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WAKACJE W GRECJI

PÓŁ WIEKU RAZEM

W sobotê, 4 sierpnia, pañstwo Anna i S³awomir Borowiczowie obchodzili
swój jubileusz 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego. To wydarzenie by³o okazj¹
odznaczenia ich medalami �Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie� nadanymi
przez prezydenta Polski Andrzeja Dudê. Jubilatów w jego imieniu ude-
korowa³ prezydent naszego miasta Zbigniew Burzyñski.

(ci¹g dalszy - strona 4)

POTRÓJNE ŚWIĘTO
Wydarzenia zwi¹zane z dniem 15 sierpnia w naszym mie�cie rozpoczê³y
siê msz¹ �wiêt¹ w ko�ciele pod wezwaniem �wiêtego Wawrzyñca zwi¹zan¹
z katolickim �wiêtem Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny, Matki
Boskiej Zielnej. By³a msza �wiêta odprawiona przez ksiêdza dziekana
Jerzego Swêdrowskiego w intencji Ojczyzny. Po�wiêcona by³a równie¿
obchodom 98 rocznicy Bitwy Warszawskiej i �wiêta Wojska Polskiego.

Na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie, w kwaterze grobów wojskowych,
mia³a miejsce dalsza czê�æ tych obchodów.        (ci¹g dalszy - strona 15)

ZESPÓŁ W ŁEBIE

Dzieci i m³odzie¿ z Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, w dniach
3-10 sierpnia, przebywa³y na letnich warsztatach tanecznych w O�rodku
Wypoczynkowym S³owiniec w £ebie.            (ci¹g dalszy - strona 5)

ROCZNICA URODZIN GEN. W. ANDERSA

W pi¹tek, 10 sierpnia br., na skwerze miejskim w Kro�niewicach
przy pomniku genera³a W³adys³awa Andersa odby³a siê oficjalna
uroczysto�æ upamiêtniaj¹ca 126 rocznicê urodzin wybitnego
dowódcy spod Monte Cassino. Przedstawiciele miejscowej spo-
³eczno�ci z³o¿yli wi¹zanki, a byli to: burmistrz Kro�niewic Julianna
Barbara Herman, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Kro�niewicach Ma³gorzata Przygodzka, kierownik
O�rodka Kultury w Kro�niewicach Magdalena Mitlas-Kostrzewa
oraz delegacje - Szko³y Podstawowej im. gen. W. Andersa w Nowem
i Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach.

(ci¹g dalszy - strona 4)

PODZIĘKOWANIA
ROLNIKOM ZA ICH PRACĘ

Na tegoroczne do¿ynki, jakie odby³y siê w niedzielê 19 sierpnia 2018
roku w gminie Kutno, przyby³y delegacje 14 so³ectw nios¹c ze sob¹ piêkne
wieñce do¿ynkowe. By³y poczty sztandarowe OSP i mieszkañcy z terenu
gminy.           (ci¹g dalszy - strona 2)

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W sobotê, 18 sierpnia, cz³onkowie Zarz¹du Rodzinnego Ogrodu Dzia³-
kowego �KOLEJARZ� w Kutnie zorganizowali dla swoich dzia³kowców
�wiêto Plonów.           (ci¹g dalszy - strona 3)

FRUUUWAM!!!FRUUUWAM!!!

MUZYKA DLA WSZYSTKICH
Tegoroczny IX Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2018 pozostanie na d³ugo
w pamiêci naszych mieszkañców.           (ci¹g dalszy - strona 5)

WITAJ SZKOŁO !!!
ŻEGNAJCIE

KOCHANE WAKACJE !!!
Po wakacjach

To ju¿ koniec wakacji.
Nie dla wszystkich udanych.
Trudno udzieliæ akceptacji
dla tak wielu tragedii niechcianych.
Pocz¹tek roku szkolnego
i w niektórych klasach luki.
Nie odliczy siê wielu kolegów.
Ci co utonêli, nie podejm¹ nauki.

Niestety, to siê ju¿ sta³o.
Rodzi siê pytanie, jak to zmieniæ.
Czy udzia³u szko³y nie za ma³o,
by uczyæ p³ywania i my�lenia.

Pieni¹dze na szkolne wyprawki
s¹ �le ulokowane, wed³ug wielu zdania,
one nie powinny trafiæ na ³awki,
a byæ przeznaczone na naukê p³ywania.

Kazimierz Ci¹¿ela

Nasz portal informacyjny od 1 sierpnia 2018:

www.zyciekutna.pl.
Sensacja! Archiwalne wydania
“Powiatowego Życia Kutna”
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysto�æ zaszczycili parlamentarzy�ci: pose³ RP Pawe³ Bejda i pose³ RP
Tomasz Rzymkowski. Byli równie¿ m.in.: Zbigniew Wdowiak, zastêpca
prezydenta miasta Kutna i Robert Bary³a, radny Sejmiku Województwa
£ódzkiego. W dalszej czê�ci uroczysto�ci do¿ynkowych gminy Kutno
wziêli udzia³: pose³ RP Tadeusz Wo�niak i starosta kutnowski Krzysztof
Debich. Odby³a siê ona na terenie remizy OSP w Go³êbiewku Nowym. Na
czele korowodu do¿ynkowego przybyli starostowie do¿ynek � pañstwo Anna
i Wojciech Pasiñscy z Go³êbiewka Nowego. Nios¹c du¿y bochen chleba,
wypieczony z m¹ki tegorocznych zbiorów, przekazali go na rêce wójta
gminy Jerzego Bry³y i przewodnicz¹cego Rady Gminy Dariusza Mroczka,
którzy z³o¿yli go na o³tarzu, przy którym odprawiona zosta³a msza �wiêta
przez ksiê¿y: Stanis³awa Zarosê i Jana Dobrodzieja w intencji rolników
i ich rodzin z gminy Kutno. Po jej zakoñczeniu g³os zabra³ wójt gminy
Jerzy Bry³a. Mówi³ on m.in. �Do¿ynki to w polskiej tradycji najwa¿niejsze
�wiêto polskiej wsi podsumowuj¹ce wysi³ek rolników, sadowników
i ogrodników. To podziêkowania za trud pracy na roli i zbiory. W naszej
gminie o chlebie mówi siê z szacunkiem i czci¹, ¿e to dar niebios i owoc
ziemi. Pragnê tym wspania³ym darem symbolicznie podzieliæ siê ze
wszystkimi mieszkañcami gminy i naszymi go�æmi � tak, jak nakazywa³a
staropolska tradycja. Chcia³bym, aby ten podzia³ by³ nade wszystko spra-
wiedliwy, aby nigdy nikomu tego chleba nie zabrak³o. Tak, jak dzi� dzie-
limy siê tym bochnem do¿ynkowym, tak i przez ca³y rok pamiêtajmy, by
dzieliæ siê z tymi, którzy tego potrzebuj¹. Niech wspólnota chleba sprawi,
aby�my zawsze solidarnie potrafili sobie pomagaæ, niech przypomina
nam, jak wiele zawdziêczamy tej ziemi i jak bardzo ona nas potrzebuje�.
W wypowiedzi wójta Bry³y nie zabrak³o równie¿ podziêkowañ dla rolni-
ków i ich rodzin, a tak¿e ¿yczeñ zdrowia i pomy�lno�ci, rado�ci w uczest-
nictwie do¿ynkowego �wiêta�.
Starostowie do¿ynek, pañstwo Anna i Wojciech Pasiñscy, prowadz¹
gospodarstwo rolne o powierzchni 33 ha w³asnych i 15 dzier¿awionych
w miejscowo�ci Go³êbiewek Nowy. Zajmuj¹ siê produkcj¹ ro�linn¹
(kukurydza, lucerna, zbo¿a paszowe) podporz¹dkowan¹ produkcji zwie-
rzêcej. Pañstwo Pasiñscy posiadaj¹ oko³o 60 sztuk byd³a, w tym 22 krowy
dojne. Co roku ich gospodarstwo odnosi sukcesy na wystawach zwierzê-
cych w Bratoszewicach. Ciesz¹ siê z posiadania trójki dzieci � dwóch
córek i syna. W prowadzeniu gospodarstwa pomagaj¹ im równie¿ rodzice
pana Wojciecha. Do¿ynkowe �wiêto, do którego zaprasza³ i zachêca³ wójt
gminy Jerzy Bry³a, trwa³o do pó�nych godzin wieczornych.           /A.B./

PODZIĘKOWANIA ROLNIKOM ZA ICH PRACĘ

PODZIĘKOWANIA ROLNIKOM ZA ICH PRACĘ
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wrêczy³ równie¿ okoliczno�ciowy dyplom, w którym nspisaa³ m.in.:
�Z okazji Jubileuszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego ¿yczê kolejnych lat
spêdzonych w szczê�ciu, zdrowiu, wzajemnej mi³o�ci i poszanowaniu�.
Przybyli na uroczysto�æ cz³onkowie rodziny za�piewali Jubilatom �sto
lat�, wrêczyli kwiaty i z³o¿yli ¿yczenia.

PÓŁ WIEKU RAZEM

�Zapoznali�my siê podczas imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Trans-
portowca i Drogowca. To by³o w kutnowskim PKS-ie. By³em wtedy �po
wojsku� � wspomina pan S³awomir, no i w oko wpad³a Ania. Tam rozpo-
czynali�my pracê. Dzi� cieszymy siê dwiema córkami: Katarzyn¹ i Lilian¹.
Mamy czwórkê wnucz¹t: Macieja, Magdê, Marcela i Maksymiliana�. Do
¿yczeñ przy³¹cza siê równie¿ nasza Redakcja.           /A.B./

SPACERKIEM PO KUTNIE
Uwaga!

Danuta W czyli Janda
W sobotê, 11 pa�dziernika o godzi-
nie 18-stej, w KDK rozpocznie siê
spektakl �Danuta W.� W monodra-
mie wyst¹pi nie byle kto, bo sama
Krystyna Janda w roli tak, tak - Da-
nuty Wa³êsowej. Codzienno�æ z
wielk¹ histori¹ w tle. Bilety trochê
drogo, bo chyba rekord w historii
KDK - 100 z³otych.

W odpowiedzi na pismo Redakcji �P¯K� w sprawie anten RTV
Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa �Pionier� w Kutnie wyja�nia
miêdzy innymi: �Przed³o¿one o�wiadczenia wbrew Pana twierdze-
niom zawartym w Pana pi�mie nie stanowi¹ umowy. Maj¹ one jedynie
na celu u�wiadomienie odpowiedzialno�ci w³a�cicieli anten i innego
rodzaju urz¹dzeñ montowanych w szczególno�ci na balkonach o odpo-
wiedzialno�ci jaka na nich spoczywa zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa. W �wietle bowiem orzecznictwa s¹dowego,
wypracowanego na gruncie przepisów ustawy o w³asno�ci balkonu
jako czê�ci wspólnej nieruchomo�ci lub pomieszczenia przynale¿nego
do lokalu, utrwalone zosta³o stanowisko, które przyjmuje mo¿liwo�æ
dwoistego charakteru balkonów, tj. w zakresie w jakim s³u¿¹ one do
wy³¹cznego u¿ytku w³a�ciciela lokalu stanowi¹ one pomieszczenia
przynale¿ne, za które odpowiedzialny jest w³a�ciciel lokalu, za�
w zakresie w jakim balkon stanowi element elewacji (co dotyczyæ bêdzie
elementów konstrukcyjnych trwale po³¹czonych z budynkiem), za jego
utrzymanie odpowiadaæ bêdzie podmiot zarz¹dzaj¹cy nieruchomo�ci¹,
tj. Spó³dzielnia lub Wspólnota, któr¹ w tym zakresie obci¹¿aæ bêd¹
wydatki zwi¹zane z remontem i bie¿¹c¹ konserwacj¹. (vide: uzasad-
nienie uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 7 marca 2008 r., III CZP10/08
(OSNC 2009, nr 4, poz. 51). Dotychczas monta¿ anten RTV odbywa³
siê w sposób zupe³nie niezale¿ny od Spó³dzielni, tj. Spó³dzielnia nie
mia³a wp³ywu na sposób tego monta¿u jego prawid³owo�æ i bezpie-
czeñstwo, i to zarówno z punktu widzenia powodowania ewentual-
nych zacieków na elewacji budynku jak i ewentualnego spadniêcia
anteny z uwagi na wadliwy monta¿. Monta¿ anten nie mo¿e równie¿
stanowiæ przeszkody przy prowadzeniu przez Spó³dzielniê ewentual-
nych prac remontowych i konserwacyjnych budynku i jego elewacji.
Zdarza³y siê za� przypadki odmowy demonta¿u anteny na czas pro-
wadzenia prac remontowych. Z tego wzglêdu Spó³dzielnia podjê³a
dzia³ania maj¹ce na celu ujednolicenie w skali ca³ej Spó³dzielni
zasad umieszczania anten RTV na elewacji budynków, w tym równie¿
na elementach balkonów i u�wiadomienia, i¿ odpowiedzialno�æ za
ewentualne szkody, spowodowane w zwi¹zku z zamontowaniem anteny,
ponosi w³a�ciciel lokalu. Odpowiedzialno�æ ta znajduje swoje uza-
sadnienie w tre�ci art 433 kc, zgodnie z którym za szkodê wyrz¹dzon¹
wyrzuceniem, wylaniem lub spadniêciem jakiegokolwiek przedmiotu
z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenia zajmuje.
Traktuj¹c balkon jako pomieszczenie przynale¿ne do lokalu odpowie-
dzialno�æ ta, w stosunku do potencjalnych szkód jakie mog¹ powstaæ
w zwi¹zku z monta¿em anteny na balkonie, znajduje pe³ne zastosowanie
w odniesieniu do osób zajmuj¹cych taki lokal. W ¿adnym za� razie za
szkody spowodowane monta¿em anteny odpowiedzialno�ci nie ponosi
�po�rednik telewizyjny�. Nie jest on bowiem ani w³a�cicielem zamon-
towanego urz¹dzenia, ani podmiotem odpowiedzialnym za stan tech-
niczny i estetyczny budynku, w tym jego elewacji. Przedmiotowe
o�wiadczenia odzwierciedlaj¹ powy¿szy stan faktyczny i prawny.
Dodatkowo wyja�niamy, i¿ Spó³dzielnia posiada ubezpieczenie mienia,
jednak jak ka¿de tego typu ubezpieczenie nie wy³¹cza ono odpowie-
dzialno�ci osób 3-cich, z których winy szkoda powsta³a w tym przy-
padku w³a�ciciela anteny (odpowiedzialno�æ regresowa)�.

SPÓŁDZIELNIA − KONTRA
LOKATORZY?!

W roku szkolnym 2018/2019:
• Tylko dobrych wyników w nauce Uczniom różnego
rodzaju szkół w Mieście Kutnie;
• Nauczycielom w Nich Satysfakcji z pracy dydak−
tyczno−wychowawczej;
• Pracownikom Administracyjno−Gospodarczym
w placówkach oświatowych moc zadowolenia

życzy
Jan Dębski, radny miasta Kutna

z rejonu południowo−zachodniego.

A to ciekawe...
W 1929 r. Aleksander Janasz otworzy³ w Kutnie Zak³ad Nasienny, w którym
w profesjonalny sposób przygotowuje siê materia³ siewny buraka cukro-
wego na rynek Polski i Europy.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ta integracyjna impreza odby³a siê na placu przy Domu Dzia³kowca,
w pobli¿u osiedla PKP, przy ulicy Kro�niewickiej. Po wys³uchaniu hymnu
dzia³kowców zebranych powita³ Dariusz Pasiñski, prezes Zarz¹du ROD
�Kolejarz�. Na wstêpie poprosi³ o uczczenie chwil¹ ciszy pamiêæ dzia³-
kowców, którzy odeszli w tym roku: Feliksa Fr¹tczaka, Zdzis³awy Boroñ
i Wies³awa Kubiaka. Podczas swego wyst¹pienia prezes Pasiñski wspo-
mnia³ krótko o tradycjach organizowania obchodów ogrodowych �wi¹t
plonów, o okazji pokazania roli i znaczenia ruchu ogrodnictwa dzia³kowego
dla spo³eczeñstwa i dla rodzin dzia³kowych. Ale nie tylko. Prezes wspo-
mnia³ te¿ o kosztach utrzymania dzia³ek: �Dzi� za wszystko p³acimy
i ka¿dego roku wiêcej. Wiele rzeczy staramy siê robiæ sami, przyk³adem mo¿e
byæ remont dachu domu dzia³kowca�. Przed Zarz¹dem ROD �Kolejarz�
staje w tym roku du¿y problem � modernizacja sieci wodoci¹gowej na
terenie ogrodu nr1, to kosztowny temat. Zaproszony na tegoroczny Dzieñ
Dzia³kowca wiceprezydent  miasta Zbigniew Wdowiak wyrazi³ akces
przyj�cia z pomoc¹ przez Urz¹d Miasta w sprawach finansowych.

Wyró¿niono tak¿e nagrodami rzeczowymi dzia³kowców: Zenona Oswalda,
Kazimierza Wi�niewskiego, Jerzego Ladorudzkiego, Helenê Dêbick¹,
Bo¿enê Kaczmarek. Przy muzyce i ciep³ym posi³ku  86 dzia³kowców mi³o
spêdza³o czas wspominaj¹c swoje osi¹gniêcia.           /A.B./

Od 1 lipca 2017 do 22 listopada 2017 roku pe³ni³ funkcjê prezesa Zarz¹du
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. Od 23 listopada ubieg³ego roku
jest prezesem tej firmy. Micha³ Panfil jest absolwentem Instytutu Trans-
portu Kolejowego w Leningradzie o specjalno�ci eksploatacja kolei. Ukoñ-
czy³ Studia Podyplomowe z zakresu controlingu, zarz¹dzania i marketingu
na Uniwersytecie w Szczecinie. Z kolei na Politechnice P³ockiej ukoñ-
czy³ Metodykê Szkolenia Zawodowego. Z kolej¹ jest zwi¹zany od 32 lat.
Pierwsze do�wiadczenia zdobywa³ jako dy¿urny ruchu. Nastêpnie by³ tech-
nologiem in¿ynierem, naczelnikiem stacji, naczelnikiem rejonu. Ostatnio,
zawodowo zwi¹zany z warszawskim Oddzia³em Regionalnym PKP PLK
oraz Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. Od marca 2008 r., by³ cz³on-
kiem Rady Nadzorczej spó³ki Koleje Mazowieckie, a od lipca 2010 r. by³
cz³onkiem Zarz¹du, dyrektorem handlowym KM. Od stycznia 2010 r. jest
cz³onkiem Rady Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

NASI NA “PARNASIE”

Zapraszamy 25 pa�dziernika 2018 do Kutnowskiego Domu Kultury,
gdzie odbêdzie siê Gala Jubileuszowa (bilety do nabycia w KDK we
wrze�niu).
Natomiast 26 pa�dziernika organizowany jest BAL JUBILEUSZOWY
w restauracji �Elida�. Serdecznie zapraszamy by³ych i obecnych cz³on-
ków zespo³u, rodziców, przyjació³ i wszystkich, którzy zwi¹zani s¹
sercem z naszym zespo³em.
Aby zorganizowaæ to niezwyk³e wydarzenie potrzebujemy informacji,
kto chcia³by z nami spêdziæ ten czas. Cena za osobê wyniesie ok. 150 z³.
Prosimy o zg³aszanie siê chêtnych do koñca wrze�nia, do Kutnow-
skiego Domu Kultury, gdzie w poniedzia³ki i czwartki w godzinach
18-21 odbywaj¹ siê próby naszego zespo³u.
Jednocze�nie przypominamy o sta³ym naborze do zespo³u i zapraszamy
wszystkich chêtnych, którzy chcieliby spróbowaæ swoich si³ w tañcu
ludowym. Prezes ZPiTZK - Bo¿ena Szymczak

Drodzy Przyjaciele !!!

W tym roku obchodzimy Jubileusz 50-lecia powstania Zespo³u
Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej w 1968 r. � 10 lecie od reakty-
wacji w 2008 roku i 5-lecie powstania zespo³u dzieciêcego w  2014 r.

Z Kalendarza Wyborczego 2018 pozosta³y jeszcze najwa¿niejsze dla Czy-
telników - Wyborców nastêpuj¹ce sprawy:
1. Do dnia 16 wrze�nia 2018 r. do godziny 24:00 - zg³aszanie terytorial-
nym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych;
2. Do dnia 26 wrze�nia 2018 r. - zg³aszanie gminnym komisjom wybor-
czym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
3. G£OSOWANIE - 21 PA�DZIERNIKA 2018 r. GODZINY 7:00 - 21:00.

KALENDARZ WYBORCZY

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

Przerwa technologiczna
Od 10 wrze�nia w Aquaparku pla-
nowana jest przerwa technologicz-
na. Planowane daty wznowienia
pracy poszczególnych stref:
- Krêgielnia - 14 wrze�nia (godzi-
na 16:00),
- Squash, Fitness, Cardio-Si³a - 17
wrze�nia (godzina 8:00),
- Strefa basenowa - 26 wrze�nia
(godzina 6:00).
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska � Proszkownia Mleka w Kro-
�niewicach og³asza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzeda¿ prawa wieczystego u¿ytkowania do nieruchomo�ci zabu-
dowanej budynkiem po by³ym punkcie skupu mleka stanowi¹cym
odrêbny od gruntu przedmiot w³asno�ci, po³o¿onej w Mazewie,
oznaczonej nr dzia³ki 161/1, o powierzchni 0,2089 ha.

W sk³ad przedmiotu sprzeda¿y wchodzi:
Prawo wieczystego u¿ytkowania do nieruchomo�ci po³o¿onej w Ma-
zewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr dzia³ki 161/1 o powierzchni
0,2089 ha wraz z prawem w³asno�ci posadowionego na wy¿ej opisanej
dzia³ce budynku po by³ym punkcie skupu mleka o powierzchni u¿yt-
kowej 168 m2, rok budowy 1991, pobudowanego z ceg³y bia³ej, stan
dobry, z pod³¹czon¹ instalacj¹ elektryczn¹, c.o., przy³¹czem do wodo-
ci¹gu wiejskiego, instalacj¹ odgromow¹, kanalizacj¹.

Cena wywo³awcza przedmiotu sprzeda¿y  wynosi: 45.000,00 z³
brutto (s³ownie: czterdzie�ci piêæ tysiêcy z³ brutto).

Wysoko�æ wadium 4.500,00 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce piêæ-
set z³otych).
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w kwocie
4.500,00  z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce piêæset  z³otych).

Sposoby wp³aty wadium:
� na rachunek Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej � Proszkowni Mleka
w Kro�niewicach prowadzony przez Bank Spó³dzielczy w Gostyninie,
nr rachunku bankowego: 88901200040000218920010004, najpó�niej
w terminie do dnia 19.09.2018 r., w taki sposób aby w tym dniu by³o
zarachowane na rachunku Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej � Prosz-
kowni Mleka w Kro�niewicach, albo
� w kasie OSM � Proszkowni Mleka w Kro�niewicach, ul. £êczycka 38,
Kro�niewice w terminie do dnia  20.09.2018 r., do godz. 9.00.

Otwarcie PRZETARGU nast¹pi w dniu 20.09.2018 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej Okrêgowej Spó³dzielni Mleczar-
skiej � Proszkowni Mleka w Kro�niewicach, ul. £êczycka 38,
99-340 Kro�niewice.
Szczegó³owe zestawienie maj¹tku oferowanego do sprzeda¿y oraz
Regulamin przetargu zawieraj¹cy szczegó³owe warunki przetargu
dostêpne s¹ w Sekretariacie OSM Proszkowni Mleka w Kro�niewi-
cach, ul. £êczycka 38, Kro�niewice.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod  nr tel. (24) 356-80-00 lub
501-617-438.

(ci¹g dalszy ze styrony 1)
W ten sposób oddano ho³d niez³omnemu patriocie, którego korzenie
wywodz¹ siê z Kro�niewic. Dzieñ pó�niej dom rodzinny Naczelnego
Wodza Polskich Si³ Zbrojnych podczas II wojny �wiatowej i twórcy
2 Korpusu Polskiego, nazywany dzi� ,,Andersówk¹�, by³ miejscem,
w którym odby³ siê piknik patriotyczny upamiêtniaj¹cy kolejn¹ rocznicê
urodzin patrona osiedla. W uroczysto�ci udzia³ wziê³y w³adze miasta,
zaproszeni go�cie i mieszkañcy Osiedla nr 3 im. gen. W. Andersa. W �wiêcie
uczestniczyli m.in. burmistrz Kro�niewic Julianna Barbara Herman,
dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro�niewi-
cach Ma³gorzata Przygodzka oraz przedstawicielki so³ectw - Wymys³ów
i Suchodo³y.

ROCZNICA URODZIN GEN. W. ANDERSA

O godz. 15.00 delegacja, w sk³ad której weszli: radny Andrzej Konwerski,
przewodnicz¹ca osiedla Wies³awa Stefaniak oraz Marianna Leszczyñska,
z³o¿y³a wi¹zankê pod p³yt¹ pami¹tkow¹ ufundowan¹ przez mieszkañców
B³onia. Kilka s³ów o postaci gen. W. Andersa przekaza³a zebranym
instruktor GCKSiR w Kro�niewicach. Organizatorzy pikniku, czyli Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach oraz Zarz¹d Osie-
dla nr 3 im. gen. W. Andersa, któremu przewodniczy Wies³awa Stefaniak,
zorganizowali poczêstunek. Serwowano potrawy z grilla, a tak¿e sa³atki
i domowe wypieki przygotowane przez mieszkañców osiedla. Uczestnicy
spotkania integracyjnego wspaniale bawili siê przy d�wiêkach muzyki
zespo³u disco-dance dzia³aj¹cego pod kierunkiem Henryka Szymañskiego,
równie¿ mieszkañca B³onia. Podkre�li³o to dodatkowo s¹siedzki wymiar
�wiêtowania. Zespó³ wystêpuje na imprezach okoliczno�ciowych, festynach,
weselach, wiêc prezentowany repertuar przypad³ do gustu uczestnikom
spotkania ze wzglêdu na rozrywkowy i biesiadny charakter. Mieszkañcy
chêtnie tañczyli i w³¹czali siê do wspólnego �piewania znanych przebo-
jów muzyki popularnej. Piknik odby³ siê w bardzo familijnej atmosferze.
�wiêtowa³y ca³e rodziny. Dla dzieci przygotowano specjalny k¹cik
zabaw. Impreza przyczyni³a siê do zintegrowania spo³eczno�ci lokalnej
i podkre�li³a warto�ci patriotyczne zwi¹zane z wybitnym kro�niewiczani-
nem, pochodz¹cym z B³onia.

,,Andersówka� od lat jest sta³ym punktem w programie wycieczek tury-
stycznych, majowych miêdzynarodowych rajdów motocyklowych zmie-
rzaj¹cych na Monte Cassino i celem odwiedzin indywidualnych turystów.
W zabytkowym budynku z II po³owy XIX w. go�cili m.in. Anna Maria
Anders � córka Genera³a, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów i pe³nomocnik premiera do spraw dialogu miêdzynarodowego,
a tak¿e inni znamienici go�cie, jak: ks. biskup ³owicki Andrzej Dziuba,
prof. Wojciech Narêbski, dr Andrzej Kunert, przedstawiciele rz¹du RP,
kombatanci, potomkowie ¿o³nierzy 2. Korpusu Polskiego. Na co dzieñ
,,Andersówka� pe³ni funkcjê �wietlicy osiedlowej oraz prezentuje pami¹tki
zwi¹zane z patronem i jego ¿o³nierzami. Mieszkañcy osiedla s¹ dumni
z tak wyj¹tkowego s¹siedztwa historycznego. W przysz³ym roku minie
10 lat od dnia nadania temu miejscu imienia gen W. Andersa.

Julita Szczepankiewicz

Ogólne zobowi¹zania szpitali na koniec marca 2018 roku wynios³y 1,84
mld z³ (o 900 mln wiêcej ni¿ na koniec 2017 roku; a w 2004 roku wynosi³y
nawet 5,9 mld z³otych). Spad³y, co cieszy i to po raz pierwszy, zobowi¹-
zania wymagalne z 1,7 mld na koniec roku do 14, mld z³otych na koniec
I kwarta³u b.r. Poza tym aktualnie a¿ 73 procent wszystkich spó³ek Zak³a-
dów Opieki Zdrowotnej w ogóle reguluje swoje zobowi¹zania na bie¿¹co
(80 procent zobowi¹zañ wymaganych kumuluje 4,3 procent SP ZOZ, czyli
oko³o 50 szpitali). Jednak eksperci wskazuj¹, ¿e wydatki szpitali zwiêksz¹
- i to znacznie podwy¿ki dla specjalistów, którzy zdecyduj¹ siê na pracê
w jednym szpitalu (!?).
Opracowano na podstawie �Rz¹dowa pomoc zad³u¿onych szpitali�
i wywiadu ze Stanis³awem Gadomskim, wiceministrem zdrowia;
�Sytuacja finansowa szpitali siê poprawia� Karoliny Kowalskiej
w �Rzeczypospolitej� z 8 sierpnia 2018 roku.

BIEL W CZERNI

Miros³awa Gal Grabowska           Kutno, 1 sierpnia 2018 r.
Radna Rady Powiatu w Kutnie

Szanowny Pan
Zbigniew Rau, Wojewoda £ódzki
ul. Piotrkowska 104, 90-926 £ód�

Szanowny Panie Wojewodo,
Uprzejmie informujê, ¿e starosta kutnowski Krzysztof Debich w sposób nieupraw-
niony i niezgodny z prawem utrudnia wykonywanie mandatu radnego. W dniu
30 maja 2018 r. zwróci³am siê za po�rednictwem przewodnicz¹cego Rady
Powiatu w Kutnie do Zgromadzenia Wspólników Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego Sp. z o.o. (pismo w za³¹czeniu) o przekazanie radnym powia-
towym opinii i raportu bieg³ych rewidentów za 2017 rok. Starosta nie dotrzyma³
ustawowego i statutowego terminu 30 dni na przekazanie odpowiedzi i mate-
ria³u. W dniu 10 lipca starosta Krzysztof Debich wystosowa³ pisemn¹ odpo-
wied� (pismo w za³¹czeniu) w której w sposób zupe³nie niezrozumia³y i bez
¿adnego uzasadnienia poinformowa³ mnie, ¿e Zgromadzenie Wspólników/
Zarz¹d Powiatu nie mo¿e dysponowaæ dokumentami dotycz¹cymi samorz¹dowej
spó³ki szpitalnej. Takie stanowisko stoi w zupe³nej sprzeczno�ci z zapisem
§ 22 Aktu Za³o¿ycielskiego Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Sp. z o.o.
(wyci¹g z Aktu w za³¹czeniu), który stanowi, ¿e zarz¹d spó³ki w terminie
4 miesiêcy po zakoñczeniu roku obrachunkowego przedstawia Zgromadzeniu
Wspólników m. innymi opiniê i raport bieg³ych rewidentów. W swoim pi�mie
z 10 lipca br. (pismo w za³¹czeniu) starosta Krzysztof Debich zaproponowa³,
by w celu uzyskania raportu zwróciæ siê do zarz¹du szpitala. Mimo, ¿e starosta
zastosowa³ typow¹ zniechêcaj¹c¹ �spychotechnikê� zwróci³am siê do zarz¹du
szpitala (pismo z 13.07. br.) o udostêpnienie raportu. Prezes szpitala pismem
z dnia 17 lipca br. bezprawnie odmówi³ przekazania raportu bieg³ych (pismo w
za³¹czeniu). Wcze�niej realizowana praktyka by³a taka, ¿e w latach 2015, 2016
i 2017 radni otrzymywali dokumentacjê finansow¹ szpitala wraz z opini¹ i raportem
bieg³ych rewidentów. Dla potwierdzenia przekazujê pismo prezesa Kutnow-
skiego Szpitala Samorz¹dowego z dnia 30.06.2016 r. znak DO/6/013/56/16.
Równie¿ w roku ubieg³ym na jednym z posiedzeñ komisji otrzyma³am opiniê
i raport bieg³ych za 2016 rok. Nieuzasadniona blokada informacji oraz próba
ukrycia byæ mo¿e niekorzystnych dla organów spó³ki zapisów bieg³ych rewidentów
nie ma ¿adnego merytorycznego i prawnego uzasadnienia. Dzia³ania starosty
Krzysztofa Debicha naruszaj¹ prawa radnego i uniemo¿liwiaj¹ radnemu w³a-
�ciwe wykonywanie mandatu. Ponadto naruszone zosta³y postanowienia ustawy
o samorz¹dzie powiatowym, ustawy o dostêpie do informacji publicznej i ustawy
o finansach publicznych, w szczególno�ci art. 34 ust. 1, pkt. 6 mówi¹cy o jaw-
no�ci gospodarowania �rodkami publicznymi i dostêpie radnych do wyników
kontroli i audytów.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do pana Wojewody, jako organu
nadzorczego, z uprzejm¹ pro�b¹ o podjêcie stosownych dzia³añ prawnych w sto-
sunku do starosty Krzysztofa Debicha oraz zniesienie wprowadzonej przez
starostê blokady informacji.

Z wyrazami szacunku - Miros³awa Gal Grabowska

SKARGA

Pose³ odznaczony
Przewodnicz¹cy Grupy Parlamentarnej Polsko-Armeñskiej,
kutnowianin, pose³ RP Tadeusz Wo�niak zosta³ odznaczony
honorowym medalem armeñskiego parlamentu.
Szybkie trasy
Obecnie sieæ dróg szybkiego ruchu liczy w Polsce 3449 kilome-
trów (w tym 1638 km to autostrady, a 1811 - trasy ekspresowe).
P³atne odcinki licz¹ 712,4 km (bezp³atnych jest 909 km).
Zad³u¿enie budowlanych
Zad³u¿enie w budownictwie wynosi ju¿ 2,41 mld z³ (wzros³y
w ci¹gu roku o 200 mln z³) W rejestrze Krajowego Rejestru
D³ugów figuruje ju¿ ponad 64,5 tysi¹ca firm budowlanych.

To miejsce pobytu monarchy i dworu na szlaku pocztowym ³¹cz¹cym Warszawê
i Drezno. Kolorowy korowód go�ci króla Augusta III przeszed³ ulic¹ Królewsk¹
do placu Józefa Pi³sudskiego. Tu, na przygotowanej i udekorowanej scenie, wszyst-
kich przyby³ych go�ci i mieszkañców Kutna powita³ prezydent miasta Zbigniew
Burzyñski. Organizatorzy Festiwalu przygotowali bogaty program tej impre-
zy. By³ polonez, oklaskiwano wykonawców teatru kukie³kowego. By³ te¿ po-
kaz tañców barokowych, koncert dworskich muzyków, polowanie na rabusiów.
Tak¿e amatorskie grupy prezentuj¹ce balet, teatr, ¿onglerkê, pantomimê. Przy-
gotowano pokazy sztuki florystycznej, pokaz sarmackiej sztuki kulinarnej wed³ug
dawnych receptur po³¹czony z degustacj¹. Stanê³y kramy rzemie�lniczo-
kupieckie, podziwiano te¿ musztrê wojskow¹. Impreza trwa³a od godziny 14:00
do pó�nych godzin wieczornych. Mieszkañcy Kutna �przenie�li siê� do prze-
³omu XVII i XVIII wieku, by poznaæ ówczesne tradycje, czy chocia¿by spróbowaæ
pysznej pieczeni podawanej na królewskich ucztach.            /A.B./

WIZYTA KRÓLA AUGUSTA III
Muzeum Regionalne w Kutnie by³o organizatorem Miêdzynarodowego Festi-
walu Saskiego, jaki odby³ siê 4 sierpnia pod has³em: �Król w podró¿y � dzie-
dzictwo kulturalne Kutna�. To wydarzenie organizowane u nas po raz czwarty
nawi¹zywa³o w swej formule do czasów unii polsko-saskiej, której efektem
materialnym jest pa³ac podró¿ny Augusta III z XVIII wieku.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

8 wrze�nia 2018 r. od godz. 8:00 (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

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dzieci pod okiem choreografa Patrycji Lichej i akompaniatora Micha³a
Mroziñskiego æwiczy³y codziennie po kilka godzin nowy ¿ywio³owy uk³ad
taneczny � tañce góralskie spiskie i ¿ywieckie, doskonali³y te¿ �piew oraz
uczy³y siê nowych piosenek z tych regionów.

ZESPÓŁ W ŁEBIE

W wolnym czasie cz³onkowie zespo³u pod okiem opiekunek spêdza³y czas
na k¹pielach morskich i s³onecznych, zwiedzi³y wydmy w £ebie oraz
pop³ynê³y w rejs statkiem po morzu. Efekty tej tygodniowej pracy mo¿na
bêdzie zobaczyc podczas Swiêta Ró¿y na koncercie w dniu 9 wrze�nia,
gdzie ca³y Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej wyst¹pi z nowym
programem.
Serdecznie zapraszamy od wrze�nia dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, tancerzy,
chórzystów oraz muzyków � wszystkich chêtnych, którzy chcieliby spróbo-
waæ swoich si³ w tañcu ludowym do naszego zespo³u. Próby odbywaj¹ siê
w Kutnowskim Domu Kultury w poniedzia³ki i czwartki od godz. 18 do 21.

Prezes ZPiTZK - Bo¿ena Szymczak

Kutnowski Dom Kultury w ubie-
g³ym roku uroczy�cie obchodzi³
45-lecie swojej aktywnej dzia³alno-
�ci (1972-2017). Nasz kolega
redakcyjny Jerzy Micha³ Papiewski
by³ w tej placówce upowszechnia-
nia kultury dyrektorem (lata 1979-
1990). Prezentujemy trzy nieco-
dzienne zdjêcia z tego okresu:
Foto 1. KDK czêsto organizowa³
dla swoich pracowników wycieczki
szkoleniowo-historyczno-tury-
styczne. Na fotografii rze�ba
Piasta Ko³odzieja (2,5 metra wyso-
ko�ci) w Kruszwicy nad jeziorem
Gop³o.

Foto 3. Pierwszy w Polsce Klub Muzyki Ludowej �Country� powsta³
w KDK. Na zdjêciu: w �rodku szef polskiego country Korneliusz Pacuda,
a pierwszy z prawej szef kutnowskiego country Maciej Rzymkowski
(ojciec pos³a Tomasza Rzymkowskiego). By³y prowadzone nawet roz-
mowy w Klubie o organizacji I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki
Country� w Kutnie. Jednak¿e, bior¹c pod uwagê wszelkie za i przeciw
ostatecznie zdecydowano o jego lokalizacji w przepiêknym Mr¹gowie
(warmiñsko-mazurskie). Chyba s³usznie!!!

Foto 2. Wspólnie z kutnowskimi placówkami kultury KDK prowadzi³ dla
mieszkañców grodu nad Ochni¹ ró¿nego rodzaju happeningi oraz
¿akinady. Na zdjêciu: ulic¹ Królewsk¹ przemarsz - podczas juwenaliów -
Orkiestry Dêtej Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia im. Fran-
ciszka Kurpiñskiego w Kutnie, która imprezê otwiera³a. Ca³o�æ prowadzi³
- w stylizowanym ludowym stroju kutnowskim - Jerzy M. Papiewski.

ZE “SZTAMBUCHA”

Na ró¿anej mapie Polski Kutno wyró¿nia siê wyj¹tkowym sentymen-
tem, pasj¹ i mi³o�ci¹ do ró¿ oraz propagowaniem wiedzy o nich.
Ró¿ana tradycja Kutna siêga pocz¹tków XX wieku. To tu, od 1912 r.,
bracia Eizykowie prowadzili jedn¹ z najwiêkszych w Polsce szkó³ek
ró¿anych, która w swojej ofercie mia³a ponad 9000 odmian. Po wojnie,
w latach 60, Kutno znów rozkwit³o ró¿ami za spraw¹ Boles³awa
Wituszyñskiego, który zaj¹³ siê hodowl¹ nowych odmian oraz aktyw-
nie udziela³ siê w �rodowisku ró¿anym w Polsce i zagranic¹. By³ te¿
inicjatorem pierwszej w Kutnie wystawy ró¿, która odby³a siê w 1965 r.
Od 1975 r. pielêgnacj¹ tradycji ró¿anej zaj¹³ siê Kutnowski Dom Kul-
tury, który od ponad 40 lat, co roku na pocz¹tku wrze�nia, organizuje
wystawy ró¿, które sta³y siê g³ównym elementem najwiêkszego
w Polsce wydarzenia kulturalno-rozrywkowego o tematyce ró¿anej,
czyli znanego w ca³ym regionie �wiêta Ró¿y. Przez lata kszta³t
wystaw zmienia³ siê i ewoluowa³, ale zawsze najwa¿niejszym ich
elementem by³a prezentacja ró¿norodno�ci i piêkna kwiatów. Obecnie
wystawy ró¿ane w Kutnie to setki odmian ró¿ ogrodowych z najlep-
szych szkó³ek ró¿anych, ró¿e szklarniowe w imponuj¹cych aran¿a-
cjach mistrzów florystyki, niepowtarzalne barwy i zapachy, które
niezmiennie zachwycaj¹ zwiedzaj¹cych.
W 2018 r., dziêki wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Ró¿anym,
w Kutnowskim Domu Kultury w ramach �wiêta Ró¿y odbêdzie siê
Ogólnopolska Wystawa Ró¿. Wydarzenia tego typu maj¹ w Polsce
bardzo star¹ i bogat¹ kulturê. Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Ró¿
odby³a siê w 1958 r. w Szczecinie, a ostatnia w 1999 r., w Starej
Pomarañczarni, w £azienkach Królewskich. Swoje ró¿e prezentowali
tam wszyscy ówcze�ni ró¿ani producenci z kraju. Nowopowsta³e Pol-
skie Towarzystwo Ró¿ane wraz z Kutnowskim Domem Kultury,
nawi¹zuj¹c do tej piêknej tradycji zapocz¹tkowanej w latach 50 przez
Polskie Towarzystwa Mi³o�ników Ró¿, wznawia realizacjê Ogólno-
polskich Wystaw Ró¿anych � tym razem na gruncie kutnowskim.
Kutno okaza³o siê byæ ku temu idealn¹ przestrzeni¹. Z jednej strony
miasto ma ju¿ 44-letnie, niezwykle bogate do�wiadczenie w organi-
zacji ró¿anych wystaw, z drugiej funkcjonuje tu silny �ró¿any aspekt
spo³eczny�, czyli zaanga¿owanie mieszkañców w pielêgnacjê tradycji
oraz podej�cie w³adz miasta do jej kultywowania i rozwijania ró¿anego
potencja³u. Dlatego nie mieli�my ¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e to tutaj
odbêdzie siê nowa edycja Ogólnopolskiej Wystawy Ró¿.
Mamy nadziejê, ¿e wspó³praca kutnowskich mi³o�ników ró¿ oraz
ekspertów z PTR zaowocuje wyj¹tkow¹ wystaw¹ ró¿an¹, na której
zwiedzaj¹cy bêd¹ mieli okazjê podziwiaæ jeszcze wiêcej najpiêkniej-
szych odmian, poznaæ szczegó³y dotycz¹ce ich uprawy i pielêgnacji
oraz obserwowaæ zarówno najlepszych producentów, jak i zwyk³ych
pasjonatów ró¿, rywalizuj¹cych w Konkursie o Z³ot¹ Ró¿ê. Konkurs
Ró¿any jest w Polsce do�æ nowym wydarzeniem, popularnym miêdzy
innymi w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Wielkiej
Brytanii, nazywany tam Rose Show. Skierowany jest on zarówno do
amatorów, dla których pielêgnacja ró¿ jest pasj¹, jak i do profesjona-
listów, którzy z hodowli i sprzeda¿y ró¿ ¿yj¹.
W tym roku organizujemy równie¿ po raz kolejny Konferencjê Ró¿an¹,
której motywem przewodnim bêd¹ �Ró¿e w Polsce i Europie�. Do
tegorocznej edycji zaprosili�my wa¿nych go�ci z zagranicy, w�ród nich:
Bredê Bavdaz Copi, Wiceprezydent �wiatowej Federacji Towarzystw
Ró¿anych, Sekretarza S³oweñskiego Towarzystwa Ró¿anego - Matjaza
Mastnaka, opiekuj¹cego siê rozarium w Arboretum Wilczy Potok na
S³owenii, czy Arnau Garcie Ferrer z Hiszpañskiego Towarzystwa
Ró¿anego, który opowie nam o ogrodach ró¿anych Barcelony i Ma-
drytu. Z kolei o polskich odmianach ró¿, które wysz³y spod r¹k
polskich hodowców, opowie Pani Dorota Szubierajska, kurator dzia³u
ro�lin ozdobnych i rozarium w Ogrodzie Botanicznym, Uniwersytetu
Warszawskiego.
Wszystkich mi³o�ników królowej kwiatów zapraszamy do Kutna
� Miasta Ró¿ na niezapomniany weekend pachn¹cy ró¿ami!

Weronika Lenarczyk, zastêpca dyrektora KDK
£ukasz Rojewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ró¿anego

Ogólnopolska Wystaw Róż
na 44 Święcie Róży w Kutnie

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dziêki Annie Jeremus-Lewandowskiej, dyrektora Festiwalu, mia³a miejsce Jubile-
uszowa Gala M³odych Talentów, podczas której wyst¹pili uczestnicy X Miêdzyna-
rodowych Mistrzowskich Warsztatów Wokalnych. Mieszkañcy Kutna mieli te¿ okazjê
obejrzeæ filmow¹ retransmisjê z Metropolitan Opera �Madame Butterfly� G. Pucci-
niego oraz �Eugeniusza Oniegina� P. Czajkowskiego. Koncerty mia³y miejsce
w ró¿nych miejscach Kutna, zawsze przy du¿ej widowni. W ramach Festiwalu,
15 sierpnia, w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca odby³ siê koncert zatytu³owany
�Muzyczna walka o Niepodleg³o�æ Polski�. By³y utwory polskiego kompozytora
Stanis³awa Moniuszki (�Halka�, �Straszny dwór� czy �Patria�). Koneserzy piêknych
mêskich g³osów zapamiêtaj¹ koncert, jaki mia³ miejsce w ko�ciele �w. Wawrzyñca
17 sierpnia. By³ to koncert �piewów cerkiewnych zatytu³owany �Piêkno Boskiego
Stworzenia��. Wyst¹pi³ Mêski Kameralny Zespó³ �piewu Cerkiewnego Partes �
Orthodox Chant Chamber Ensemble w o�mioosobowym sk³adzie. Partes to unikal-
ne w zachodniej Polsce przedsiêwziêcie, które na pod³o¿u g³êbi duchowo�ci wschod-
niego chrze�cijañstwa przybli¿a historiê i dziedzictwo s³owiañskich �piewów litur-
gicznych. Specjalnie dobierany repertuar zespo³u tworz¹ najlepsze z istniej¹cych
opracowañ dawnych monodii. Piêknie brzmi¹ce mêskie g³osy stwarza³y okazjê do
zachwytu i oklasków. Kolejny spektakl Letniego Festiwalu Muzycznego zatytu³o-
wano �W kontuszu i z humorem�, a udzia³ w nim wziêli arty�ci ³ódzkiej sceny
operowej i operetkowej.             /A.B./

MUZYKA DLA WSZYSTKICH
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton KWD

Z innych szpalt

Wybra³em kilka informacji z ró¿nych gazet i poda³em je swojej figlarnej
ocenie: �Na koniec I kwarta³u tego roku zad³u¿enie Skarbu Pañstwa,
siêgnê³o 958,1 mld z³ i by³o wy¿sze o 29,6 mld ni¿ na koniec 20017 roku�.
Czyli, mniej wiêcej o tyle ile wynios³y koszty 500+. Czyli, ju¿ wiemy
sk¹d siê wziê³y na to �rodki.
Profesor Stanis³aw Gomu³ka o Mateuszu Morawieckim: �Jest niby ban-
kowcem, wiêc powinien st¹paæ po ziemi, ale zachowuje siê jak fantasta�.
Marek Borowski o Mateuszu Morawieckim: �Trzeba obna¿yæ jego ksiê-
¿ycowe pomys³y pompowane za publiczne pieni¹dze i bezsens tej fanfa-
ronady�. Ciekaw jestem ostatecznego werdyktu.
Delikatnie powiedz!!! Poniewa¿ pan premier nigdy nie by³ ekonomist¹!!!
By³ i jest historykiem, a jego praca magisterska powsta³a chyba ze wspo-
mnieñ jego ojca, bo dotyczy³a� Solidarno�ci Walcz¹cej.
I Prezes S¹du Najwy¿szego Ma³gorzata Gersdorf o przyjêtych ustawach,
m.in. o Krajowej Radzie S¹downictwa: �Tak postêpuje tylko okupant, bo
obie ustawy to niszczenie struktur konstytucyjnych pañstwa�. Có¿ tu dodaæ!
Taka propaganda rz¹dz¹cych to Polaków. Natomiast same preferencje dla
dwóch innych wybranieckich narodów. Samo - polskie - ¿ycie.
��wiatowa Organizacja d/s Restytucji Mienia ¯ydowskiego w sprawie
tzw. du¿ej ustawy reprywatyzacyjnej (...) Domagaj¹ siê zwrotów w natu-
rze lub rekompensat za utracone kamienice, a nawet lasy, pola i nierucho-
mo�ci przemys³owe. Ostatecznie mo¿e chodziæ nawet o� bilion z³otych�.
Uff! Rêce opadaj¹� By³by to pierwszy przypadek na �wiecie, gdy rz¹d
wyp³aci³by reparacje wojenne, chocia¿ sam ich... nie uzyska³. Jan Widz

(nazwisko i imiê znane redakcji)
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

A¿ 13,8 mln Polaków mieszka na obszarach, na których nie istnieje orga-
nizowana przez samorz¹dy komunikacja publiczna. nie masz auta albo
kasy na prywatny transport, siedzisz w domu.
Na 125.871 po¿arów, które wybuch³y w Polsce w zesz³ym roku,a¿ 40.132
by³y wynikiem podpalenia. Jakim� pocieszeniem mo¿e byæ, ¿e 80%
poszkodowanych by³o ubezpieczonych.
Olga Tokarczuk o rozwarstwieniu: Ro�nie rozwarstwienie ekonomiczne,
ale ro�nie te¿ intelektualne. Coraz wiêksza rzesza ludzi zaspokaja siê prost¹
sztuk¹ i czêsto domaga siê uproszczenia te¿ sztuki wysokiej, bo jest dla
nich za trudna.
Ryszard Marek Groñski o satyrze: Wiêcej satyry to nakaz chwili. Wtedy
mnie gro�na bêdzie �narodowa� cenzura, m³odsza siostra inkwizycji.
Ryszard Bugaj o Zbigniewie Ziobrze: To cz³owiek bardzo cyniczny.
Kaczyñski go swego czasu rozdepta³, a on siê ³asi i udaje, ¿e nic siê nie
przydarzy³o. Przegl¹d nr 32 6-12.08.2018
72,7 tys. cudzoziemców studiowa³o na polskich uczelniach w minionym
roku akademickim, to o prawie 7 tys. wiêcej ni¿ rok wcze�niej. Najwiêcej
studentów przyjecha³o z Ukrainy (37,8 tys.), Bia³orusi (6 tys.) i z Indii (3 tys.)
Ponad 7,7 mld z³ zarobili w zesz³ym roku inwestorzy indywidualni na
runku kapita³owym (akcje, obligacje gie³dowe)
Andrzej Bargiel, himalaista, zakopiañczyk, zjecha³ na nartach z K2 (8611
m n.p.m). To ju¿ czwarty o�miotysiêcznik, z którego wróci³ w ten sposób.
Przychody TVP ze sprzeda¿y czasu reklamowego w 2017 r. spad³y o 7%
w stosunku do 2016 r. Przychody ze sponsoringu spad³y o 17%. I to mimo
wielkiej aktywno�ci reklamowej obsadzonych przez PiS spó³ek skarbu
pañstwa. Kasa idzie na 86 dyrektorów i 9 doradców. Na 2657 etatów jest
tylko 243 dziennikarzy.
Po czterech latach zapad³ prawomocny wyrok w sprawie firmy Polmlek
Grudzi¹c, która fa³szowa³a mas³o t³uszczem ro�linnym. Firma zosta³a
ukarana grzywn¹ w wysoko�ci 1,1 mln z³.
Gen. Waldemar Skrzypczak: Modernizowanie czo³gów T-72, które s¹ o co
najmniej 30 lat za stare to morderstwo i zbrodnia na polskich ¿o³nierzach.
Jacek ¯akowski o Patryku Jakim: Jest tak kiepski, ¿e a¿ gro�ny. Nie-
odmiennie szkodzi absurdalnym, niekompetentnym, nieprzemy�lanym
i zapalczywym dzia³aniem.
Henryk Martenka o Mateuszu Morawieckim: Go�æ o twarzy z lateksu,
którego nie sposób rozgry�æ, czy robi sobie jaja, g³osz¹c ¿e wybiera siê
chrystianizowaæ Europê, czy mówi to na powa¿nie.

Przegl¹d nr 31 z 30.07-5.08.2018

Reformy!?
�redni czas procesu s¹dowego w Polsce, wyd³u¿y³ siê z 4,2 miesi¹ca
w 2015 r. do 5,5 miesi¹ca w 2017 r. �Rzeczpospolita� i �Wprost�

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

To ju¿ koniec wakacji. Znamionuj¹ to powroty z wakacji i seria do¿ynek.
Pierwsza by³a gmina Kutno. Bodaj sze�æ odby³o siê w niedzielê 26 sierpnia.
Rok wyborczy to i atrakcji wiêcej. W gminie Bedlno to zespó³ Baby Full
(nie myliæ z Bayer Full), w £aniêtach - disco polo, w Kro�niewicach -
gminno-parafialne w ko�ciele pod wezwaniem Wniebowziêcia Naj�wiêtszej
Maryi Panny (czê�æ obrzêdowa), a na terenach rekreacyjnych przy ulicy
Kwiatowej czê�æ rozrywkowa (Zespó³ Pie�ni i Tañca Swojacy, grupa
muzyczna ERATOX, kapela Kro�niewice, a na koniec zabawa ludowa
z zespo³em Madison! Nic wiêc dziwnego, ¿e zaproszenia podpisywali:
burmistrz Julianna Barbara Herman, przewodnicz¹cy Rady S³awomir
Kêpisty i proboszcz parafii Tomasz Jackowski). W Nowych Ostrowach,
w ramach do¿ynkowych atrakcji pojawi³ siê nawet prawdziwy kabaret.
Ten do¿ynkowy cykl zamyka gmina Krzy¿anów (9 wrze�nia). Masz babo
placek!
Od pocz¹tku sierpnia wycena strat w rolnictwie wzros³a z 870 mln z³o-
tych do ponad 2,015 mld z³. Dotychczas rz¹d przygotowa³ pokrycie strat
w wysoko�ci 800 mln z³. Rolnicy domagaj¹ siê og³oszenia stanu klêski
¿ywio³owej w nadziei, ¿e to uchroni ich przed p³aceniem kar w skupie za
niedostarczone p³ody. Masz babo placek!
Jeszcze w trakcie trwania Mundialu W³adimir Putin og³osi³ przed³u¿enie
embarga na import europejskiej ¿ywno�ci do koñca 2019 roku. Do�æ przy-
pomnieæ, ¿e wprowadzono je w 2014 roku (wówczas warto�æ eksportu na
tym rynku spad³a z 3,6 mld z³otych, do 1,4 mld w 2015, podobnie jak rok
pó�niej, ale w 2019 r. - zwiêkszy³ siê do 1,8 mld z³otych). G³ównie - pasz.
Masz babo placek!
Oko³o 127 tysiêcy rolników blu�ni tegoroczn¹ suszê, która przynios³a
dotkliwe straty na ponad dwóch milionach area³u. Zbo¿a mniej ma byæ
ni¿ w  2017 r. o 14 procent (oko³o 24 milionów ton). Rzepak o 16 procent
mniej (2,2 mln ton). Pañstwo przeznaczy³o na pomoc dla rolnictwa prawie
800 mln z³otych (697 - na dotacjê do hektara, gdzie zniszczenia by³y co
najmniej 30 procentowe; 17,5 mln - do powierzchni stawów; 85 mln z³otych
to dop³aty do oprocentowania kredytów nale¿nych od kredytobiorców.
Czy to wystarczaj¹ce �rodki?! Czy te¿ racjê ma �Gazeta Wyborcza�, która
ju¿ w tytule pisze: �Plan dla wsi s³aby, ale lepszy ni¿ nic�. Masz babo placek!

Ale wróæmy do tera�niejszo�ci osady! Tegoroczn¹, chocia¿ niewielk¹
sensacjê Ku�nicy stanowi³y dwie pierwsze - rybaczki. W istocie to by³y
�l¹zaczki, z samych Katowic, które w ten sposób uatrakcyjnia³y, swój
pobyt nad morzem (bardziej zatok¹). Zrobi³o siê gro�nie! Po czê�ci z ulotki
fundacji Mare, która g³osi³a, ¿e: �70 metrów pod wod¹ na dnie Zatoki
Gdañskiej spoczywa wrak tankowca Franken z czasów II Wojny �wiatowej.
W jego zbiornikach mo¿e znajdowaæ siê nadal nawet 1500000 litrów
paliwa. Z powodu postêpuj¹cej korozji wraku mo¿e doj�æ do niekontrolo-
wanego wycieku paliwa, który spowoduje katastrofê ekologiczn¹ w rejonie
ca³ej Zatoki Gdañskiej. Nie pozwól, aby zatoka sta³a siê martwa! Ratuj
Ba³tyk! Dowiedz siê wiêcej i podpisz apel na www.fundacjamare.pl.� Ale
to ma³o wzruszy³o Kaszubów! Podobnie jak i po ostrej, przed 3-5 laty,
wojnie fokowej, po której osta³y siê jedynie tylko wyblak³e afisze w porcie
na budynku niewielkiego wyci¹gu portowego: �Ca³e wybrze¿e polskie,
opanowa³y foki morskie:; �Rybackie sieci �wiec¹ pustkami, pora zaj¹æ
siê fokami�; �Po³ów rybakowi z¿eraj¹ foki morskie, ratujmy piêkne
wybrze¿e morskie!!!�. Ale to by³o dawno i teraz to raczej nieprawda�
Chocia¿ fakt, faktem ryb jest mniej, ale i tak nie za du¿o osób z nich
korzysta, bo rybaczki raczej wspieraj¹ tych, dla których sma¿enie ich, to
przede wszystkim� smród. Dlatego ja smakosz ryb, przez ca³y pobyt
mia³em (sma¿one i wêdzone) prosto z po³owów ryby w ilo�ciach przekra-
czaj¹cych mo¿liwo�ci konsumpcji. W przedostatni dzieñ prawdziwy
rarytas: rosó³ ze �sznurków� (czyli 10 ma³ych wêgorzy) w dodatku z tur-
botem i fl¹dr¹. Pyyycha!! Tym razem dogodzi³a nam rybaczka Bo¿ena
Budzisz, ³owili: jej m¹¿ Tadeusz i syn S³awek (wcze�niej wêdzi³ ryby
brat - Zbyszek). No i w przedostatni dzieñ pobytu w Ku�nicy �Marsz
�ledzia�, czyli 18 wyprawa przez p³yciznê Zatoki Puckiem (Mawe Rewe)
do Redy. Podziwiaæ tych 120 ludzi, którzy odwa¿nie szli przez wodê -
by³o, nie by³o 5-6 godzin. Najm³odsza z nich liczy³a 12 lat! A¿ 12 kilo-
metrów! Temu wszystkiemu �przypatrywa³� siê z rybackiego portu krzy¿
stalowy produkcji made in Kutno - z Farmatechu.

Andrzej Stelmaszewski

Tym razem �ruszy³em� siê z Kutna i na wczasy w Ku�nicy Helskiej poje-
cha³em poci¹giem. Niestety - ju¿ teraz z �przesiadk¹� - w Gdyni. Kon-
duktor powiadomi³ mnie, ¿e tam z peronu 5, muszê siê dostaæ na peron 2.
Szanse by³y, ale� mizerne.  Tymczasem tu¿ za Gdañskiem mi³y, radiowy
g³os kierownika poci¹gu poinformowa³ pasa¿erów, ¿e tym razem - wyj¹t-
kowo - poci¹g na pó³nocne kresy Polski, czyli Hel (po drodze m.in. przez
W³adys³awowo, Cha³upy, Ku�nicê, a dalej Jastarniê, Juratê) bêdzie pod-
stawiony przy tym samym peronie, co przyje¿d¿aj¹cy z nami z £odzi (przez
Kutno) zestaw z elektrowozem. Uff! Zrobi³o siê cieplej w okolicach
serca. Tym bardziej, ¿e uprzejma obs³uga pomog³a (nie tylko nam) prze-
nie�æ baga¿e. Równie¿ uprzejmi byli konduktorzy poci¹gu do Helu.
Dotarli�my do Ku�nicy - z przesiadk¹ - w rekordowym czasie 6 godzin
9 minut.

Powia³o Europ¹!
W czym tkwi sekret Ku�nicy nadmorskiej?! Poza jodowym klimatem;
rozleg³¹, piaszczyst¹ i czyst¹ pla¿¹ (na której zawsze s¹ miejsca dla tury-
stów), niedrogimi rybami morskimi (tak po prawdzie to zatokowymi)
i sportami wodnymi (s¹ ju¿ trzy szkó³ki kate- i windsurfingowe). No i po
trzy kurorty z ka¿dej strony, le¿¹cej po�rodku Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego osady, z których urokami mo¿na siê zapoznaæ w mniej
s³otne dni. Rewelacja! Jest te¿ ponad 30 kilometrów �cie¿ki rowerowej!!!
Dla ekologów i ornitologów: na Pó³wyspie Helskim wystêpuje 250
gatunków ptaków (spo�ród 400 znajduj¹cych siê w Polsce). Zarazem
Ku�nica to najwiêkszy odcinek Mierzei Helskiej. Szeroko�æ pasa miêdzy
Ba³tykiem a Zatok¹ Gdañska wynosi mniej wiêcej 200 metrów (a nawet
mniej!). Niektórzy twierdz¹, ¿e

PÓ£WYSEP HELSKI
- TO NAJD£U¯SZE MOLO EUROPY!

Co nowego w tej osadzie?! Przyby³a nadzatokowa promenada; teraz
prowadzi od budynku informacji turystycznej (molo Ku�nica - Syberia)
po przykolejow¹ sma¿alniê ryb. Od 2012 r. funkcjonuje nowy 3,5 hekta-
rowy port z dwoma falochronami, trzema nadbrze¿ami i manierami,
zape³nionymi rybackimi kutrami i ³odziami, a nawet �wypasionymi� jach-
tami. I to wszystko! To uwidacznia, jak niewielkie s¹ mo¿liwo�ci tereno-
we Ku�nicy, w porównaniu np. z najszybciej - aktualnie - rozwijaj¹c¹ siê
Jastarni¹.
Czy kto wie, pierwsze �lady ku�nickiego osadnictwa siêgaj¹ a¿ 1635 roku.
Wówczas to (podajê to za Jerzym Sadowskim) w rejonie aktualnego pczy-
czó³ka Ku�nica - Syberia, przy g³êbince u nasady Suchej Rewy, powsta³a
twierdza Kazimierzowo - �Jej fortyfikacje wzniesiono w manierze staro-
holenderskiej: w postaci obwa³añ ziemnych uzupe³nionych ostroko³ami
i fos¹. Otrzyma³y narys kwadratu, o boku licz¹cym 150 metrów, opatrzo-
nego w naro¿ach bastionatami ze stanowiskami artylerii. Brama do twierdzy
znajdowa³a siê od strony morza. Po podpisaniu w Sztumskiej Wsi rozejmu
ze Szwecj¹, port i fortyfikacje przesta³y byæ u¿yteczne. Z braku funduszy
w 1643 r. ograniczono za³ogê, a nastêpnie opuszczono tê twierdzê, znaj-
duj¹c¹ siê wówczas na jednej z wysp (w których pó�niej, bez ludzkiej
pomocy, powsta³ Pó³wysep Helski).

SAMORZ¥D LOKALNY POWINIEN SIÊ ZAJMOWAÆ KON-
KRETNYMI PROBLEMAMI LUDZI, GOSPODARK¥ ODPADAMI,
�CIEKAMI, CZY BUDOW¥ DRÓG LOKALNYCH I INNYCH
WA¯NYCH DLA MIESZKAÑCÓW INWESTYCJI. ALE TE¯ OR-
GANIZACJ¥ TRANSPORTU PUBLICZNEGO, ROZWOJEM KUL-
TURY, SPORTU I TURYSTYKI. Polityczne powinny byæ i s¹ wybory
do Sejmu i Senatu, bo to tam tworzy siê prawo, decyduje o kierunkach
rozwoju kraju, podatkach, wprowadzeniu euro, czy wieku emerytalnym.
Mariusz Szmidka, W³adza centralna i gminna powinny s³uzyæ ludziom,
a nie wojowaæ, Dziennik Ba³tycki

WYBIERAMY  GOSPODARZY
− CZY „POLITRUKÓW”

Czytelniczy Hyde Park

FIGLARNE WKRĘTY

W 2018 r. ju¿ 541 tysiêcy cudzoziemców p³aci� sk³adki ZUS. W 2011 r.
by³o ich zaledwie - 65; w 2012 r. - 124; w czerwcu 2017 r. - 378 tysi¹ce
osób. Zdecydowana wiêkszo�æ - 403 tysi¹ce osób z Ukrainy.

UKRAIŃCY RATUJĄ ZUS

Czêsto zapominamy o starym polskim powiedzeniu, ¿e po�piech jest dobry,
ale do ³apania pche³. Spiesz¹ siê kierowcy, którzy w sytuacjach awaryj-
nych potrafi¹ skutecznie zablokowaæ pas ¿ycia przeznaczony dla stra¿y
po¿arnej, pogotowia i policji. Czê�æ ma³o rozgarniêtych kierowców potrafi
równie¿ jechaæ pod pr¹d maj¹c w g³êbokim powa¿aniu przestrzeganie
podstawowych zasad bezpieczeñstwa. Posiadaj¹cy ogromn¹ w³adzê poli-
tycy, wybrañcy narodu równie¿ siê spiesz¹ i w tym szalonym po�piechu
czêsto potrafi¹ uchwaliæ ustawê, która natychmiast nadaje siê do poprawki.
Uchwalone ekspresowo przez Sejm prawo, nawet w sytuacji, gdy go³ym
okiem widaæ b³êdy, jest bezrefleksyjnie klepane przez Senat i podpisywane
przez prezydenta. Po og³oszeniu terminu wyborów samorz¹dowych urzê-
duj¹cy �od wieków� prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski w ekspresowym
tempie stan¹³ na czele zawi¹zanego i zarejestrowanego komitetu wybor-
czego. Z³o�liwcy twierdz¹, ¿e mo¿e bêdziemy mieli do¿ywotniego, wiecznie
u�miechniêtego i zadowolonego prezydenta. Takie przyk³ady, choæ niezbyt
liczne, s¹ na �wiecie znane. Oderwanie siê od sto³ka jest dla niektórych
procesem trudnym i skomplikowanym. Nasz ulubieniec starosta Krzysztof
Debich, ze swoj¹ marsow¹ i bardzo powa¿n¹ min¹, równie¿ bardzo siê
spieszy i czêsto pope³nia b³êdy. Prawdopodobnie po lekturze raportu
i opinii bieg³ych rewidentów z dzia³alno�ci szpitalnej spó³ki w 2017 roku
starosta Krzysztof Debich poczu³ siê mocno nieswojo. Byæ mo¿e ten raport
jest mocno krytyczny i starosta uzna³, ¿e nie mo¿e byæ udostêpniony
radnym powiatowym i opinii publicznej. Dokument zosta³ be¿ ¿adnego
wiarygodnego uzasadnienia utajniony. Wcze�niejszy protokó³ pokontrolny
Regionalnej Izby Obrachunkowej, dostêpny na jej internetowej stronie
BIP, wykaza³ szereg b³êdów i nieprawid³owo�ci w kutnowskim szpitalu.
Starosta sam siê zakiwa³ blokuj¹c radnym dostêp do materia³ów, do których
radni i opinia publiczna maj¹ prawo. Wcze�niej czy pó�niej ten raport
trafi do radnych i opinii publicznej. Ruszy³a kampania wyborcza do
samorz¹dów. Ju¿ widaæ jak zalewa nas demagogia i kosmiczne obietnice.
Szczególnie wyró¿nia siê kampania w stolicy. Od kandydata Patryka
Jakiego dowiedzieli�my siê, ¿e w Warszawie zostan¹ wybudowane 4 nowe
mosty oraz 2 albo 3 nowe linie metra. Obiecuje równie¿ Rafa³ Trzaskowski
i inni kandydaci. Byæ mo¿e za chwilê dowiemy siê, ¿e w Warszawie
powstanie kosmodrom, z którego polecimy na ksiê¿yc. Z przykro�ci¹
obserwujemy zaniki rozumnego dzia³ania wielu osób publicznych. Polski
ekspres wype³niony nadmiarem demagogii i g³upoty nabiera rozpêdu.
Ciekawe, kiedy i gdzie ten ekspres siê zatrzyma.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

POLSKI EKSPRES

Chłopskie lato
W pole z kos¹ dziadek i�æ musia³,
gdy dojrzewa³ pszeniczny ³an.
Dzi� kombajny do ¿niw wyrusz¹,
lecz trud rolnika zosta³ ten sam.

Nowym chlebem zapachnie po ¿niwach.
Mieszczuch na wczasach z uznaniem go zdegustuje.
Rolnik nie pojedzie latem na biwak.
Niezale¿enie od pogody wykopki szykuje.

Mechanizacja oszczêdzi³a wiele trudu,
ale ¿aru s³oñca nie przes³oni.
Nie zablokuje ¿niwnego kurzu i brudu.
Szanujmy ch³opskie spracowane d³onie.

Kazimierz Ci¹¿ela.
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Tej firmy ju¿ nie ma... Chocia¿ �lady jej dzia³alno�ci w Kutnie, £êczycy, Pod-
dêbicach, £owiczu, ¯ychlinie, G³ownie, Kro�niewicach (a nawet Warszawie)
widaæ naocznie po dzi� dzieñ, na przys³owiowym ka¿dym kroku. Ca³e, du¿e
osiedla w Kutnie jak: Staszica I, Staszica II, Chodkiewicza, XX-lecia, Olim-
pijska, Grunwald I, Grunwald Wschód, Tarnowskiego - Rejtana, Centrum czy
£¹koszyn. Chocia¿by ze szko³ami, przedszkolami, ¿³obkami, pawilonami
handlowymi. Nawet na wsiach, gdzie powsta³y m.in. agronomówki, o�rodki
zdrowia, szko³y. No i szczytowe osi¹gniêcia, czyli Kutnowski Dom Kultury,
Szpital Miejski w Kutnie i Technikum Mechaniczne w Kutnie. To dzie³o

KUTNOWSKIEGO PRZEDSIÊBIORSTWA BUDOWLANEGO.
Poprzednicy
Pierwsze, powojenne jednostki organizacyjne budowlanych zaczê³y siê tworzyæ
w Kutnie w 1945 r. Ju¿ w lutym tego roku powsta³a Spó³dzielnia Budowlana.
Nastêpnie Spó³dzielnia Budownictwa Wiejskiego, spó³dzielnia pod nazw¹
Zak³ady Elektromechaniczne �ZEM�. W informatorze o dzia³alno�ci w latach
1950-1980 wymienia siê w�ród pierwszych kutnowskich budowlañców: Zyg-
munta Ciepielewskiego (technika budowlanego, zatrudnionego od 29 stycznia
1945 r., pó�niejszego in¿yniera i dyrektora KPB); Romana Szymczaka (murarza,
zatrudnionego od 1 lutego 1945 r.); Józefa Liana (cie�lê, zatrudnionego od
12 lutego 1945 r.) i Boles³awa Kacprzaka (cie�lê, zatrudnionego od 10 lutego
1945 r.).
Czy wiecie, ¿e...
� Uchwa³ê o utworzeniu z dniem 1 kwietnia 1950 r. wykonawczego przedsiê-
biorstwa budowlanego pod nazw¹: BUDOWLANE PRZEDSIÊBIORSTWO
POWIATOWE z siedzib¹ w Kutnie, podjê³a Wojewódzka Rada Narodowa
w £odzi na posiedzeniu 22 lutego 1950 r. Dyrektorem przedsiêbiorstwa mia-
nowan Feliksa Wojtczaka. Od utworzenia BPP � przedsiêbiorstwa na pe³nym
rozrachunku gospodarczym, datujemy pocz¹tek naszej 30-letniej ju¿ historii.
Siedziba Zarz¹du mie�ci³a siê pocz¹tkowo w gmachu Powiatowej Rady Naro-
dowej, pó�niej zosta³a przeniesiona do jednorodzinnego budynku przy ul. Prze-
mys³owej nr 6 (red. teren obecnego internatu SOSW nr 1 w Kutnie). Nowo
utworzone przedsiêbiorstwo przyst¹pi³o do wykonywania obiektów u¿yteczno�ci
publicznej w Kutnie, ¯ychlinie, Kro�niewicach oraz budownictwa wiejskiego
w powiecie kutnowskim.
Zmiana nazwy przedsiêbiorstwa na ZARZ¥D BUDOWLANY w Kutnie, pod-
leg³y Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Budownictwa Wiejskiego w £odzi,
nast¹pi³a 1 stycznia 1956 r. Jednocze�nie przedsiêbiorstwo przejêto agendy
zlikwidowanego Budowlanego Przedsiêbiorstwa Powiatowego w £êczycy, roz-
szerzaj¹c teren dzia³ania na £êczycê i powiat ³êczycki. Dalsze rozszerzenie
terenu dzia³ania na Poddêbice i powiat poddêbicki, nast¹pi³o w dniu 1 kwietnia
1957 r. Zmieniona równie¿ zosta³a nazwa przedsiêbiorstwa na PRZEDSIÊ-
BIORSTWO BUDOWNICTWA TERENOWEGO. Przedsiêbiorstwo pod-
porz¹dkowane zosta³o Zjednoczeniu Budownictwa Terenowego w £odzi.
W tym uk³adzie organizacyjnym i terytorialnym, przedsiêbiorstwo wykonywa³o
zadania do 31 grudnia 1960 r. W wyniku kolejnej reorganizacji od 1 stycznia
1961 r. przedsiêbiorstwo otrzyma³o nazwê: KUTNOWSKIE PRZEDSIÊ-
BIORSTWO BUDOWLANE i podporz¹dkowane zosta³o Zjednoczeniu
Budownictwa Województwa £ódzkiego w £odzi.
� Zapleczem przedsiêbiorstwa by³y �lusarnia i stolarnia, mieszcz¹ce siê w drew-
nianych szopach przy ul. Sienkiewicza i Jasnej. Wielkim osi¹gniêciem by³o
przeniesienie w 1963 r. �lusarni i stolarni do nowo wybudowanych obiektów
na Majdanach, a w rok pó�niej przeprowadzka Zarz¹du do nowego biurowca.
� Rosn¹ce z roku na rok zadania, du¿e zapotrzebowanie na budownictwo miesz-
kaniowe, zmusza³y do zmian technologii budownictwa z tradycyjnych na uprze-
mys³owione. Szybko powsta³a na Majdanach poligonowa wytwórnia prefabry-
kowanych stropów kana³owych umo¿liwiajqcych osi¹gniêcie 1-szego stopnia
uprzemys³owienia. Pojawi³y siê na budowach d�wigi wie¿owe - nieod³¹czny
odt¹d atrybut budownictwa i krajobrazu miast. W 1963 r. oddano w Kutnie
pierwszy, spó³dzielczy budynek zlokalizowany przy ul. Chodkiewicza 7. By³y
to nie tak dawne lata budowy osiedla XX-lecia w Kutnie. Dalszym postêpem
w dziedzinie technologii budownictwa mieszkaniowego, by³o wdro¿enie wiel-
kop³ytowej metody OWT-67. Skromna, przyobiektowa wytwórnia prefabry-
katów i pierwszy budynek wykonany t¹ metod¹ w Kutnie przy ul. Staszica 10,
zapocz¹tkowa³y uprzemys³owienie budownictwa mieszkaniowego. Kontynu-
acj¹ tego dzia³ania jest budowana dla przedsiêbiorstwa Fabryka Domów OWT-75.
� Dzia³aj¹c nadal na terenie trzech powiatów, przedsiêbiorstwo zaczê³o specja-
lizowaæ siê w budownictwie miejskim, a szczególnie mieszkaniowym. W na-
stêpnych latach po rozwi¹zaniu £owickiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego,
teren dzia³ania KPB powiêkszy³ siê o £owicz i powiat ³owicki. Dynamicznie
rozwijaj¹ce siê przedsiêbiorstwo zalicza³o siê w latach 1961-64 do przoduj¹-
cych w skali Zjednoczenia, a tak¿e kraju.

Wyniki uzyskane w 1962 r. pozwoli³y na zajêcie I miejsca w kraju w�ród
przedsiêbiorstw budownictwa ogólnego. KPB otrzyma³o sztandar prze-
chodni Ministra Budownictwa, a tak¿e sztandar przechodni Okrêgowej
Rady Zwi¹zków Zawodowych w £odzi.

Wraz z rozwojem przedsiêbiorstwa, coraz pilniejsz¹ sta³a siê potrzeba budowy
zaplecza technicznego. Rozpoczê³a siê budowa �lusarni, bazy sprzêtu i stolarni
na Majdanach oraz stopniowa rozbudowa zak³adu prefabrykacji elementów
betonowych, pó�niej OWT. Wybudowany zosta³ równie¿ budynek biurowy
i hotel robotniczy. Przy przedsiêbiorstwie utworzona zosta³a przychodnia
lekarska, wybudowano o�rodek wczasowy w nadmorskiej miejscowo�ci
Miêdzywodzie. Utworzona w 1967 r. w Kutnie filia Zasadniczej Szko³y
Budowlanej w Koluszkach, zosta³a po dwóch latach przekszta³cona w Zasad-
nicz¹ Szko³ê Budowlan¹ przy przedsiêbiorstwie. Ilo�æ uczniów powiêkszy³a
siê z 48 w pierwszym roku istnienia szko³y do 530 obecnie. W 1967 r. utwo-
rzone zosta³o ponownie £owickie Przedsiêbiorstwo Budowlane, które przejê³o
od KPB budowy prowadzone w £owiczu i powiecie ³owickim. W 1973 r. KPB
ponownie przyst¹pi³o do wykonywania budów w £owiczu i G³ownie. W wyniku
reformy administracji pañstwowej oraz zwi¹zanych z ni¹ zmian rejonizacji
przedsiêbiorstw, w 1976 r. Kutnowskie Przedsiêbiorstwo Budowlane wesz³o
w sk³ad przedsiêbiorstw zgrupowanych w Bydgoskim Zjednoczeniu Budow-
nictwa. Obszar dzia³ania przedsiêbiorstwa zosta³ od 1 stycznia 1977 r. ograni-
czony do po³udniowej czê�ci województwa p³ockiego.
W 30-lecie dzia³ano�ci KPB w 1980 r. jubilatami przedsiêbiorstwa byli:
Andrysiewicz Helena, Jurkiewicz Irena, Koszañski Jerzy, Niewiadomski
Józef, Porêbski W³adys³aw, Siemiñski Stanis³aw, Szurzec Zofia, Ludziñska
Barbara, Gwardêcki Czes³aw, Kozodój Aleksander, Luboracki Sylwester, Matczak
Kazimierz, Miller Kazimierz, Miko³ajczyk Mieczys³aw, Najdecki Wies³aw,
Szafran Henryk, Szmytke Henryk, Wieczorkowski Marian, Zgórzyñski Ryszard.

(Opracowano na podstawie Kutnowskie Przedsiêbiorstwo Budowlane,
Informator o dzia³alno�ci w latach 1950-1980, tekst Zbigniew Wirski)

1 wrze�nia 1939 roku mia³em niespe³na 5 lat. Moje wspomnienia z tego
tragicznego wrze�nia, z oczywistych wzglêdów nie mog¹ byæ pe³ne i dotycz¹
jedynie tych zdarzeñ, które w sposób specjalnie silny wry³y siê w dzieciêc¹
pamiêæ. Mieszkali�my wtedy z Mam¹ w Kutnie, w domu przy ulicy Naruto-
wicza 30. Dzi� dom ten ju¿ nie istnieje, wtedy by³ naszym gniazdem i ostoj¹.
Tato, który by³ starszym sier¿antem 37 pu³ku piechoty, du¿o wcze�niej wraz
z pu³kiem wymaszerowa³ gdzie� w Polskê. Dzieñ po zbombardowaniu Kutna,
konnym wozem przyjecha³ po nas dziadek. Ojciec Mamy, mieszkaj¹cy
w D¹browicach, postanowi³ zabraæ nas na wie� uznaj¹c, ¿e tam bêdziemy
bezpieczniejsi. Wraz z nami wyjecha³a tym wozem zaprzyja�niona rodzina
Zarêbów. Zabrawszy jedynie podrêczne rzeczy, bocznymi drogami, przez
Ostrowy i Lipiny, wyruszyli�my wieczorem w drogê. G³ówne trakty zapchane
ju¿ by³y pojazdami wojskowymi i uciekinierami. Najm³odsi podró¿nicy, zwa-
¿ywszy na pó�n¹ porê, uko³ysani stukotem metalowych obrêczy wozu wkrótce
posnêli w objêciach matek. Obudzi³em siê rano ju¿ w domu dziadków. Na
skraju D¹browie, w dzielnicy Piotrowo, by³o po³o¿one do�æ du¿e, jak na
owe czasy, bo 20 morgowe gospodarstwo mego protoplasty po k¹dzieli Fran-
ciszka Kowalewskiego, pos³a na sejmik powiatowy w Kutnie. Zabudowania
gospodarskie wype³nione zwierzêtami, a by³y tam konie, krowy, �winie, nie
licz¹c ptactwa, jak i niewielki sad owocowy, stanowi³y obiekty wielkiego
zainteresowania, nas miejskich dzieciaków. Niestety, mimo po³o¿enia przy
zupe³nie bocznej gruntowej drodze, obej�cie dziadków by³o stale wrêcz
oblê¿one przez grupy uciekinierów. Zamo¿ny gospodarz nie ¿a³owa³ zmê-
czonym wêdrowcom wody, kromki chleba czy mleka dla dzieci. Byæ mo¿e
fama o przyjaznym nastawieniu gospodarzy powodowa³a, i¿ nawa³a próbu-
j¹cych uciec od wojny ludzi, nie omija³a tego domu, gdzie mo¿na by³o
bezpiecznie odpocz¹æ. Ten sta³y nap³yw nowych obcych, nam dzieciom prze-
szkadza³, gdy¿ nie mogli�my siê swobodnie bawiæ i zwiedzaæ egzotycznych
dla nas zakamarków gospodarstwa. Ja z Mam¹ wyruszali�my najczê�ciej
w pole, a to wypêdzaj¹c przy okazji krowy na pastwisko, a to po prostu
ruszaj¹c na spacer, ot tak przed siebie. Raz taka wêdrówka mog³a zakoñczyæ
siê dla nas tragicznie. Wêdrowali�my niespiesznie wzd³u¿ plantacji urodzi-
wych buraków cukrowych. By³em zauroczony zielono�ci¹ buraczanych li�ci,
furkotem stadka kuropatw poderwanych z dró¿ki. Kurki zapad³y w niedalekie
r¿ysko i zwo³ywa³y siê czy¿ykaniem. Ale w te sielankowe odg³osy zaczê³y
siê wdzieraæ jakie� inne, niepokoj¹ce d�wiêki. To by³ narastaj¹cy warkot
samolotów. Nie by³o to jednak g³uche dudnienie samolotowych motorów
lec¹cych wysoko, do monotonii których zaczynali�my siê ju¿ niestety przy-
zwyczajaæ. By³y to zmieniaj¹ce swe natê¿enie wycia silników pracuj¹cych
na najwy¿szych obrotach. Mama, przecie¿ ¿ona zawodowego wojskowego,
zatrzyma³a siê i zaczê³a z zainteresowaniem obserwowaæ niebo. To zaintere-
sowanie udzieli³o siê i mnie. We wrze�niowy pogodny dzieñ, byli�my obser-
watorami lotniczej bitwy. W powietrznej karuzeli zwija³o siê kilkana�cie
samolotów, a charakterystyczne stukoty karabinów czy dzia³ek, �wiadczy³y
o zaciêto�ci walki. Jeden z samolotów zacz¹³ dymiæ i spadaæ gdzie� na wschód
od nas. Zreszt¹ i reszta te¿ siê oddala³a. Du¿a odleg³o�æ nie pozwala³a na
ocenê, gdzie spad³ samolot i co z pozosta³ymi. Jak siê pó�niej okaza³o by³a
to walka kilkunastu niemieckich my�liwców z trzema polskimi bombowcami.
Niemcy zaatakowali polowe lotnisko w pobli¿u Ostrów, a znajduj¹ce siê
tam akurat samoloty, zdo³a³y wystartowaæ i podjê³y nierówn¹ walkê w po-
wietrzu. Niestety, zosta³y wszystkie one str¹cone przez niemieckich pilotów.
Zreszt¹ ci ostatni, po d³u¿szej chwili wrócili w nasze pobli¿e. Widocznie
rozgrzani zwyciêsk¹ bitw¹ lotnicy, nie do�æ mieli wra¿eñ, bo zaczêli atakowaæ
cele na ziemi. Oczywi�cie, nie by³y to cele wojskowe, bo w okolicy D¹bro-
wic w tym czasie nie by³o ¿adnego, nawet przemieszczaj¹cego siê wojska.
Oni zaczêli polowaæ na ludzi poruszaj¹cych siê po drogach, czy pracuj¹cych
w polu. Jak dzi� pamiêtam, jak Mateczka popchnê³a mnie w buraki a¿ upa-
d³em, a sama nakry³a mnie swoim cia³em. Seria pocisków z karabinów
maszynowych z charakterystycznym �wistem pociê³a buraczane li�cie, na
szczê�cie obok, ale bardzo blisko nas. Nie zdaj¹c sobie sprawy z zagro¿enia
ten �wist przyj¹³em jako co� strasznego na tyle, ¿e nawet nie protestowa³em
kiedy matczyne cia³o jeszcze przez d³ug¹ chwilê przyciska³o mnie do ziemi.
Tego samego dnia ominê³o mnie nastêpne niebezpieczeñstwo, a to dziêki
temu, ¿e nie dosta³em czekolady, o co zreszt¹ mia³em pretensjê. Otó¿ w tym
czasie, kiedy prze¿ywali�my w polu lotniczy atak, w gospodarstwie dziad-
ków zatrzyma³a siê kolejna grupa uchod�ców. Odchodz¹c zostawili w po-
dziêce za schronienie, tabliczkê czekolady dla dzieci. Tego dnia krêci³o siê
w gospodarstwie kilkoro dzieciaków, które natychmiast zjad³y smako³yk,
nie czekaj¹c na mój powrót. Wszystkie dzieci niestety pochorowa³y siê. Po
tym poczêstunku dosta³y prawie natychmiast biegunki. Byæ mo¿e czekolada
by³a po prostu przeterminowana, ale panuj¹ca psychoza o dzia³aniach sabo-
ta¿ystów i niemieckich szpiegów spowodowa³a, ¿e nastêpnych wêdrowców
przyjmowano ju¿ mniej serdecznie. Nie wiedzieæ czemu, ja jednak mia³em
¿al, ¿e mi nic nie zostawili, choæ dziêki temu unikn¹³em sensacji ¿o³¹dko-
wych. Wkrótce by³o po wszystkim. Odby³a siê Bitwa nad Bzur¹, Kutno zajê³y
wojska niemieckie i rozpocz¹³ siê czas niewoli.
Pod koniec wrze�nia wrócili�my do Kutna. Niestety, nasze mieszkanie zajêli
okupanci, wraz z ca³ym wyposa¿eniem. To by³a klêska. W mieszkaniu zosta³
przecie¿ dorobek ca³ego ¿ycia rodziców. Na marginesie warto chyba dodaæ,
¿e po wojnie to mieszkanie zajêli Rosjanie, jako mienie poniemieckie.
Widocznie gdzie� tam w niemieckiej ewidencji zarejestrowano jeñca - star-
szego sier¿anta Jana Ci¹¿elê, bo przydzielono jego rodzinie lokal. By³ to
prymitywny pokoik na poddaszu, o trzcinowych �cianach, zimny i nieprzy-
tulny, na strychu piêtrowej kamienicy przy ulicy Podrzecznej 21. Wtedy to
musia³em siê nauczyæ, ¿e mieszkam na �Waserstrasse ajnu cwancych�. Nie
mam awersji do jêzyka niemieckiego, ale jako� w pó�niejszych latach wola³em
uczyæ siê innych jêzyków.
W tym pamiêtnym wrze�niu rozpoczêli�my wojenn¹ gehennê. Tylko dziêki
temu, ¿e Mama by³a dobr¹ krawcow¹, uda³o nam siê prze¿yæ wojenne lata.
Mieszkali�my g³ównie w Kutnie, ale i w okolicach. Do D¹browic nie by³o
po co wracaæ, bo dziadków wkrótce wysiedlono, jak i mamy siostrê z mê¿em
i dzieæmi. Mieli oni w D¹brówkach ma³¹ masarniê i sklepik, które musieli
zostawiæ, kiedy przesiedlono ich do Ostrów. Tam te¿ czasami pomieszkiwa-
³em. Dalsze losy mojej rodziny, to temat na inne opowiadanie, zreszt¹ d³ugie
i ponure. Wspomnê tylko, ¿e po ucieczce Taty z niewoli. Jemu uda³o siê
przekroczyæ granicê Generalnej Guberni, nam ju¿ nie. Kiedy dopad³a mnie
gru�lica by³o ju¿ naprawdê kiepsko, ale jako� prze¿yli�my. Wyzwolenie
zasta³o mnie znów w D¹browicach dok¹d uciek³em, gdy Mamê zabrano na
budowê okopów pod P³ock.
Tamten wrzesieñ do koñca ¿ycia kojarzyæ mi siê bêdzie ze �wistem kul
w burakach, wymarzonym smakiem niezjedzonej czekolady i p³aczem matki
pod drzwiami zarekwirowanego mieszkania. A by³ to jedynie przedsionek
d³ugiego, okupacyjnego piek³a.      Kazimierz Ci¹¿ela

BYŁEM WTEDY DZIECKIEM POCZĄTKI FIRMY,
KTÓREJ JUZ NIE MA...

1967 rok - powo³anie Komitetu Budowy Miêdzyzak³adowego Domu
Kultury. Przewodnicz¹cym zosta³ - Tadeusz Delong (dyrektor KZF �Polfa�)
- przewodnicz¹cy, jego zastêpcami zostali Zbigniew Kmita (sekretarz pro-
pagandy KM PZPR) i W³adys³aw Krupniewski (sekretarz Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej) sekretarz, oraz cz³onkowie: Marian Bucki
(dyrektor KPB) Janusz Tymiñski (dyrektor ZPR �Miflex) Barbara G³uch
(dyrektor banku) Stefan Beges - dyrektor Okrêgowej Dyrekcji Inwestycji
Miejskich, Janusz Zawierucha (naczelny in¿ynier ODIM), Józef Koz³owski
KPB, Eugeniusz Lemañski (przewodnicz¹cy powiatowej Powiatowej
Komisji Planowania Gospodarczego). Projektantem by³o Biuro Projektów
Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego w Warszawie. G³ównym
architektem by³ in¿ynier Wies³aw Wêgrzynowski, g³ównymi wspó³pra-
cownikami byli Jerzy Zawitkowski i Józef Zbigniew Polak. Prace budowlane
rozpoczêto 11 lutego 1969 roku. Kierownikiem budowy by³ Zbigniew
Wirski i starszym mistrzem Stanis³aw Urbañski, budowniczym Franciszek
Sta�kiewicz. W kwietniu 1969 roku weszli pracownicy £êczyckich
Zak³adów Górniczych, którzy wysadzili budynek by³ej lodowni (miejsce
randek wielu kutnowskich par). Natomiast ¿o³nierze Obrony Terytorialnej
Kraju z Maliny, uczestniczyli w uporz¹dkowaniu terenu parku po wysa-
dzeniu w powietrze resztek solidnych murów i piwnic �lodowni�. 19 lipca
1969 roku Henryk Kaczmarek I sekretarz KM PZPR wmurowa³ �pierwsz¹�
ceg³ê wznoszonego obiektu nosz¹cego wówczas nazwê Miêdzyzak³ado-
wego Domu Kultury. Przez ostatni tydzieñ przed zakoñczeniem budowy
organizowano naprawdê masowy czyn spo³eczny dla uporz¹dkowania
terenu parku ze stawem, po budowlanym �armagedonie�. Generalnym
wykonawc¹ budowy domu kultury by³o Kutnowskie Przedsiêbiorstwo
Budowlane. Pad³ rekord, gdy¿ inwestycjê zakoñczono oficjalnie w dzieñ
jego otwarcia, 30 kwietnia 1972 roku, czyli skrócono czas budowy o dwa
lata i 83 dni (przy 5-letnim cyklu budowy). Dyrektorem KPB by³ wówczas
in¿ynier Jan Artymiak. Warto�æ inwestycji siêgnê³a 24.000.500, a wypo-
sa¿enie - 1.015.000 ówczesnych z³otych (ze sk³adek mieszkañców zebrano
oko³o 200 tysiêcy z³otych). Wed³ug mojej wiedzy praktycznie odby³y siê
trzy otwarcia �Pedeku�. Oficjalne - nast¹pi³o 30 kwietnia 1972 roku
z udzia³em ministra kultury i sztuki Stanis³awa Wroñskiego. W jego trakcie
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzyma³ m.in. Tadeusz
Delong, Krupieniewski i Urbañski a Z³oty Krzy¿ Zas³ugi - Zbigniew Wirski.
Nastêpne - nazwijmy je polityczne - czyli dzieñ pó�niej akademia 1-ma-
jowa, któr¹ zaszczycili cz³onek Rady Pañstwa Wincenty Kra�ko, I sekretarz
KW PZPR w £odzi Józef Muszyñski i przewodnicz¹cy Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w £odzi - Roman Malinowski (pó�niejszy prezes
NK ZSG). Czê�æ artystyczn¹ zapewni³a kutnowska m³odzie¿. Trzecie
- nazwijmy je artystyczne - to koncert Zespo³u Polskiego Radia i Telewizji
Henryka Debicha. Ciekawostk¹ jest, ¿e prezentem �urodzinowym� KZF
�Polfa� Powiatowego Domu Kultury by³ fortepian �Calisia�. Pierwszym
dyrektorem PDK by³ Kazimierz Jó�wiak, dotychczasowy kierownik
artystyczny Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Zmar³y przed-
wcze�nie w wieku 42 lat, 21 maja 1979 roku. Przy (ju¿ KDK) powo³ano
Spo³eczn¹ Radê, w której funkcjê przewodnicz¹cego powierzono
Tadeuszowi Delongowi.
Opracowano na podstawie ksi¹¿ki �Kutnowski Dom Kultury 45 lat�
Teresy Mosingiewicz i innych opracowañ oraz wspomnieñ Zbigniewa
Wirskiego

TAK POWSTAWAŁ DOM KULTURY

15 VIII 1991 r. - Ewa Grzê�lewicz i Marian Nowakowski (TKKF �Zapora�
w Kutnie, przy ZPR �Miflex�) zdobyli Mont Blanc - najwy¿szy szczyt
górski Europy.
21 VIII 1993 r. - zakoñczy³a dzia³alno�æ delegatura wojsk rosyjskich
w Kutnie, obs³uguj¹ca na terenie Polski odcinek Kolei Warszawa - granica
niemiecka.
21 VIII 2001 r. - Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów utworzono ³ódzk¹
Strefê Ekonomiczn¹ S.A. Podstrefa Kutno.
29 VIII 2006 r. - na Zamku Królewskim w Warszawie wrêczono nagrody
X edycji konkursu �Modernizacja roku�, w którym to pierwsze miejsce
w kategorii budynków mieszkalnych otrzyma³ TBS sp. z o.o. za adaptacjê
by³ego m³yna przy ul. Warszawskie Przedmie�cie.
31 VIII 2008 r. - zakoñczono m.in. wykopaliska archeologiczne na cmen-
tarzysku cia³opalnym kultury przeworskiej w Kutnie - £¹koszynie z II-III
w n.e. Odkryto 300 grobów jamowych i popielnicowych.
1-29 VIII 2010 r. - koncertem �Nasza Ojczyzna� w rocznicê Powstania
Warszawskiego zainaugurowanego I Letni Festiwal Muzyczny.
12-15 VIII 2010 r. - wystartowa³a �Odyseja historyczna� - Zlot Grup
Rekonstrukcji Historycznych.

KUTNOWSKA (NAJNOWSZA) HISTORIA

Serdecznie zapraszamy na III zjazd rodzin spokrewnionych z Polski
i zagranicy. Zjazd rozpocznie siê 1 wrze�nia 2018 o godzinie 10:30
Msz¹ �wiêt¹ w Ko�ciele w £aniêtach. Kontakt: staniszew-
scy2016@gmail.com, tel. +48 791-718-086.
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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
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

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

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

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 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 mieszkanie w Kutnie.
Rynek: wtórny. Powierzchnia:
58.000 m2. Cena: 199.000 z³.
do negocjacji.
Mieszkanie zlokalizowane
przy ul. Krasiñskiego w ocie-
plonym bloku w Kutnie. IV
piêtro. Rok 1987. 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka
i wc (oddzielnie).

Kontakt: 603-595-409

Do go�cinnego Kutna przyje¿d¿aj¹ i przyje¿d¿ali wybitni polscy spor-
towcy, trenerzy, dzia³acze. Przedstawiamy ich - w ujêciu fotograficznym
- podczas pobytu w Naszym Mie�cie.

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ…

Kutnowski Dom Kultury - �Konkurs Wiedzy Olimpijskiej� (r. 1994). Od
lewej: Zbigniew Florczak, Jerzy Pawlikowski - dzia³acze Kutnowskiego
Towarzystwa Cyklistów, Irena Szewiñska - najlepsza polska lekkoatletka
w historii. 7-krotna medalistka olimpijska; Mieczys³aw Nowicki - dwu-
krotny medalista olimpijski w kolarstwie, honorowy prezes KTC, Piotr
Bielicki, Bartek Michalski.

Od lewej: Andrzej Bielicki - prezes KTC, Irena Szewiñska i Jerzy Pawli-
kowski - na górnym holu KDK.

Muzeum Regionalne w Kutnie - �Wystawa o kutnowskim sporcie� (od
lewej): Waldemar Szymañski - dzia³acz sportowy na rzecz baseballu, Wies³aw
Antoniak - wiceprezydent miasta Kutna, Mieczys³aw Nowicki, Andrzej
Bielicki, Pawe³ �lêzak - dzia³acz sportowy i spo³eczny, Irena Szewiñska,
Jan Mulak, wybitny trener - twórca polskiej potêgi lekkoatletycznej - s³yn-
nego �wunderteamu�.

�Fabimas� - 1999 r. (od lewej): Mieczys³aw Nowicki i Tadeusz Skorek
- miêdzynarodowy sêdzia kolarski, dyrektor tourów w Polsce - w rozmowie
z red. Jerzym M. Papiewskim
Z archiwum Andrzeja Bielickiego, dokumentalisty sportu kutnowskiego

Muzeum Regionalne (od lewej): Irena Szewiñska, Jerzy Czerbniak - kut-
nowski olimpijczyk z Monachium (1972) w sztafecie 4x100m, Jan Mulak.

Kurki, koguty
odchowane

oraz kaczko-gêsi
zamawiaæ:

Sójki - Parcel 3a
telefon:

(24) 252-11-34

Tragedia w £aniêtach
3 sierpnia, przed godzin¹ 18-st¹,
38-letnia kobieta wtargnê³a do jed-
nego z domów atakuj¹c no¿em
28-letni¹ kobietê i 12-letniego jej
siostrzeñca. Napastniczka wymie-
rzy³a kobiecie kilkana�cie ciosów
no¿em, w tym 10 trafionych w szyjê
i tu³ów. Zosta³a obezw³adniona.
O ¿ycie kobiety przez godzinê wal-
czyli wspólnie z ratownikami
medycznymi funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej w Kutnie.
Zabezpieczono nó¿ i dwa przed-
mioty przypominaj¹ce broñ paln¹.
Oboje pokrzywdzeni zostali prze-
transportowani do kutnowskiego
szpitala. Niestety, 28-letnia kobieta
zmar³a. Ch³opiec opu�ci³ szpital.
Obecnie policjanci, pod nadzorem
prokuratora, prowadz¹ dalsze czyn-
no�ci �ledcze. O tej tragedii zrobi³o
siê g³o�no w ca³ej Polsce. Spraw¹
zainteresowali siê reporterzy popu-
larnego programu stacji TVN -
UWAGA.

P³on¹cy tir
3 sierpnia o 19:00 dosz³o do po¿aru
tira na autostradzie A1 w okolicach
£ani¹t (232 km w kierunku Gdañ-
ska). Do gaszenia po¿aru wys³ano
4 zastêpy stra¿y po¿arnej. Przyczyn¹
po¿aru by³a awaria uk³adu hamul-
cowego.

Domowa awantura
W trakcie awantury domowej
37-letni mieszkaniec naszego
powiatu kierowa³ gro�by karalne
w stronê swojej szwagierki. Przyby³y
na miejsce patrol policji zatrzyma³
sprawcê zaj�cia, znajduj¹c jedno-

cze�nie przy nim �rodki odurzaj¹ce
(amfetaminê, tabletki ecstazy,
szuszki konopii). Mê¿czy�nie
postawiono zarzuty: za posiadania
�rodków odurzaj¹cych i za gro�by.

Brak karetki?
Na placu Wolno�ci w Kutnie zas³ab³
mê¿czyzna. Niestety, zabrak³o
karetek pogotowia, a najbli¿sza
zosta³a wezwana z ¯ychlina. Do
czasu jej przybycia pomocy udzie-
lali stra¿nicy miejscy i stra¿acy.
Wed³ug �wiadków m³ody cz³owiek
straci³ przytomno�æ, spad³ z ³awki
rani¹c siê w czo³o. Po udzieleniu
pomocy zosta³ przetransportowany
do szpitala w Kutnie.

Gro�ny wypadek
Do gro�nego zderzenia samochodu
osobowego i dostawczego dosz³o
na drodze DK-60 na wysoko�ci
Sieciechowa. Nast¹pi³ wyciek p³y-
nów z pojazdów, które zosta³y
zneutralizowane przez kutnow-
skich stra¿aków. Prawdopodobnie
z niewyja�nionych przyczyn kie-
rowca Mercedesa jad¹cy w kierun-
ku Kutna zjecha³ na przeciwny pas
ruchu i uderzy³ w prawid³owo
jad¹cy z naprzeciwka samochód
dostawczy. Jedna osoba trafi³a do
szpitala.

Po¿ar w ¯ychlinie
W po¿arze, do którego dosz³o oko³o
3 w nocy, zgin¹³ 48-letni mê¿czy-
zna. W akcji uczestniczy³y dwa
zastêpy Stra¿y Po¿arnej z OSP
¯ychlin oraz 1 zastêp JRG Kutno.
Przyczyn¹ po¿aru by³o prawdopo-
dobnie zaprószenie ognia niedoga-
szonym papierosem. Dzia³ania

prowadzone na miejscu trwa³y dwie
godziny.

Wypadek motocyklisty
Jad¹cy obwodnic¹ Kro�niewic
motocyklista prawdopodobnie nie
zachowa³ przepisowej prêdko�ci
i straci³ panowanie nad motocy-
klem uderzaj¹c w bariery. Na miejsce
wys³ano karetkê pogotowia ratun-
kowego, stra¿ po¿arn¹ oraz policjê.

Dachowanie auta
3 osoby trafi³y do szpitala po da-
chowaniu samochodu. Do wypadku
dosz³o w okolicach £ani¹t kilka
minut po pó³nocy. Na miejsce zda-
rzenia przyby³y jednostki ratownicze.
Poszkodowani zostali przewiezieni
do kutnowskiego szpitala.

Wypadek na Grunwaldzkiej
Do gro�nego wypadku dosz³o
w Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic £o-
kietka i Grunwaldzkiej. Zderzeniu
uleg³y samochód osobowy oraz
autobus z MZK w Kutnie. Jak
ustali³a kutnowska policja spraw-
c¹ zdarzenia by³ kierowca pojazdu
osobowego, który nie ust¹pi³ pierw-
szeñstwa autobusowi. W ca³ym
zaj�ciu poszkodowana zosta³a
jedna osoba - pasa¿er osobówki.
Kierowcy byli trze�wi.

Pechowy trzynasty
13 sierpnia, w godzinach rannych,
dosz³o do wypadku z udzia³em
dwóch samochodów osobowych
w okolicach ̄ urawieñca (trasa DK-
60). Kieruj¹ca pojazdem Renault
najecha³a na ty³ samochodu
Deawoo wykonuj¹cego prawid³o-
wo manewr skrêtu w lewo. Dwie
osoby trafi³y do szpitala.

Awantura Ukraiñców
W dniu 15 sierpnia Komenda
Powiatowa w Kutnie otrzyma³a
informacjê o awanturze przy ulicy
Józefów w Kutnie. Na miejsce wy-
s³ano patrol. Na miejscu okaza³o
siê,  ¿e dosz³o do sprzeczki pomiê-
dzy dwoma obywatelami Ukrainy.
Jeden z nich grozi³ przedmiotem
przypominaj¹cym nó¿. Policjanci
udzielili stosownego pouczenia.

Brawurowa jazda
19-letni kierowca, w wyniku nad-
miernej prêdko�ci, uderzy³ w ty³
VW Golfa. Ten z kolei uderzy³
w ty³ Mazdy, która z kolei uszko-
dzi³a Seata. Kierowca by³ trze�wy
i na szczê�cie nie by³o poszkodo-
wanych.

Zabójstwo w centrum
Rano w okolicach centrum Kutna,
przy ul. Barlickiego, znaleziono
zw³oki 41-letniego mê¿czyzny.
Wstêpne oglêdziny przeprowadzone
na miejscu potwierdzi³y, i¿ dosz³o
prawdopodobnie do zabójstwa. Na
ciele denata ujawniono 7 ran k³u-
tych. Zabezpieczono liczne �lady
i prawdopodobne narzêdzie zbrodni.
Zosta³y zatrzymane dwie osoby.
Trwaj¹ czynno�ci wyja�niaj¹ce.

�mieræ kierowcy
W miejscowo�ci Mnich dosz³o do
tragicznego zdarzenia. 27-letni
kierowca, prowadz¹cy z nadmiern¹
prêdko�ci¹ samochód osobowy
marki Volvo, po stracie panowania
nad pojazdem uderzy³ w drzewo.
W wyniku odniesionych obra¿eñ
zmar³ na miejscu.

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 budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Zamieniê posesjê 690 m2 w cen-
trum Kutna: dom, gara¿, media
w posesji, gaz w ulicy na bloki
M-2, M-3 w centrum Kutna. Tel.
724-735-664
Wynajmê mieszkanie 32 m2 w Kut-
nie, parter, ul. Ko³³¹taja, umeblo-
wane z mediami tel. 605-997-353
Sprzedam tanio ksi¹¿ki o ró¿nej te-
matyce w tym: Herbiarz �Polskie
rody szlacheckie i ich herby�. Tel.
604 254 132
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Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Baseball Koszykówka

PRZED SEZONEM

Drugim przeciwnikiem naszego zespo³u w drodze o mistrzostwo by³ zespó³
�Dêbów� Osielsko. Kutnianie wykorzystali swoj¹ skuteczno�æ w ataku
i b³êdy jakie pope³niali zawodnicy z Osielska w obronie i  pewnie wygrali
swoje spotkanie przez przewagê osi¹gaj¹c w 5 zmianie wynik 19:5. Druga
wygrana da³a zawodnikom z Kutna pewno�æ gry w meczu fina³owym.
Zosta³o tylko czekaæ na przeciwnika, który mia³ siê wy³oniæ z pozosta-
³ych meczy dru¿yn z Warszawy, ¯or, Wroc³awia i Osielska. W meczu
o pierwsze miejsce ponownie spotka³y siê dru¿yny z Kutna i Osielska.
I tym razem zespó³ kutnowskiej �Stali� nie da³ z³udzeñ przeciwnikowi
komu siê nale¿y tytu³ mistrzowski. Na górce �wietnie spisa³ siê miotacz
Jakub Wojtczak, który pozwoli³ tylko na zdobycie 1 obiegu i wybiciu
2 hitów, a samemu odbijaj¹c 2 obiegowego home runa na lewe zapole.
Kutnianie pewnie wygrali fina³owe spotkanie w 5 zmianie osi¹gaj¹c 10 pkt.
przewagê - 11:1. Koñcowa klasyfikacja mistrzostw Polski U23 w ¯orach:
I miejsce, z³oty medal i tytu³ mistrza Polski � MKS �STAL� BIS KUTNO;
II miejsce, srebrny medal i tytu³ I wicemistrza Polski - �Dêby� Osielsko;
III miejsce, br¹zowy medal  i tytu³ II wicemistrza Polski - �Gepardy�
¯ory; IV miejsce � �Barons� Wroc³aw; V miejsce � �Centaury� Warszawa.
Warto dodaæ, i¿ podczas mistrzostw Polski wy³oniono MVP (najbardziej
warto�ciowego gracza) turnieju, którym zosta³ zawodnik z Kutna - Jakub
Wojtczak. Dru¿yna kutnowska wyst¹pi³a w sk³adzie: Kacper Cichowski,
Dominik Gajdziñski, Rados³aw Jó�wiak, Bart³omiej Kopañski, Bartosz
Maciejewski, Tymon Niezgoda, Miko³aj Stañdo, Tobiasz �wiat³owski,
Wojciech Zagawa,  Jakub Wojtczak, Rados³aw Jó�wiak, Cezary Miklas,
Jakub Kasica. Trenerami ambitnego zespo³u z Kutna byli: Jakub Wojtczak
i Artur Wojtczak, a kierownikiem - prê¿ny dzia³acz tej dyscypliny sportu
Rafa³ Gajdziñski.

KUTNIANIE NAJLEPSI
W dniach od 27 do 29 lipca dru¿yna z Kutna bra³a udzia³ w  mistrzo-
stwach Polski do lat 23 w baseballu, które odby³y siê w ¯orach. W zawo-
dach oprócz  �Stali� Kutno udzia³ wziê³y takie dru¿yny jak: �Dêby� Osielsko
� zesz³oroczny I v-ce Mistrz Polski U 23, �Centaury� Warszawa � zesz³o-
roczny II wicemistrz Polski U 23, �Gepardy� ¯ory i �Barons� Wroc³aw.
Pierwszym przeciwnikiem w drodze po tytu³ mistrza Polski U23 by³ zespó³
ze stolicy, czyli �Centaury� Warszawa. Ju¿ po pierwszej zmianie by³o
widaæ, i¿ zawodnicy z Kutna s¹ w dobrej formie. Pierwsza zmiana zakoñ-
czy³a siê wynikiem 5:1 dla Kutna. Za� ca³y mecz zakoñczy³ siê ju¿ w 5
zmianie, kiedy to zespó³ �Stali� osi¹gn¹³ regulaminow¹ przewagê 15 pkt.
wygrywaj¹c ostatecznie z Centaurami Warszawa 16:1.

Ostatnim zawodnikiem, z którym KKS Pro-Basket Kutno S.A. podpisa³
kontrakt na sezon 2018/2019 jest Adrian Ma³yszkiewicz (data urodzenia
15.11.1998 r.). Ma on 202 cm wzrostu i mo¿e graæ na pozycji 3/4 niski -
silny skrzyd³owy. Adrian jest wychowankiem MTS Basket Kwidzyn
i absolwentem SMS PZKOSZ W³adys³awowo. Z tym zespo³em gra³ w II
lidze. Pierwszoligowcy �Polfarmexu� 14 sierpnia rozpoczêli treningi,
a w planach (przed rozgrywkami mistrzowskimi) s¹ sparingi i turnieje,
m.in. w Kutnie, Poznaniu i £odzi.

“POLFARMEX” JUŻ W KOMPLECIE

Na futbolowym stadionie gminnym w Krzy¿anowie rozegrano po raz
pierwszy turniej na cze�æ przedwcze�nie zmar³ego dzia³acza sportowego
i wielkiego spo³ecznika �P. W³adys³awa Soko³a, d³ugoletniego szefa
Ludowych zespo³ów Sportowych na Ziemi Kutnowskiej. Dru¿yny wal-
czy³y zaciêcie o Puchar Wójta Gminy Krzy¿anów Tomasza Jakubowskiego.
Organizatorem tej udanej i presti¿owej imprezy by³ Zarz¹d Powiatowy
Zrzeszenia LZS w Kutnie, którego prezesem jest ambitny Tomasz Janczak.

MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA SOKOŁA
Pi³ka no¿na

Zwyciê¿y³a dru¿yna Ostrovii Ostrowy przed Olimpi¹ Oporów i LZS Woj-
szyce. Najlepszym zawodnikiem (MVP) zosta³ Mi³osz Wojtalik z Ostrovii.
Wszystkie zespo³y, bior¹ce udzia³ w tych dobrze przeprowadzonych
zawodach, uhonorowano cennymi nagrodami rzeczowymi, które wrêcza³
³¹cznie z pucharem Marek Ci¹pa³a, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatowej
Zrzeszenia LZS w Kutnie. Organizatorzy - za po�rednictwem �Powiato-
wego ¯ycia Kutna� - dziêkuj¹ wójtowi Gminy Krzy¿anów, dzia³aczom
i sportowcom za upamiêtnienie pamiêci �P. W³adys³awa Soko³a podczas
tego pi³karskiego spektaklu w Krzy¿anowie. To by³ wa¿ny dzieñ nie tylko
dla tej Gminy, ale i dla ca³ej Ziemi Kutnowskiej.

Zacnemu Trenerowi

S³awomirowi Ryszkiewiczowi
szczere kondolencje z powodu �mierci ¯ony

�P.

JANINY RYSZKIEWICZ
przesy³aj¹: Zarz¹d KS Kutno
oraz jego pi³karze, trenerzy

i dzia³acze sportowi.

Szanownem Koledze

S³awomirowi Ryszkiewiczowi
z powodu �mierci ¯ony

�P.

JANINY RYSZKIEWICZ
z serca p³yn¹ce wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹:

Andrzej Stelmaszewski i Jerzy Papiewski
z Rodzinami

Andrzej Królak, który by³ przez 35 lat kierownikiem dru¿yn kutnowskich
(Stali 1983-1992, MKS-u 1994-2014 i KS- Sand Bus 2014-2018) otrzy-
ma³ pami¹tkowe grawertony: od prezydenta miasta Kutna Zbigniewa
Burzyñskiego i przewodnicz¹cego Rady Miasta Kutna Grzegorza Choj-
nackiego. W ich imieniu wrêcza³ nagrody dyrektor MOSiR, trener Pawe³
�lêzak, który przez 22 lata wspó³pracowa³ z Panem Andrzejem oraz
prezesi KS Kutno Zbigniew Tomczak i W³odzimierz Klimecki. By³y te¿
kwiaty okoliczno�ciowe, wielka fotografia Andrzeja i upominek od
zespo³u KS Sand Bus.

KS Sand Bus Kutno - Pogoñ Zduñska Wola 5:0 (4:0)
Gole: 1:0 - Adrian Kralkowski (15), 2:0 Maciej Kowalczyk (18), 3:0 -
Kamil Kobryñ (25), 4:0 - Adrian Marcioch (karny 31), 5:0 - Marcioch
(74). Gra najm³odszej dru¿yny IV ligi ³ódzkiej (ok. 21.5 lat) mog³a siê
podobaæ licznej publiczno�ci.

Pilica Przedbórz - KS Sand Bus Kutno 1:3 (1:2)
Bramki: 1:0 - gospodarze z karnego (30), 1:1 - Adrian Marcioch (33),
1:2 - Adrian Kralkowski (42), 1:3 - Kralkowski (81).
Dobry mecz dru¿yny Dominika Tomczaka i Paw³a Klekowickiego.
1 wrze�nia o godz. 16:00 do Kutna przyjedzie Warta Sieradz, spadkowicz
z III ligi ³ódzko-mazowiecko-podlasko-warmiñsko-mazurskiej.

Pi³karze Klubu Sportowego �Kutno� (prezes Zbigniew Tomczak) inten-
sywnie przygotowywali siê do rundy jesiennej rozgrywaj¹c miêdzy innymi
mecze sparingowe, w których sprawdzali ró¿ne warianty taktyczno-tech-
niczne i nowych zawodników z zewn¹trz, jak i swoich wychowanków
- juniorów. To cieszy i napawa optymizmem. Pierwsza dru¿yna seniorów
(KS Sand-Bus) rozegra³a sze�æ spotkañ kontrolnych z przeciwnikami
z ró¿nych klas rozgrywkowych. Team trenera Dominika Tomczaka i jego
asystenta Paw³a Klekowickiego (te¿ trener bramkarzy) osi¹gn¹³ w nich
rezultaty: z Andrespoli¹ Wi�niowa Góra (beniaminek IV ligi ³ódzkiej) 0:1
(dom); ze Stal¹ Niewiadów (IV liga ³ódzka) 2:1 - gole: Kamil Wielgus
i Grzegorz Brochocki (ostatnio Termy Ner Poddêbice) - dom; z Termami
Ner Poddêbice (IV liga ³ódzka) 3:3 (wyjazd), gole: Dmitry Pietrov, Adrian
Kralkowski, Grzegorz Brochocki; z Orkanem Buczek (IV liga ³ódzka)
2:1 (dom) - bramki: Grzegorz Brochocki, Artur Amroziñski (Unia Skier-
niewice); z Or³em Parzêczew (³ódzka liga okrêgowa) 5:1 (wyjazd) - gole:
2 Adrian Marcioch (Sokó³ Konsport Aleksandrów £ódzki), Grzegorz
Brochocki, Kamil Wielgus, Artur Ambroziñski; z KKS Kalisz (III liga
wielkopolska) 1:0 (dom) - bramka Adriana Marciocha. W tym dobrym
i zaciêtym oraz wyrównanym meczu z pi¹t¹ dru¿yn¹ ubieg³ego sezonu
III ligi wielkopolskiej kutnianie grali w sk³adzie (³¹cznie ze zmiennikami):
Konrad Reszka (bramkarz z Widzewa £ód�), Eryk Padzik, Maciej
Kowalczyk, Bartosz Kaczor, Kamil Kobryñ, Dmitry Pietrov, Mariusz
Jakubowski, Kamil Wielgus, Artur Ambroziñski, Adrian Kralkowski,
Adrian Marcioch, Pawe³ Sobczak, Micha³ Cichacki, Krystian Górczyñski,
Kamil Zagajewski, Norbert Zagajewski.
Równie¿ drugi zespó³ seniorów KS Kutno, którego samodzielnym selek-
cjonerem jest Jacek Walczak, rozgrywa³ mecze sparingowe przygotowuj¹c
siê do nowego sezonu w ³ódzkiej klasie A. Kutnianie w swoich szeregach
maj¹ ³¹cznie 23 pi³karzy (niektórzy graj¹ w I zespole). S¹ to: Karol Cze-
kalski, Mateusz Kowalski, Przemys³aw Bandachowicz, Damian Zasadziñski,
Mateusz B³a¿ejczyk, Micha³ £awniczak, Piotr Domañski, Igor Sobczak,
Norbert Zagajewski, Mateusz Maryniak, Marcin Sztygiel, Kamil Olejni-
czak, Bartosz Ruszkowski, Kamil Jab³oñski, Adam Pokorski, Igor Wójcik,
Micha³ Wietrzyk, Bartosz Kapruziak, Mateusz Motylewski, Adrian Krzy-
mieniewski, Pawe³ Gajda, Szymon Andrzejczak, Tomasz Klimczak,
Cezary Zielonka, Krystian Górczyñski.
W spotkaniach kontrolnych KS II Kutno osi¹gn¹³ wyniki (mecze w Kutnie):
z Victori¹ Bielawy (skierniewicka liga okrêgowa) 1:3 (gol honorowy
Norbert Zagajewski); z Bzur¹ Ozorków (awans do ³ódzkiej ligi okrêgo-
wej) 4:1 - bramki: Micha³ Wietrzyk, Szymon Andrzejczak, Adrian Krzy-
mieniewski, Mateusz Maryniak. To zwyciêstwo bardzo cieszy, bowiem
Bzura wyprzedzi³a nas o jedn¹ bramkê w awansie; z Kujawiank¹ Izbica
Kujawska 0:4 (IV liga kujawsko-pomorska). W kolejnych meczach spa-
ringowych KS II przegra³ u siebie: z Or³em Parzêczew (V liga ³ódzka) 0:2
(0:1) oraz wygra³ 3:1 (2:0) z LKS Ostrovi¹ Ostrowy (³ódzka klasa A) po
bramkach: Krystiana Górczyñskiego, Bartosza Kapruziaka i Szymona
Jarz¹bka. Zwyciê¿y³ tak¿e MKS ¯ychlin (³ódzka klasa B) 2:0 (1:0). Oba
gole zdoby³ Adrian Krzymieniewski.

Rozpoczê³a siê runda jesienna sezonu 2018/2019 IV ligi ³ódzkiej. Pod-
opieczni trenera Dominika Tomczaka i jego asystenta Paw³a Klekowic-
kiego rozpoczêli j¹ wrêcz znakomicie pokonuj¹c na wyje�dzie renomo-
wan¹ Wartê Dzia³oszyn, wicemistrza IV ligi ³ódzkiej ubieg³ego sezonu
(34 mecze - 74 pkt. - 76:37 gole). Dodatkowego i pozytywnego �smaczku�
(futbolowego) dodaje fakt, ¿e kutnianie w minionych rozgrywkach IV
ligi ³ódzkiej przegrali oba mecze z tym zawsze gro�nym rywalem: u siebie
2:3 i na wyje�dzie 0:1. Mecz w Dzia³oszynie sympatyczna dru¿yna KS
Sand Bus rozegra³a �wietnie i to we wszystkich formacjach. Mia³a go
przez ca³y czas pod kontrol¹, co podkre�la³ w rozmowie z �P¯K� Pawe³
Klekowicki. Inauguracja wiêc z du¿ym sukcesem!

Warta Dzia³oszyn - KS Sand Bus Kutno 3:4 (1:2)
Bramki: 0:1 - Maciej Kowalczyk (10), 1:1 - £ukasz Ocinek (14), 1:2 -
Adrian Kralkowski (44), 1:3 - Bartosz Kaczor (47), 1:4 - Grzegorz
Brochocki (66), 2:4 - Krzysztof Kukulski (75, rocznik 1975!, zawodnik
klubów ekstraligowych, m.in. GKS Be³chatów), 3:4 - Maciej Krysiak
(90+3). Obu dru¿ynom i ich szkoleniowcom ¿yczymy tylko dobrej gry,
sukcesów oraz jak najmniej kontuzji, a kutnowskim kibicom dobrego
i kulturalnego odbioru spektakli futbolowych.
�wietnie wypad³a inauguracja rundy jesiennej w Kutnie z beniaminkiem
Pogoni¹ Zduñska Wola. Kutnianie w pierwszej po³owie pokazali swój
du¿y potencja³  futbolowy strzelaj¹c ambitnemu rywalowi 4 gole. Druga
po³owa meczu by³a ju¿ bardziej wyrównana. Zespó³ przyjezdnych od 43
minuty gra³ w �10�, gdy¿ Oktawian Maliszewski otrzyma³ czerwon¹ kartkê
za brutalny faul na Kamilu Zagajewskim. Przed meczem odby³a siê mi³a
uroczysto�æ.

Pi³ka no¿na

ALEŻ GRAJĄ!

Wszystkim, którzy oddali Ho³d Naszej
�P.

JANINIE
RYSZKIEWICZ

mocno dziêkujemy,
S³awomir Ryszkiewicz z synem B³a¿ejem

i pozosta³¹ Rodzin¹
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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 485

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: C2-B10-G5-J7-B5-K3  D12-M7-G1-A2
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. Wsparcie A-7. Wolny koniec ka¿dego drzewca
omasztowania statku B-9. ... Lubelskie w Kotlinie Chodelskiej
C-1. Graficzny zapis badania s³uchu D-9. Wci¹gane na maszty
E-1. Król burz i wichrów w mitologii greckiej E-5. Wpada do
Adriatyku (W³ochy) G-1. Fala po trzêsieniu ziemi I-1. Prze³o-
¿ony mêskiego klasztoru I-6. Æwiartka na piêciolinii J-9.
W mitologii greckiej boginki wyobra¿aj¹ce si³y przyrody K-1.
Warzywniak L-9. S³uszno�æ M-1. Bagienny las M-5. Ojczy-
zna Odyseusza.

Pionowo: 1-A. �Syzyfowe� w tytule powie�ci ¯eromskiego
1-I. P¹czek na bulwie ziemniaka 2-E. £acha w korycie rzeki
3-A. Na wybiegu w czasie pokazu mody 3-I. Po drugiej stronie
rewersu 4-F. Urz¹dzenie w gabinecie dentystycznym 5-A.
Zaleta moralna 5-J. Cz³owiek �niegu 6-E. Miasto i port nad
Zatok¹ Persk¹ (Arabia Saudyjska) 7-A. £atwo je zszargaæ 7-I.
Bywa bez wylotu 9-A. Krótsza od alby 9-I. Metalowy hak
spinaj¹cy pêkniête �ciany 11-A. Pióropusz ze strusich piór
zdobi¹cy koñskie ³by 11-I. Okaza³y budynek 13-A. Krzew lecz-
niczy (�widwa) 13-I. Tarsjusz.       oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Od kilkudziesiêciu lat budujemy demokracjê, a ¿e wzorce w genach otrzy-
mali�my w spadku po Sarmatach, robimy to po swojemu. Przez te lata,
niestety, zapodzia³y siê gdzie� ksiêgarnie i zaistnia³y �plagi egipskie� Matki
Natury jak: droga przez Rospudê, wycinanie Puszczy Bia³owieskiej,
a ostatnio �wyp³ynê³o� kajakarstwo. Piszê jak jest. Koncerty muzyki
powa¿nej z TVP trafi³y do nocnego radia, empatia powoli odchodzi w
�sin¹ dal� i po raz pierwszy w historii (!) upomina siê tzw. �turystów� -
by nie zadeptali Tatr!!! W telewizjê natomiast zerka ju¿ trzecie pokolenie
rodaków i w tym temacie przyzwyczajenie sta³o siê drug¹ natur¹ i� wiar¹.
Wiar¹ w to, ¿e je�li �co�� zostaje wiele razy powtórzone, to tak niestety
musi byæ! Czêsto redaktor prowadz¹cy spotkanie wyznacza ramy rozmowy
i nadaje jej �ton�. Przyk³adem tego typu narracji bywa przyroda, gdzie
w studiu TV wiêkszo�æ �go�ci� jest za jej komercjalizacj¹ � nawet le�nicy,
którzy w 2010 r. protestuj¹c w Warszawie - byli przeciw komercjalizacji.
Sam nastrój, przenoszony poza studio, rozpe³za siê skutkuj¹c podobnym
stanowiskiem ludzi, którzy - z natury i racji pe³nionych funkcji - powinni
j¹ chroniæ. Straszne! Równie¿ do obecnie marginalizowanych warto�ci
�samych w sobie,� nale¿¹ czêsto onegdaj grywane koncerty muzyki
powa¿nej z cyklu �Kazimierz Kowalski � zaprasza� (obecnie w radiu
noc¹). Cieszy³y siê popularno�ci¹ audycje telewizyjne prowadzone przez
Bogus³awa Kaczyñskiego. Prezentowani byli polscy arty�ci operowi znani
w kraju i uznani za granic¹. Grono wiernych s³uchaczy mia³y koncerty
w wykonaniu  trzech �wiatowej s³awy tenorów. To stracili�my - lecz jak na
ironiê zyskali�my ��wiat wed³ug Kiepskich�. Przypomnijmy jeszcze jak
za �starych� czasów w wakacje nap³ywa³y wie�ci o �potworze z jeziora
Loch Ness�. Podobno potwór tam by³, by³ do czasu i� zagin¹³. Obecnie
w kaniku³ê �wielki� pyton dusiciel, dla �podkrêcenia� nastroju grozy
nazwany tygrysim, zaszy³ siê w krzaki nad Wis³¹ i� te¿ zagin¹³. My
natomiast uwa¿amy, ¿e to dobry duch wcieli³ siê w ¿ar³ocznego pytona
i bêdzie broni³ Wis³y przed rozkopaniem i zalaniem betonem!
Reasumuj¹c, na fali zmieniaj¹cej siê mentalno�ci i priorytetów, rodacy
walcz¹cy o zachowanie w stanie naturalnym Wis³y,  widz¹c budowany
�zamek� w sercu Puszczy Noteckiej mog¹ odnie�æ wra¿enie, ¿e w Polsce
chroniæ przyrodê - to jest jak walka z wiatrakami! Zdjêcie ni¿ej � ptaki
i �Miecz Damoklesa�!

Przyroda i my

ŻEGNAJCIE PRZYJACIELE…

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Oczko wodne w Kterach zosta³o renaturalizowane. Gospodarze terenu
zamontowali równie¿ altanê i ³aweczki. ¯ycz¹c mieszkañcom Kter mi³ego
wypoczynku prosimy, by zachowali w czysto�ci akwen  wodny i chronili
gniazduj¹ce tam ptaki.  �P¯K� gratuluje pomys³u.

My odpowiemy tak: byæ mo¿e � lecz róbmy to dla ukochanej kobiety,
naszych dzieci i wnuków, dla nas samych!

Eko � nowiny
W dniu 27 lipca 2018 r. mia³o miejsce ca³kowite zaæmienie ksiê¿yca.
Osobi�cie prowadzili�my obserwacjê. Zdjêcie ni¿ej �  widoczny cieñ ziemi
oraz kratery: Kopernik ,Tycho i Platon.

Marek Bilczewski specjalnie dla �P¯K�

W KUTNIE PRODUKUJE SIĘ ŁODZIE

Marek Bilczewski prowadzi firmê MF KOMPOZYT KUTNO. To rodowity
Kutnianin. Mówi naszej redakcji: �Ukoñczy³em Technikum Mechaniczne
w Kutnie i tutaj równie¿ za³o¿y³em rodzinê. ¯ona pracuje w jednym
z kutnowskich urzêdów a syn - w kutnowskiej strefie ekonomicznej.
W wolnych chwilach równie¿ pomaga przy produkcji ³odzi. Moje do-
�wiadczenie zawodowe jest ró¿norodne. Pracowa³em w wielu zak³adach
na terenie naszego miasta. Zajmowa³em siê miêdzy innymi: administro-
waniem obiektów, produkcj¹ i serwisowaniem pojazdów, napraw¹ maszyn
szwalniczych.  Jednak zawsze my�la³em o pracy na w³asny rachunek.
Mama moja przez wiêkszo�æ swojej zawodowej kariery prowadzi³a dzia-
³alno�æ gospodarcz¹ i ja pomy�la³em, ¿e te¿ mi siê to uda. Charakter mojej
pracy w jednej z kutnowskich firm, liczne i wielomiesiêczne delegacje do
krajów ogarniêtych wojn¹ jak: Liban, Irak, Afganistan, pomog³y sfinan-
sowaæ moje plany zwi¹zane z za³o¿eniem firmy MF KOMPOZYT KUTNO.
Ju¿ od najm³odszych lat interesowa³em siê budow¹ ró¿nego rodzaju
pojazdów (samoloty, okrêty, pojazdy). Du¿o czasu spêdza³em w modelarni.
Zami³owania, jak i praca zawodowa, wykszta³ci³y u mnie zdolno�æ prze-
strzennej wyobra�ni i zacz¹³em wtedy my�leæ o w³asnej produkcji.
Pocz¹tek mojej dzia³alno�ci to przede wszystkim remonty ³odzi, przy
których w ró¿nych etapach pomagali mi najbli¿si - syn, ¿ona, mama. Jednak
ca³y czas my�la³em o produkcji niewielkich ³odzi z laminatu poliestrowo-
szklanego. Do�wiadczenie w produkcji laminatów zdoby³em przys³owiow¹
metod¹ prób i b³êdów, s³uchaj¹c jednocze�nie rad do�wiadczonych i bli-
skich ludzi. Pierwsz¹ formê ³odzi INDIA431 wykona³em sam, z pomoc¹
najbli¿szych.  Jest to motorowa, czteroosobowa, wêdkarska i kabinowa
³ódka posiadaj¹ca certyfikat bezpieczeñstwa i jako�ci wydany przez Polski
Rejestr Statków. Cieszy siê ona du¿ym zainteresowaniem w�ród wêdkarzy,
zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Mo¿na j¹ spotkaæ równie¿ w Szwecji,
Islandii, Danii. Na cichych jeziorach mo¿na zauwa¿yæ równie¿ moje ma³e
³ódki wios³owe  typu ARMADA. Pocz¹tki dzia³alno�ci firmy �ogarnia-
³em� sam. W tej chwili zatrudniam ju¿ kilku pracowników. Obecnie
zakoñczyli�my pracê nad ma³ym jachtem motorowym INDIA530, którego
prezentacja odbêdzie siê na Warszawskim Salonie Jachtowym w pa�dzier-
niku br. Jest to nowy model ³odzi zaprojektowany specjalnie dla mojej
firmy. Ta oko³o 6 metrowa ³ód�, z mo¿liwo�ci¹ swobodnego przebywania
5 osób, równie¿ posiada wszystkie certyfikaty. Po zamontowaniu silnika
o maksymalnej mocy 150KM ³ód� idealnie nadaje siê do uprawiania sportów
wodnych. £odzie powstaj¹ przez nak³adanie maty szklanej do form, jed-
nocze�nie przes¹czaj¹c j¹ ¿ywic¹. Po zastygniêciu, zazwyczaj nastêpnego
dnia, wyci¹gamy gotowy element w kszta³cie wykorzystanej formy. Na
naszym terenie jestem jedynym producentem ³odzi.

Moja pasja, bo tak mo¿na nazwaæ to co robiê, przynosi du¿o frajdy mnie
i moim najbli¿szym. Wielokrotnie urlop spêdza³em z rodzin¹ na Mazu-
rach, op³ywaj¹c Krainê Wielkich Jezior ³odzi¹, któr¹ w³asnorêcznie
wykona³em specjalnie dla wygody mojej rodziny, jak i oczywi�cie mojej.
£ód� nosi nazwê PROMETHEUS.  Ma ona prawie 10 m d³ugo�ci i ponad
3 m szeroko�ci. Jest to hausboot, czyli p³ywaj¹cy dom, na którym niczego
nie brakuje do mazurskich rejsów. Mam z moim hobby i pasj¹ niezapo-
mniane prze¿ycia.
Czujê, ¿e mam jeszcze du¿o do zrobienia. My�lê m.in. o produkcji tzw.
p³ywaków, na których mo¿na zbudowaæ p³ywaj¹ce domki, które s¹ bardzo
popularne w krajach zachodnich Europy.
Pozdrawiam z moj¹ Rodzin¹ czytelników �Powiatowego ¯ycia Kutna�,
a zw³aszcza tych, którzy kochaj¹ wodê i rejsy ³odziami�.
PS. Dziêki Panu Markowi Bilczewskiemu i Jego Rodzinie, zintegrowanej
w firmie MF KOMPOZYT KUTNO (strona internetowa: www.mfkom-
pozyt.com) oraz ich ³odziom, nasze miasto jest jakby �coraz bli¿ej Jezior,
Mórz i Oceanów�. A wiêc - stopy wody pod kilem i tradycyjnego �Ahoj!�.

Jerzy M. Papiewski
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¯YCIE DIECEZJALNE

Nadzwyczajne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

4 września 2018 r.

Jak co roku w dniu 10 sierpnia mieszkañcy Kutna uczestnicz¹ w odpu�cie
zorganizowanym na pami¹tkê mêczeñskiej �mierci swojego patrona �
�wiêtego Wawrzyñca. Za spraw¹ ciep³ej, s³onecznej pogody tegoroczny
odpust mo¿na uznaæ za bardzo udany. Na Placu Wolno�ci rozstawiono
kilkadziesi¹t barwnych stoisk, w wiêkszo�ci prezentuj¹cych zabawki dla
dzieci, sztuczn¹ bi¿uteriê, s³odycze, a tak¿e rêkodzie³a z wikliny. By³y
stoiska z kolorowymi balonami i oczywi�cie z obwarzankami, a dodatkow¹
atrakcj¹ dla najm³odszych by³a dmuchana zje¿d¿alnia. Podsumowaniem
dnia patrona parafii by³a Msza �wiêta Odpustowa, podczas której mo¿na
by³o us³yszeæ piêkne g³osy uczestników X Miêdzynarodowych Warszta-
tów Wokalnych w ramach IX Letniego Festiwalu Muzycznego Kutno 2018.
Wys³uchano m.in. Modlitwê �Na skrzyd³ach  pie�ni� z repertuaru Stani-
s³awa Moniuszki; ariê �Achsacha z oratorium Paulus� czy �Ave Maria�
ze Stabat Mater.           /A.B./

ŚWIĘTO W PARAFII

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Tu uroczysto�ci rozpoczê³y siê podniesieniem flagi pañstwowej na maszt,
a orkiestra dêta OSP odegra³a hymn pañstwowy. Podczas okoliczno�cio-
wego przemówienia wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak mówi³
m.in.: �Szczególny ho³d sk³adamy dzi� ¿o³nierzom II Rzeczpospolitej, którzy
w Bitwie Warszawskiej i wojnie polsko-sowieckiej odnie�li zwyciêstwo nad
silami bolszewickimi. Armia Polska pokonuj¹c m.in. armie Tuchaczew-
skiego i Budionnego ocali³a dopiero co odradzaj¹c¹ siê niepodleg³¹ Rzecz-
pospolit¹, przekre�li³a te¿ plany rozszerzenia sowieckiej rewolucji na
zachód Europy. W dniu �wiêta Wojska Polskiego spotykamy siê, aby z³o¿yæ
ho³d wszystkim tym, którzy na przestrzeni stuleci bronili granic pañstwa
polskiego, przelewali krew w powstaniach narodowych, dawali przyk³ad
i �wiadectwo, ¿e jeszcze Polska nie zginê³a. Pamiêtamy o ¿o³nierzach
walcz¹cych w obronie II Rzeczpospolitej, podczas II wojny �wiatowej
i po II wojnie. Dzisiejsze �wiêto to równie¿ w³a�ciwy moment do podziê-
kowania obecnym ¿o³nierzom Rzeczpospolitej, tym s³u¿¹cym  na terenie
ziemi kutnowskiej w 3Regionalnej Bazie Logistycznej sk³ad Kutno�.
Zebrani wys³uchali te¿ apelu pamiêci, który poprowadzi³ p³k Remigiusz
Wi�niewski. W uroczysto�ci udzia³ wziêli przedstawiciele Sejmu i Senatu
RP, samorz¹dowcy miasta i powiatu, kutnowskich stowarzyszeñ, harcerzy,
s³u¿b mundurowych, liczne poczty sztandarowe oraz uczniowie I LO  PUL
w Kutnie, którzy wystawili wartê honorow¹. Poszczególne delegacje z³o-
¿y³y wi¹zanki kwiatów.           /A.B./

POTRÓJNE ŚWIĘTO

W Domu �Caritas� Diecezji Opolskiej �Skowronek� z 1882 r. odbywa³y
siê przez cztery dni duchowe i religijne spotkania z udzia³em wy¿ej
wymienionych duchownych z naszej Diecezji i  ksiê¿y - przedstawicieli
Diecezji Opolskiej. O tej zaszczytnej wizycie duszpasterskiej w G³ucho-
³azach mówi³ �Powiatowemu ¯yciu Kutna� ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej:
�By³o to niezmiernie udane religijnie (i nie tylko) przedsiêwziêcie, jak
i sam pobyt w tym urokliwym pod ka¿dym wzglêdem miejscu. Samo repre-
zentowanie tutaj przez Nas Diecezji £owickiej by³o du¿ym wyró¿nieniem
i zaszczytem. Szczególnie utkwi³y mi w pamiêci wzruszaj¹ce spotkania
z duchownymi Diecezji Opolskiej oraz z m³odzie¿¹ z chorob¹ Downa, która
tu w przepiêknej scenerii - wypoczywa³a. Jej zachowanie i ich opiekunów
zas³ugiwa³o na du¿e s³owa uznania i budzi³o autentyczny podziw. Byli oni
wszyscy mocno religijni, patriotyczni i grzeczni. Oprócz pracy naszej
typowo duszpasterskiej mieli�my mo¿no�æ podziwiaæ (te¿ praktycznie) prze-
piêkne, okoliczne krajobrazy. A jest co zwiedzaæ, gdy¿ �licznie po³o¿one
w Górach Opawskich (czê�ci Sudetów Wschodnich) G³ucho³azy - pe³ni¹
ju¿ znan¹ w Europie funkcjê uzdrowiskow¹�.            /J.P./

DUSZPASTERSKO W GŁUCHOŁAZACH
Emerytowany kutnianin ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej, ksi¹dz pra³at
Bogumi³ Karp, aktualny proboszcz z Rawy Mazowieckiej (przez wiele
lat zwi¹zany, jako wikary, z parafi¹ �w. Jana Chrzciciela w Kutnie) oraz
ksi¹dz kanonik proboszcz Mieczys³aw Podsêdek z Nowych Ostrów
reprezentowali Diecezjê £owick¹ na presti¿owych, ogólnopolskich
�Wspólnych Rekolekcjach Osobistych� dla Ksiê¿y.

W poniedzia³ek, 20 sierpnia, w siedzibie AQUAPARKU KUTNO,
w ramach trwaj¹cych dzia³añ prozdrowotnych podczas Akcji Lato 2018,
odby³o siê spotkanie uczestników pó³kolonii z   przedstawicielkami
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie - O�wiata
Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Dzieci wys³ucha³y pogadanki dotycz¹-
cej przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej, higienicznego
stylu ¿ycia w tym zdrowego od¿ywiania oraz unikania zagro¿eñ, które
mog¹ zagra¿aæ zdrowiu i ¿yciu. Najbardziej aktywni uczestnicy spotkania
otrzymali upominki.

AKCJA LATO 2018

KAPLICE, KAPLICZKI ORAZ KRZYŻE

Signa fidei na terenie Parafii Salezjañskiej
w Wo�niakowie

Wroczyny
Ostatnim miejscem na terenie nale¿¹cym do parafii Wo�niaków, w którym
mo¿na odnale�æ signa fidei jest wie� Wroczyny. W czê�ci przynale¿nej
do parafii Wo�niaków znale�æ mo¿na dwa obiekty: kapliczkê maryjn¹
oraz przydro¿ny krzy¿. Kapliczka murowana, typu piêtrowego powsta³a
w 2004 roku. Stoi ona w miejscu, gdzie w 1948 roku znajdowa³a siê pierwsza
kapliczka. Informuje o tym fakcie inskrypcja wykonana z³otymi literami
na czarnej marmurowej tablicy zamocowana w �rodkowej czê�ci kaplicz-
ki elewacji frontowej. Jej tre�æ i uk³ad s¹ nastêpuj¹ce: �MARYJO, PO-
MÓ¯ NAM Z£O DOBREM ZWYCIÊ¯AÆ MIESZKAÑCY WROCZYN.
Replika kapliczki z 1948 r. Po�wiêcona 15.08.2004 r. w 150 rocznicê og³o-
szenia Dogmatu o Niepokalanym Poczêciu Naj�wiêtszej Maryi Panny�.
W przeszklonej wnêce, w górnej czê�ci kapliczki, umieszczono gipsow¹
figurê NMP Niepokalanej. Ca³o�æ wieñczy daszek namiotowy, a na nim
metalowy krzy¿ z pasyjk¹. Obiekt jest zadbany, ogrodzony metalowym
p³otkiem i nie wymaga jakichkolwiek prac. Z materia³ów archiwalnych
parafii wiadomo, ¿e przy kapliczce odbywa³y siê celebracje mszy �wiêtej
w uroczysto�æ Wniebowziêcia NMP.

Murowana kapliczka maryjna we Wroczynach. Stan � maj 2017 r.
Piotr Szlufik - Wo�niaków ko³o Kutna

Ju¿ raz
tak mia³a
Boga b³aga³a
by zabra³ j¹
w �wiat Anio³ów
by mog³a z góry
pierzastej chmury
patrzeæ na pod³¹
ziemiê skalon¹
bólem i ³zami�
Ju¿ raz
tak mia³a
na kolana przed
Tob¹ pada³a
stopy ca³owa³a
kamyki i szyszki
z drogi usuwa³a
z nadziej¹
na ³askê czeka³a
i zabiega³a o Ciê
a nó¿ wbija³ siê
w serce poranione�
Ju¿ raz
tak mia³a

Jeszcze tak nie miała…
prze¿yæ musia³a
g³owê do góry
z trudem d�wiga³a
a¿ wiatr powia³
popl¹ta³ w³osy
do szpiku ko�ci
przeszy³ cia³o
ból i ¿al bosy...
I poczu³a, ¿e kto�
w sercu go�ci�
Jeszcze tak
nie mia³a
Bogu dziêkowa³a
promienie s³oñca
ogrza³y jej rany
Lodowate �wiat³o
Ksiê¿yca zamrozi³o
¿al i ból�
Patrzy z nadziej¹
w chmury, niech pada
bo oczy wysuszone�
Niech spadnie
mi³o�ci deszcz�

Bo¿ena ¯ywiczka
Autorka tym piêknym wierszem, pe³nym bogactwa i ró¿norodno�ci
poetyckiej, debiutuje w �Powiatowym ¯yciu Kutna�. Mimo ¿e mieszka
we W³oc³awku to sercem i dusz¹ jest zwi¹zana z Ziemi¹ Kutnowsk¹. Ma
tutaj licznych kolegów i przyjació³, sympatycznie odbieraj¹cych jej uniwer-
saln¹ poezjê. Pisze o niej z fascynacj¹ m. in. krytyk literacki z wyk³adowc¹
Uniwersytetu Warszawskiego dr Marcin Niebuda.            /J.P./




