9 lipca w miejscowo�ci Wiewiórz, gm.
Bedlno. Policjant, który na co dzieñ pe³ni s³u¿bê w Zespole Dy¿urnych
Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, w czasie wolnym od s³u¿by,
jad¹c swoim pojazdem, zauwa¿y³ jad¹cy od miejscowo�ci Tomczyce ci¹-
gnik rolniczy marki Lamborgini. Zainteresowanie funkcjonariusza wzbu-
dzi³ fakt, i¿ tego dnia rozmawia³ z kieruj¹cym wyczuwaj¹c od niego siln¹
woñ alkoholu z ust. Ci¹gnik porusza³ siê po drodze publicznej w terenie
zabudowanym, w zwi¹zku z czym funkcjonariusz zjecha³ swoim pojaz-
dem na pobocze. Wysiad³ i da³ kieruj¹cemu ci¹gnikiem sygna³ rêk¹, by
siê zatrzyma³. Po kilku metrach ci¹gnik siê zatrzyma³. Policjant potwierdzi³
swoje przypuszczenia co do stanu trze�wo�ci mê¿czyzny. Funkcjonariusz
nadal wyczuwa³ siln¹ woñ alkoholu z ust kieruj¹cego, wezwa³ na miejsce
patrol policji, który go zbada³ pod k¹tem zawarto�ci alkoholu w organi-
zmie. Mê¿czyzna mia³ ponad 1,5 promila. Kieruj¹cy 44-letni mê¿czyzna
odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrze�wo�ci. Grozi za to do
2 lat pozbawienia wolno�ci oraz utrata prawa jazdy. Pamiêtajmy, ¿e dla
tych kierowców, którzy je¿d¿¹ w stanie nietrze�wo�ci albo w stanie po
u¿yciu alkoholu, nie powinno byæ miejsca na naszych drogach.

Wpadli z miedzianym ³upem
Kutnowscy policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego, w trakcie kontroli
pojazdu, ujawnili pochodz¹ce z kradzie¿y uzwojenie. Funkcjonariusze
ustalili, ¿e miedziany ³up pochodzi z transformatora olejowo-rdzeniowego.
Do policyjnego aresztu trafi³ 43-latek i jego o trzy lata starszy wspólnik.
Za kradzie¿ grozi kara do 5 lat pozbawienia wolno�ci. W nocy z 3/4 lipca,
podczas kontroli drogowej w miejscowo�ci Bedlno w pow. Kutnowskim,
funkcjonariusze Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kutnie, ujawnili w baga¿niku Opla Astry niecodzienne przedmioty,
a konkretnie 3 sztuki uzwojenia miedzianego transformatora olejowo-rdze-
niowego. Wzbudzi³o to zainteresowanie funkcjonariuszy. Kieruj¹cy
pojazdem jak i pasa¿er zachowywali siê nerwowo, a rêce mieli brudne od
oleju. Podczas rozmowy z nimi policjanci ustalili, ¿e uzwojenie miedziane
pochodzi z transformatora olejowo-rdzeniowego, a przy wspó³pracy
z referentem Komendy Powiatowej Policji w Kutnie ustalono dok³adne
miejsce kradzie¿y. Zatrzymano dwóch mê¿czyzn , 43-letniego kieruj¹cego
oraz 46-letniego pasa¿era - mieszkañców powiatu kutnowskiego. Podej-
rzewani us³yszeli zarzut kradzie¿y, za który grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolno�ci. Trwa szacowanie strat.

Pamiêtaj o bezpieczeñstwie nad wod¹!
Nad wod¹ liczy siê wzmo¿ona uwaga, ostro¿no�æ i przezorno�æ wypo-
czywaj¹cych oraz przebywaj¹cych nad ni¹ osób doros³ych, dzieci i m³o-
dzie¿y. Przecenianie w³asnych mo¿liwo�ci podczas k¹pieli i brak nale¿ytej
opieki nad dzieæmi mog¹ byæ tragiczne w skutkach. S³aba wyobra�nia
i brawura s¹ w stanie doprowadziæ do tragedii ca³ych rodzin. Od pocz¹tku
czerwca na terenie ca³ej Polski utonê³y ju¿ 92 osoby. Policja ca³y czas

apeluje o rozwagê podczas letniego wypoczynku nad wod¹. Najczêstszymi
przyczynami utoniêæ s¹: brak umiejêtno�ci p³ywania; brawura, przece-
nianie swoich si³ i umiejêtno�ci p³ywackich; p³ywanie w stanie nietrze�-
wym. Alkohol powoduje zaburzenia zmys³u, równowagi i orientacji;
niedocenianie niebezpieczeñstwa w wodzie; p³ywanie w miejscach
zabronionych; skoki �na g³ówkê� do wody w nieznanym miejscu.

Zasady bezpiecznej k¹pieli!
1. P³ywaj tylko w miejscach strze¿onych, czyli tam gdzie jest ratownik
wodny. Bardzo lekkomy�lne jest p³ywanie w miejscach, gdzie k¹piel jest
zakazana. Informuj¹ o tym znaki i tablice. Na k¹pieliskach strze¿onych
znajdziemy równie¿ dwa rodzaje flag: bia³¹ i czerwon¹. Je�li jest wywie-
szona bia³a flaga, wówczas k¹piel jest dozwolona. Flaga czerwona oznacza
zakaz k¹pieli w danym miejscu. Nie wolno te¿ p³ywaæ na odcinkach szla-
ków ¿eglugowych oraz w pobli¿u urz¹dzeñ i budowli wodnych. 2. Zapoznaj
siê i zawsze przestrzegaj regulamin k¹pieliska, na którym przebywasz.
Stosuj siê do uwag i zaleceñ ratownika. 3. Nie p³ywaj w wodzie o tempe-
raturze poni¿ej 14 stopni. 4. Nie p³ywaj w czasie burzy, mg³y oraz gdy
wieje porywisty wiatr. 5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wej�ciem
do wody ochlap ni¹ klatkê piersiow¹, szyjê, g³owê, aby unikn¹æ wstrz¹su
termicznego. 6. Nie p³ywaj w miejscach, gdzie jest du¿o wodorostów lub
wiesz, ¿e wystêpuj¹ zawirowania wody lub zimne pr¹dy. P³ywaj w miej-
scach dobrze Ci znanych. 7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
Mo¿e siê to skoñczyæ �mierci¹ lub kalectwem. Absolutnie zabronione s¹
w takich miejscach skoki �na g³ówkê�. 8. Nie baw siê w przytapianie
innych osób korzystaj¹cych z wody, spychanie do wody z pomostów,
z materacy. 9. Pamiêtaj, ¿e materac dmuchany nie s³u¿y do wyp³ywania
na g³êbok¹ wodê, podobnie jak i nadmuchiwane ko³o. 10. Nigdy nie p³ywaj
po spo¿yciu alkoholu. Nie wolno równie¿ ³¹czyæ alkoholu z uprawianiem
sportów wodnych. 11. K¹pi¹c siê na k¹pieliskach zwracaj uwagê na osoby
obok nas. Mo¿e siê okazaæ, ¿e kto� bêdzie potrzebowa³ Twojej pomocy.
Je¿eli bêdziesz w stanie mu pomóc to uczyñ to, ale w granicach swoich
mo¿liwo�ci. Je¿eli nie bêdziesz siê czu³ na si³ach, to zawiadom w³a�ciwe
s³u¿by oraz inne osoby. 12. Nie przystêpuj do p³ywania na czczo - wzmo-
¿ona przemiana materii os³abia Twój organizm. 13. Nie p³ywaj równie¿
bezpo�rednio po posi³ku - zimna woda mo¿e doprowadziæ do bolesnego
skurczu ¿o³¹dka, co mo¿e ponie�æ za sob¹ bardzo powa¿ne konsekwencje.
14. Nie przeceniaj swoich umiejêtno�ci p³ywackich. Je¿eli chcesz wybraæ
siê na d³u¿sz¹ trasê p³ywack¹, p³yñ asekurowany przez ³ód�. 15. Po k¹-
pieli nie jest wskazany du¿y wysi³ek fizyczny. Nie przebywaj w wodzie
zbyt d³ugo ani te¿ nie wchod� do niej po zbyt krótkiej przerwie. 16. Inten-
sywny wysi³ek wzmaga ³aknienie i dlatego po ukoñczeniu p³ywania nale¿y
co� zje�æ. Dzieci powinny zje�æ obowi¹zkowo lekki posi³ek. 17. Nie wy-
p³ywaj za daleko od brzegu po zapadniêciu zmroku. P³ywanie po zacho-
dzie s³oñca jest niebezpieczne. 18. Nale¿y szybko wyj�æ z wody, gdy
odczuwasz zmêczenie lub dozna³e� skurczu miê�ni. Pamiêtaj o numerach
alarmowych! WOPR � Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: dla
telefonów komórkowych: 601-100-100, dla telefonów stacjonarnych:
0 601-100-100, ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112. Pamiêtajmy, ¿e
bezpieczna k¹piel to zdrowie i ¿ycie nasze oraz najbli¿szych, i zale¿y
czêsto od nas samych!
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Micha³ Papiewski

Pi³ka no¿na

Lekkoatletyka

Lekkoatleci Uczniowskiego Klubu Sportowego �Dziewi¹tka� w Kutnie
zakoñczyli udzia³ w zawodach w pierwszej czê�ci letniego sezonu starto-
wego. Teraz przed nimi chwila wytchnienia i przygotowanie do drugiej
czê�ci sezonu. Inna droga przygotowañ przed naszym kulomiotem,
juniorem m³odszym Filipem Górecznym, który w ramach przygotowañ
do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Poznaniu przebywa na obozie
Zaplecza Kadry Narodowej w Bydgoszczy.
- Mimo pi¹tego wyniku (14,17 m w pchniêciu kul¹ 5 kg) w Polsce w  swoim
roczniku, Filip nie mo¿e byæ ju¿ pewny awansu do fina³u mistrzostw kraju
(Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y). Pe³na lista zakwalifikowanych
zawodników w kategorii juniora m³odszego (zawodnicy z rocznika naszego
zawodnika i o rok starsi) bêdzie znana po weryfikacji wyników z ca³ej
Polski. Jednak zak³adamy optymistyczny wariant i nasz zawodnik wraz
z ekip¹ wojewódzk¹ trenuje na obozie w Bydgoszczy � powiedzia³ trener
zawodnika Jacek Kud³a.
Bardzo mi³o pierwsza czê�æ sezonu startowego zakoñczy³a siê dla m³o-
dzików �Dziewi¹tki�, z których czwórka w uznaniu osi¹gniêtych wyni-
ków zosta³a powo³ana do Kadry Województwa M³odzików: Przemys³aw
Gajewski � mistrz województwa w pchniêciu kul¹ (5 kg) z rekordem
¿yciowym 12,38 (11 wynik w kraju) i wicemistrz województwa w sztafecie
4x100 m; Micha³ Michalak � wicemistrz województwa w skoku wzwy¿
z rekordem ¿yciowym 170 cm (14 wynik w kraju) i wicemistrz woje-
wództwa w sztafecie 4x100 m; Julia Tuliñska � wicemistrzyni województwa
w biegu na 200 m pp³. z rekordem ¿yciowym 32,27 (22 wynik w kraju)
i czwarta w mistrzostwach województwa w biegu na 80 m pp³.; Kornel
Grzelak � wicemistrz województwa w sztafecie 4x100 m i pi¹ty w pchniêciu
kul¹ (5 kg) z rekordem ¿yciowym 10,18 m.
- Du¿e osi¹gniêcie naszych m³odzików. Czwórka kadrowiczów to zawod-
nicy z niewielkim sta¿em treningowym, rozpoczynaj¹cy swoja przygodê
z wyczynow¹  lekkoatletyk¹, a Julka dodatkowo jest rocznikowo m³odsza
w kategorii m³odzika � skomentowa³ trener Jacek Kud³a.
Do poziomu starszych dostosowa³y siê najm³odsi lekkoatleci UKS-u
w kategorii dziewczêta i ch³opcy starsi i m³odsi (klasy IV-VI), którzy
bardzo dobrze zaprezentowali siê w Finale Ogólnopolskim �Czwartków
Lekkoatletycznych� w £odzi: Agnieszka Bryszewska � zwyciê¿czyni
w konkursie skoku w dal, w kategorii klas pi¹tych z wynikiem 5,01 m
(odbicie ze strefy); Julia Karasiewicz � 6 miejsce w konkursie skoku
wzwy¿, w kategorii klas czwartych  z wynikiem 125 cm; Igor Frydrysiak
� 6 miejsce  w kategorii klas pi¹tych, w biegu na 1000 m z wynikiem
3;17,86 min.; Daniel Paw³owski � 7 miejsce w konkursie skoku wzwy¿,
w kategorii klas pi¹tych z wynikiem 135 cm; Sandra Ga³aj � 9 miejsce
w konkursie skoku wzwy¿, w kategorii klas pi¹tych z wynikiem 130 cm;
Aleksandra Gajewska � 10 miejsce w konkursie pchniêcia kul¹ (2 kg),
w kategorii klas szóstych (Ola by³a o rok m³odsza) z wynikiem 7,56 m.
- Bardzo dobre wyniki naszych najm³odszych finalistów. Oprócz wymie-
nionych, którzy wywalczyli miejsca w�ród najlepszych dziesi¹tek w kraju
w poszczególnych konkurencjach jest jeszcze wiêksza grupa m³odych lek-
koatletów, którym ta sztuka nie uda³a siê w tym roku. Wierzê, ¿e pod okiem
m³odych trenerów Marcina Kacprzaka i Sebastiana Lipca zaatakuj¹ za
rok pozycje liderów � podsumowa³ trener Jacek Kud³a.

PODSUMOWANIE...

29 czerwca zadebiutowa³a w rozgrywkach ogólnopolskich klasa rekon-
struktorów historii polskiego futbolu okresu miêdzywojennego. Na
Stadionie Miejskim, dawnej �Kutnowianki�, spotka³y siê zespo³y WKS 37 PP
i WKS �Grodno� Kozienice. Wygra³a dru¿yna trenera Micha³a Lebiedo-
wicza (eks radny Rady Miasta Kutna) 3:1 (2:1) po golach: Tomasza Kar-
czewskiego z karnego, Konrada Lebiedowicza i samobójczym strzale
go�ci. Zawodnicy grali w strojach z okresu dwudziestolecia, a projekt
tego wydarzenia - o wymowie historyczno-patriotycznej - wspar³ prezy-
dent miasta Kutna. Nastêpny mecz mistrzowski team WKS 37 PP Kutno
zagra na dawnej �Kutnowiance� 20.07 o godz. 16:00 z zespo³em WKS 10 PP
£owicz. Wstêp bezp³atny.

RETRO LIGA

Kolarstwo

Przez piêæ dni rozgrywany by³ 30 Miêdzynarodowy Wy�cig Solidarno�ci
i Olimpijczyków. Trasa tegorocznego touru prowadzi³a z £odzi do Krosna.
120 kolarzy z 19 dru¿yn (12 zagranicznych) przejecha³o V etapów na
terenie 4 województw: ³ódzkiego, �wiêtokrzyskiego, mazowieckiego
i podkarpackiego. Pokonali 888,3 km. W regionie ³ódzkim by³y dwa etapy:
najd³u¿szy (199 km) z £odzi do Sieradza i ze Zgierza do Kutna. Kutnow-
ski etap mia³ 154 km i prowadzi³ ze Zgierza przez Ozorków i £êczycê
(lotne finisze), Pi¹tek (specjalna premia - miejsce urodzin Mieczys³awa
Nowickiego, dwukrotnego medalisty olimpijskiego z Montrealu w kolar-
stwie - 1976 r.), ¯ychlin (lotny finisz). W Kutnie linia mety znajdowa³a
siê na ulicy 29 Listopada, a kolarze zanim dojechali do niej musieli pokonaæ
cztery piêciokilometrowe okr¹¿enia ulicami Miasta Ró¿.

ETAP W KUTNIE

Z 9-osobowej ucieczki najlepiej finiszowa³ Estoñczyk Norman Vahtra
z grupy Cycling Tartu. Drugi by³ Holender Jason van Dalen (Metec TKH),
a trzeci Patryk Stosz (CCC Development). W�ród dopinguj¹cych kolarzy
by³ tak¿e z³oty medalista w je�dzie szybkiej na lodzie Zbigniew Bródka
(Soczi 2014), mieszkaniec Ziemi £owickiej.

Lekkoatletyka

Rozegrano nastêpuj¹ce konkurencje: skok wzwy¿, 400 m p³, skok w dal,
400 m, 200 m, 100 m, 1500 m. Oto zwyciêzcy:
� 400 m: Saritaben (Indie) - 52,77 s, Rafa³ Ome³ko (Wroc³aw) - 45,81 s,
2. Jeevan (Indie) - 46,56 s;
� skok wzwy¿: Aneta Rydz (Radom) - 175 cm, 3. Michelle (Singapur)
- 166 cm, Patryk Nowicki (Opoczno) - 175 cm, 2. Micha³ Michalak (UKS
Dziewi¹tka Kutno, 15-latek) - 165 cm;
� 100 m: Ewa Ochocka (Wroc³aw) - 11,76 s, 4. Wannakit (Tajlandia)
- 11,98 s, Krzysztof Grze�kowiak (Poznañ) - 10,80 s;
� skok w dal: Magdalena ¯ebrowska (Bia³ystok) - 627 cm, Mateusz Jopek
(Wroc³aw) - 737 cm;
� 200 m: Hima Das (Indie) - 23,97 s, 2. Vismaya (Indie) - 24,06 s, 3. Ewa
Ochocka (Warszawa) - 24,64 s, Mohammed Anas (Indie) - 21,18 s,
2. Noah Tom (Indie) - 21,66 s;
� 400 m p³: Aleksandra Ja�wiñska (Katowice) - 59,6 s, Jabir (Indie)
- 50,21 s, 3. Jithin (Indie) - 52,26 s;
� 1500 m: Mariola Stasiewicz (Bia³a Podlaska) - 4.29,07 min., Kamil
Oleszek (Lublin) - 4.01.98 min.
Podczas tych bardzo udanych zawodów nagrodzono symboliczn¹ statuetk¹
12-letni¹ zawodniczkê UKS Dziewi¹tka Kutno Agnieszkê Bryszewsk¹
za zajêcie I miejsca (501 cm) w skoku w dal w fina³ach Ogólnopolskich
Czwartków LA, które s¹ nieoficjalnymi Mistrzostwami Polski Dzieci.
Agnieszka jest uczennic¹ SP nr 6 w Kutnie, a jej trenerem jest Jacek
Kud³a. Gratulujemy!
Uczestnicy, trenerzy i sêdziowie XV Mityngu o Ró¿ê Kutna podkre�lali
�wietne przygotowanie bie¿ni, skoczni przez organizatorów. To pracow-
nicy MOSiR-u Kutno: Mieczys³aw Sztonderski, Andrzej Królak, Jerzy
Szyszka.

MIĘDZYNARODOWA
„RÓŻA KUTNA”

Piêkna, jubileuszowa sceneria towarzyszy³a XV Mityngowi Królowej
Sportu zorganizowanemu przez MOSiR - te¿ 15-latka. By³y ró¿e, tuje
i okaza³e podium dla najlepszych. W tych presti¿owych - nie tylko dla
Kutna - zawodach, wchodz¹cych w sk³ad Pucharu Polski i bêd¹cych Grand
Prix PZLA, wziê³o udzia³ blisko 200 zawodników obojga p³ci z tak reno-
mowanych o�rodków lekkiej atletyki jak: Poznañ, Wroc³aw, P³ock,
Gdañsk, Gdynia, Szczecin, Olsztyn, Katowice, Kraków, £ód�, Wielicz-
ka, Radom, Warszawa, Lublin, Toruñ, Opole, Bia³ystok, Kielce, Pi³a, Byd-
goszcz, Gorzów Wlkp., Bia³a Podlaska, Ostrów Wlkp., Sieradz. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ dla mi³o�ników lekkiej atletyki by³ udzia³ zawodników
z Indii, Singapuru, Tajlandii.

Baseball

Na Stadionach Ma³ej Ligi w Kutnie rozgrywane s¹ miêdzynarodowe
zawody, z których zwyciêzcy �polec¹� do USA, aby walczyæ o tytu³ naj-
lepszych na �wiecie. Na obiektach im. Stana Musia³a i im. Edwarda Piszka
walczy³y - przy minimalnym zainteresowaniu mieszkañców Kutna - dru-
¿yny w kategorii 12-14 lat i grupy B (10-12 lat).
Od 19 do 27 lipca graæ bed¹ zespo³y grupy A (10-12 lat), a 19.07 o godz.
17:00 na placu Marsza³ka Pi³sudskiego rozpocznie siê Parada Ma³ej Ligi.

MISTRZOSTWA EUROPY I AFRYKI
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 508
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Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Stanis³aw Kurman (1900-1981)

Poziomo: A-1. Istota sprawy A-7. Miesi¹c maturzystów
B-9. Powierzchnia uprawna gruntu C-1.  Po³udniowo-ame-
rykañski ptak D-9. Magmowa ska³a wylewna E-1. Salono-
we zwierzê E-5. Sok z aloesu G-1. Warzywo na leczo I-1.
Stan w USA (najbogatszy rolniczo) I-6. Osobowy samo-
chód wojskowy lub farmerki J-9. W³oska pie�ñ religijna
K-1. �... ptaki� z repertuaru K. Proñko L-9. Przyl¹dek M-1.
Jednolite pod wzorem M-5. Bywaj¹ dokuczliwe latem.

Pionowo: 1-A. Z rodziny kunowatych 1-I. Si³a rozpêdu
2-E. Muza Anakronta 3-A. Mocne �ciêcie pi³ki tenisowej
3-I. Kalcynowane i palone 4-F. Przesiewacz piasku i ¿wiru
5-A. Za³oga ³odzi wios³owej 5-J. Restauracyjna karta dañ
6-E. Ubrany w liberiê 7-A. Niedobór kasowy 7-I. Rodzaj
szerokiego szala futrzanego 9-A. Czê�æ regionalnego stroju
�l¹skiego (kaftan) 9-I. Nosisz je zawsze z ty³u 11-A. Nazwa
niemieckiego dzia³a oblê¿niczego u¿ywanego w czasie
I wojny �wiatowej 11-I. Arogancja 13-A. Plucha 13-I. Rzadka
tkanina.     oprac: Jerzy Ka³u¿ka

Na Ziemi Kutnowskiej posadowionych jest kilka zbiorowisk le�nych.
Wiêkszo�æ z nich znajduje siê w pó³nocnej i zachodniej czê�ci naszego
powiatu. Ubogo jest na po³udniu, a le�na bieda wystêpuje na wschodniej
rubie¿y. Drzewostany u nas nie stanowi¹ monolitu, lecz mo¿emy spotkaæ
tutaj dêby, buki i so�niny - jak równie¿ podmok³e ³êgi z bardziej czy mniej
bujnym podszytem. Natura niestety posk¹pi³a nam lasów. Zatem - powin-
ni�my z sercem dbaæ o to co mamy!
Postarajmy siê wiêc przez pryzmat ci¹gu komunikacyjnego A1 obiektywnie
rozstrzygn¹æ dylemat, czy buduj¹c go chroniono kutnowsk¹ przyrodê.
Refleksji do artyku³u dostarczy³a nam podró¿ autostrad¹ �Bursztynow¹�
z £odzi do Kutna.
Wiemy, ¿e ze wzglêdu na krótki termin realizacji inwestycji spieszono
siê. Dlatego te¿ popatrzmy jak w M³ogoszynie obeszli siê wykonawcy
z Obszarem Natura 2000 Pradoliny Bzury i Neru.
Obiektywnie trzeba jednak przyznaæ, ¿e mog³o byæ gorzej. Jezdnia
niewielkim ³ukiem i gór¹ (umo¿liwiaj¹c swobodne przemieszczanie siê
zwierz¹t) przechodzi przez po³udniowy kraniec lasu i rzekê. Z okien
samochodu nie widaæ nadmiernych ciêæ w drzewostanie (od strony lasu
brak jednak ekranu akustycznego). Niezachwyceni pojed�my wiêc dalej
w kierunku pó³nocnym, a z rado�ci¹ przemkniemy 100 m od nietkniêtej
so�niny w Mnichu.

SKRAJEM BORU I PRZEZ LAS

Od wschodniej strony widzimy las, a miêdzy nim a jezdni¹ chroni¹cy go
ekran. Od zachodniej jest równie¿ las � lecz ekranu brak!
Wykonano przepusty dla migracji zwierz¹t. Mo¿na by jednak spojrzeæ,
czy spe³niaj¹ swoj¹ rolê, a ewentualne uwagi wykorzystaæ przy budowie
innych dróg.

Nie przekraczaj¹c dozwolonej szybko�ci po kilkunastu  minutach znaj-
dziemy siê w Raciborowskim Lesie. Tutaj, niestety jego niewielki odcinek
zosta³ przez A1 od macierzy odciêty. Trzymaj¹c siê dalej odpowiedniej
prêdko�ci, na wij¹cej siê ³ukiem pomiêdzy dwoma le�nymi kompleksami
szybkiej drogi, po chwili znajdziemy siê w strzeleckich lasach. Mimo
wyra�nego pragnienia projektantów prawdopodobnie ³uk trasy by³by zbyt
ostry, ¿eby przej�æ bezawaryjnie obok zachodz¹cych  na siebie dwóch
skupisk le�nych. Dlatego te¿ z konieczno�ci las straci³ co nieco zasobów!
W okolicy Osin natomiast wykonawca byæ mo¿e zosta³ zauroczony piêknem
okolicy, poniewa¿ przyroda i technika ominê³y siê.
Podsumowuj¹c: mamy od kilku lat w powiecie kutnowskim autostradê,
nasz¹ rado�æ i nadziejê. O jej zaletach ka¿dy z u¿ytkowników mo¿e co�
dobrego powiedzieæ. Dla czysto�ci sumienia zerknijmy jednak czy jest
ona przyjazna Matce Naturze?
Skubnê³a przyrodzie sporo drzew, krzewów i le�nego runa. Odrobinê ucier-
pia³a bioró¿norodno�æ. Zbudowane systemy odbierania wody  powinny
byæ okresowo czyszczone, poniewa¿ korzystaj¹ z nich zwierzêta i ptaki.
Ekrany akustyczne natomiast zamontowane tam gdzie s¹ niezbêdne,
poniewa¿ las i jego mieszkañcy nie lubi¹ ha³asu tak, jak pla¿owicze
� gradobicia�

Urodzi³ siê 15 lipca 1900 roku w Warszawie. Ukoñczy³ sto³eczn¹ Szko³ê
Realn¹ J.R. Rontalera. W latach 1919-1920 oraz 1922-1925 studiowa³
w Szkole Sztuk Piêknych w Warszawie malarstwo dekoracyjne u profesora
Edwarda Trojanowskiego oraz grafikê i projektowanie p³aszczyzn u prof.
Wies³awa Jastrzêbowskiego. Malarstwa uczy³ siê w pracowni Tadeusza
Pruszkowskiego. Po ukoñczeniu studiów odby³ podró¿ po pó³nocnych
W³oszech. Tam powsta³y barwne szkice architektury i krajobrazów. Po
powrocie do Polski pracowa³ dorywczo. Zajmowa³ siê m.in. malowaniem
fresków w warszawskiej cukierni �Cafe Walter�, dekoracjami na pochód
z 3 Maja, malowaniem portretów aktorów, m.in. Marii Malickiej. W 1935 r.
wzi¹³ udzia³ w konkursie na urz¹dzenie wystawy Kasy Chorych w War-
szawie. Wykona³ równie¿ lalki do przedstawienia �Szopka�, które by³o
wystawiane w Warszawie w 1926 r., a nastêpnie w Zakopanem w 1927 r.
Lata 1929-1931 spêdzi³ w Pary¿u, gdzie zetkn¹³ sie z grup¹ �kapistów�.
Zrealizowa³ tam cykl obrazów powi¹zanych tematycznie z powie�ciami
Henryka Sienkiewicza - �Potopem� oraz �Ogniem i mieczem�. Wiedzê
sw¹ uzupe³nia³ na wyk³adach prowadzonych w Luwrze. Interesowa³a go
sztuka chiñska, japoñska, teatr, historia nowoczesnych sztuk dekoracyjnych
oraz restauracja starych obrazów. W Pary¿u przez pewien czas pracowa³
z Zak³adach Graficznych �Ulmann Imprimeur�. W 1930 r. krytyk sztuki
Antoni Potocki zaanga¿owa³ go do prac przy organizacji wystawy pt. �La
Pologne en 1830-1920-1930� eksponowanej w Muzeum de Jeu de Paume.
Rok pó�niej, wraz z Mieczys³awem Treterem, zrealizowa³ w paryskim
Grande Palais wystawê prezentuj¹c¹ rozwój sztuki polskiej w dziedzinie
teatru w latach 1900-1930. Do Polski wróci³ w listopadzie 1931 r. za spraw¹
¿ony - kutnianki. Osiedli³ siê w Kutnie. Jednocze�nie poszukiwa³ pracy
scenografa w sto³ecznych teatrach. Zaprojektowa³ oprawê scenograficzn¹
m.in do �Marii Stuart�, �Profesji Pani Waren�, �Madame Bovary�, �Zemsty�
w Teatrze Polskim. W 1937 r. otrzyma³ pracê jako grafik w Powszechnych
Zak³adach Ubezpieczeñ Wzajemnych w Warszawie. W tym samym roku
wzi¹³ udzia³ w Miêdzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Pary¿u,
podczas której otrzyma³ wyró¿nienie �Menton nonavable� oraz z³oty medal
za projekty scenografii teatralnej. W 1939 r. zosta³ przyjêty do Zwi¹zku
Zawodowego Artystów Scen Polskich do sekcji scenografii, a ponadto
otrzyma³ anga¿ w Teatrze Narodowym w Warszawie. Podczas pobytu
w Kutnie, w latach trzydziestych XX w., wspó³pracowa³ z Teatrem Ama-
torskim im. Aleksandra Fredry przy 37 Pu³ku Piechoty. Bra³ udzia³ w wy-
stawieniu wielu przedstawieñ teatralnych w Kutnie, m.in.: �Pastora³ek
wed³ug Leona Schillera�, �U³anów ksiêcia Józefa�. W 1936 r. zaprojek-
towa³ scenografiê do widowiska plenerowego �Ko�ciuszko pod Rac³awi-
cami�. Z inspiracji Stanis³awa Kurmana i z jego dekoracjami grano
w Kutnie w 1937 r. komediê wêgiersk¹ �Zamieszaj� przygotowan¹ przez
zespó³ dramatyczny Polskiej Macierzy Szkolnej. Dowódca 37 pp pp³k
dypl. Józef Sas-Hoszowski zawsze podkre�la³ dobr¹ pracê w teatrze
Stanis³awa Kurmana. Twierdzi³, ¿e dekoracje jego s¹ nieamatorskie. S¹ na
poziomie fachowym i artystycznym, mog¹ zdobiæ niejedn¹, polsk¹ scenê.
W latach 1941-1945 Kurman by³ zatrudniony jako technik ceramiczny
w niemieckiej fabryce w Zduñskiej Woli. W styczniu 1945 r. podj¹³ pracê
w Starostwie Powiatowym w Kutnie w charakterze kierownika referatu
kultury i sztuki. By³ twórc¹ Teatru Lalkowego �A kuku� oraz amatorskiego
teatru dla doros³ych. Zajmowa³ siê ponadto nauczaniem rysunku w kut-
nowskich szko³ach oraz techniki reklamy w Pañstwowym Gimnazjum
Handlowym. Realizowa³ tak¿e du¿e formy przestrzenne: Pomnik Braterstwa
Broni na ówczesnym placu 19 Stycznia (zdemontowany w 1992 r.) oraz
Pomnik ku czci ¯o³nierzy Poleg³ych w Bitwie pod Kutnem 1939 r. (1962 r.)
- stoj¹cy w parku Traugutta. W 1947 r. obj¹³ stanowisko dyrektora tech-
nicznego Centrali Przemys³u Artystycznego w Krakowie, a od 1950 r. by³
doradc¹ nadzoru artystycznego Biura Studiów i Projektów Przemys³u
Zabawkarskiego w �Cepelii� w Warszawie. W tym czasie wykona³ oko³o
stu projektów zabawek. Zacz¹³ te¿ tworzyæ wyroby ceramiczne - ozdobne
talerze i wazony. Zajmowa³ siê równie¿ sztuk¹ u¿ytkow¹ - projektowa-
niem zaproszeñ, folderów i plakatów oraz sztuk¹ propagandow¹. Zapro-
jektowa³ strój Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej (1968 r.) oraz
ekslibris Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana
¯eromskiego w Kutnie. Swe prace prezentowa³ na wystawach. Zmar³
26 stycznia 1981 r.          Jerzy Micha³ Papiewski

NIEDOCENIONY ARTYSTA

Zdjêcie, z Muzeum Regionalnego w Kutnie, pochodzi z lat 30-tych XX w.,
zrobione zosta³o w zak³adzie Apollini.
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

30 lipca 2019 r.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Honorowe Obywatelstwo Miasta Kutna ks. Janowi Sposobowi
nadano Uchwa³¹ Nr VIII/88/19 Rady Miasta Kutno z dnia 14 maja
2019 r. To najwy¿sze wyró¿nienie jest wyrazem wdziêczno�ci za
zas³ugi dla tutejszej spo³eczno�ci. Ks. Jan Sposób zosta³ uhono-
rowany m.in. za wieloletnie kultywowanie postaw patriotycznych
w spo³eczno�ci lokalnej poprzez upamiêtnianie Powstania Stycz-
niowego i dzia³alno�æ na rzecz �rodowiska kombatantów Armii
Krajowej. Uznanie budzi tak¿e wieloletnia pos³uga duszpasterska
i opieka duchowa nad chorymi w kutnowskim szpitalu.
Ksi¹dz Jan Sposób to kap³an wielkiej wiary, patriota, kombatant,
spo³ecznik, nauczyciel, wychowawca m³odzie¿y, cz³owiek o im-
ponuj¹cej sumienno�ci, o ogromnym szacunku do pracy, tak¿e
pe³en pokory i skromno�ci.

HONOROWY OBYWATEL

14 lutego 2019 roku ks. Jan Sposób obchodzi³ 96 urodziny. Obecnie
przebywa w O�rodku Zdrowia w Mariówce ko³o Przysuchy. Hono-
rowemu Obywatelowi Miasta Kutna sk³adamy serdeczne gratulacje
oraz ¿yczenia dobrego zdrowia.          /Biuro Prasowe UM/

Pierwszy tydzieñ �Wakacji z Kultur¹ 2019� w ¯ychliñskim Domu Kultury
ju¿ za nami! Jak co roku w naszym Domu Kultury organizujemy dla dzieci
z terenu miasta i gminy pó³kolonie � w tym roku bêd¹ one trwaæ cztery
tygodnie: od 24 czerwca do 19 lipca 2019 roku. Nasze zajêcia ciesz¹ siê
w tym roku wyj¹tkowo du¿ym zainteresowaniem, co nas bardzo cieszy.
Dziêkujemy wszystkim dzieciom, które zapisane s¹ na nasze zajêcia za
Wasz entuzjazm i pozytywne zaanga¿owanie w zajêcia. W pierwszym
tygodniu kolonii korzystali�my z go�cinno�ci Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie
� dziêkujemy dyrektorowi Tomaszowi Rapsiewiczowi za u¿yczenie sali
gimnastycznej i pracowni, w których mogli�my prowadziæ nasze zajêcia.
W tym roku dzieci mia³y mo¿liwo�æ nauczyæ siê podstaw makramy, czyli
sztuki wi¹zania ozdobnych wêz³ów. Zajêcia te prowadzi³a studentka,
Martyna Lewandowska, a pod jej kierunkiem dzieci wykonywa³y plecione
bransoletki, ozdobne makatki do powieszenia na �cianie i przepiêkne
³apacze snów.

WAKACJE Z KULTURĄ

Te z dzieci, którym zabrak³o cierpliwo�ci do wi¹zania sznureczków
wykonywa³y prostsze prace � s³onie, zebry i lewki z rolek od papieru
toaletowego, rybki z wyt³oczek po jajkach oraz malowa³y obrazki. Szcze-
gólnym powodzeniem cieszy³y siê abstrakcyjne prace wykonywane za
pomoc¹ farb i sznureczków. Prace mo¿na ogl¹daæ w ¯ychliñskim Domu
Kultury � na holu zosta³a przygotowana ekspozycja.

Kulminacyjnym punktem pierwszego tygodnia by³o spotkanie z OSP ¯ychlin.
Stra¿acy krótko opowiedzieli dzieciom o swojej pracy, a potem zabrali
dzieci na przeja¿d¿kê wozem stra¿ackim. Dzieci by³y zachwycone � wydaje
siê nam, ¿e ro�nie kolejne pokolenie stra¿aków Serdecznie dziêkujemy
naszym przyjacio³om z OSP za spotkanie z dzieæmi i sprawienie im tyle
frajdy.          /¯DK/

Nies³abn¹cym powodzeniem ciesz¹ siê prasowanki z koralików � dzieci
z zapa³em przygotowuj¹ swoje koralikowe ozdoby � wisiorki, podk³adki
pod kubki i to, co tylko podpowie im wyobra�nia. Natomiast, te z dzieci,
które wol¹ bardziej aktywnie spêdzaæ czas uczestnicz¹ w grach i zaba-
wach sportowych. Za nami ju¿ pierwszy mini turniej w zbijaka i rozgrywki
w halow¹ pi³kê no¿n¹. Dzieci z chêci¹ wziê³y udzia³ w zabawach karaoke
� okazuje siê, ¿e wielu z naszych m³odych podopiecznych lubi �piewaæ.
Serca pracowników ¯ychliñskiego Domu Kultury podbili ch³opcy,
którzy z ogromnym zaanga¿owaniem wykonali piosenkê �Mam tê
moc�(piosenkê tê zazwyczaj wybieraj¹ dziewczynki, dlatego mi³o by³o
wys³uchaæ mêskiego wykonania tego utworu).

Nic nie trwa wiecznie, o tym nie muszê nikogo przekonywaæ, mówi ksi¹dz
Józef. Po 54 latach pos³ugi Bo¿ej odchodzê na odpoczynek, po czê�ci
zmusi³y mnie do tego dolegliwo�ci krêgos³upa, to trochê boli. O tej przy-
pad³o�ci zdrowotnej ma³o kto wiedzia³. Zawsze z u�miechem na twarzy,
z dobrym s³owem na ustach, by³ po prostu daj¹cym siê lubiæ cz³owie-
kiem. Ale zdrowia siê nie oszuka. �wiêceñ kap³añskich w dniu 19 marca
1965 roku udzieli³ mu ksi¹dz biskup Julian Groblicki. Po ukoñczeniu
studiów skierowano go do pracy w parafii £abêdzie w powiecie Drawsko
Pomorskie. Przez pewien okres czasu ksi¹dz Józef pracowa³ równie¿
w Brazylii. W roku 1999 powróci³ do kraju, na ziemiê kutnowsk¹. Od
tego czasu pos³ugiwa³  w parafii w G³ogowcu, pó�niej w £¹koszynie. Za
po�rednictwem naszej gazety ksi¹dz Zawi�lak dziêkuje mi³ym parafia-
nom, dzieciom i m³odzie¿y, siostrom ze Zgromadzenia Opatrzno�ci Bo¿ej
oraz ksiêdzu proboszczowi Miros³awowi Czrno³êckiemu za serdeczne
po¿egnanie. Teraz czas wolny, mówi ksi¹dz Józef Zawi�lak, spêdzaæ bêdê
wokó³ swego domu i w domowej kaplicy.          /A.B./

„ODCHODZĘ NA ODPOCZYNEK”
Tak¹ informacjê ksi¹dz Józef Zawi�lak przekaza³ obecnym parafianom
podczas mszy �wiêtej odprawianej przez siebie w ko�ciele pod wezwa-
niem �wiêtego Stanis³awa biskupa Mêczennika w £¹koszynie, w ostatni¹
niedzielê czerwca 2019 roku.

Oliwskiej, jak równie¿ prezentera znajduj¹cych siê tam, s³ynnych na
ca³ym �wiecie organów. Jest wykonawc¹ ponad piêciuset koncertów. Od
2010 roku pe³ni funkcjê dyrygenta chóru Gdañskiego Seminarium
Duchownego. Zajmuje siê równie¿ dzia³alno�ci¹ dydaktyczn¹, prowadz¹c
klasê organów w Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdañ-
sku � Wrzeszczu, której uczniowie zdobywaj¹ najwy¿sze laury na
konkursach muzyki organowej, a absolwenci z powodzeniem kontynuuj¹
naukê w uczelniach w Polsce i za granic¹. B³a¿ej Musia³czyk jest dyrek-
torem Miêdzynarodowego Letniego Festiwalu Muzyki Organowej
w Tucholi, pomys³odawc¹ oraz dyrektorem Miêdzynarodowego Festiwalu
Muzycznego � Sieradzka Jesieñ Organowa oraz pomys³odawc¹ i dyrek-
torem Festiwalu Muzycznego �Niepodleg³a Wielu Wymiarów� realizo-
wanym na ca³ym Pomorzu. Ponadto B³a¿ej Musia³czyk jest prezesem
Fundacji Centrum Rozwoju Sztuki, w ramach której realizuje szereg dzia³añ
promuj¹cych muzykê organow¹. Na sta³e wspó³pracuje ze znakomitym
trêbaczem - Paw³em Huliszem ,zespo³em Tubicinatores Gedanenses
oraz z sopranistk¹ Ma³gorzat¹ Roc³awsk¹, z którymi koncertuje na wielu
festiwalach w Polsce i Europie. Naukê gry na organach rozpocz¹³ w Sale-
zjanskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku, w klasie mgr Micha³a
Olszewskiego, kontynuuj¹cego tradycjê s³ynnej szko³y organistowskiej
w Przemy�lu. Jest absolwentem Gdañskiej Akademii Muzycznej w Gdañ-
sku, w klasie organów prof. Romana Peruckiego. Laureat III nagrody na
Miêdzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumi w roku 2005.
W roku 2010 ukoñczy³ Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Aka-
demii Muzycznej w Bydgoszczy, a w roku 2018 Podyplomowe Studia
w zakresie Zarz¹dzania O�wiat¹ w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania w Gdañ-
sku. Umiejêtno�ci gry doskonali³ na wielu kursach mistrzowskich, pro-
wadzonych przez wybitnych pedagogów takich jak: Olivier Latry, Peter
van Dijk, Bruno Oberhammer, Wolfgang Deutsch, Jose Enrique Ayarra
Jarne, Jaroslav Tuma, Julian Gembalski oraz Pierre Pincemaille i Wol-
fgang Seifen( improwizacja organowa). W roku 2006 wzi¹³ udzia³
w nagraniu p³yty �Wielkie organy Archikatedry w Gdañsku-Oliwie�, która
zosta³a nominowana do nagrody Fryderyka, a nastêpnie uzyska³a status
z³otej p³yty. W 2017 roku nagra³ p³ytê w Ko�ciele pw. �w. Trójcy w Gdañ-
sku wraz z zespo³em trêbaczy barokowych Tubicinatores Gedanenses.
Wraz z trójmiejskimi organistami dokona³ pierwszego na �wiecie nagra-
nia wszystkich dzie³ organowych Daniela Magnusa Gronaua. W roku 2019
zosta³ wyró¿niony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Z³otym Medalem �Zas³u¿ony dla kultury Polskiej�. Posiada na swoim
koncie nagrania dla radia i telewizji. Koncertuje jako solista i kameralista.

ks. proboszcz Bogumi³ Karp

PRZEPIĘKNY KONCERT
W niedzielê, 7 lipca, bardzo wiele
osób przyby³o do naszego ko�cio³a,
aby wys³uchaæ pierwszego koncertu
w ramach realizowanego przez Parafiê
projektu �Rawska Korona Spotkañ
z Kultur¹ - bogactwo województwa
³ódzkiego�. Po mszy �w. wyst¹pi³
z koncertem organista B³a¿ej Musia³-
czyk � mistrz z Katedry w Oliwie.
Wykona³ On utwory J.S Bacha, Lefe-
bure-Welly�ego, Boellmanna, Rhein-
berger�a, Haendla, C.S. Lang�a.
B³a¿ej Musia³czyk pochodzi z Siera-
dza. Na sta³e zwi¹zany z Wejherowem
i Gdañskiem, gdzie od 2006 roku
pe³ni funkcjê organisty Archikatedry




