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KUTNOWSKA MISS

PO PROSTU LUBIĄ ŚPIEWAĆ

Czy dzi�, patrz¹c na ubrany w strój ludowy zespó³ �piewaczy �Strzelce�,
zastanowi siê kto�, ¿e ta grupa powsta³a trzydzie�ci lat temu...

(ci¹g dalszy - strona 4)

DANCE FESTIVAL

Justyna i Patryk w Otwartych Mistrzostwach Polski - Polish Open Cham-
pionships w kategorii Under 21 (m³odzie¿ starsza 16-21 lat). Para wytañ-
czy³a 3 miejsce.      (czytaj - strona 5)

FOLKLOR ŚWIATA

I i II Nagroda dla Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej na Miêdzy-
narodowym Festiwalu �Folklor �wiata� w Zduñskiej Woli.

(ci¹g dalszy - strona 5)
Jubilaci Z³otych Godów, Pañstwo El¿bieta i S³awomir Dziêgielewscy, to
mieszkañcy Kutna, którzy przysiêgê ma³¿eñsk¹ wypowiedzieli 25 grudnia
1967 roku w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie. Zawodowo zwi¹zani
byli z kutnowsk¹ stacj¹ PKP. S¹ szczê�liwymi rodzicami trzech synów:
Jaros³awa, Waldemara i Sebastiana. Spe³niaj¹ siê równie¿ w roli dziadków
piêciorga wnucz¹t: Katarzyny, Dawida, Marceliny, Mi³osza i £ukasza oraz
pradziadków Antoniego. Ich recepta na udany zwi¹zek to: wzajemny sza-
cunek, zaufanie, tolerancja oraz wspomaganie siê w trudnych chwilach.
Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna� ¿yczy Dostojnym Jubilatom du¿o,
du¿o zdrowia!

WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ

W wydaniu �Powiatowego ¯ycia Kutna�, z dnia 29 czerwca 2018 r., opubli-
kowali�my nieprawid³owe zdjêcie naszej piêkniej Miss Polonia Województwa
£ódzkiego 2018, pochodz¹cej z Kutna, Natalii Zawi�lak. Przepraszamy
za ewidentny b³¹d naszego korespondenta. Bijemy siê za niego mocno
w piersi. Faktem jest, ¿e nie sprawdzili�my fotografii u¿ytej przez niego
do informacji o Miss Polonia Województwa £ódzkiego. ¯yczymy Natalii
Zawi�lak dalszych sukcesów i powodzenia w kolejnych etapach Miss
Polonia 2018! Trzymamy kciuki!

20−22 lipca 2018 r.

Kutno − Leszczynek

ODYSEJA
HISTORYCZNA

IX zlot grup rekonstrukcji historycznych

“FIREPROOF”

Ten Ogólnopolski Festiwal Ognia odby³ siê w Kutnie ju¿ po raz dziewi¹ty.
(ci¹g dalszy - strona 4)

“TRZEŹWOŚĆ” W XXXV−LECIE

W sobotê, 7 lipca, w �wietlicy OSP w Leszczynku cz³onkowie kutnow-
skiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów �Trze�wo�æ� obchodzili 35
rocznicê dzia³alno�ci. To wydarzenie w³¹czyli do XXIII Kutnowskich
Spotkañ Trze�wo�ciowych. W�ród zaproszonych go�ci byli: Zbigniew
Burzyñski, prezydent miasta, Micha³ Kacprzak, naczelnik Wydzia³u Spraw
Spo³ecznych w Urzêdzie Miasta, dr Ewa Krzemiñska-Antoniak, dr Maria
Kaczmarek, delegacja stowarzyszenia kutnowskich diabetyków. Prowa-
dz¹ca ca³o�æ spotkania Urszula Wojciechowska, prezes Klubu Abstynentów,
w swym wyst¹pieniu wspomnia³a w kilku zdaniach o jego przesz³o�ci,
problemach jakie pokonywano, o zadaniach jakie przed sob¹ postawiono.
5 maja 1983 roku jest dla Klubu pocz¹tkiem oficjalnego zaistnienia, bo to
wtedy  uzyskano osobowo�æ prawn¹ i Klub sta³ siê jedynym w Polsce,
który zosta³ zarejestrowany w stanie wojennym. Minut¹ ciszy uczczono
pamiêæ osób, które przyczyni³y siê w przesz³o�ci do powstania tego Klubu.

(ci¹g dalszy - strona 3)

ŚWIĘTO POLICJI

Powiatowe obchody odby³y siê w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca
10 lipca 2018 roku.           (ci¹g dalszy - strona 8)

100−LECIE OSP W KTERACH

Niedziela � 15 lipca 2018 r., to obchody 100-lecia Ochotniczej Stra¿y
Pozarnej w Kterach.  Uroczysto�ci rozpoczê³y siê wprowadzeniem przez
orkiestrê dêt¹ OSP Kutno pocztów sztandarowych OSP z poszczególnych
so³ectw gminy na teren stra¿nicy w Kterach. Po podniesieniu flagi pañ-
stwowej na maszt i odegraniu hymnu pañstwowego, oficjalnego otwarcia
uroczysto�ci dokona³  prezes OSP w Kterach Jerzy Kotarski.

(ci¹g dalszy - strona 8)
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NOWA DOBRA ZMIANA W MEDYCYNIE

NOWA DOBRA ZMIANA W MEDYCYNIE

W sobotê, 23-go czerwca, w Warszawie przy ulicy My�liborskiej 44 odby³a siê uroczysto�æ
oddania do u¿ytku obiektu, który nosi³ robocz¹ nazwê �Klinika Leczenia Stresu�. W ramach
tej uroczysto�ci nast¹pi³o te¿ ods³oniêcie tablicy patrona obiektu � Profesora Antoniego
Kêpiñskiego � wybitnego lekarza psychiatry i filozofa.

Obiekt, który prezentujemy na zdjêciach, jest owocem wspó³pracy
inwestorów, naukowców i architektów. Do tego grona zaproszono kut-
nowsk¹ firmê Vester, która by³a generalnym realizatorem kliniki.
Tak, na prze³omie ubieg³ego i bie¿¹cego roku, powsta³ Mazowiecki
Szpital i Centrum Diagnostyczne jako pierwszy w Polsce prywatny
szpital psychiatryczny. Ta dziedzina medycyny jest w Polsce wyj¹t-
kowo �le dofinansowana, a potrzeby spo³eczne w dzisiejszym �wiecie
s¹ ogromne.
Dziêki wspó³pracy z takimi s³awami jak: prof. Marcin Wojnar � dyrek-
tor medyczny i przewodnicz¹cy Rady Naukowej oraz prof. Wojciech
Maksymowicz � g³ówny konsultant ds. neurochirurgii mo¿na bêdzie
stosowaæ eksperymentalne terapie z u¿yciem komórek macierzystych,
a tak¿e elektryczn¹ i magnetyczn¹ stymulacjê mózgu i nerwów. Ma to
pomóc w leczeniu choroby Alzheimera i innych chorób neurodegene-
racyjnych.

Dziêki powstaniu obiektu i innowa-
cyjnemu systemowi leczenia pacjent
mo¿e byæ skierowany do o�rodka
zapewniaj¹cego mu godne warunki
pobytu i terapii.
Specjali�ci i fachowcy z Vesteru ju¿
od 18 lat zdobywaj¹ do�wiadczenie
w bran¿y medycznej. W tym czasie
powsta³o w Polsce ponad czterdzie-
�ci nowych projektów medycznych
wykonanych przez firmê.
Szczególnie wa¿ne dla rozwoju
przedsiêbiorstwa i zbudowania now-
how, to oprócz bloków operacyjnych,
kilkunastu stacji dializ w ca³ej Polsce,
obiektów sterylizatorni o zasiêgu
lokalnym, pracowni hemodynamiki,
by³a budowa od podstaw prywatnej
pe³noprofilowej kliniki ortopedycz-
nej w Krakowie, czy rozbudowa
i kompleksowy remont Szpitala
Bonifratrów w £odzi. Oddzia³y kar-
diologii interwencyjnej, pulmonologii
i nefrologii powsta³y tak¿e w szpita-
lach publicznych w £odzi i w War-
szawie. Do�wiadczenia w dziedzinie
psychiatrii to nowa, dobra zmiana
w portfolio firmy Vester.

P.B.O. �VESTER� Handzelewicz sp.j.
99-300 Kutno, ul. Graniczna 15

www.vester.com.pl
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Na konferencji prasowej Prezydenta Miasta Kutno przed³o¿ono projekt
Kutnowskiego Bud¿etu Obywatelskiego. To ju¿ czwarta jego edycja, ju¿
zrealizowano 66 projektów, a 11 - w realizacji. W tym roku (to zadania za
milion z³otych do wykonania w przysz³ym roku) z³o¿ono 47 projektów,
z których g³osowaniu poddano 42. Wybrano - w drodze g³osowania 19
z nich (w tym osiem du¿ych o warto�ci oko³o 100 tysiêcy z³otych i 11
pozosta³ych projektów ma³ych. Kart z³o¿ono 10.047 (z tego papierowych
by³o 80,4%, czyli 8077, a 1970 - zag³osowa³o przez komputer). £¹cznie
oddano 24.047 wa¿nych g³osów (ka¿dy z g³osuj¹cych móg³ wybraæ
nawet trzy projekty). Jak stwierdzi³ dr Micha³ Adamski obs³ugê Kutnow-
skiego Bud¿etu Obywatelskiego zapewni³o a¿ 46 urzêdników. Wyborów
dokonano wcze�niej ni¿ zwykle, poniewa¿ na jesieni s¹ awizowane
wybory samorz¹dowe. Oby tylko inflacja 2018 roku nie pokrzy¿owa³a
planów 2019.
Zwyciêskie projekty du¿e: Bezpieczeñstwo przede wszystkim - sieæ
monitoringu os. Rejtana, Tarnowskiego (2112 g³osów); Si³ownia
zewnêtrzna na osiedlu Rejtana (2031 g³osów); Modernizacja parkingu
samochodowego w rejonie bloków ulicy Wybickiego 2, 4, 6, 8 (1622
g³osy); Aktywne przej�cia dla pieszych - Wyszyñskiego, Grunwaldzka
(1386 g³osów); Kompleks Rekreacyjno - Sportowy przy Specjalnym
O�rodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 (1125 g³osów); Si³ownia
plenerowa z uwzglêdnieniem prostych urz¹dzeñ do rehabilitacji
ruchowej w parku Wiosny Ludów (1040 g³osów); Ogólnodostêpny plac
zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza
w Kutnie (930 g³osów); plac zabaw trzech ulic: Warszawskie Przed-
mie�cie, Papie¿a Jana Paw³a II i Wyszyñskiego (887 g³osów).
Zwyciêskie projekty ma³e: Indywidualna Stymulacja S³uchu Johan-
sena przy Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 (1099
g³osów); �Pokonaj grawitacjê� - wyspa trampolin zewnêtrznych nad
Ochni¹ (637 g³osów); Jad³odzielnia - nie marnuj jedzenia (613 g³osów);
Rowerem wzd³u¿ granic Kutna - trasa z 25 punktami historycznymi
o Kutnie/punkty widokowe+mapa i ulotka informacyjna+metalowa
odznaka krajoznawcza i inauguracyjna wycieczka rowerowa (470
g³osów); Koncerty Klubowo-Rockowe (443 g³osy); COMBO BOX -
budowa wielofunkcyjnej klatki przeszkodowej (406 g³osów); Warsz-
taty rozwojowe �Nowe perspektywy� (20 g³osów).
Przegrane projekty: Czyste powietrze dla Kutna - monitorowanie smogu
w Centrum Edukacji Ekologicznej (869 g³osów); Poprawa funkcjonalno�ci
i bezpieczeñstwa kutnowskich dróg rowerowych 3 (820 g³osów); Ogród
zmys³ów (634 g³osy); Nowy plac zabaw i si³ownia plenerowa w Wenecji
(613 g³osów); Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 4 im. Miko³aja Kopernika (543 g³osy), Strefa Aktywno�ci w parku
Traugutta (530 g³osów); Budowa parkingu pod wiaduktem im. 37 £ê-
czyckiego Pu³ku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego (511 g³osów); Plac
zabaw z minisi³owni¹ na osiedlu Sowiñskiego i D¹browskiego (493 g³o-
sy); Qtnoizz Fest Festiwal Rockowy druga edycja (406 g³osów); Wybieg
relaksacyjny dla psów (401 g³osów); Pozwólmy dzieciom bezpiecznie
dojechaæ rowerem do szko³y. Budowa alejki rowerowej SP nr 1 (384 g³osy);
Si³ownia, plac zabaw, o�wietlenie, monitoring (353 g³osy); Miasto pe³ne
�wiat³a (342 g³osy); Remont parkingu w osiedlu Al. ZHP/ul. Warszawskie
Przedmie�cie (320 g³osów); Urz¹dzenie LUCAS 2 - do kompresji klatki
piersiowej podczas resuscytacji (288 g³osów); Sprz¹tamy po naszych czwo-
rono¿nych pupilach (259 g³osów); Wykonanie ogrodzenia cmentarza
¿ydowskiego - I etap (164 g³osy); Trenuj z nami �tibollami� (153 g³osy);
Plac zabaw dla dzieci i minisi³ownia dla doros³ych na osiedlu Matejki
(151 g³osów); Kutno poznaje stand up (150 g³osów); Przemalujmy Kutno
(126 g³osów); Dostêp do t³umacza migowego w urzêdzie i w jednostkach
podleg³ych (57 g³osów); Spacerem po kocich ³bach - mapa i przewodnicki
szlak miêdzywojennego Kutna (35 g³osów); Chcemy, by wróci³ �w.
Walenty! (do Kutna) (12 g³osów).

Serdecznie zapraszamy na III zjazd rodzin
spokrewnionych z Polski i zagranicy.
1 wrze�nia 2018 rozpocznie siê msz¹ �wiêt¹
w Ko�ciele Parafialnym w £aniêtach
o godzinie 10:30.

Kontakt: staniszewski@gmial.com

Pisemny jêzyk polski - 632 maturzystów oko³o 55% - �redni wynik; roz-
szerzony jêzyk polski 123 osoby, oko³o 53%; matematyka - 631 abitu-
rientów - 54%; rozszerzona matematyka 185 uczniów - �redni wynik 25%;
jêzyk angielski - zdawa³o 605, uzyska³o �redni wynik ponad 69% (roz-
szerzony 328 - 53%). W�ród szkó³ powiatu kutnowskiego wyró¿niaj¹ siê:
Technikum Elektrotechniczne w ¯ychlinie, które w jêzyku angielskim
zajê³o II miejsce w województwie ³ódzkim 87% punktów (ale tylko dwóch
uczniów) oraz I LO �D¹browszczak� - w matematyce (81,34) przy 103
uczniach oraz VI miejsce (49,67) przy 49 abiturientach.

PIERWSZY WSKAŹNIK 2019

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zrzeszone w nim osoby prowadz¹ dzia³alno�æ na terenie miasta i powiatu,
a nadrzêdnym jego celem jest pomoc ludziom uzale¿nionym od alkoholu
i innych �rodków oraz ich rodzinom. Jest te¿ wspó³praca z innymi insty-
tucjami i organizacjami oraz ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹. Praca Stowarzy-
szenia obejmuje m.in. udzielanie informacji o miejscach i formach terapii
uzale¿nienia oraz formach pomocy dla cz³onków rodzin dotkniêtych chorob¹
alkoholow¹; spotkania grup wsparcia, grup informacyjno-motywacyjnych,
mo¿liwo�æ szczerej rozmowy; nawi¹zywanie wspó³pracy z o�rodkami
pomocy spo³ecznej i o�rodkami leczenia uzale¿nieñ. Stowarzyszenie Klubu
Abstynentów �Trze�wo�æ� jest cz³onkiem Zwi¹zku Stowarzyszeñ Absty-
nenckich województwa ³ódzkiego. Obchody jubileuszowe 35-lecia
istnienia Stowarzyszenia by³y okazj¹ do sk³adania jego cz³onkom ¿yczeñ
i gratulacji. W�ród tych, którzy tego dokonali by³ równie¿ prezydent miasta
Zbigniew Burzyñski. W okoliczno�ciowym adresie przekazanym na rêce
prezes Wojciechowskiej czytamy: �Pañstwa osobiste zaanga¿owanie
w niesieniu pomocy, wzajemne wspieranie siê w trudnych sytuacjach,
�wiadcz¹ o trosce i wra¿liwo�ci. Miasto Kutno w dalszym ci¹gu bêdzie
wspieraæ ró¿nego typu dzia³ania maj¹ce na celu pomoc osobom, które
znalaz³y siê w trudnych sytuacjach, a tak¿e ich najbli¿szym czêsto pono-
sz¹cym konsekwencje uzale¿nienia. Mam nadziejê, i¿ nasza wspó³praca
przyniesie wiele dobra dla mieszkañców naszego miasta. Wszystkim cz³on-
kom Stowarzyszenia ¿yczê realizacji zamierzeñ oraz pomy�lno�ci w ¿yciu
osobistym�.  W obchodach 35-lecia by³ koncert Les³awa Bia³eckiego,
absolwenta Akademii Muzycznej w £odzi � wydzia³u wokalno-aktorskiego,
�piewaka operowego i operetkowego, a tak¿e wokalisty rozrywkowego.
To solista Teatru Muzycznego w £odzi i Operetki Wiedeñskiej, kreowa³
wiele ról musicalowych i operetkowych na scenach niemal ca³ej Europy.
Przed cz³onkami Stowarzyszenia za�piewa³ m.in. znane przeboje z reper-
tuaru Franka Sinatry, a tak¿e �Besame mucho�, �Nie ¿egnaj mnie Argen-
tyno�, czy �Volare�. By³y brawa, kwiaty i jubileuszowy du¿y tort. A pó�-
niej bawiono siê przy muzyce zespo³u Weso³owski Band.          /A.B./

“TRZEŹWOŚĆ” W XXXV−LECIE

MATURA 2018

TRZECI ZJAZD
RODZINY STANISZEWSKICH

Prowadzi³ j¹, w Urzêdzie Miasta Kutna, wiceprezydent miasta Kutna
Zbigniew Wdowiak. Po�wiêcona by³a trzem najwa¿niejszym wydarze-
niom kulturalnym, które bêd¹ mia³y miejsce w najbli¿szym czasie i które
maj¹ ogólnopolski co najmniej zasiêg, a tak¿e s¹ doskona³¹ promocj¹
naszego Kutna. O IX Letnim Festiwalu Muzycznym mówi³a jego dyrek-
tor profesor Anna Jeremus-Lewandowska. Rozpocznie siê on 26 lipca,
o godz. 18:15 w KDK, pokazem filmu �Dom, w którym mieszka opera�.
W sobotê, 28 lipca o godzinie 16 w KDK, nast¹pi otwarcie wystawy
�Polski plakat festiwalowy i operowy� oraz bêdzie spotkanie z Adamem
Czopkiem i promocja ksi¹¿ki �Saga Rodu Rzeszków�. Nastêpnie o godz.
19 na placu Pi³sudskiego (balkonu Muzeum Regionalnego) lub w razie
niepogody w ko�ciele pw. �w. Wawrzyñca - bêdzie mia³ miejsce koncert
�Muzyka polska jest najpiêkniejsza� dedykowany Ojczy�nie z okazji 100-lecia
odzyskania Niepodleg³o�ci. Wyst¹pi¹: Ma³gorzata Paw³owska - sopran,
Katarzyna Drelich - sopran, Wiktor Kowalski - baryton, Monika Kolasiñska
- fortepian, Tadeusz Melon - skrzypce i Adam Czopek - prowadzenie. Ten
uznany Festiwal potrwa do 26.08, a towarzyszyæ mu bêd¹ X Jubileuszowe
Miêdzynarodowe Mistrzowskie Warsztaty Wokalne. Szczegó³y w nastêp-
nych numerach �P¯K�. O Festiwalu Saskim, który rozpocznie siê 4.08,
informowa³ szczegó³owo wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie
dr Piotr Stasiak, a o 44 �wiêcie Ró¿y z wielkim pietyzmem mówili dyr
KDK Rados³aw Rojewski i koordynator tej uznanej imprezy Weronika
Lenarczyk (gwiazd¹ bêdzie MARYLA RODOWICZ).

/J.P., foto: J. Michalak/

„RÓŻA” Z RODOWICZ !
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Zda³o
W powiecie kutnowskim dwie
szko³y: I LO im. genera³a J.H.
D¹browskiego (103 absolwentów),
LO im. w ZS nr 1 w Kro�niewicach
uzyska³y 100% zdawalno�ci!!!
Dobrze by³o te¿ w III LO w ZS nr 1
im. Stanis³awa Staszica. Zda³o 94%
(83 maturzystów); w II LO im. Jana
Kasprowicza 91% (79 uczniów),
Technikum w ZS nr 1 90,9%
(77osób).

Nominacje
Dyrektorsk¹ nominacjê na �szefa�
Specjalnego O�rodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 w Kutnie (do
sierpnia 2022 r.) otrzyma³ Grzegorz
Chojnacki, aktualny przewodnicz¹-
cy Rady Miasta Kutna. Natomiast
funkcjê dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 1
im. Stanis³awa Staszica w Kutnie
powierzono Andrzejowi Pud³ow-
skiemu. Nominacje wrêczy³ starosta
kutnowski - Krzysztof Debich.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Organizatorzy, którym przewodniczy niezawodna Joanna Ga³a, przygo-
towali atrakcyjny dwudniowy program. G³ówn¹ aren¹ imprezy by³ plac
Marsza³ka Pi³sudskiego. Rozpoczê³a j¹ parada kuglarzy ulic¹ Królewsk¹,
a nastêpnie odby³ siê koncert kutnowskich muzyków, którzy dedykowali
go Naszej Ojczy�nie obchodz¹cej w tym roku stulecie odzyskania nie-
podleg³o�ci. Ciekawy by³ wystêp znanej grupy rockowej �Sztywny Pal
Azji� zatytu³owany �Nie gniewaj siê na mnie Polsko�. Oczywi�cie, du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê pokazy konkursowe �Fireshow�. By³y rów-
nie¿ spektakle teatralne i to dla widzów w ró¿nym wieku. Teatr Rozrywki
�Trójk¹t� przedstawi³ widowisko dla dzieci �Za siedmioma wiekami�,
a Teatr �Akt� - �P³on¹ce laski 4�. Fascynuj¹ce by³y pokazy i warsztaty
kuglarskie oraz koncert zespo³u rockowego �Kabanos�, jak i wystêp ilu-
zjonisty - showmana �Pana Z¹bka�. By³o ciekawie i interesuj¹co. Gratu-
lujemy tej s³ynnej ju¿ w naszym kraju Imprezy (!), która zosta³a zrealizo-
wana dziêki wsparciu finansowemu prezydenta miasta Kutna.          /J.P./

“FIREPROOF”
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Debiutowa³y w roku 1988, podczas do¿ynek gminnych jakie odby³y
siê w Klonowcu Starym. Do dzi� zespó³ dzia³a pod patronatem Gmin-
nego O�rodka Kultury w Strzelcach. Obchodz¹cy swój jubileusz
zespó³ zaznaczy³ sw¹ obecno�æ we wszystkich wa¿nych kulturalnych
wydarzeniach gminy. Na przestrzeni lat wystêpowali na ró¿nego
rodzaju przegl¹dach i festiwalach, zdobywaj¹c m.in. wyró¿nienie
w Wojewódzkim Przegl¹dzie Artystycznym Zespo³ów Wiejskich
w P³ocku w 1996 roku; rok pó�niej, w 1997 roku otrzymali I nagrodê
na tym Przegl¹dzie. Zdobyli I i II nagrodê na Festiwalu Folkloru
Ziemi Kutnowskiej w 2000, 2001 i 2002 roku; II i III miejsce w Prze-
gl¹dach w ̄ ychlinie w 2002, 2003, 2004, 2007 i 2008 roku; III nagrodê
na Festiwalu Folkloru �Tradycje� w £odzi; wyró¿nienia w Wojewódz-
kich Spotkaniach Artystycznych Zespo³ów Seniorów w £odzi w 2009
i 2011 roku. Zdobyli I miejsce w Miêdzypowiatowym Przegl¹dzie
Folklorystycznym w Sêdziejowicach w 2012 roku. Na zaproszenie
Centrum Kultury Samorz¹du Rejonu  Solecznikowskiego zespó³
wystêpowa³ na Litwie. W 2013 roku grupa �Strzelce� zosta³a uhono-
rowana odznak¹ �Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej�, nadan¹ przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku £ódzki Dom
Kultury wytypowa³ do udzia³u w Festiwalu, w Kazimierzu Dolnym
nad Wis³¹, w³a�nie zespó³ �piewaczy �Strzelce�. Jest on kulturalnym
wizerunkiem swojej gminy i powiatu kutnowskiego, a tworz¹ go: Ewa
Karbowska (kierownik grupy), Maria Kaszubska, Mieczys³awa
Szwarc, Ma³gorzata Matuszewska, Stanis³awa Ja�kiewicz, Krystyna
Babska, Aldona Mogielska, Stanis³aw Prokopiak i Wies³aw �liwicki.
Opiekunem muzycznym zespo³u jest W³adys³aw Jasiñski. W swoim
repertuarze posiadaj¹ pie�ni obrzêdowe, patriotyczne i religijne.

/A.B./

PO PROSTU LUBIĄ ŚPIEWAĆ

Urz¹d Gminy Kutno, razem z Rad¹ Gminn¹ Zrzeszenia Ludowe Zespo³y
Sportowe w Kutnie, zorganizowa³ na boisku �Orlik� w Strzegocinie Gminny
Turniej LZS i Mieszkañców Wsi. W tych �wietnych i ciesz¹cych siê du¿ym
zainteresowaniem zawodach bra³o udzia³ 9 dru¿yn: Borek Strzegocin, GKS
Byszew, Amatorzy Strzegocin, Ca³e Te Go³êbiew, Alko Team Nowa Wie�,
OSP Wroczyny, Seniorzy Strzegocin, OSP Leszczynek i M³ode Pelikany
Leszno. Zwyciêzcy 3 grup grali w finale mecze systemem ka¿dy z ka¿dym
- 2 x 10 minut. Wyniki: Byszew - Wroczyny 1:0, Wroczyny - Leszno 5:3,
Leszno - Byszew 0:9. Turniej wygra³a dru¿yna GKS Byszew przed OSP
Wroczyny i teamem M³ode Pelikany Leszno. Otrzyma³y one puchary,
dyplomy i pi³ki. Najlepszym bramkarzem zosta³ Gracjan Gradowski (GKS
Byszew), a najskuteczniejszym strzelcem Adrian Pêgowski (GKS Byszew).
Fundatorem nagród by³ Urz¹d Gminy Kutno, a wrêcza³ je wielki mi³o�nik
i sympatyk sportu wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a. Impreza przebiega³a -
co jest godne podkre�lenia - w sportowej i kole¿eñskiej atmosferze. Oczy-
wi�cie, by³a wojskowa grochówka. Gratulujemy, organizacji tej cyklicznej
ju¿ imprezy, Urzêdowi Gminy Kutno.            /J.P./

O PUCHAR WÓJTA GMINY KUTNO

Dwie ostatnie inwestycje drogowe
na terenie gminy Kutno to zadanie
pod nazw¹ �Przebudowa drogi
dojazdowej do pól w miejscowo�ci
Nowa Wie�, gmina Kutno� (koszt:
230.000,00 z³, odcinek liczy³ 1,045 km)
oraz �Przebudowa drogi dojazdowej
do pól w miejscowo�ci Nowa Wie�
- Nagodów� (koszt: 799.000,01 z³,
odcinek 1,309 km). Inwestycja
dofinansowana ze �rodków bud¿etu
Województwa £ódzkiego, pocho-
dz¹cych z tytu³u wy³¹czenia z pro-
dukcji gruntów rolnych w wysoko�ci
44.000,00 z³. Wykonawc¹ obu by³o
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Kutnie,
ul. Wyszyñskiego 13.

Pracê doktorsk¹, �Ustrój Rzeczpo-
spolitej Polskiej w �wietle przepisów
ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia
1935 r. na tle modeli ustrojowych
innych pañstw�, kutnowski pose³
Tomasz Rzymkowski obroni³
22 maja. Natomiast formalna
promocja doktorska odby³a siê
w czwartek, 28 czerwca, na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim
imienia Jana Paw³a II w Lublinie.
Promotorem pracy by³ dr habilito-
wany Leszek Æwik³y w Katedrze
Historia Pañstwa i Prawa na Wy-
dziale Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracyjnego.

NOWE DROGI

POSEŁ − DOKTOR

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

4 sierpnia 2018 r. od godz. 10:30 (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

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

W programie: zajêcia artystyczne, wycieczki dla dzieci w wieku 6-11 lat.
22-30 lipca - XXIII Letnie Spotkania Artystyczne.
25 lipca - �Nasz m¹¿ nie ¿yje� - spektakl, CTMiT, wej�ciówki, premiera
Grupy Teatralnej �od jutra�.
28 lipca - 26 sierpnia - IX Letni Festiwal Muzyczny.

Program
26.07 godz. 18:15 - DOM W KTÓRYM MIESZKA OPERA, film doku-
mentalny o powstaniu obecnej siedziby The Metropolitan Opera, bilety:
20, 25z³, Kino.
28.07 godz. 16:00 - POLSKI PLAKAT FESTIWALOWY l OPEROWY,
wernisa¿ wystawy oraz spotkanie z Adamem Czopkiem, autorem ksi¹¿ki
�Saga rodu Reszków�.
28.07 godz. 19:00 - koncert kameralny MUZYKA POLSKA JEST NAJ-
PIÊKNIEJSZA w 100-lecie odzyskania niepodleg³o�ci, pl. Pi³sudskiego.

KOLOROWE LATO

Ka¿dy tancerz, który czuje siê dobrze na parkiecie i sporo potrafi, marzy
o tym, aby wzi¹æ udzia³ w Miêdzynarodowym Turnieju Tañca w Blackpool
w Anglii. Blackpool Dance Festival to najstarsza, najwiêksza i najbardziej
presti¿owa taneczna impreza o miêdzynarodowym znaczeniu. Spotykaj¹
siê tu tancerze najlepsi z najlepszych � amatorzy i zawodowcy � z ca³ego
�wiata walcz¹c w ró¿nych kategoriach wiekowych w tañcach standardo-
wych i latynoamerykañskich. Tegoroczny turniej odby³ siê w dniach od
24 maja do 1 czerwca w piêknej sali budynku Winter Garden. W wyj¹tkowej
atmosferze rywalizowa³y 2454 pary z 36 pañstw.  Zaszczyt uczestnictwa
w tym turnieju po raz pierwszy spotka³ Justynê Klepczarek � mieszkankê
Kutna i jej tanecznego partnera Patryka Dêbskiego, którzy reprezentowali
Polskê oraz Polskie Towarzystwo Taneczne, a na co dzieñ doskonal¹ swoje
umiejêtno�ci w Szkole Tañca �Jedynka� w £odzi.

Para oceniana by³a przez miêdzynarodowy sk³ad sêdziowski w tañcach
standardowych w kategorii Under 21 (m³odzie¿ starsza 16-21 lat) i upla-
sowa³a siê na 28 miejscu. Do rywalizacji w tej konkurencji przyst¹pi³o 85
najlepszych par z 18 krajów, miêdzy innymi z W³och, Francji, Niemiec,
Szwecji, Anglii, Islandii, Rosji, Ukrainy, USA, a tak¿e Chin, Japonii oraz
Hong Kongu. Dwa tygodnie pó�niej Justyna i Patryk  rywalizowali
w Otwartych Mistrzostwach Polski - Polish Open Championships, który
odby³ siê w Karpaczu, w piêknej sali Hotelu Go³êbiewski. W kategorii
Under 21 (m³odzie¿ starsza 16-21 lat) para wytañczy³a 3 miejsce, w kate-
gorii Amateur Rising Stars (doro�li powy¿ej 19 lat) para uplasowa³a siê
tu¿ za podium zdobywaj¹c miejsce 4, za� w kategorii Amateur (doro�li
pow. 19 lat) miejsce 10. 16 czerwca Justyna i Patryk zakoñczyli sezon
taneczny zajmuj¹c fina³owe 5 miejsce w kategorii Amateur w Grand Prix
Polski odbywaj¹cym siê w Opolu. Osi¹gniête wyniki w sezonie pozwoli³y
Justynie i Patrykowi uplasowaæ siê w czo³ówce 12 najlepszych doros³ych
par standardowych w Rankingu Sportowym Polskiego Towarzystwa
Tanecznego. Justyna i Patryk robi¹ postêpy, pn¹ siê w górê. To jest efekt
ich systematycznej, ciê¿kiej, codziennej pracy. Oboje ³¹cz¹ swoj¹ pasjê
z nauk¹ � s¹ studentami studiów dziennych Uniwersytetu £ódzkiego.

/Zród³o AK/

DANCE FESTIVAL

Jeste�my dumni, ¿e uda³o nam siê zdobyæ tak wysokie noty w konkursie
festiwalowym. Grupa dzieciêca zdoby³a II miejsce w kategorii wiekowej
do 15 lat (1 tys. z³), urzekaj¹c jury i publiczno�æ swoim wspania³ym
wystêpem.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W Zduñskiej Woli odby³ siê IX Miêdzynarodowy Festiwal Folklor �wiata,
w którym uczestniczy³o 13 zespo³ów z Polski, Wêgier, Turcji, Macedonii
i Ukrainy. Pierwszego dnia arty�ci zaprezentowali nieco swoich umiejêt-
no�ci podczas barwnego korowodu ulicami Zduñskiej Woli, gdzie mo¿na
by³o podziwiaæ jak tañcz¹ i �piewaj¹ folklorystyczne zespo³y. Natomiast
drugiego dnia odby³y siê koncerty konkursowe oraz nauka piosenki �Dwa
serduszka, cztery oczy� z nagrodzonego w Cannes filmu �Zimna Wojna�
- Paw³a Pawlikowskiego, któr¹ poprowadzi³a wieloletnia dyrygent i kie-
rownik chóru zespo³u �Mazowsze� Aleksandra Koop (przewodnicz¹c¹
jury). Trzeciego dnia podczas Koncertu Galowego nagrodzono najlepsze
zespo³y, które ponownie prezentowa³y swoje uk³ady taneczne.

Natomiast grupa doros³a zdoby³a I nagrodê (1,5 tys. z³) w kategorii
wiekowej powy¿ej 15 lat, rywalizuj¹c ze wspania³ymi, nieco m³odszymi
zespo³ami. Grand Prix (2,5 tys. z³) zdoby³ zespó³ z Wêgier Csasta Folk
Dance Company, który oczarowa³ wszystkich swoimi ¿ywio³owymi tañcami.
Dziêkujemy swojej choreograf Patrycji Lichej, która ca³y czas by³a z nami.
Wierzy³a w nasze umiejêtno�ci sceniczne i wspiera³a nas w naszych dzia-
³aniach. Dziêki niej podnosimy swój poziom i zdobywamy nagrody. Wielkie
podziêkowania równie¿ dla naszego akompaniatora, wspania³ego akor-
deonisty Micha³a Mroziñskiego za uczestnictwo w korowodzie oraz na
koncercie galowym.
Zapraszamy wszystkich chêtnych, którzy by chcieli powiêkszyæ nasze grono
i wst¹piæ do zespo³u: dzieci m³odzie¿ i doros³ych - tancerzy, chórzystów
oraz muzyków.    ZPiTZK - Bo¿ena Szymczak

FOLKLOR ŚWIATA

Zespó³ �piewaczy �Strzelce� ju¿ po raz kolejny zaprezentowa³ siê w Kazi-
mierzu Dolnym nad Wis³¹, gdzie w dniach 21�24 czerwca 2018 r. odby³ siê
52 Ogólnopolski Festiwal Kapel i �piewaków Ludowych. Uczestniczy³o
w nim ponad 800 wykonawców z ca³ej Polski. Festiwal dla wykonawców
jest wielka nobilitacj¹ i jednocze�nie najwy¿szym sprawdzianem swych
umiejêtno�ci, poniewa¿ profesjonalne  jury surowo ocenia autentyzm
prezentowanego folkloru. Festiwal w Kazimierzu jest jednym z najwa¿-
niejszych i najbardziej presti¿owych spotkañ �piewaków i instrumentalistów
w Polsce, a jego g³ówny cel to promocja folkloru i kultury ludowej.
Podczas tej imprezy strzelecka grupa wyst¹pi³a w sk³adzie: Ewa Karbowska
� kierownik zespo³u, Mieczys³awa Szwarc, Stanis³awa Ja�kiewicz,
Krystyna Babska i Aldona Mogielska, a wykonane przez ni¹ utwory:
�Wyjzyj ze Andziuniu�, �S³u¿y³ Jasio we dworze� i  �Wcoraj desc pado³�
zdoby³y du¿e uznanie licznie zgromadzonej publiczno�ci.

„STRZELCE” W KAZIMIERZU DOLNYM

Pracowite wakacje aktorów
Kutnowskiego Teatru

Amatorskiego im. A. Fredry

Aktorzy tego teatru, pod wodz¹ swojej szefowej Jagody Kubiak,
bêd¹ szczególnie intensywnie pracowaæ przez ca³e wakacje,
poniewa¿ przygotowuj¹ nowy spektakl, którego premierê zapla-
nowano na 20 pa�dziernika 2018 roku.
Tym razem bêdzie to komedia Moliera �Mieszczanin szlachcicem�.
Du¿e, kostiumowe widowisko, w którym udzia³ wezm¹ aktorzy
znani ju¿ kutnowskiej publiczno�ci  oraz Ci, którzy w swych
rolach zadebiutuj¹.
Przed wielu laty, w przedstawieniu Teatru TV, rewelacyjn¹
kreacjê g³ównego bohatera stworzy³ niezapomniany Bogumi³
Kobiela (re¿. Jerzy Gruza).
Na scenie KDK rolê Pana Jourdain zagra Krzysztof Murzy-
nowski. Towarzyszyæ mu bêdzie ponad dwudziestoosobowa
galeria barwnych postaci i typów przeró¿nych, tak¿e spod ciemnej
gwiazdy�
Kostiumy ju¿ projektuje i za chwilê bêdzie je artystycznie two-
rzyæ niezawodna Magda Górska.
Aktorom ¿yczymy wiêc owocnej wakacyjnej aktywno�ci na
próbach i oczywi�cie� sukcesu na premierze!
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton KWD

Z innych szpalt

Czytelniczy Hyde Park

Ma racjê mój ulubiony autor z �Dziennika £ódzkiego� Jerzy Witaszczyk
gdy twierdzi, ¿e polskie finanse przypominaj¹ sito, przez otwory którego
przep³ywaj¹ miliardy z³otych. Wskazuje s³usznie np. na rady nadzorcze
miejskich i pañstwowych przedsiêbiorstw, które jego zdaniem zas³uguj¹
na miano WC (zero pracy � zero odpowiedzialno�ci). Ale nie tylko? Gdzie
siê dotkn¹æ natrafiamy na anomalie. Chocia¿by liczba doradców (rekord
Europy), tzw. politycznych, którzy s¹ tylko po to ¿eby wyp³acaæ im pie-
ni¹dze (partyjnym aktywistom, ich rodzinom i kolesiom). Rz¹d, w którym
urzêdników jest wiêcej ni¿ logicznie pomy�leæ, a garstka fachowców przy-
krywa tabuny nieudaczników i nierobów. Po co s¹ biura i sejmików
i wojewodów (tylko w ³ódzkim ponad 1000). Zreszt¹ biura tych drugich
mia³y znikn¹æ po dwóch latach od powo³ania sejmików. Starostwa, które
zosta³y powo³ane tylko po to, ¿eby ukryæ faktyczne rozmiary bezrobocia!!!
Nawet w szpitalach s¹ du¿e mo¿liwo�ci, gdy uwzglêdni siê, ¿e na 1 lekarza
przypada co najmniej 10 innych zatrudnionych (a nie dotyczy to zapraco-
wanych pielêgniarek). Urzêdy Pracy, które urz¹dzaj¹ rozliczne imprezy
np. Targi Pracy, wskutek których przybywa tylko papierów i statystyk,
a nie ubywa wolnych etatów (i w tych biurach i w gospodarce). Baa nawet
zwi¹zków zawodowo-politycznych, których etatowych utrzymuj¹... pra-
codawcy!? Rady, niby - samorz¹dowe, które dzia³aj¹ tak samo jak � rady
nadzorcze. No i jeszcze Sejm, ale bez � Senatu. Co najwy¿ej jak w Izraelu
licz¹cy 100 osób (a wszystkie mniejszo�ci narodowe po dwa mandaty).
Dodajmy do tego jawne oszustwa, �skokowe afery, wiêksze ni¿ Amber
Gold i prywatyzacyjne, ale nie tylko w Warszawie...�. Fundacje, których
wiêkszo�æ s³u¿y tylko do zdobywania oszukañczej kasy... Jeszcze... Dosyæ!
Pomarzyæ... ludzka rzecz!      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

POMARZYĆ LUDZKA RZECZ!

26 miejsce na 28 ocenianych krajów zajê³a Polska w Europejskim Ran-
kingu Innowacyjno�ci.
Beata Szyd³o - by lepiej �pokazaæ�, ¿e jej rz¹d to �pokora, praca i umiar�,
wyda³a w 2017 r. 168 tys. z³ na wiza¿. Na wypucowanie odchodz¹cej
premier jej kancelaria wyda³a przez dwa dni 49 tys. z³. Oj, musia³o byæ
du¿o p³aczu do pudrowania.
Premier Mateusz Morawiecki og³osi³, ¿e PiS pobudzi³o �wiadomo�æ na
ca³ym �wiecie, a to za spraw¹ ustawy o IPN, któr¹ teraz w rekordowym
tempie zmieni³o po 150 dniach od jej uchwalenia. Tak siê skoñczy³o dla
jego rz¹dów powstanie z kolan i starcie z USA i Izraelem. Suwerenno�æ
PiS jest modelowa.
Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwo�ci i autor bubla stulecia, czyli
ustawy o IPN, karnie zag³osowa³ za zmian¹ swojego projektu. Naprawienie
szkód po Jakim zajmie co najmniej dekadê.
Wojciech Szczêsny o meczach na Mundialu: Grali�my tak, jak potrafili�my.
Pawe³ Kukiz o kredytach: Kredyty bankowe w Polsce s¹ w rzeczywisto�ci
lichw¹.
Marek Borowski o Mateuszu Morawieckim: Trzeba obna¿yc jego ksiê¿ycowe
pomys³y pompowane za publiczne pieni¹dze i bezsens tej fanfaronady.

Przegl¹d nr 27 (965) 2-8.07.2018, s. 6, s. 63
Ks. Adam Boniecki, redaktor senior: Mo¿na pytaæ, czy Polacy kiedykol-
wiek byli g³êboko religijni. (Tygodnik Powszechny)
Najpopularniejszymi kierunkami studiów w roku 2017/2018 by³y: biznes,
prawo i administracja (21,9% ogó³u studiuj¹cych), technika, przemys³
i budownictwo (18,2%) oraz nauki spo³eczne, dziennikarstwo i informacja
(11.6%).
Premier Mateusz Morawiecki, wystêpuj¹c w Strasburgu w Parlamencie
Europejskim, powtórzy³ wszystkie swoje bujdy o historii Polski. Taki
z niego historyk, jak z Dudy prawnik.
Andrzej Duda o sporcie (w 2013 r.): Stan polskiego sportu, a zw³aszcza
gier zespo³owych, jest smutnym odzwierciedleniem stanu polskiego pañstwa.
Wojciech Kuczok o Adamie Nawa³ce: Oduczy³ pi³karzy graæ albo tak ich
do futbolu zniechêci³, ¿e stali siê w³asnymi karykaturami.
Gen. Miros³aw Ró¿añski o polityce MON: Robi¹ z si³ zbrojnych najwiêksz¹
grupê rekonstrukcyjn¹ w tej czê�ci Europy.
Prof. Stanis³aw Gomu³ka o Mateuszu Morawieckim: Jest niby bankowcem,
wiêc powinien st¹paæ po ziemi, ale zachowuje siê bardziej jak fantasta.

Przegl¹d nr 28 (966), 9-15.2018, s. 6
Izolacjê Polski pokazuje ³omot, który premier dosta³ w Parlamencie
Europejskim.          BLOOMBERG

Nadmiar socjalu
Tomasz Sommer �Najwy¿szy Czas� wymienia b³êdy PiS: (...) nadmiar
socjalu, kumoterstwo po³¹czone z dojeniem pañstwa, wysokie i rosn¹ce
podatki, uleg³o�æ wobec lobby ¿ydowskiego, prowadzenie polityki
zagranicznej a la Bronis³aw Geremek, tolerowanie postkomunistycznych
i antypolskich uk³adów politycznych i gospodarczych, wpuszczanie
uchod�ców, masowe wydawanie paszportów, nie wiadomo komu w Izraelu,
przy jednoczesnej blokadzie paszportów dla prawdziwych Polaków
z Kresów (...).

Nawet i mnie ze�li³a ta informacja. Od pocz¹tku roku mas³o zdro¿a³o
o 30 procent, mimo i¿ mia³o ju¿ tylko tanieæ, bo w ubieg³ym roku jego
ceny ros³y niebotycznie. Masz babo placek! Rodziny pytaj¹: �Jak to ma
byæ?� Mamy dostawaæ wiêcej, gdy bud¿et UE siê zmniejszy?! Ano tak!
Poniewa¿ Komisja Europejska zaproponowa³a, ¿eby w krajach, w których
dop³aty nie osi¹gnê³y �redniej unijnej, czyli jak Polska, przez sze�æ lat
bêd¹ mia³y wyp³acane po³owê ró¿nicy miêdzy ich poziomem, a 90 pro-
cent �redniej unijnej. Aby to siê sta³o! Masz babo placek! Ciekawe, ¿e od
2000 roku, co dwa lata ukazuj¹ siê raporty o polskiej wsi. Wydawc¹ jest
Fundacja Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), a redakcjê naukow¹
zapewnili w tym roku Jerzy Wilkin i Iwona Nurzyñska. Z najnowszego,
tegorocznego mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e np. dop³aty bezpo�rednie dla Polski
siêgnê³y 28 miliardów euro (!) i korzysta z nich 80 procent rolnictwa.
Przed akcesj¹ do UE byli�my krajem o najwiêkszym ubóstwie!!! Poni¿ej
minimum socjalnego ¿y³o u nas ponad 18 procent mieszkañców wsi,
teraz� 11 procent. Rolnicy a¿ w 85 procentach popieraj¹ nasze cz³onko-
stwo w Unii (w 2003 by³o �za� 45 procent). Polska wie� zdecydowanie
jest �propisowska� (50% w�ród mieszkañców wsi - a 60% w�ród rolni-
ków). Wiêkszy jest te¿ wp³yw proboszczów w�ród rolników; silne jest
poparcie dla hase³ tej partii o politycznej godno�ci historii politycznej. No
i zdecydowanie �za� ma flagowy program 500 plus, czemu siê trudno
dziwiæ, gdy siê zwa¿y, ¿e w rodzinach wiejskich uczy siê wiêcej dzieci.
Masz babo placek! Jak grom z jasnego brzegu na gminy powiatu kutnow-
skiego spad³a wiadomo�æ: �Operatorzy farm wiatrowych wygrali i bêd¹
p³aciæ ni¿szy podatek od nieruchomo�ci�. To jeszcze pestka! Ale trzeba
bêdzie zwróciæ im raty zap³acone gminom od pocz¹tku roku.
Zawsze - lepiej siê zabiera i gorzej - z oddawaniem� Masz babo placek!
Na XX Wojewódzkiej Wystawie Zwierz¹t Hodowlanych i Targach Rolnych
�W sercu Polski� w Bartoszewicach nie zabrak³o i naszego reprezentanta,
poniewa¿ wyró¿niono tak¿e Grzegorza Ga³usê, hodowcê trzody chlewnej
z Gos³awic, gmina Bedlno. Masz babo placek!

Szanowni Pañstwo!
Od 1 sierpnia 2018 uruchamiamy rozszerzony serwis
informacyjny �Powiatowego ̄ ycia Kutna. Uwzglêd-
niamy w nim: archiwalne wydania �P¯K�, ciekawe
teksty gazety papierowej, niektóre teksty z kolejnej
gazety, stare fotografie  rodzinne z powiatu kutnow-
skiego (konieczny warunek: imiê i nazwisko, telefon),
wiersze ze sztambucha i inna twórczo�æ literacka,
obrazy regionalne, zdjêcia rze�b regionalnych i inne
dzia³y (sukcesywnie w trakcie opracowywania). Od
1-go wrze�nia równie¿ og³oszenia.
Niestety, z przykro�ci¹ zawiadamiamy, ¿e nie prze-
widujemy Waszych komentarzy, z uwagi na to, ¿e
dzisiejszy internet sta³ siê ostoj¹ bezimiennych
i nikomu niepotrzebnych hejtów.

Z wyrazami szacunku Andrzej Stelmaszewski

Czytelniczy Hyde Park

Tak¿e i w Kutnie jeszcze wyblakle �wieci baner reklamy polskiego piwa
z podpisem szefa PZPN. Pi³karskie reklamy naszych tuzów (!?) kluj¹ jeszcze
w oczy w TV, mniej w gazetach. Bo dla Polski Mundial zakoñczy³ siê -
sportow¹ klêsk¹ - jeszcze w czerwcu, ju¿ po eliminacjach. ¯ENADA!!!
Prys³ mit dru¿yny i jej trenera. Chocia¿ jego zarobki by³y najni¿sze (no
z wyj¹tkiem trenera Senegalu) i wynosi³y �zaledwie� 270 tysiêcy euro,
o skromnych 900 tysi¹cach euro za awans do Mundialu nie zapominaj¹c!
Czyli, tak¹ premiê 4 (czterech) milionów z³otych otrzyma³ pi³karski
selekcjoner. Wiêc s¹ jednak polscy zwyciêzcy Mundialu 2018: trener
i grupa zawodników, którzy chocia¿ nie nadawali siê do gry, to zagrali
w wielu... lukratywnych reklamach. I o to zapewne g³ównie chodzi³o. Nic siê
nie sta³o! A swoj¹ drog¹ zwyciê¿y³y dru¿yny, które dysponowa³y szybko�ci¹,
wytrzyma³o�ci¹, pasj¹ gry, psychiczn¹ odporno�ci¹ i skuteczno�ci¹. No
i trochê szczê�cia. A przede wszystkim zwyciê¿y³a (finansowo) FIFA, która
�ci¹gnê³a dochody z Mundialu przy najni¿szych kosztach!      Jan Widz

REKLAMOWY PIC

SPACERKIEM PO KUTNIE
Ró¿ana Rodzina
Wspólnie z �Superniani¹� Dorot¹
Zawadzk¹ prezydent Kutna
Zbigniew Burzyñski, przy pomocy
radnych Joanny Podemskiej
i Agnieszki Wyro�lak, wrêczali
upominki �Ró¿anej Rodziny�. Pro-
rodzinn¹ imprezê zorganizowano

po raz trzeci. Objêto ni¹ wiele rodzin.

Tak trzymaæ!
W TBS sp. z o.o. w Kutnie zaob-
serwowali�my ciekawe zjawisko,
które dedykujemy innym firmom,
stowarzyszeniom, czy samorz¹-
dom� W 2005 roku zatrudniono
w spó³ce 18 osób, a aktualnie� 17.
Chocia¿ w 2005 roku zarz¹dzono

w niej oko³o 60 tysiêcy metrów
kwadratowych powierzchni
i  firma nie prowadzi³a inwestycji.
Teraz 145 tysiêcy!!! Ot i ekono-
miczne wyja�nienie wy¿szych p³ac
ni¿ gdzie indziej.

Nowy prezes
Nowym prezesem Regionalnej Izby
Gospodarczej wybrano Paw³a
£ebkowskiego.

Park Wiosny Ludów?!
Doktor Jacek Saramonowicz wyst¹-
pi³ z wnioskiem o przemianowanie
parku Wiosny Ludów na park
Zawadzkiego oraz urz¹dzenia
w kaplicy dworskiej mauzoleum
tego w³a�ciciela Kutna.

W niedzielê, 8 lipca, uda³em siê na d³ugo oczekiwany koncert
gigantów rocka. Kariera zespo³u Rolling Stones jest zadziwiaj¹ca.
D³ugi okres twórczej dzia³alno�ci, od lipca 1962 roku, zawsze na
topie i z niezliczon¹ ilo�ci¹ �wiatowych przebojów musi budziæ
respekt. The Rolling Stones s¹ ¿yw¹ legend¹ rocka, która od lat
na koncerty przyci¹ga dziesi¹tki tysiêcy widzów i w okresie
ponad 50 lat sprzeda³a grubo ponad 250 milionów p³yt. Na war-
szawski Stadion PGE Narodowy przyby³o ponad 50 tysiêcy ludzi
w pe³nym przekroju wiekowym, w tym tak¿e reprezentacja z Kutna.
Koncert by³ wielkim wydarzeniem muzycznym. Zespó³ prezentu-
j¹c wysoki poziom muzyczny i choreograficzny dawa³ wszystkim
uczestnikom, zarówno widzom jak i wykonawcom, pe³n¹ satys-
fakcjê i rado�æ. Z podziwem nale¿y odnie�æ siê do faktu, ¿e
74-letni wokalista i kompozytor Mick Jagger, 74-letni gitarzysta
i kompozytor Keith Richards, 77-letni perkusista Charlie Watts
oraz 71-letni gitarzysta Ron Wood stwarzali wra¿enie utalento-
wanych m³odzieniaszków, którzy kilkana�cie dni temu ukoñczyli
szko³y i s¹ szczê�liwi oraz rado�ni. Niejeden m³ody sta¿em i wie-
kiem zespó³ móg³by braæ przyk³ad z angielskich d¿entelmenów.
Mick Jagger studiowa³ ekonomiê na s³ynnej London School of
Ekonomics, otrzyma³ tytu³ szlachecki i Order Imperium Brytyj-
skiego nadany w 2003 przez królow¹ El¿bietê II i dalej zachowuje
siê niczym niepokorny dwudziestoletni student londyñskiej uczelni.
W okresie od 1995 roku by³em na 5 koncertach Stonesów. Wszystkie
te koncerty by³y niepowtarzalne, poczynaj¹c od czeskiej Pragi
(2 razy), dalej na Stadionie �l¹skim w Chorzowie, na S³u¿ewcu
w Warszawie i ostatni na Stadionie PGE Narodowym. Fina³em
ponad dwugodzinnego lipcowego wystêpu w Warszawie by³ stary
mega przebój Satisfaction, który dawa³ wszystkim energiê, rado�æ
i pe³n¹ satysfakcjê. Stonesi s¹ klasycznym przyk³adem, ¿e w wieku
dojrza³ym mo¿na czuæ siê dok³adnie tak, jak czuje siê radosny
maturzysta wchodz¹cy w m³odzieñcze, samodzielne ¿ycie. Przy-
k³adów takiego sposobu na ¿ycie jest wiele. Nie szukaj¹c daleko
przywo³am dzia³alno�æ wielu kutnowskich organizacji pozarz¹-
dowych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Stowarzyszeniem
Pokolenia na czele. Jest wiele obszarów, w których osoby w  wieku
dojrza³ym i m³ode duchem mog¹ podj¹æ aktywno�æ daj¹c¹ satys-
fakcjê i rado�æ ¿ycia.   Krzysztof Wac³aw Dêbski

SATYSFAKCJA – RADOŚĆ ŻYCIA

Wyrazy najszczerszego wspó³czucia
najbli¿szej rodzinie

�P.

ROBERTA
SICIÑSKIEGO

sk³ada
Rodzina Stelmaszewskich
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Starszy aspirant Edyta Machnik oficer prasowy Komendy Powia-
towej Policji Kutno, prowadz¹ca t¹ uroczysto�æ � �Miesi¹c lipiec
jest nie tylko okresem powstania polskiej policji, ale te¿ czasem
awansów, nominacji i odznaczeñ za niew¹tpliwie trudn¹ s³u¿bê,
która wymaga od policjantów wszechstronno�ci i du¿ego zaanga-
¿owania�. Podczas tegorocznej uroczysto�ci, uczestnicz¹cy w niej
Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji w £odzi m³odszy
inspektor Jaros³aw Rybka oraz nadkomisarz Krzysztof Szymañski
Komendant Powiatowy Policji w Kutnie, wrêczyli policjantkom
i policjantom akty mianowania na wy¿sze stopnie policyjne.

ŚWIĘTO POLICJI

Otrzyma³o je: 5 funkcjonariuszy mianowanych na stopieñ aspi-
ranta sztabowego; 9 na stopieñ aspiranta; 1 na stopieñ m³odszego
aspiranta; 5  na stopieñ sier¿anta sztabowego; 1 na stopieñ star-
szego sier¿anta; 1 funkcjonariusz mianowany na stopieñ starszego
posterunkowego. W uroczysto�ci udzia³ wziêli policjanci, pose³
na Sejm RP Tadeusz Wo�niak, radny Sejmiku Wojewódzkiego
w £odzi Robert Bary³a, starosta kutnowski Krzysztof Debich,
prezydent miasta Zbigniew Burzyñski, przewodnicz¹cy Rady
Miasta Grzegorz Chojnacki, przedstawiciele s³u¿b mundurowych,
burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kutnowskiego, przedsta-
wiciele instytucji wspó³pracuj¹cych z Komend¹. Podczas krótkiego
wyst¹pienia Komendant Powiatowy Policji nadkomisarz Krzysztof
Szymañski poprosi³ zebranych o uczczenie pamiêci zmar³ego
komisarza Arkadiusza Groblewskiego. Stwierdzi³ m.in.:. �Stoimy
na stra¿y bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa, mamy dbaæ o porz¹dek
publiczny i bezpieczeñstwo. To powierzona du¿a rola, któr¹
wykonujemy bardzo dobrze. Staramy siê byæ sprawiedliwi, uczciwi
i profesjonalni. Moi policjanci tacy s¹. Dziêkujê swoim pracow-
nikom, ¿e tak podchodz¹ do swojej s³u¿by, ¿e mo¿na byæ z nich
dumnym, ¿e czasem kosztem wolnego czasu i rodziny pracuj¹ dla
spo³eczeñstwa. Dziêkujê naszym rodzinom, które s¹ dla nas wspar-
ciem i rozumiej¹ jak¹ pracê wykonujemy, bo to nie jest ³atwa praca.
Chcia³bym ¿yczyæ wszystkim policjantkom i policjantom tyle samo
wyj�æ na s³u¿bê, co bezpiecznych z niej powrotów�.

Z krótkimi przemówieniami wyst¹pili: Tadeusz Wo�niak, Zbigniew
Burzyñski, Krzysztof Debich i Robert Bary³a. Wspominali oni,
jak wa¿n¹ jest s³u¿ba policjanta, wyra¿ali swój szacunek dla ich
czêsto ciê¿kiej i ryzykownej s³u¿by. /A.B./

Program Zlotu Grup Rekonstrukcji
Historycznych �Odyseja Historyczna
Obraz IX� Kutno-Leszczynek 2018

Pi¹tek 20.07.2018
Plac Marsza³ka J. Pi³sudskiego Kutno (wstêp wolny)

Wystawa sprzêtu wojskowego, samochody, pojazdy ciê¿kie, mini dioramy,
prezentacje grup.
16:00 - Oficjalne otwarcie IX Zlotu GRH Odyseja Historyczna i powitanie
go�ci oraz uczestników zlotu.
16:15 - Pokaz historyczny �Mundur Policji Pañstwowej w latach 1919-1936.
16:40 - Pokaz sokolniczy z udzia³em ptaków drapie¿nych.
17:00 - Prezentacja kawalerii Mieszka I.
17:30 - Prezentacja Mazowieckiej Chor¹gwi Husarskiej im. Jana Karola
Chodkiewicza.
18:00 - Inscenizacja historyczna �Wrzesieñ 1939�.
18:30 - Mecz Retro na Stadionie Miejskim przy ul. Oziêb³owskiego
w Kutnie miêdzy dru¿ynami WKS 37pp Kutno - WKS 10pp £owicz.

Leszczynek, gmina Kutno
Dzieci do lat 12 - wstêp wolny. Bilet - 6 z³ od osoby (wa¿ny przez jeden
dzieñ). Kasa czynna do godziny 20.00. Teren zlotu otwarty dla zwiedza-
j¹cych do zakoñczenia koncertu.
20:00 Koncerty zespo³ów: Heavy Metal Way, The Jetson Rockabilly Trio.

Sobota 21.07.2018
Leszczynek, gmina Kutno

Dzieci do lat 12- wstêp wolny. Bilet - 6 z³ od osoby (wa¿ny przez jeden
dzieñ). Kasa czynna do godziny 21.00. Teren zlotu otwarty dla zwiedza-
j¹cych do zakoñczenia koncertu. Kuchnia polowa, grill, stoiska militarne,
wystawa sprzêtu, prezentacje grup, gry i zabawy dla publiczno�ci, strzelnica.
10:00 - Otwarcie IX Zlotu GRH Odyseja Historyczna.
10:00-18:00 - �redniowieczne pokazy rzemios³a, kuchnia �redniowieczna,
gry i zabawy przy dioramach. Turniej ³uczniczy. Zrêczno�ciowy tor przeszkód.
11:00 - Pokaz dynamiczny pojazdów historycznych.
12:00 - Pokaz historyczny Policji Pañstwowej w latach 1919-1936
13:00 - Pokaz sprawno�ci sikawki konnej z okresu 1907 roku z zaboru
pruskiego.
14:00 - Turniej bojowy wojów.
15:00 - Prezentacja kawalerii Mieszka I � pokaz sprawno�ciowy.
16:00 - Prezentacja wodnosamolotu obserwacyjnego LUBLIN R-XIII
Hydro oraz przedstawienie historii Morskiego Dywizjonu Lotniczego.
17:00 - Pokaz sokolniczy z udzia³em ptaków drapie¿nych.
18:00 - Potop szwedzki. Prezentacja husarii i najemnego regimentu arty-
lerii cudzoziemskiej.
19:00 - Inscenizacja historyczna: Wyprawa Mieszka I na Pomorze Gdañskie.
20:00 - Inscenizacja historyczna: rok 1920.
21:00 - ODYSEJA KOSMICZNA.
21:00 - Koncerty zespo³ów: POGO DA, The Freeborn Brothers.

Niedziela 22.07.2018
Leszczynek, gmina Kutno (wstêp wolny)

10:00 - Otwarcie terenu dla zwiedzaj¹cych.
10:00 - Msza �wiêta � polowa.
11:30 - Prezentacja kawalerii Mieszka I � pokaz sprawno�ciowy.
12:30 - Turniej wojów � bitwy o mosty.
13:30 - Pokaz dynamiczny pojazdów.
14:00 - Oficjalne zakoñczenie IX Zlotu Odyseja Historyczna. Rozdanie
nagród.

ODYSEJA HISTORYCZNA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Po jego wyst¹pieniu, zebrani na placu jej uczestnicy uczestniczyli w polowej
mszy �wiêtej koncelebrowanej przez ksiê¿y: Zbigniewa Strza³kowskiego,
proboszcza ze Strzegocina oraz Piotra Kalisiaka, kapelana stra¿aków
powiatu kutnowskiego, który wyg³osi³ okoliczno�ciow¹ homiliê. Oni te¿
dokonali po�wiêcenia pami¹tkowej tablicy ufundowanej przez jednostkê OSP
w Kterach. Jej ods³oniêcia dokonali: Prezes OSP w Kterach Jerzy Kotarski
oraz skarbnik tej jednostki Pawe³ Stangreciak. Zebrani minut¹ ciszy uczcili
pamiêæ 53 druhów, którzy odeszli na wieczn¹ s³u¿bê. Niew¹tpliwie najwa¿-
niejszym punktem jubileuszowego spotkania by³o odznaczenie sztandaru
jednostki OSP w Kterach Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP  RP, którego deko-
racji dokona³ Cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego OSP RP druh Jan Ry�.

100−LECIE OSP W KTERACH

On te¿ wrêczy³ Komendantowi Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w
Kutnie Markowi Myszkowskiemu odznakê Z³oty Znak Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP. Medal Honorowy im. Boles³awa Chomicza otrzy-
ma³ prezes OSP w Strzegocinie dh Miros³aw Karczewski. Z³otym medalem
�Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa� wyró¿nieni zostali: Jaros³aw Byczkowski,
Marek Kotarski i Pawe³ Stangreciak. Srebrnym medalem � Leszek Matusiak,
Waldemar Miko³ajczyk, Dariusz Pi³acie i S³awomir Stoliñski. Br¹zowym
medalem � Alina B³aszczyk, Stanis³awa Byczkowska, Edyta Gaik, Katarzyna
Kotarska, Maria Kotarska, Anna Matusiak, Zofia Pi³acik, Mariola Stangreciak
i Ma³gorzata Stoliñska. Odznakê �Wzorowy Stra¿ak� otrzymali: Tomasz
Kalisiaka, Patryk Kotarski, Kamil Majda, Damian Matczak, Marcin Mo-
drzyñski i Arkadiusz Stangreciak. Odznaczenie �Za wys³ugê lat� przyznano
Stefanowi Skowroñskiemu � 50 lat wys³ugi; Janowi B³aszczykowi i Tade-
uszowi ¯urkowi � 45 lat wys³ugi; druhowie Jaros³aw Byczkowski, Jerzy
Kotarski, Marek Kotarski, Leszek Matusiak, Waldemar Miko³ajczyk,
Dariusz Pi³acik, Pawe³ Stangreciak i S³awomir Stoliñski � 35 lat wys³ugi.
Zdzis³awowi  Kowalczykowi � 30 lat wys³ugi; Tomaszowi Modrzyñskiemu
� 25 lat wys³ugi. Druhowie: Alina B³aszczyk, Stanis³aw Byczkowska, Kata-
rzyna Kotarska, Maria Matusiak, Zofia Pi³acik, Mariola Stangreciak,
Ma³gorzata Stoliñska, Marcin Samelak i Rafa³ Samelak � 20 lat wys³ugi.
Edyta Gaik � 15 lat wys³ugi; druhom � Piotrowi B³aszczykowi, Bart³omiejowi
Kotarskiemu, Mateuszowi Miko³ajczykowi, Bart³omiejowi Pi³acikowi,
Tomaszowi Sidorowiczowi, Adrianowi Stangreciakowi i Przemys³awowi
Stoliñskiemu � za wys³ugê 10 lat.

By³y brawa i gratulacje dla odznaczonych i ca³ej jednostki OSP � Jubilata
uroczysto�ci. Wójt gminy Krzy¿anów Tomasz Jakubowski zabieraj¹c g³os
powiedzia³ m.in. �Na ten jubileusz swoj¹ postaw¹ i zaanga¿owaniem pra-
cowa³o wiele pokoleñ druhów i mieszkañców Kter. Na przestrzeni wielu lat
wype³niali oni stra¿ack¹ s³u¿bê nios¹c pomoc i ratunek potrzebuj¹cym
o ka¿dej porze dnia i nocy, zawsze wierni stra¿ackiemu has³u �Bogu na
chwa³ê, ludziom na ratunek�. Drodzy stra¿acy, jeste�cie wzorem bezintere-
sownego s³u¿enia ogólnemu dobru. Jeste�cie rycerzami �w. Floriana dla
których Bóg, Honor o Ojczyzna zawsze by³y i s¹ najwa¿niejsze. Niech te
s³owa stanowi¹ sedno dla 100-letniej chlubnej dzia³alno�ci Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Kterach�. G³os zabierali tak¿e pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�-
niak, radny Sejmiku Województwa £ódzkiego Robert Bary³a, Komendant
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie Marek Myszkowski.
Ca³o�æ uroczysto�ci prowadzi³a dh Katarzyna Kotarska.           /A.B./
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¯YCIE UNIJNE

Tytu³ projektu: �Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miej-
scowo�ci Kro�niewice�

Beneficjent: Gmina Kro�niewice

Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.05.03.02-10-0007/16-00 z dnia 20 grudnia 2016 r.,

Aneks Nr RPLD.05.03.02-10-0007/16-01 z dnia 9 maja 2018 r.

Cele projektu:
� Cel bezpo�redni:
Uporz¹dkowanie gospodarki �ciekowej poprzez budowê sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Kro�nie-
wice.

� Cele szczegó³owe:
1. Poprawa parametrów infrastruktury sieciowej na skutek realizacji inwestycji polegaj¹cej na budowie
sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Kro�niewice.
2. Ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych �cieków i ochrona �rodowiska wodnego przed
ich niekorzystnymi skutkami w Gminie Kro�niewice.
3. Wzrost liczby mieszkañców Gminy Kro�niewice korzystaj¹cych z systemu oczyszczania �cieków zgod-
nego z normami i standardami dotycz¹cymi �cieków komunalnych.
4. Zwiêkszenie efektywno�ci ekonomicznej infrastruktury technicznej w Gminie Kro�niewice poprzez
poprawê parametrów sieci kanalizacyjnej (w szczególno�ci jej d³ugo�ci i dostêpu do niej).
Cele strategiczne:
1. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-�ciekowej na obszarze województwa ³ódzkiego poprzez rozbudo-
wê i modernizacjê infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z systemem oczyszczalni �cieków.
2. Poprawa parametrów infrastruktury sieciowej dla aglomeracji od 2 do 10 tys. RLM poprzez realizacjê
inwestycji zwi¹zanych z budow¹, przebudow¹ lub modernizacj¹ oczyszczalni �cieków i kanalizacji �cie-
kowej.
3. Zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie ochrony �rodowiska poprzez inwestowanie w sektor
gospodarki wodnej.
4. Podniesienie jako�ci ¿ycia mieszkañców województwa ³ódzkiego w wyniku zwiêkszenia odsetka lud-
no�ci korzystaj¹cej z systemu oczyszczania �cieków.
5. Zmniejszenie dysproporcji w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej na terenach miejskich i wiejskich
województwa ³ódzkiego, w szczególno�ci na obszarach gmin wiejskich b¹d� miejsko-wiejskich do 5 tys.
mieszkañców, poprzez kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-�ciekowej.
6. Zwiêkszenie efektywno�ci ekonomicznej infrastruktury sieci kanalizacyjnej na terenie województwa
³ódzkiego.
7. Zwiêkszenie liczby dodatkowych osób korzystaj¹cych z ulepszonego oczyszczania �cieków w regionie.

� Cele ogólne:
1. Zwiêkszenie efektywno�ci wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejszenie presji na �rodowisko
naturalne, zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju.
2. Poprawa jako�ci wód powierzchniowych i zapobieganie odprowadzaniu zanieczyszczeñ do wody
i gruntów.
3. Poprawa stanu �rodowiska poprzez wzmocnienie ochrony czysto�ci wód podziemnych i powierzch-
niowych.
4. Poprawa zdolno�ci adaptacji do zmian klimatu poprzez zwiêkszenie oszczêdno�ci zasobów �rodowiska
naturalnego.
5. Ochrona �rodowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami dzia³alno�ci cz³owieka w postaci zrzu-
cania �cieków do wód.
6. Zachowanie i ochrona �rodowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
poprzez realizacjê przedsiêwziêæ z zakresu tworzenia systemu ochrony �rodowiska i wykorzystania jego
zasobów.
7. Wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj¹cej z zasobów, bardziej przyjaznej �rodowisku i bar-
dziej konkurencyjnej.

Opis projektu i planowane efekty:
Projekt polega³ na budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Kolejowej w Kro�niewicach, dziêki
czemu wzros³a jako�æ ¿ycia mieszkañców oraz polepszy³ siê stan �rodowiska naturalnego. Realizacja
projektu pozwoli³a mieszkañcom na korzystanie z nowej, spe³niaj¹cej wymagane normy infrastruktury,
jednocze�nie nie dopuszczaj¹c do przedostawania siê do gleb i wód nieczysto�ci, zmniejszaj¹c tym
samym antropopresjê na ekosystem wystêpuj¹cy na obszarze objêtym projektem.

Projekt spe³nia wszystkie cele programowe i przyczynia siê w szczególno�ci do poprawy jako�ci ¿ycia
mieszkañców poprzez budowê sieci kanalizacyjnej i przy³¹czy do obiektów na osiedlu z przejêciem
�cieków sanitarnych.

W wyniku realizacji projektu powsta³a infrastruktura, która dostêpna jest w równym stopniu dla kobiet
i mê¿czyzn, dostêpna jest w równym stopniu dla wszystkich bez wzglêdu na p³eæ, rasê lub pochodzenie
etniczne, religiê lub �wiatopogl¹d, niepe³nosprawno�æ, wiek lub orientacjê seksualn¹.

D³ugo�æ wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 0,615 km
Liczba dodatkowych osób korzystaj¹cych z ulepszonego oczyszczania �cieków - 730

Warto�æ projektu: 1 310 565,00 PLN

Wk³ad Funduszy Europejskich: 799 063,48 PLN

Projekt dofinansowany przez Uniê Europejsk¹
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2014-2020
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KAPITAN MIECZYSŁAW
BOBROWNICKI–LIBCHEN

(ci¹g dalszy z nr 13/482)
Wiadomo, ¿e w Kutnie dowodzi³ 3 kompani¹ I batalionu (co najmniej
w 1932 roku). 1 stycznia 1933 roku otrzyma³ nominacjê na stopieñ kapi-
tana piechoty. 5 lipca 1936 roku po�lubi³ Janinê z domu Wilkoñsk¹. �wiad-
kami byli: ojciec panny m³odej Wac³aw Wilkoñski i jej szwagier Boles³aw
Podgórski. �lubu udzieli³ ksi¹dz Stefan Zagoñczyk. M³odzi ma³¿onkowie
zamieszkali przy ul. £êczyckiej 5 w Kutnie, w mieszkaniu wynajêtym od
pp. Aleksenko. Mieli córkê Mariê Bo¿enê. Wed³ug relacji ¿ony Janiny
Bobrownickiej w okresie s³u¿by w Kutnie kpt. Bobrownicki przyja�ni³
siê z majorem Stanis³awem Molend¹, dowódc¹ batalionu 37 pp. Do grona
przyjació³ nale¿a³ te¿ adwokat Ludomir Sakowicz oraz artysta - malarz
i rze�biarz Stanis³aw Kurman, z którym pop³yn¹³ kajakiem do Gdañska
rozpoczynaj¹c sp³yw na rzece Bzurze pod Kutnem. (...) W latach 1937-
1939 kapitan Bobrownicki dowodzi³ 7 kompani¹ III batalionu. (...) 1 wrze�nia
1939 roku - w dniu niemieckiego ataku na Polskê - znalaz³ siê w 144
pu³ku piechoty rezerwowej 44 Dywizji Piechoty Rezerwowej, gdzie
zosta³ I adiutantem dowódcy pu³ku � pp³k. piech. W³adys³awa Dzióbka.
Wymarsz z Kutna nast¹pi³ 2 wrze�nia 1939 roku. (...) W czasie obrony
stolicy 144 pp stanowi³ odwód Dowódcy Obrony Warszawy. Kapitan
Bobrownicki funkcjê I adiutanta dowódcy 144 pp pe³ni³ do 18 wrze�nia
1939 roku, kiedy zosta³ dowódc¹ kwatery g³ównej 44 Dywizji Piechoty
Rezerwowej. Dywizja w obronie Warszawy skutecznie walczy³a na
odcinku Saska Kêpa � Grochów pod dowództwem p³k. Eugeniusza ¯on-
go³³owicza odpieraj¹c liczne ataki i kontratakuj¹c. Po kapitulacji Warszawy
28 wrze�nia 1939 roku znalaz³ siê w niewoli niemieckiej. Na pocz¹tku
trafi³ do Oflagu XB Nienburg, w X Okrêgu Wojskowym Hamburg, gdzie
otrzyma³ nr jeniecki 52707/XB, a nastêpnie do obozu X A w Itzehoe (prze-
bywa³ tam co najmniej od 1 grudnia 1939 roku, gdy¿ tak datowany jest
pierwszy list z oflagu XA) i do Sandbostel bei Bremervoerde (Oflag X A).
Kolejnym obozem jenieckim by³ Oflag X C w Lubece. Od 20 kwietnia
1942 roku do 25 stycznia 1945 roku przebywa³ w Oflagu II C w Wolden-
bergu (obecnie Dobiegniew). (...) Tylko spo�ród kolegów Bobrownickiego
z Oflagu IIC na dziesiêciu wykonano wyrok �mierci, siedemnastu skazano
na �mieræ, lecz wyroków nie wykonano zamieniaj¹c je na kary do¿ywot-
niego wiêzienia, za� 113 oficerów skazano na kary wiêzienia. (...) Mie-
czys³aw Bobrownicki rozwa¿a³ powrót do Polski po uzyskaniu emerytury
na Zachodzie. Szybko postêpuj¹ca choroba nowotworowa zaskoczy³a go
w Anglii podczas za³atwiania formalno�ci emerytalnych. Zmar³ w Lon-
dynie 21 kwietnia 1965 roku i zosta³ pochowany na cmentarzu North
Sheen.
Awanse: szeregowy � 12 pa�dziernika 1915, kapral � 1 listopada 1918,
plutonowy � 1 stycznia 1919, podchor¹¿y � 18 marca 1920, podporucznik
� 20 wrze�nia 1920, porucznik � 1 stycznia 1923, kapitan � 1 stycznia
1933. Odznaczenia: Krzy¿ Niepodleg³o�ci; Krzy¿ Walecznych z okuciem
(nadany rozkazem VI Armii 12316/V/pf. z 16 grudnia 1920 roku); Krzy¿
Walecznych (nadany rozkazem Ministra Spraw Wojskowych nr 8179/21
GG.M.I. (L: 2142 Dz. Pers.1/22 pkt 15) z 14 grudnia 1921 roku; Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi; Medal Pami¹tkowy za Wojnê 1918-1921; Medal Dziesiê-
ciolecia Odzyskanej Niepodleg³o�ci; Krzy¿ Zas³ugi I Brygady Legionów
Polskich; The War Medal 1939-1945 (nadany rozkazem: War Office
68/General/ 8070 A.G.4.d).           Rafa³ Jó�wiak

Obelisk upamiêtniaj¹cy poleg³ych w latach 1939�1945 kolejarzy kutnow-
skich zosta³ odnowiony. W sprawie zaniedbanego pomnika interwencjê
w Zarz¹dzie PKP S.A. i na sesji Rady Miasta Kutna podj¹³ radny Rafa³
Jó�wiak. Przypomnijmy, ¿e monument upamiêtnia 68 poleg³ych i pomor-
dowanych w czasie II wojny �wiatowej kolejarzy wêz³a PKP Kutno.
W czasie okupacji dzia³a³a tu silna organizacja podziemna w ramach
Armii Krajowej, a wêze³ kolejowy Kutno oznaczony by³ kryptonimem
�Karol�. Na zdjêciu pomnik po pracach renowacyjnych.

POMNIK ODNOWIONY

Lata 60 ubieg³ego stulecia. Po ukoñczeniu budowy restauracji �Magnolia�,
na placu 19 Stycznia w Kutnie, powróci³em na stanowisko szefa produk-
cji w Kutnowskim Przedsiêbiorstwie Budowlanym (KPB). W tym czasie
naczelnym in¿ynierem i moim bezpo�rednim szefem by³ in¿ynier Leonard
Buk³owski. Jego pojawienie w Kutnie, natychmiastowe zakwaterowanie
w kawalerce w bloku kutnowskiej Polfy, wiek oko³o 60 lat, niejasne sprawy
kadrowe: �wiadectwo ukoñczenia przedwojennego technikum budowla-
nego, praktyka zawodowa i inne. Moje pierwsze spotkanie z Leonardem
skoñczy³o siê awantur¹ i natychmiastowym wymówieniem z pracy. Jego
przeprosiny sta³y siê pocz¹tkiem naszej przyja�ni. By³em mu bardzo
potrzebny. Pewnego dnia poprosi³ mnie o przys³ugê: Zbyszku, proszê ciê,
aby� zechcia³ byæ moim tajnym �wiadkiem w uroczysto�ci, która odbêdzie
siê dzisiaj. Proszê ciê, aby� zarezerwowa³ w �Magnolii� trzeci stolik od
wej�cia na salê, na godzinê 13 i poczeka³ na przybycie mnie i moich go�ci.
Panowie, którzy przyszli z Leonardem, przedstawili siê: jako wys³annicy
Prezydenta RP na uchod�stwie - major i porucznik. Mnie i siebie przed-
stawi³ Leonard - kapitan AK. Porucznik wpisywa³ dane do protoko³u.
Major cicho poda³ komendê �powstañ� i odczyta³ uzasadnienie: �Za wybitne
zas³ugi kapitana Leonarda Buk³owskiego w Powstaniu Warszawskim,
a zw³aszcza dowodzenie d³ugotrwa³¹, bohatersk¹ obron¹ dworca kolejowego,
Prezydent RP odznacza Krzy¿em Virituti Militari IV klasy�. Odznaczenie
zosta³o przypiête do klapy marynarki, po chwili zdjête i wraz z legitymacj¹
i etui wrêczone odznaczonemu. Chwila gratulacji. Porucznik poprosi³
o podpisanie protoko³u i zachowanie uroczysto�ci w tajemnicy. Po obie-
dzie nasi go�ci odjechali wynajêt¹ taksówk¹. Mieli jeszcze w planie dwie
podobne uroczysto�ci. Uzupe³nienie: Leonard Buk³owski ukoñczy³ przed
wojn¹ Technikum Budowlane im. Wawelberga w Warszawie. Po wojnie
wszystkim absolwentom nadano tytu³ in¿ynierów. Przed przyjazdem do
Kutna pracowa³ w kierownictwie budowy zapory wodnej na rzece Solince
w Bieszczadach. Ze stanowiska w KPB zosta³ przeniesiony na stanowisko
dyrektora MZBR w Kutnie. W krótkim czasie oddelegowany przez ministra
na stanowisko kierownika budowy zapory wodnej �Wis³a Czarne�, gdzie
wyst¹pi³y powa¿ne usterki. Na jego pro�bê doje¿d¿a³em tam jako doradca.

Zbigniew Wirski

TAJNY ŚWIADEK HONOROWY

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca odby³ siê III Sejmik Stowarzyszeñ
Regionalnych Województwa £ódzkiego pod has³em �Regionali�ci z Ma³ych
Ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w 100-lecie odzyskania niepodleg³o�ci�.
Jego organizatorem by³o Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej,
którego prezesem jest Bo¿ena Gajewska. W obradach udzia³ wziêli regio-
nali�ci z £asku, Aleksandrowa £ódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego,
Ziemi �winickiej, Makowa, ̄ ychlina, £odzi, Be³chatowa, Koluszek, Ziemi
Rawskiej, Pi¹tku, Ozorkowa, Lutomierska i Kutna. Oficjalnego otwarcia
Sejmiku dokona³, w krótkim wyst¹pieniu, wiceprezydent miasta Zbigniew
Wdowiak.

REGIONALNY ZJAZD

Nadrzêdnym celem zorganizowanego Sejmiku by³a realizacja wspó³pracy
i wymiany do�wiadczeñ miêdzy regionalistami województwa ³ódzkiego,
upowszechnianie idei regionalizmu, jako istotnej czê�ci kultury polskiej
i patriotyzmu lokalnego, poprzez stworzenie forum wymiany my�li i do-
�wiadczeñ. Organizatorzy spotkania zaproponowali jego uczestnikom
szeroki program obrad. Wys³uchano ciekawego wyst¹pienia dr. Micha³a
Adamskiego, naczelnika Wydzia³u Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
w Urzêdzie Miasta Kutna, który mówi³ o �Wspó³pracy samorz¹du lokal-
nego z organizacjami pozarz¹dowymi na przyk³adzie naszego miasta�.
Wspomnia³ m.in. o wspieraniu realizacji zadañ publicznych w dziedzi-
nach kultury, sztuki, ruchu artystycznego, publikacji regionalnych, kultury
fizycznej i turystyki, a tak¿e wspierania dzia³ania Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Dr Jaros³aw Kotliñski, naczelnik Wydzia³u Edukacji UM Kutna
zaprezentowa³ dobre praktyki stosowane w kutnowskich szko³ach, oma-
wiaj¹c projekt pod nazw¹: �Program edukacji regionalnej Kutno poprzez
wieki�. Z uwag¹ zebrani wys³uchali wyst¹pienia przedstawiciela Centrum
OPUS � Anny Olejniczak, która mówi³a o prawnych aspektach prowa-
dzenia organizacji pozarz¹dowej i pozyskiwaniu �rodków zewnêtrznych
na realizacjê projektów z zakresu regionalizmu. Organizatorzy Sejmiku
zorganizowali tak¿e zwiedzenie przez jego uczestników Muzeum Zamku
w Oporowie. Podsumowuj¹c obrady regionali�ci wyrazili opiniê co do
wa¿no�ci poznania swojej ma³ej ojczyzny, s³u¿enia jej jak najpe³niej, edu-
kowania lokalnej spo³eczno�ci na temat historii w³asnego miasta, wsi
i regionu. Bycie patriot¹ lokalnym wi¹¿e siê z odczuwaniem i wyra¿a-
niem szacunku miejscu, w którym siê ¿yje, wiar¹ w to, ¿e ma siê wp³yw
na kszta³t najbli¿szego otoczenia i podejmowaniem za nie odpowiedzial-
no�ci. Mi³o�æ do Ma³ej Ojczyzny mo¿na wyraziæ przez proste czynno�ci
� troskê o czysto�æ na ulicach, szacunek dla wspó³mieszkañców i miejsc
publicznych, kibicowanie lokalnej dru¿ynie sportowej, udzia³ w lokal-
nych �wiêtach. Regionali�ci pokazuj¹ wszystkim mieszkañcom regionu,
¿e mi³o�æ tej du¿ej ojczyzny wi¹¿e siê nierozerwalnie z mi³o�ci¹ do
ojczyzny ma³ej � miasta i wsi. Kolejny, czwarty sejmik, zaplanowano
w roku przysz³ym w Be³chatowie.           /A.B./

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W KTERACH W LATACH 1918−2018

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Kterach zosta³a za³o¿ona w 1918 r. Do
jej powstania przyczyni³a siê grupa kterskich dzia³aczy spo³ecz-
nych. Do grona za³o¿ycieli, a tym samym pierwszego Zarz¹du OSP
w Kterach, weszli: jako prezes Kazimierz Wodziñski- w³a�ciciel dóbr
ziemskich Kter i Zieleniewa oraz naczelnik, pan Kosowski � admi-
nistrator tutejszych dóbr. W tym czasie jednostka liczy³a oko³o
20 czynnych cz³onków, a wyposa¿enie stra¿y stanowi³y: sikawka
przeno�na, dwa bosaki lekkie, dwa bosaki ciê¿kie i drabina Szczer-
bowskiego. W 1919 roku zakupiono 2 drabiny przystawne, a w 1925
pozyskano beczkowóz dwuko³owy. Wa¿nym zadaniem w tym czasie
by³a budowa remizy stra¿ackiej. Dzia³kê pod zabudowê podarowa³
Kazimierz Wodziñski, a pieni¹dze na materia³y budowlane pozy-
skiwali mieszkañcy Kter ze sk³adek, loterii fantowych i p³atnych
potañcówek. Remiza zosta³a wybudowana i oddana do u¿ytku
w 1926 roku. By³ to budynek murowany pokryty dachówk¹. Dalszy
rozwój jednostki datuje siê na rok 1928. Zosta³ wtedy zakupiony
wóz rewizytowy i beczkowóz czteroko³owy. W 1933 r. oddano do
u¿ytku �wietlicê, dobudowan¹ do istniej¹cej ju¿ remizy. Tu toczy³o
siê ¿ycie kulturalno-spo³eczne wsi, organizowano majówki, uro-
czysto�ci stra¿ackie oraz tzw. ,,komedyjki�. Ich g³ównym inicjatorem
by³ prezes Kazimierz Lewiñski. Od 1934 roku maj¹tek stra¿y wzbo-
gaci³ siê o kolejny sprzêt: beczkowóz z sikawk¹ czteroko³ow¹,
t³umicê, latarkê naftow¹, topór ciê¿ki i rêczn¹ syrenê alarmow¹.
Godnym podkre�lenia jest fakt, ¿e w okresie miêdzywojennym
kterska stra¿ posiada³a ju¿ sztandar. Jednak po wybuchu wojny
w 1939 r., w obawie przed skonfiskowaniem go przez Niemców,
mieszkanki Kter: Lucyna Kamelak i Stefania Sieradzka zakopa³y
sztandar w stodole, ale wcze�niej odpru³y znajduj¹ce siê na nim
wizerunki �w. Stanis³awa Kostki i �w. Floriana. Po wojnie naszyto
je na inne p³ótno i darowano do Ko�cio³a Parafialnego w Strzegocinie,
gdzie s³u¿y do dzi� jako chor¹giew ko�cielna. W okresie II wojny
�wiatowej szeregi OSP w Kterach znacznie siê zmniejszy³y. Wielu
stra¿aków wcielono do wojska, czê�æ wywieziono na przymusowe
roboty do Niemiec. W³adze okupacyjne rozwi¹za³y stra¿ i przejê³y
jej maj¹tek. W jej miejsce utworzono jednostkê stra¿y pod zarz¹-
dem niemieckim i wed³ug ich regulaminów. Funkcje kierownicze
sprawowali Niemcy, Polacy mogli tylko braæ udzia³ w gaszeniu
po¿arów. Komendy by³y wydawane w jêzyku niemieckim. Spod
niemieckiej okupacji Ktery wyzwolono 19 stycznia 1945 r. Po�piech
z jakim Niemcy opuszczali te tereny pozwoli³ uchroniæ przed znisz-
czeniem istniej¹cy sprzêt stra¿acki. Wiêkszo�æ druhów szczê�liwie
prze¿y³a okupacjê i zasili³a szeregi reaktywowanej OSP.
Lata powojenne by³y bardzo trudne, gdy¿ przynios³y powa¿ne
ograniczenia statutowe jednostek OSP. Od 1950 r. zosta³ zlikwido-
wany Zwi¹zek Stra¿y Po¿arnych RP. W maju 1950 r. zosta³ odgórnie
narzucony wzorcowy statut organizacyjny znacznie ograniczaj¹cy
autonomiê jednostek i poddawa³ kontroli Pañstwowego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego. Najwiêksz¹ ingerencj¹ by³a likwidacja
Zarz¹dów OSP, w ich miejsce wprowadzono komendantów stra¿y.
Po 1956 r. nast¹pi³y zmiany i przywrócono poprzedni¹ strukturê
organizacyjn¹. Od tego okresu dzia³alno�æ OSP w Kterach sta³a siê
aktywniejsza. Kterscy druhowie z oddaniem pe³nili swoj¹ misjê, za
co w 1961 roku zostali odznaczeni medalami i dyplomami od w³adz
powiatowych, a jednostka otrzyma³a samochód marki DODGE.
W 1967 r. jednostka otrzyma³a samochód skrzyniowy marki STAR 25.
W latach 1972-2002 na wyposa¿eniu znajdowa³ siê samochód marki
¯UK-LGM 8. W dniu 11 lutego 2002 r. staraniem Zarz¹du OSP
w Kterach i w³adzy Gminy Krzy¿anów Komenda Powiatowa Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie przekaza³a samochód ga�niczy
STAYER-SKUTENG. Obecnie na wyposa¿eniu jednostki znajduje
siê samochód ga�niczy marki JELCZ (2011 r.).
Lata dziewiêædziesi¹te da³y mo¿liwo�æ realizacji wcze�niejszych
zamierzeñ zwi¹zanych z budow¹ nowej stra¿nicy. Zapa³ i wytrwa-
³o�æ stra¿aków mieszkañców Kter i pomoc samorz¹du gminnego
przyczyni³y siê do tego, ¿e 4 maja 1994 r. oddano now¹ stra¿nicê
w Kterach. W kolejnych latach dobudowano zaplecze sali (kuchnia
i ch³odnia) oraz zakupiono sprzêt gastronomiczny.

Opracowanie: Katarzyna Kotarska
Na podstawie dostêpnych dokumentów jednostki OSP w Kterach

Wszystkim Osobom,
które odda³y Ho³d Naszej Drogiej

�P.

Stanis³awie Ziêtek
przez liczne uczestnictwo w ceremonii po¿egnalnej

na Cmentarzu Parafialnym w G³ogowcu
oraz sk³adanie wzruszaj¹cych kondolencji

bardzo dziêkujemy!
Rodzina Ziêtków
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
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 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 lub wynajmê kiosk nr 1
na placu handlowym �Manhattan�
przy ul. 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
Sprzedam skuter w³oski Pjaggjo,
cena 650 z³. Tel. 504-350-510
Wynajmê lokal ok. 15 m2 w Kutnie

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
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
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 domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro

Sprzedam urokliw¹
nieruchomo�æ

o za³o¿eniu parkowym,
o powierzchni 2 ha, po³o-
¿on¹ 10 km od Kutna, na
której zlokalizowany jest
dom o powierzchni 200 m2,
gara¿e, zabudowania
gospodarcze, staw o po-
wierzchni 0,5 ha oraz
sad. Telefon:

601-614-445

Wynajmê pod dzia³alno�æ
lokal 50 m2 (2 pomieszczenia
+ socjalne). Mo¿na lokal
zaadaptowaæ pod mieszkanie
(po wcze�niejszym ustaleniu
z w³a�cicielem). Kutno, ul.
Jagielloñskiej 9 (blisko do
stacji PKP i centrum). Tel.

605-991-655

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.500 z³

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

Wynajmê lokal w centrum Kutna,
przy ul. Warszawskie Przedmie-
�cie. Mo¿liwo�æ najmu z wypo-
sa¿eniem (zak³ad fryzjerski) Tel.
609-593-263, po 17:00

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

AMBITNY KLUB

Uczniowski Klub Sportowy �Delfinek� w Kutnie to �wietne miejsce, by
rozpocz¹æ lub kontynuowaæ przygodê z p³ywaniem. Trenujemy i wycho-
wujemy m³ode pokolenia p³ywaków, stawiaj¹c na ich rozwój fizyczny
i jak najlepsze przygotowanie psychiczne. Mo¿emy siê pochwaliæ zdol-
nymi zawodnikami zdobywaj¹cymi medale na zawodach rangi Mistrzostw
Województwa oraz zawodów Ogólnopolskich. W�ród ch³opców jest to
Adam Mazurek, w�ród dziewcz¹t Blanka Gens.

Uczniowski Klub Sportowy �Delfinek� w Kutnie to stowarzyszenie, które
rozpoczê³o swoj¹ dzia³alno�æ 3 grudnia 2010 roku. Dyscyplin¹, któr¹ roz-
powszechniamy jest popularne w Polsce �p³ywanie�. Jeste�my pierwszym
UKS-em p³ywackim w mie�cie Kutno, które swoje pierwsze kroki sta-
wia³o jeszcze na p³ywalni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie.
W 2012 roku swoja dzia³alno�æ przenie�li�my równie¿ do powstaj¹cego
wtedy Aquaparku Kutno. Obecnie treningi p³ywackie prowadzimy zarówno
w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie, jak i Aquaparku Kutno.
Pierwsze lata funkcjonowania klubu skupia³y siê g³ównie wokó³ rozwoju
i popularyzacji p³ywania oraz �wychowanie przez sport� dzieci i m³o-
dzie¿y uczestnicz¹cej w zajêciach klubowych. Obecnie za priorytet
stawiamy sobie przygotowanie zawodników do rywalizacji w zawodach
sportowych i osi¹ganie przez nich jak najlepszych wyników. Klub posiada
licencjê Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego, a tak¿e jest zarejestrowany
w £ódzkim Okrêgowym Zwi¹zku P³ywackim. Posiadamy wieloletnie
do�wiadczenie w prowadzeniu zajêæ nauki i doskonalenia techniki p³y-
wania w�ród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Zapewniamy swoim cz³onkom
zajêcia szkoleniowe i treningi na ró¿nych p³aszczyznach: nauka p³ywania,
doskonalenie techniki p³ywania, doskonalenie sportowej techniki p³ywania,
szkolenie ukierunkowane i specjalne. Dzia³alno�æ szkoleniow¹ i trenin-
gow¹ prowadzi wykwalifikowana kadra trenerów i instruktorów p³ywania:
Agnieszka Fuz, Izabella Fuz, Anna Szczepañska oraz Jacek Kud³a.

UKS �Delfinek� to profesjonalne treningi p³ywackie, ale tak¿e spotkania,
imprezy, zawody klubowe, wyjazdy, obozy i integracja klubowa we wspa-
nia³ej atmosferze. Od kilku lat uczestniczymy w imprezach organizowa-
nych przez Fundacjê Otylii Jêdrzejczak takich jak: Otylia Swim Tour
(warsztaty p³ywackie), czy Otylia Swim Cup (zawody p³ywackie).
UKS �Delfinek� w Kutnie od wielu lat podejmuje dzia³ania z zakresu
rozwoju i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej. Na pocz¹tku
swojej dzia³alno�ci realizowali�my zadania publiczne maj¹ce na celu
organizowanie zajêæ maj¹cych na celu upowszechnianie kultury fizycznej
w�ród dzieci i m³odzie¿y � naukê p³ywania. Obecnie klub realizuje przed-
siêwziêcie w zakresie rozwoju sportu, wspierane przez Urz¹d Miasta Kutna
pt. Organizacja szkolenia i udzia³ we wspó³zawodnictwie sportowym
w p³ywaniu.
�Trenuj z najlepszymi, a osi¹gniesz sukces� � na ka¿dym kroku podkre�la
to has³o szefowa �Delfinka� Anna Szczepañska.        Jerzy Papiewski

Ostrze¿enie!
Lipiec i sierpieñ � to miesi¹ce urlo-
powych wyjazdów, wypoczynku
nad wod¹, a jednocze�nie czas
intensywnych rolniczych prac
polowych. Bez wzglêdu na to, jak
planujemy spêdzaæ czas, zadbajmy
o bezpieczeñstwo nasze i bliskich!

Rozbójnicy
Policjanci z kutnowskiej Komendy,
26 czerwca, zatrzymali trzech
sprawców pobicia. Mê¿czy�ni
w wieku 18�19 lat pobili kompana
spotkania towarzyskiego. Teraz za
swoje czyny odpowiedz¹ przed
s¹dem. Zdarzenie mia³o miejsce
w nocy z 23/24 czerwca 2018 roku
w jednym z mieszkañ na terenie
gminy Kro�niewice. Prokurator
Rejonowy w £êczycy zastosowa³
wobec sprawców dozór policyjny.

Auto w rowie
W �rodê, 11 lipca, w godzinach
porannych na drodze DK 60 w po-
bli¿u Strzelec, kieruj¹ca samochodem
marki Citroen kobieta lat 28 nie
zachowa³a nale¿ytej ostro¿no�ci,
w wyniku czego straci³a panowanie
nad pojazdem i wjecha³a do rowu
melioracyjnego. Dozna³a obra¿eñ
cia³a. Kobietê przewieziono do kut-
nowskiego szpitala. By³a trze�wa.

Poszukiwany
Funkcjonariusze Komendy Powia-
towej Policji w Kutnie poszukuj¹
zaginionego J. Raczyñskiego. Mê¿-
czyzna wyszed³ z domu 28 czerwca
i do chwili obecnej nie nawi¹za³
kontaktu z rodzin¹.

Policyjna pomoc
Id¹c jedn¹ z ulic Kutna starsza
kobieta zas³ab³a. Nie wiadomo, jak
skoñczy³aby siê ta sytuacja, gdyby
nie natychmiastowa reakcja i pomoc
przechodz¹cych obok policjantów.
Kobieta z obra¿eniami g³owy trafi³a
do szpitala.

Zniszczone przystanki
Wandale nie pró¿nuj¹. Ledwo
min¹³ miesi¹c od zamontowania
nowych wiat przystankowych
w Kutnie, a ju¿ zdewastowano dwie
z nich - przy ulicy 29-go Listopada
i £¹koszyñskiej.

Po¿ar w Pniewie
8 lipca oko³o godziny trzeciej rano
wybuch³ po¿ar budynku w Pniewie
(gmina Bedlno). Do walki z ¿ywio-
³em skierowano trzy jednostki stra¿y
po¿arnej z Kutna, które wspierane
by³y przez okoliczne OSP.

Makabryczne odkrycie
Zw³oki oko³o 50-letniego mê¿czy-

zny zosta³y znalezione w okolicy
placu zabaw przy ulicy D¹brow-
skiego w Kutnie. Lekarz wykluczy³
udzia³ osób trzecich potwierdzaj¹c,
i¿ mê¿czyzna zmar³ z przyczyn
naturalnych.

�mieræ na obwodnicy
W poniedzia³ek, 9 lipca, dosz³o do
tragicznego wypadku na obwodnicy
(ul. Józefów) w Kutnie. 58-letni
obywatel Ukrainy spad³ z wiaduk-
tu wprost pod nadje¿d¿aj¹cy
samochód.

P³on¹cy obronik
W poniedzia³ek, 9 lipca oko³o
godziny 20:00, piêæ zastêpów
stra¿y po¿arnej z Kutna, Pniewa,
Bedlna i Miros³awic skierowano do
walki z ¿ywio³em w Wojszycach.
Zapaleniu uleg³a pryzma obornika.
To kolejny taki po¿ar w tej miej-
scowo�ci w przeci¹gu kilku dni.

K³êby dymu
Trzy zastêpy stra¿y po¿arnej inter-
weniowa³y w bloku przy ulicy
£okietka 6 w Kutnie. K³êby dymu,
wydostaj¹ce siê z mieszkania
w bloku, by³y spowodowane pozo-
stawionym na kuchence garnkiem.
Po przewietrzeniu mieszkania
stra¿acy zakoñczyli akcjê.

Zw³oki w centrum Kutna
W bloku, przy ulicy Braci �niadec-
kich, znaleziono zw³oki kobiety
znajduj¹ce siê w stanie rozk³adu.
Policjê powiadomili lokatorzy
bloku zaniepokojeni nieprzyjem-
nym zapachem wydobywaj¹cym siê
z mieszkania. Policja w momencie
odkrycia zw³ok nie by³a w stanie
zidentyfikowaæ denatki ze wzglêdu
na zaawansowany stan rozk³adu
cia³a.

Zadymiony supermarket
W pi¹tek, 13 lipca, w godzinach
rannych stra¿ po¿arna w Kutnie
otrzyma³a informacjê o zadymieniu
w jednym z marketów przy ulicy
Oporowskiej. Prawdopodobn¹
przyczyn¹ zdarzenia by³a nieszczel-
no�æ przewodów. Sytuacja zosta³a
opanowana. Nikt z pracowników
nie zosta³ poszkodowany.

Samochód w ogniu
Pi¹tek, trzynastego, okaza³ siê
pechowym dla w³a�ciciela samo-
chodu, który uleg³ zapaleniu
w Kutnie przy ul. Marii Sk³odow-
skiej-Curie. Na miejsce wys³ano
jednostkê stra¿y po¿arnej. Znisz-
czeniu uleg³a komora silnika.
Straty okre�lono jako niewielkie.

ul. Królewska 13, wej�cie z ulicy,
wszystkie media. Tel. 607-636-282
Sprzedam lub zamieniê na miesz-
kanie w blokach nieruchomo�æ
690 m2 w centrum Kutna. Dom plus
media w posesji. Tel. 724-735-664
Sprzedam mieszkanie 48 m2

w Kutnie ul. Grunwaldzka. Cena do
uzgodnienia. Tel. 608-210-918
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
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� ko³o
Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie ul. Konopnickiej. Tel.
660-794-274
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji
SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

www.szpitalspecjalista.pl
24 253-13-00,  253-13-33

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

plus budynki gospodarcze. Okolice
Parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515 122 731
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dzia³ki rolne i ³¹ki przy
trasie Wa³y � M³ogoszyn. Tel. 603-
036-582
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 na ROD �Kole-
jarz� ul. Kro�niewicka (ogród nr 1).
Tel. 660-704-149
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam dzia³kê  380 m2, Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam dzia³kê na ROD �Z³ota
Ró¿a�. Domek, pr¹d, woda, itd. Tel.
508-450-819
Sprzedam dzia³kê 240 m2 �Z³ota
Ró¿a� z domkiem Tel. 24 254-29-62
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Ciê¿ary

Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Modelarstwo

W konkurencji modeli balonów na ogrzane powietrze zwyciê¿y³ Kacper
Kazimierski (Modelarnia przy SP nr 9), zespo³owo najlepiej wypadli cz³on-
kowie Modelarni Aeroklubu £ódzkiego. W konkurencji latawców p³askich
najlepsz¹ by³a Katarzyna Bolimowska (Modelarnia Aeroklubu £ódzkiego),
natomiast zespo³owo Modelarnia LOK przy MDK Kutno. W konkurencji
modeli pojazdów ko³owych samochodów zdalnie sterowanych � RC zwy-
ciê¿yli cz³onkowie modelarni LOK przy M³odzie¿owym Domu Kultury.
Nagrody wrêcza³a Jadwiga Szel¹g � ¿ona zmar³ego pana Henryka.  /A.B./

MEMORIAŁ HENRYKA SZELĄGA
W pa�dzierniku 2017 roku cz³onkowie szkolnych kó³ modelarskich,
nauczyciele i dzia³acze Ligi Obrony Kraju po¿egnali zawsze u�miechniê-
tego Henryka Szel¹ga. Od 1958 r. d³ugoletni dzia³acz tego Stowarzysze-
nia, instruktor modelarstwa. Uhonorowany odznaczeniami Ministerstwa
Obrony Narodowej i Z³otym Medalem �Za zas³ugi dla LOK�. Pan Henryk
by³ jednym z pierwszych modelarzy i zawodników modeli rakiet kosmicz-
nych. Wychowa³ wielu modelarzy w tym mistrzów Polski, a tak¿e Europy
w modelarstwie wodnym. Pisa³ o nim wielokrotnie miesiêcznik �Mode-
larz�. Dla uczczenia Jego pamiêci, w drugiej dekadzie czerwca na obiekcie
Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie, przeprowadzony zosta³ I Memoria³
Henryka Szel¹ga.

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ kutnianina Antoniego Kaliñskiego
w mistrzostwach Europy Federacji WUAP w Trójboju Si³owym. Zawody
zosta³y rozegrane w dniach 11/17/06/2018 w miejscowo�ci Pabianice
(Polska) z udzia³em 430 zawodników z kilkunastu pañstw Europy.
Antoni Kaliñski startuj¹c w kat. wagowej do 67,5 kg i grupie wiekowej
60-64 lat bra³ udzia³ w konkurencji zwanej �Martwym Ci¹giem� zaj¹³
pierwsze miejsce zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Europy z wynikiem 140 kg
Uzyskany rezultat jest nowym rekordem �wiata tej kategorii wagowej
i grupie wiekowej.

MISTRZ ANTONI

Ju¿ nied³ugo (prze³om wrze�nia i pa�dziernika) rozpoczynaj¹ siê rogrywki
mistrzowskie w I lidze centralnej Polskiego Zwi¹zku Koszykówki o tytu³
najlepszej dru¿yny w najwy¿szej Jego klasie. Bêdzie to drugi sezon gry
w Niej kutnowskiego �Polfarmexu�. Przypomnijmy, ¿e reprezentacyjny
team z Kutna w ubieg³ym sezonie (pierwszym po spadku z ekstraklasy)
zaj¹³ 6 miejsce w tabeli i walczy³ w play offie o awans do ekstraligi
z trzeci¹ dru¿yn¹ I Ligi Soko³em £añcut. Przegra³ co prawda w meczach
1:3 (w £añcucie by³o 66:73 i 65:71, a w Kutnie 73:66 oraz 76:82), ale
plan minimum dla zespo³u postawiony przez ambitny Zarz¹d zosta³
wykonany. Awansowa³a Spójnia Stargard. Aktualnie w Koszykarskim
Klubie Sportowym �Pro Basket Kutno� S. A. trwaj¹ intensywne przygo-
towania do nadchodz¹cego sezonu i kompletowanie sk³adu zespo³u. Odeszli
z dru¿yny rutyniarze: Tomasz Wojdy³a i Arkadiusz Kobus. Pozostali:
Micha³ Marek, center (5) - 22 lata, 208 cm wzrostu oraz Janusz Sobczak,
rozgrywaj¹cy (1) - 21 lat, 179 cm. S¹ nowi, perspektywiczni (ju¿ podpisali
umowy): Patryk Wieczorek - rozgrywaj¹cy (1) lub rzucaj¹cy obroñca (2);
22 lata, 188 cm, gra³ w MKS D¹browa Górnicza, wcze�niej w  AZS AWF
Katowice; Patryk Gospodarek - rozgrywaj¹cy (1) z Astorii Bydgoszcz;
Karol Obarek z SKK Siedlce; Filip Czy¿nielewski, niski skrzyd³owy (3)
i silny skrzyd³owy (4) 27 lat, 198 cm, wychowanek Astorii Bydgoszcz,
ostatnio Siarka Tarnobrzeg. Trzymajmy wiêc mocno kciuki za dobry
sezon Naszych Kutnowskich Lwów - Naszych ¯ó³to-Niebieskich �Far-
maceutów�. Wierzymy, ¿e bêdzie on dobry, gdy¿ mocnym atutem naszej
dru¿yny bêdzie sprawdzony duet trenerski - Jaros³aw Krysiewicz i Krzysztof
Szablowski. Poza tym wspieraæ ich bêdzie prê¿ny zespó³ dzia³aczy, m.in.
Mariusz Pi¹tek, Waldemar P³ocha, Jerzy Fronczak, Jacek Sikora oraz Pau-
lina Krauze, Dorian Koralewski, Pawe³ Erwiñski. Oni wszyscy - plus
wspaniali kibice - gwarantuj¹ dobry poziom naszych pierwszoligowców
(w regionie ³ódzkim jeszcze bêdzie beniaminek z £owicza - Ksiê¿ak).
Niestety, nie bêdzie w�ród wielkich mi³o�ników basketu i �Polfarmexu�
zmar³ego przedwcze�nie i nieoczekiwanie �P Wojciecha Muszyñskiego.
Cze�æ jego Pamiêci! Bêdzie nam - fanom  �Kutna� - mocno brakowaæ
Jego kole¿eñsko�ci na co dzieñ oraz m¹drych, obiektywnych rad - nie
tylko sportowych!

PRZED SEZONEM 2018/2019 Irena Szewińska
(24.05.1946 − 29.06.2018)

Sta³a siê jeszcze za ¿ycia ska³¹, na
której opiera³ siê nasz sport. Zawsze
taka sama - pogodna, spokojna,
wywa¿ona w opiniach, dyskretna,
odrobinê majestatyczna. By³a wszê-
dzie, gdzie mia³a byæ. Igrzyska olim-
pijskie, lekkoatletyczne mistrzostwa
�wiata, Europy, spotkania dzia³aczy
Miêdzynarodowego Komitetu Olim-
pijskiego, Miêdzynarodowej Federacji
Lekkoatletycznej (IAAF). Zdoby³a

Na zdjêciu: Irena Szewiñska 11.10.1972 r. otwiera wystawê
sportow¹ w Kutnowskim Domu Kultury. Z lewej strony dyrektor
KDK Kazimierz Jó�wiak. Mia³o to miejsce podczas Wojewódz-
kiej Inauguracji Roku Kulturalno-O�wiatowego. Irena Szewiñska
pozostanie w naszej pamiêci jako wzór do na�ladowania i to
pod ka¿dym wzglêdem - sportowca, obywatela i patrioty.

Pierwsza dama polskiego sportu

siedem medali olimpijskich (Olimpiady - Tokio, Moskwa, Montreal,
Monachium, Meksyk). Pobi³a 12 razy rekordy �wiata. 7-krotnie by³a
mistrzyni¹ Europy, a 23 razy mistrzyni¹ Polski. 3-krotnie mistrzyni
olimpijska, 2-krotnie wicemistrzyni olimpijska i 2-krotnie br¹zowa
medalistka olimpijska. Jest w ksiêdze rekordów Guinessa jako
jedyna, która zdoby³a na Igrzyskach Olimpijskich medale w piêciu
konkurencjach lekkoatletycznych - na 100, 200 i 400 m, w sztafecie
4 x 100m i w skoku w dal. Urodzi³a siê jako Irena Kirszenstein
w Sankt Petersburgu (Leningrad). W roku 1974 i w 1977 zosta³a
uznana za najlepsz¹ lekkoatletkê �wiata. Czterokrotnie zwyciê¿a³a
w plebiscycie �Przegl¹du sportowego� na najlepszego sportowca
Polski. Przez 12 lat pe³ni³a funkcjê prezesa PZLA, a przez 10 lat
by³a cz³onkiem MKOL. Do dzi� pamiêta siê jej fenomenalny bieg
w Montrealu (r. 1976) na 400m. Zdeklasowa³a rywalki o kilkana-
�cie metrów. Zdoby³a olimpijskie z³oto z rekordem �wiata 49.29 s
(taki wynik da³by Jej te¿ z³oto (!) w Pekinie - 2008 r!) By³a ikon¹
królowej sportu. Powiedzieæ, ¿e ju¿ Jej nie bêdzie jest trudno!
Kilkakrotnie przebywa³a w Kutnie maj¹c spotkania z m³odzie¿¹.
Towarzyszy³ jej trener Jan Mulak, twórca polskiej szko³y biegowej
i s³ynnego �Wunderteamu�.

Baseball

W Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie rozpoczê³y siê mistrzostwa Europy
i Afryki w kategorii 12 - 14 lat. Na Stadionach - Stana Musia³a i Edwarda
Piszka - swoje pojedynki tocz¹ dru¿yny z Belgii (Antwerpia), Chorwacji
(ML Pó³noc), Czech (ML Po³udnie), Niemcy-USA (KMC American),
Wêgier (ML Centrum - Wschód), W³och, (Emilia - Romania), Litwy (Kau-
nas), Polski (BUKS Gepardy ¯ory), Rumunii (CSS Calarasi), Holandii
(Rotterdam), Wielkiej Brytanii (Londyn). Najlepszy zespó³ reprezento-
waæ bêdzie tê kategoriê wiekow¹ na mistrzostwach �wiata w USA. Wyniki:
W³ochy - Holandia 13:3, Wêgry - Polska 0:4, Belgia - Niemcy/USA 4:14,
Czechy - Chorwacja 15:4, Rumunia - W³ochy 0:20, Wielka Brytania -
Polska 10:0, Litwa - Niemcy/USA 6:18, Wêgry - Chorwacja 9:19, Belgia
- Rumunia 8:18, Holandia - Litwa 19:8, Chorwacja - Rumunia 17:2, Polska
- Holandia 0:10, Czechy - W³ochy 9:10, Wielka Brytania - Niemcy/USA
9:4, Holandia - Czechy 9:8, Chorwacja - Niemcy/USA 0:10, W³ochy -
Wielka Brytania 12:0, Holandia - Niemcy/USA 2:12, Wielka Brytania -
Niemcy/USA 4:5, Fina³: W³ochy - Niemcy/USA 21:4.
Aktualnie trwaj¹ mistrzostwa 10-12-latków, a 20 lipca (godz. 17:00)
z placu Marsza³ka Pi³sudskiego wyruszy Parada Ma³ej Ligi.

GRA MAŁA LIGA

Dla pierwszej dru¿yny KS Sand Bus Kutno by³ to drugi sezon w rozgryw-
kach IV ligi ³ódzkiej, w których zespó³ uplasowa³ siê w tabeli na jedena-
stej pozycji, niezbyt satysfakcjonuj¹cej Zarz¹d Klubu (prezes Zbigniew
Tomczak) i licznych kibiców. Nasz reprezentacyjny team futbolowy z grodu
nad Ochni¹ rozegra³ przez ca³y sezon 2017/2018 - 34 mecze - zdobywaj¹c
45 punktów. Kutnianie zanotowali 13 zwyciêstw, 6 remisów i 15 pora¿ek.
Dru¿yna strzeli³a 83 gole i straci³a 55 (do historii przesz³a - komentowana
w ca³ej Polsce - wygrana u siebie ze Zjednoczonymi Gmina Be³chatów
30:0 (16:0)). Rundê jesienn¹ klub z ulicy Ko�ciuszki zakoñczy³ siê na 13
pozycji. W barwach ¿ó³to-niebieskich gra³o ³¹cznie 25 zawodników. Naj-
skuteczniejszymi zawodnikami byli: Micha³ Micha³ek - 13 goli, Maciej
Kowalczyk i Przemys³aw Nawrocki - po 11, Kamil Zagajewski - 9, kapitan
Mariusz Jakubowski - 8. Najwiêcej spotkañ, w pe³nym wymiarze czasu,
rozegra³ Maciej Kowalczyk (29). Zadebiutowa³o 3 juniorów: Krystian
Górczyñski, Igor Sobczak, Szymon Andrzejczak. Najstarszy zawodnik -
Arkadiusz Mysona, mia³ 37 lat, a najm³odszy - Igor Sobczak - 17. Osiem
¿ó³tych kartek mia³ Bartosz Placek, a 2 czerwone Maciej Kowalczyk.
KS Sand Bus Kutno rozegra³ 4 mecze Pucharu Polski regionu ³ódzkiego
osi¹gaj¹c rezultaty: z MKS ¯ychlin (w) 8:0, z Or³em Parzêczew 10:0 (w),
MKP Boruta Zgierz 1:0 (d) i 2:2 z Soko³em Aleksandrów £ódzki (d),
przegra³a karnymi 1:3. Dru¿yna rozpoczyna³a rozgrywki pod wodz¹ tre-
nera Andrzeja Grzegorka. Pod koniec rundy wiosennej zast¹pi³ go trener
Pawe³ �lêzak. Nie przed³u¿y³ jednak umowy z klubem. Z zespo³em po¿e-
gna³ siê tak¿e jej kierownik Andrzej Królak - 35 lat pe³ni³ tê funkcjê
z kutnowskimi dru¿ynami (!). Drugi zespó³ KS walczy³ o awans do ³ódz-
kiej klasy okrêgowej. By³ jego blisko. Ró¿nic¹ bramek w bezpo�rednich
meczach przegra³ z Bzur¹ Ozorków. Kutnianie - trenowani przez Domi-
nika Tomczaka i Jacka Walczaka - zajêli 2 miejsce. W 26 meczach zdobyli
65 punktów; 21 spotkañ wygranych, 2 remisy i 3 pora¿ki. Bramki 107:36.
13 meczów u siebie wygranych (wszystkie), na wyjazdach 8. Przegrane:
z Bzur¹ Ozorków (w) 1:3, Kobr¹ Le�nica Wielka (w) 2:3, Victori¹ R¹bieñ
3:6 (w). Pechowy i decyduj¹cy o nie - awansie by³ mecz w D¹browicach
z D¹browiank¹ 3:3 (3:0!). Najwiêcej meczy rozegrali: Piotr Domañski
i Emil Seklecki - po 25. Najskuteczniejszym pi³karzem by³ Dominik
Dêbowski - 26 bramek. �rednia wieku zespo³u 21 lat.

PO MISTRZOSTWACH

Lekkoatletyka

To tytu³ imprezy organizowanej ju¿ po raz szósty przez kutnowski Miejski
O�rodek Sportu i Rekreacji, w której to koordynatorami s¹: dyrektor MOSiR
Pawe³ �lêzak oraz Marcin Kaniewski i Marek Witkowski. Ten ogólnopolski
bieg uliczny nosi dumne has³o �Biegaj z nami w Kutnie�. W tym roku zawod-
nicy obojga p³ci bêd¹ pokonywaæ ulice grodu nad Ochni¹ w dwóch pêtlach -
po piêæ kilometrów. Start i meta tradycyjnie zorganizowane bêd¹ na placu
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. �Za-Dyszka� odbêdzie siê siódmego pa�dzier-
nika. Rozpocznie siê biegiem kutnowskich przedszkolaków o godzinie 10:30.
G³ówny bieg bêdzie mia³ miejsce w samo po³udnie. W ubieg³ym roku w kut-
nowskich zawodach bra³o udzia³ blisko dwustu biegaczy z ró¿nych regionów
naszego kraju, a nawet z zagranicy (Ukraina, Litwa, Niemcy). Warto podkre�liæ,
¿e w�ród nich by³a wielokrotna mistrzyni Polski w kategorii masters oraz
Europy i �wiata - 83 letnia Janina Rosiñska z Pabianic; najstarsza uczestniczka
V Kutnowskiej �Za-Dyszki� Imprezie towarzyszy równie¿ dobra zabawa, co
jest niezbêdne! Nale¿y dodaæ, ¿e operatywny Miejski O�rodek Sportu i Rekre-
acji w Kutnie oprócz Aquaparku funkcjonuje na stadionach - Miejskim imienia
pu³kownika Henryka Tomasza Reymana przy ulicy Ko�ciuszki i na ulicy ksiêdza
Micha³a Oziêb³owskiego (dawny obiekt sportowy Kutnowianki). MOSiR
organizuje s³ynne lekkoatletyczne czwartki dla m³odzie¿y Ziemi Kutnowskiej
a wiod¹c¹ imprez¹ jest Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny �O Ró¿ê Kutna�
skupiaj¹cy zawodników z czo³ówki królowej sportu naszego kraju. W tym roku
w tych zawodach, bêd¹cych Grand Prix i jednym z elementów Pucharu Polski,
startowali tak¿e biegacze i to obojga p³ci z Tajlandii. �Za-Dyszka� odbywa siê
pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa £ódzkiego, co �wiadczy,
¿e liczy siê w du¿ej randze imprez sportowych naszego regionu. Jest te¿
doskona³¹ promocj¹ kutnowskiego sportu. Wizytówk¹ MOSiR-u w Kutnie jest
tak¿e organizowanie co roku ulicznego biegu patriotycznego z okazji �wiêta
Majowego. Tak trzymaæ organizatorzy!

“ZA−DYSZKA”
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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 483
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Has³o: J1-F2-C6-K3-C2  M7-E5-A5-M2
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Poziomo: A-1. Winien równowa¿yæ poda¿ A-7. Twój
numer z Urzêdu Podatkowego B-9. Przeszkody natury psychicz-
nej C-1. Szczególna sympatia do kogo� D-9. Stan gotowo�ci
harcerskiej E-1. Amerykañska skala �wiat³oczu³o�ci E-5. Og³o-
szenie w prasie G-1. Kompozycja Chopina jak wielkanocne
ciasta I-1. Du¿a, wy�cie³ana kanapa I-6. Syn pierwszego króla
izraelskiego J-9. Rywal Skrzetuskiego K-1. Kraina w pó³nocno-
wschodnich Chinach L-9. Chorobliwe �ci¹ganie miê�ni
i naczyñ krwiono�nych M-1. Rzeka w Chile M-5. Miara tapety.

Pionowo: 1-A. Ci¹g sukcesów 1-I. Mamona, a tak¿e najlepszy
polski bramkarz reprezentacyjnej dru¿yny szczypiornistów
2-E. By³o kiedy� traw¹ 3-A. Ryba azjatycka 3-I. Chiñska chata
4-F. Nic w wazie na pierwsze danie 5-A. Pas dziel¹cy drzewo-
stan 5-J. Wzór z dziur 6-E. Fiñski telefon komórkowy 7-A. �...
z moich stron� (walczyk Czerwonych Gitar) 7-I. Z grupy ziem
alkalicznych (pierwiastek chemiczny) 7-I. Srebrnej barwy,
³¹czy siê z tlenem 9-I. Konopie z manili 11-A. Jacht sportowy
na p³ozach 11-I. Pies na polowanie 13-A. Sklejka 13-I. Rzeka
w Austrii, prawy dop³yw Dunaju.        oprac. Jerzy Ka³u¿ka

St¹d ju¿ blisko do muzeum pisarza i podró¿nika, autora ksi¹¿ki pt.
�Dywizjon 303� i innych - Arkadego Fiedlera. Wchodz¹c na dziedziniec,
turysta zostaje oczarowany  niezliczon¹ ilo�æ eksponatów pochodz¹cych
z ró¿nych stron �wiata. Tutaj jednak orchide¹ i sam¹ w sobie legend¹ jest
wierna kopia okrêtu flagowego Kolumba �Santa Maria�.

Poznajemy Polskê

PARKI NARODOWE

Wracaj¹c, mo¿na obejrzeæ siê i pomy�leæ� przecie¿ to nie by³ sen.
Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Na po¿egnanie Wielkopolski koniecznym jest zajechaæ do Kórnika i zwiedziæ
pamiêtaj¹cy grunwaldzk¹ wiktoriê zamek, rodow¹ siedzibê Górków. Prze-
budowany w XIX w obecnie mie�ci muzeum z imponuj¹cym zbiorem
militariów, dzie³ sztuki oraz woluminów, natomiast piêkny i okaza³y park
zamkowy, �Arboretum Kórnickie�, zaliczone zosta³o do cudów przyrody.

Jad¹c dalej, w Rogalinie, obok pa³acu Raczyñskich, w�ród wielu prze-
piêknych drzew, podziw budz¹ prastare dêby, 700-letnie Pomniki Przyrody:
Lech, Czech i Rus, znane nie tylko w kraju. Dêby emanuj¹ tak du¿¹ energi¹,
¿e przechodzeñ zamy�lony przystaje obok i po d³ugiej chwili, opuszczaj¹c
to miejsce�  kilkakrotnie spogl¹da za siebie.

Jako przedstawiciel Redakcji �Powiatowego ¯ycia Kutna� mia³em przy-
jemno�æ robiæ materia³ o przyrodzie i zabytkach piêknej, bogatej i za-
mieszka³ej przez gospodarnych ludzi Ziemi Poznañskiej. Per³¹ tej ziemi
jest ocieraj¹cy siê o zakola Warty Wielkopolski Park Narodowy - cudowne
miejsce o pow. ponad 7.000 ha otoczony jeziorami po³yskuj¹cymi w pro-
mieniach s³oñca, w�ród niebotycznych dêbów i buków. Bory  poro�niête
opas³ymi sosnami, siêgaj¹cymi chmur, budz¹ rado�æ, ¿e jeste�my tutaj,
gdzie przyroda jest soczy�cie zielona i potê¿na. Jedno z przepiêknych
jezior natura posadowi³a je w centrum WPN i naznaczy³a brzemieniem
historii. Mie�ci siê tam bowiem zameczek Klaudyny Potockiej miejsce
urokliwe i romantyczne, lecz okupione krwi¹ bohaterów.

czy³em wiele kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych. Oprócz
zainteresowañ zawodowych, którym po�wiêcam najwiêcej czasu, mam
kilka tzw. odskoczni od pracy. Moj¹ wielk¹ pasj¹ s¹ szachy. Lubiê te¿
zagraæ w darta. Jestem kibicem kolarstwa i staram siê �ledziæ w telewizji
trzy wielkie kolarskie wy�cigi, Giro di Italia, Tour de France, Vuelta Espania,
no i oczywi�cie nasz narodowy Tour de Pologne. W o�wiacie pracujê od
1997 r. Zaczyna³em od niewielkiej, niestety ju¿ zlikwidowanej, Szko³y
Podstawowej w Gledzianowie. Od 2000 zacz¹³em pracê w Zespole Szkó³
w Byszewie. Tam spêdzi³em piêkne 16 lat zawodowego ¿ycia. Bardzo
ciep³o wspominam te lata. Bardzo dobra szko³a, fantastyczni nauczyciele
i wspania³a pani dyrektor Barbara Podolska. Od 2016 r. pe³niê funkcjê
dyrektora M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie. M³odzie¿owy Dom
Kultury jest placówk¹ wychowania pozaszkolnego, to znaczy, ¿e naszym
podstawowym zadaniem jest organizacja ró¿norodnych zajêæ dla dzieci
i m³odzie¿y. Dajemy naszym uczestnikom mo¿liwo�æ kszta³towania i roz-
wijania swoich uzdolnieñ, zami³owañ i zainteresowañ. Kierowanie M³o-
dzie¿owym Domem Kultury, to oczywi�cie najwiêksze wyzwanie w moje
nauczycielskiej karierze. Praca ka¿dego dyrektora szko³y, czy te¿ placówki
o�wiatowej, nie nale¿y do ³atwej. Daje mi jednak ona olbrzymi¹ satysfakcjê,
szczególnie gdy widzê sukcesy wychowanków MDK-u, rado�æ rodziców
oraz zadowolenie nauczycieli. W ci¹gu dwóch lat znacznie poszerzyli-
�my nasz¹ ofertê edukacyjn¹, miêdzy innymi o robotykê, sekcjê literack¹
i dziennikarsk¹, strzelectwa sportowego oraz sekcjê �M³odziaki�, gdzie
dzieci w wieku 4-6 lat, codziennie od godz. 16 do 17.30, mog¹ rozwijaæ
swoje talenty �piewaj¹c, tañcz¹c, graj¹c na keybordach, a tak¿e rysuj¹c,
maluj¹c, æwicz¹c kickboxing, czy te¿ ucz¹c siê graæ w szachy. Od wielu
lat w MDK-u dzia³a sekcja wokalna, teatralna, taneczna, judo, kickboxin-
gu, darta, modelarska, informatyczna, studio nagrañ i d�wiêku oraz
M³odzie¿owa Rada Powiatu. Bardzo ciekaw¹ form¹ wspomagania szkó³
przez nasz¹ placówkê s¹ warsztaty artystyczne. Uczniowie szkó³ powiatu
kutnowskiego systematycznie przyje¿dzaj¹ do nas na warsztaty umuzy-
kalniaj¹ce, teatralne i plastyczne. Od nastêpnego roku szkolnego urucha-
miamy kolejn¹ ofertê warsztatow¹ dla szkó³, a mianowicie warsztaty
naukowo-techniczne, czyli zajêcia z robotyki, modelarstwa i szachów.
Organizujemy tak¿e liczne konkursy, festiwale dla dzieci i m³odzie¿y
naszego powiatu i regionu. U nas odbywaj¹ siê tak¿e pó³kolonie zimowe
i letnie dla dzieci. W te wakacje nasze zajêcia nosi³y nazwê �Poznajemy
Polskê z MDK�. Dzieci zwiedzi³y: Bydgoszcz, P³ock, £ód�, Poddêbice,
Borysew, Rogów, Lipce Reymontowskie, Tum, £êczycê. Sukcesów mamy
wiele. Z ostatniej chwili - pierwsze miejsce zespo³u wokalnego Hokus
Pokus i druga lokata wokalisty Olka Klembalskiego w Miêdzynarodo-
wym Festiwalu Piosenki w Rimini (piêkna, s³oneczna Italia). Sekcja
wokalna, pod kierunkiem Katarzyny Karolak-Rojewskiej, co roku �wiêci
triumfy na wielu ogólnopolskich i krajowych festiwalach. Prym wiod¹
zespo³y wokalne. Mamy te¿ wspania³ych, m³odych, utalentowanych
wokalistów, m. in. Antka Marca, który w tym roku zdoby³ nagrody w co
najmniej kilkunastu konkursach i festiwalach. Oprócz sekcji wokalnych
regularnie sukcesy odnosz¹ nasi sportowcy w sekcji judo i kickboxingu.
W ka¿dym roku zdobywamy nagrody w ogólnopolskich konkursach
plastycznych. Oczywi�cie - nagród, wyró¿nieñ i sukcesów jest znacznie
wiêcej i nie sposób wszystkich wymieniæ. Du¿ym wyzwaniem jest utrzy-
manie dobrego stanu technicznego, prawie 100-letniego ju¿ budynku
MDK, przy ul. Staszica. W ostatnim czasie uda³o nam siê odwodniæ
budynek, po³o¿yæ now¹ instalacjê elektryczn¹ oraz wymieniæ o�wietlenie
wewn¹trz budynku. Mam nadziejê, ¿e jeszcze w tym roku uda nam siê
odnowiæ otoczenie wokó³ budynku MDK, czyli po³o¿yæ now¹ nawierzchniê
i zrobiæ ogrodzenia. MDK wspó³pracuje z wieloma instytucjami kultury,
nie tylko z Ziemi Kutnowskiej. Wspieramy samorz¹d lokalny, stowarzy-
szenia oraz organizacje pozarz¹dowe w przygotowaniu imprez daj¹c oprawê
artystyczn¹ i u¿yczaj¹c naszych pomieszczeñ. Jeste�my otwarci na wspó³-
pracê zgodnie z dewiz¹, ¿e MDK ma samych przyjació³�. A zatem tylko
powodzenia i dalszych sukcesów!        Jerzy Papiewski

Jacek Ga³ka specjalnie dla �P¯K�

DYREKTOR MDK
�Mam 46 lat. Pochodzê z Pomorza,
a dok³adniej ze S³upska. Tam ukoñ-
czy³em szko³ê podstawow¹, �redni¹
i studia. Od 1997 r. na sta³e
zamieszka³em pod Kutnem, a pó�-
niej w nim samym. Moja ¿ona
Ma³gorzata jest bibliotekark¹. Mam
dwie córki - Katarzynê i Zuzannê.
Ukoñczy³em historiê w Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w S³upsku
(obecnie Akademia Pomorska) oraz
teologiê na Uniwersytecie im.
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie � teologia. Równie¿,
jak wiêkszo�æ nauczycieli, ukoñ-
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Signa fidei na terenie Parafii Salezjañskiej
w Wo�niakowie

KAPLICE, KAPLICZKI ORAZ KRZYŻE

To mo¿e co najmniej dziwne, aby gromadziæ na swoim terenie przydo-
mowym stare opony, bo i po co. Otó¿ jeden z mieszkañców gminy £aniêta
� Piotr Szczepañski, od niedawna zacz¹³ spogl¹daæ na nie okiem hobbysty.
Jak powiedzia³ naszej gazecie wystarczy³a odrobina wyobra�ni i umiejêt-
no�ci technicznych, aby zrobiæ z nich co� ciekawego. Potrzebowa trochê
czasu, pêdzla i farby. A efekty s¹, czego dowodem jest zamieszczone zdjêcie
�oponowego motocykla�. Ogl¹dali go najpierw s¹siedzi, a tak¿e miesz-
kañcy gminy. Pan Piotr ma na uwadze kolejny projekt, ale nie chcia³ go
wyjawiæ. No có¿, wypada tylko ¿yczyæ mu jego realizacji.           /A.B./

OPONOWE HOBBY

Ostatnie spotkanie, przed wakacjami i urlopami, w Klubie Wiedzy Uni-
wersalnej po�wiêcone by³o historii dzia³alno�ci w grodzie nad Ochni¹
37 Pu³ku Piechoty Ziemi £êczyckiej im. ks. Józefa Poniatowskiego.
O Nim i o Jego zas³ugach dla kultury, sportu, codzienno�ci w okresie
miêdzywojennym (blisko 20 lat) oraz w tragicznym wrze�niu 1939 roku
z wielkim znawstwem i odpowiedni¹ komunikacj¹ z Klubowiczami opo-
wiadali wspaniale cz³onkowie - rekonstruktorzy 37 Pu³ku Kutno Wies³aw
Paluchowski i Konrad Podwysocki oraz syn podoficera 37 Pu³ku Piechoty
- starszego sier¿anta Jana Ci¹¿eli - Kazimierz Ci¹¿ela.
Ich prelekcje - dodajmy bardzo wzruszaj¹ce i przekazane z wielk¹ empati¹
- uzupe³nione by³y pokazem multimedialnym. W spotkaniu - z udzia³em
pani prezydentowej Gra¿yny Burzyñskiej, przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Kutnowskiego Marka Jankowskiego i przewodnicz¹cego Rady Miasta
Kutna Grzegorza Chojnackiego - konstruktywny g³os w dyskusji zabierali
m.in.: Miros³aw Borowicz, Janusz Wojtczak, Barbara D�winacka, Ryszard
Zab³ocki, Grzegorz Dêbski, Halina Olesiñska, ks. Mieczys³aw Podsêdek.
Nowymi cz³onkami KWU zostali: Henryk Cie�lak i Jaros³aw Michalak.
�Dobrodziejówka�, za po�rednictwem �P¯K�, serdecznie dziêkuje - za
bezinteresown¹ pomoc udzielon¹ naszemu klubowiczowi Andrzejowi
Pisarskiemu, maj¹cemu problemy z koñczynami dolnymi - Przemys³a-
wowi Michalakowi �Mechanika pojazdowa� róg £¹koszyñskiej i Staffa.
Oby by³o wiêcej takich humanitarnych przypadków!

/J.P., foto - Jaros³aw Michalak/
P.S. Uatrakcyjnieniem 54 Spotkania w KWU by³y interpretowane przez
Marlenê Kluk Jej wiersze nagrodzone na Konkursie Literackim w £odzi.

W �Dobrodziejówce�

INTEGRACYJNIE I PATRIOTYCZNIE

Parafia pod wezwaniem �wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Sobocie
(dekanat Pi¹tek) erygowana zosta³a w XIV wieku. Po po¿arze pierwszego,
drewnianego ko�cio³a, w 1518 roku kasztelan ³êczycki Tomasz Sobocki
ufundowa³ obecny, na co wskazuje g³az w zewnêtrznej �cianie nawy - nad
oknem. Budynek szczê�liwie ocala³ podczas wojen i w niezmienionej
formie przetrwa³ do dzi�. Od 2008 roku proboszczem w Sobocie jest ksi¹dz
Miros³aw Krzeszewski. Warto podkre�liæ, ¿e w latach 1976-1985 pro-
boszczem by³ ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej, który z Soboty przeniós³ siê
do Parafii �w. Jana Chrzciciela w Kutnie, aby budowaæ ko�ció³ i prowadziæ
w nim jako proboszcz duszpasterstwo. Podczas pobytu (9 lat) w Sobocie
ksi¹dz Jan zrewaloryzowa³ wszystkie ko�cielne budynki, szczególny
nacisk k³ad¹c na polichromiê i na miedziany dach. Niedawno w Sobocie
odby³y siê uroczysto�ci z okazji 500-lecia wybudowania tu �wi¹tyni rzymsko-
katolickiej.

NIEZWYKŁY JUBILEUSZ

Nie trzeba jechaæ do Argentyny lub Hiszpanii, ¿eby zrobiæ sobie zdjêcie
z wybitnym pi³karzem Messim - jednym z najlepszych futbolistów �wiata.
Wystarczy odwiedziæ� Muzeum Figur Woskowych w Ko³obrzegu - tak
jak zrobi³a Julka ze SP nr 1 w Kutnie, jednocze�nie pozdrawiaj¹c czytel-
ników �P¯K�.

MIGAWKA Z WAKACJI

Udzia³ w nich wzi¹³ biskup Józef Zawitkowski, który z o�mioma ksiê¿mi
(w�ród nich by³ ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej) celebrowa³ historyczn¹ mszê.
Ziemiê Kutnowsk¹ w Sobocie reprezentowa³ te¿ starosta kutnowski
Krzysztof Debich. Z okazji niezwyk³ego Jubileuszu ufundowano pami¹t-
kow¹ tablicê. Znajduje siê ona na frontonie ko�cio³a, a w czê�ci arty-
stycznej wystêpowa³ m.in. folklorystyczny zespó³ �Ko³derki� z £owicza.

/J.P./

Do 1928 roku w dworku w Sójkach by³ portret Krystyny Cieleckiej,
z domu Zamzelewicz, namalowany przez samego Marcello Baccia-
relliego, nadwornego malarza króla Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego. Po sprzeda¿y dworku hrabia Jan Moszyñski zabra³ portret pra-
babki do Torunia. Po jego �mierci (1938 r.) pastelowy malunek w spadku
odziedziczy³ Emanuel Moszyñski. Nieznane s¹ dalsze losy tego obrazu.

W dworku w Sójkach

PORTRET BACCIARELLEGO

Wo�niaków
Znakiem wiary jest równie¿ krzy¿ misyjny przy ko�ciele. Znajduje siê on
tu¿ przy ogrodzeniu i widoczny jest od strony drogi w kierunku Lesz-
czynka. To krzy¿ drewniany, pomalowany na kolor br¹zowy bez pasyjki.
Zamiast niej na poziomej belce umieszczono napis z metalowych liter:
Jezu ufam Tobie. Przyjêtym zwyczajem jest przeprowadzanie raz na 10-15
lat tzw. misji �wiêtych. Odk¹d istnieje parafia w Wo�niakowie takich misji
odby³o siê piêæ, o czym informuje równie¿ tabliczka umieszczona w dolnej
partii krzy¿a. Na niej podano daty i pochodzenie zakonne misjonarzy:
1964 r., 1974 r., 1988 r., - salezjanie, a w roku 1998 i 2015 � redemptory�ci.

Krzy¿ misyjny przy Ko�ciele Parafialnym w Wo�niakowie. Stan �
maj 2017 r.

Do Wo�niakowa nale¿y do³¹czyæ niewielki obiekt tu¿ przed wjazdem do
wioski od strony drogi nr 92 (jad¹c z Kro�niewic w stronê £owicza). Tu¿
przy drodze znajduje siê niewielka kapliczka maryjna. Na jej szczycie
umieszczono figurê Maryi Niepokalanej. Obiekt jest zadbany.

Kapliczka przy wje�dzie do Wo�niakowa od drogi nr 92 (w kierunku
£owicza). Stan � 11.2016 r.  Piotr Szlufik - Wo�niaków k/Kutna

EKSPLOZJA KOLORÓW

W sobotê, 14 lipca, odby³a siê najbarwniejsza i daj¹ca wiele u�miechu
impreza. Na placu Pi³sudskiego zebra³y siê setki mieszkañców, za spraw¹
KDK - organizatora imprezy. Uczestnicy zabawy zaopatrywali siê w wo-
reczki z zawarto�ci¹ sproszkowanych, ro¿nych kolorów. O godzinie
18 wystrzeli³y w górê bia³o-czerwone kolory. To radosne spotkanie miesz-
kañców Kutna zorganizowane zosta³o w ramach uczczenia �100 lat
Niepodleg³ej�.           /A.B./

EKSPLOZJA KOLORÓW




