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DWUGŁOS ZE SPOTKANIA
Z DONALDEM TRUMPEM

To historyczne wydarzenie - tak o swojej wyprawie mówi¹ przedstawi-
ciele powiatu kutnowskiego, którzy w czwartek 6 lipca 2017 r. pojechali
do Warszawy na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

(ci¹g dalszy - strona 6)

Szybownictwo

WÓJCIK NA PIEDESTALE

Szczegó³y - czytaj na stronie 13.

Szczegó³owy program imprezy zamieszczamy na stronie 4.

50−LECIE MATURY

W piatek, 9 czerwca, absolwenci II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie
spotkali siê ze swoimi nauczycielkami: W³adys³aw¹ Durmaj, Stanis³aw¹
Korowajsk¹ i Krystyn¹ Wojtack¹, które doskonale rozpozna³y by³ych
uczniów.           (ci¹g dalszy - strona 3)

Równie¿ i w tym roku  Muzeum Regionalne w Kutnie aktywnie w³¹czy³o
siê do organizowania wakacyjnych zajêæ dla dzieci od lat sze�ciu do dwu-
nastu.           (ci¹g dalszy - strona 3)

WAKACJE W MUZEUM GMINNE ZAWODY

Na boisku Publicznego Gimnazjum w Strzelcach, 9 lipca, odby³y siê
Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze, w których wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, trzy Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze oraz
trzy M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze.            (ci¹g dalszy - strona 4)

POKAZOWY „EXPOM”

O sztandarowych produktachy firmy �EXPOM� Sp. z o.o. w Kro-
�niewicach informujemy na stronie 7.

RÓŻE W KUTNIE DZIŚ

To nazwa du¿ego baneru, jaki znajduje siê na parterze Kutnowskiego
Domu Kultury. Odwiedzaj¹cych to miejsce zachêcamy do zwrócenia uwagi
na ³adnie prezentuj¹ce siê te kwiaty, które mo¿emy podziwiaæ na terenie
naszego miasta. Szczegó³owy opis poszczególnych odmian �królowej
kwiatów� zamieszczamy na stronie 15.

Sto dwudziestu sze�ciu (126) uczniów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Jana Henryka D¹browskiego w Kutnie, a wiêc wszyscy � zdali
matury! Ta informacja Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w £odzi
zas³uguje na najwy¿sz¹ pochwa³ê! ZDA£O 100 PROCENT!
Dobrze wypadli równie¿ liceali�ci z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stanis³awa
Staszica w Kutnie (93,5%). Równie¿ � absolwenci tego Technikum
(85,5%), II Liceum im. Jana Kasprowicza (84%) i ZSZ nr 1 w Kro�niewicach
(gdzie wska�nik ten zdawalno�ci matur wyniós³ 82,4%). Nie�le � I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Adama Mickiewicza w ̄ ychlinie (74,4%). Na prze-
ciwleg³ym biegunie znalaz³o siê Liceum dla Doros³ych, gdzie matury nie
przebrn¹³... ¿aden ze zdaj¹cych (sic!).

NAJLEPSI!

EKSPLOZJA KOLORÓW

Na placu Pi³sudskiego w Kutnie odby³a siê Eksplozja Kolorów. Rado�ci
dzieci i m³odzie¿y nie by³o koñca. W koncercie i pokazie wyst¹pili m³odzi
tancerze ze Studia Tañca Alibi. To by³ ubaw �na trzy fajerki�!

EKSPLOZJA KOLORÓW



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 14/459 • 20 LIPCA 2017 R.2



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 14/459 • 20 LIPCA 2017 R. 3

¯YCIE REGIONALNE

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego
w Kutnie otrzyma³ informacjê z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, ¿e
wniosek �Europejski Sta¿ Zawodowy Przepustk¹ na Rynku Pracy� zosta³
zatwierdzony do realizacji. Oznacza to, ¿e m³odzie¿ �Troczewskiego�
bêdzie wyje¿d¿aæ na sta¿e zawodowe do W³och. Warto wspomnieæ, ¿e
projekt ten obejmie równie¿ uczniów klas pierwszych obecnie rekruto-
wanych. G³ównym celem projektu jest zapewnienie m³odzie¿y szansy
zdobycia miêdzynarodowego do�wiadczenia, praktycznej wiedzy, nowych
kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia znajomo�ci jêzyków obcych.

ZAGRANICZNE STAŻE

1. Zespó³ Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie
za podwójn¹ �Srebrn¹ Tarczê� w rankingu �Perspektyw�
(najlepszych Szkó³ w Polsce).
2. Za ksi¹¿kê Jerzego Banaszaka o powsta³ej w 1926 r. Spó³-
dzielni Mleczarskiej w ¯ychlinie.
3. Za 35 koncert noworoczny zorganizowany przez Towarzystwo
Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej i Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹
I i II stopnia imienia Karola Kurpiñskiego
4. Dla Firmy Modest za 20-lecie dzia³alno�ci farmaceutycznej.
5. Dla Spo³ecznego Klubu Wiedzy Uniwersalnej �Dobrodzie-
jówka� za wszechstronn¹ dzia³alno�æ.
6. Dla Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Mieczys³awowie w 105 rocz-
nicê utworzenia szko³y.
7. Za ksi¹¿kê �Dwór w Sójkach i jego mieszkañcy� � Magdaleny
£ukomskiej z Krakowa.
8. Za przejêcie terenów by³ej �Polfy� przez firmê Fresenius
Kabi Polska Sp. z o.o.
9. Za cykl �Muzyczne podró¿e� dla Hotelu �Dwór Sójki�.
10. Za badania kardiologiczne �¯yjesz dla siebie i innych �
zadbaj o zdrowie�.
11. Dla kapeli �Okowita� (O�rodek Kultury Gminy Kutno) za
zdobycie pierwszego miejsca na Przegl¹dzie �Nutki Z³otej
Jesieni� w £êczycy.
12. Za organizacjê XVI Ogólnopolskiego �wiêta Kolekcjone-
rów przez Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro-
�niewicach.
13. Dla �Aquaparku Kutno� za piêcioletni¹ dzia³alno�æ.
14. Rekonstrukcja �Potopu szwedzkiego�.
15. �Fireproof� - Ogólnopolski Festiwal Ognia.

PROPOZYCJE
„KUTNOWSKICH HITÓW 2017”

autentyczny i ¿yczliwy wszystkim U�miech (co widaæ na zdjêciu ro-
bionym podczas pracowniczej wycieczki na Pa³uki). Pomaga³a w miarê
potrzeby innym i to bezinteresownie. S³u¿y³a praktyczn¹ rad¹. Nie
zapomnê, jak bez wahania przyjê³a dodatkowy i spo³eczny udzia³
w pracy garderobianej Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej
(a by³a i kadrow¹, i sekretark¹, i wspó³organizatork¹ estradowych
imprez masowych). Bardzo liczy³em siê z Jej zdaniem. Pozostanie
w mojej pamiêci na d³ugo, d³ugo. Cze�æ Jej Wspania³ej Osobowo�ci!�.

Z ¿a³obnej karty

ŚP. BARBARA KAMIŃSKA

Jerzy Papiewski (dyrektor Kut-
nowskiego Domu Kultury w latach
1979-1990) tak wspomina
Barbarê Kamiñsk¹: �Jej przed-
wczesne odej�cie z niesprawie-
dliwego pado³u ziemskiego by³o
i dla mnie, i wszystkich J¹ znaj¹-
cych du¿ym ciosem. Mia³em wiel-
k¹ przyjemno�æ przez kilkana�cie
lat z Ni¹ wspó³pracowaæ i to
blisko. By³a osob¹ niezwykle
komunikatywn¹ i skromn¹. Przy-
k³ad pracowito�ci, punktualno�ci,
skuteczno�ci i odpowiedzialno�ci.
Zawsze mi³a, taktowna i bardzo
kole¿eñska. Charakteryzowa³ J¹

Przez trzy dni (6, 8 i 9 lipca) w naszym mie�cie przebywali arty�ci plastycy
z £odzi, Gdañska, Olsztyna i Kutna na zaproszenie Stowarzyszenia �Dom
Pracy Twórczej � Nowa Wie��, uczestnicz¹c w III Ogólnopolskim Plenerze
Plastycznym �Kutno i ró¿e�. Na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
mo¿na by³o podpatrywaæ rysuj¹cych o³ówkiem elementy krajobrazu
naszego miasta, a nawet zbli¿enia konkretnych budynków. Jednym z nich
by³ Grzegorz Stemplewski, który wyznaczy³ sobie zadanie w postaci
narysowania bry³y budynku ratusza miejskiego. Jego prace poplenerowe
oraz pozosta³ych artystów plastyków bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Galerii
�Okno na sztukê� w Kutnowskim Domu Kultury w czasie �wiêta Ró¿y
w dniach 8-10 wrze�nia. W dalszej czê�ci tego plastycznego, plenerowego
spotkania, odbywaj¹cego siê pod has³em �Rysunek�, by³y warsztaty gra-
ficzne, jakie odby³y siê w Sali Tarasowej KDK. Poprowadzi³ je Dariusz
Kaca, prof. Akademii Sztuk Plastycznych w £odzi. Zapozna³ zebranych
z procesem drukowania przy u¿yciu matrycy, z doborem i dorabianiem
farby akwarelowej. Inicjatorem powy¿szych przedsiêwziêæ by³a Teresa
Mosingiewicz.           /A.B./

KUTNO W SZKICACH

Credo
Od mojego miasta oczekujê asfaltu, kanalizacji,
klucza od bramy i ciep³ej wody.
Dowcipny i kulturalny jestem.

Karl Kraus urodzony w Czechach, austriacki dyplomata,
dramaturg, publicysta i satyryk

W sobotê, 8 lipca 2017 roku, na cmentarzu w Nowem ko³o Kutna
po¿egnali�my, Basiê Kamiñsk¹, wieloletni¹ pracownicê Kutnowskiego
Domu Kultury. To w³a�nie Jej jasny, ciep³y g³os najczê�ciej wita³
wszystkich telefonuj¹cych do KDK-u. Barbara Kamiñska, z domu
Czarnecka, urodzi³a siê w 1942 roku. Do szko³y podstawowej uczêsz-
cza³a we Wroczynach, nastêpnie w 1962 roku skoñczy³a Technikum
W³ókiennicze w £odzi. Zaraz po maturze z³o¿y³a podanie o pracê
do Wydzia³u Kultury i O�wiaty Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Kutnie. Zosta³a zatrudniona pocz¹tkowo jako praktykantka
w Muzeum w Oporowie, a od 1 stycznia 1963 do 30 kwietnia 1964
roku pe³ni³a funkcjê kierowniczki Powiatowej Poradni Kulturalno
O�wiatowej w Kutnie. Nastêpnie pracowa³a jako referent w kutnow-
skim Wydziale Kultury. Od 1 maja 1972 roku zatrudniona zosta³a
w Powiatowym Domu Kultury, zwanym pó�niej i obecnie Kutnowski
Dom Kultury. Z t¹ instytucj¹, a wiêc z kutnowsk¹ kultur¹, zwi¹za³a
ca³e swe ¿ycie zawodowe; przepracowa³a w niej 30 lat. Prowadzi³a
sekretariat, sprawy kadrowe i zajmowa³a siê organizacj¹ imprez.
Nigdy nie pracowa³a w wyuczonym zawodzie technika w³ókiennika,
ale realizowa³a piêkne hobby � hafciarstwo. Kole¿anki i koledzy
z KDK-u pamiêtaj¹ J¹ jako osobê uczynn¹, ³agodn¹, dyskretn¹ i zawsze
u�miechniêt¹. Mimo nie³atwego, naznaczonego chorobami bliskich,
¿ycia osobistego, emanowa³a pogod¹ ducha i spokojem. Mia³a wielu
przyjació³, do koñca utrzymywa³a kontakty z osobami, z którymi
wiele lat pracowa³a. Pozostawi³a trwa³y �lad w naszej pamiêci.

Kole¿anki i Koledzy z KDK

Czytelnicy �Powiatowego ̄ ycia Kutna�, maj¹cy problemy z chodzeniem,
za naszym po�rednictwem serdecznie dziêkuj¹ dyrektorowi Kutnowskiego
Domu Kultury Rados³awowi Rojewskiemu za g³êbokie wziêcie sobie do
serca ich pró�b i zamontowanie � w tempie i�cie b³yskawicznym � barierek
pomocniczych przy schodach prowadz¹cych z parku im. R. Traugutta do
g³ównego wej�cia KDK. Równie¿ du¿e wyrazy dziêkczynne kierowane
s¹ do prezesa OSP w Komadzynie Mariana Serka i jego stra¿aków za
zamontowanie podobnych barierek, które pomog¹   �osobom sprawnym
inaczej� na szybsze dostanie siê do wnêtrza stra¿ackiej �wietlicy. Czekamy
teraz na szybki odzew dyrektora Muzeum Regionalnego, gdzie tak¿e
barierki przy wej�ciu do tej placówki s¹ wskazane!            /J.P./

SŁOWA UZNANIA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Spotkanie po 50 latach od uzyskania �wiadectwa dojrza³o�ci odby³o siê
nie bez wzruszeñ i z pewno�ci¹ dostarczy³o wszystkim niezapomnianych
wra¿eñ. Jest te¿ dowodem sta³ej wiêzi miêdzy uczniami, a ich nauczycie-
lami. Maturzystom z rocznika 1967 (klasy XIa, XIb, XIc) towarzyszy³a
ciep³a i kameralna atmosfera, a profesorom wrêczono kwiaty i od�piewa-
no sto lat. Wychowawczyni klasy XIb W³adys³awa Durmaj zosta³a szcze-
gólnie uhonorowana przez swoj¹ uczennicê El¿bietê Wasiñsk¹ (z domu
Nawrock¹) wierszem oraz ksi¹¿k¹ jej autorstwa. Za mo¿liwo�æ bycia
razem wszystkim serdecznie dziêkujemy.

50−LECIE MATURY

Poni¿ej zamieszczamy okoliczno�ciowy wiersz El¿biety Wasiñskiej pod
znamiennym tytu³em �Reminiscencje po spotkaniu�:

Lat piêædziesi¹t up³ynê³o
Od nauki w szkolnej ³awie
Dzi� maturê wspominamy
Przy herbatce, winie, kawie.

Pogaduszki, fotografie
Wnuków, mê¿a oraz dzieci
Nie do wiary jak te¿ szybko
Czas ucieka, pêdzi, leci.

Renia, Jadzia czy Halinka
Wystrojone i zadbane
Jakby czas siê ich nie ima³
U�miechniête, roze�miane.

Ania, Jola i Danusia
Z buzi¹ chyba po liftingu
Na spotkanie dzisiaj przysz³y
Prosto z bie¿ni i treningu.

Tylko Ela siedzi cicho
Patrzy, s³ucha i rozwa¿a
Zlepia w g³owie jakie� rymy
Szuka pióra, ka³amarza.

Zagubiona znów w marzeniach
Tka w swych my�lach nowe zwrotki
Patrzy w oczy kole¿ankom
I nie wierzy w ¿adne plotki

Obok siedzi nasza W³adzia
Patrzy i tak sobie my�li
Nie do wiary te wapniaki
To s¹ moi maturzy�ci?

Ich imiona w mojej g³owie
Brzmi¹ muzyk¹ z lat m³odo�ci
A wiêc�
¯yczmy sobie co najlepsze
Zdrowia, szczê�cia i mi³o�ci!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Prowadzone by³y warsztaty czerpania papieru, czy druku na tkaninie.
W �rodê, 12 lipca, w warsztatach haftu dywanowego, które prowadzi³
Wasilij Dworecki pracownik muzeum, udzia³ wziê³o 20 osób. To by³y
ciekawe zajêcia, polegaj¹ce na starym sposobie haftu na prowizorycz-
nym dywanie. Dzieci dosta³y odpowiednie materia³y, wzory, kordonki,
maj¹c za zadanie uk³adania tych wzorów na materiale poprzez wybijanie,
a nie szycie. By³o wiele pytañ do prowadz¹cego zajêcia, mo¿e niekiedy
banalnych, ale nie pozostawa³y one bez odpowiedzi. Jak siê okazuje pan
Dworecki ma nie tylko odpowiednie wiadomo�ci, ale te¿ zdolno�ci do
ich przekazywania m³odym ludziom.           /A.B./

WAKACJE W MUZEUM
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Ta inwestycja ma zbyt d³ugi okres wdra¿ania, gdy¿ historia gazoci¹gu do
Kro�niewic urodzi³a siê niemal natychmiast po wybudowaniu takiej
magistrali z £odzi przez Kutno do W³oc³awka. Jednak pierwsze, powa¿ne
spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy Kro�niewice (a tak¿e D¹browice
i Nowe Ostrowy), odby³o siê 10 pa�dziernika 2010 roku. Wówczas omó-
wiono plany budowy instalacji LNG (ang. Liquefied Natural Gas
- paliwo - gaz ziemny w postaci ciek³ej o temp. poni¿ej -162°C), jako
rozwi¹zania pomostowego oraz docelowych planów budowy gazoci¹gu
dystrybucyjnego z punktu w³¹czenia do Krajowego Systemu Przesy³owego
w okolicy Kutna. Okre�lono: plany gazyfikacji gminy; - ustalono tekst
porozumienia wstêpnego dotycz¹cego przyst¹pienia grupy kapita³owej do
koncepcji gazyfikacji. W 2012 roku grupa kapita³owa DUON przedsta-
wi³a za³o¿enia techniczne, koszty inwestycyjne oraz zasadno�æ realizacji
projektu gazyfikacji. Dalsze rozmowy, analizy, oceny i wstêpne uzgod-
nienia zajê³y wiêkszo�æ 2013 roku. Nastêpnie przeprowadzono ankiety-
zacjê na terenie Kro�niewic. Zreszt¹ trwa ona do dzi�!!! G³ównym powodem
braku realizacji gazoci¹gu by³a... zbyt ma³a liczba chêtnych przy³¹czenia
siê do gazoci¹gu. Dla ludzi trwa³a cisza� A¿ do czerwca 2017 r.!
W �rodê, 28 czerwca, podpisano umowê na dofinansowanie budowê sieci
gazowej �redniego ci�nienia Kutno - Kro�niewice.
Wcze�niej, bo 16 czerwca 2017 r., Instytut Nafty i Gazu � Pañstwowy
Instytut Badawczy podpisa³ z DUON DYSTRYBUCJA S.A. umowê na
realizacjê projektu pn.: Budowa sieci gazowej �redniego ci�nienia Kutno
- Kro�niewice wraz ze stacj¹ gazow¹. Inwestycja zostanie zrealizowane
w województwie ³ódzkim, na terenie powiatu kutnowskiego (gminy: Kro-
�niewice, Krzy¿anów, Kutno � gmina wiejska). Projekt polega na budowie
ponad 25 km gazoci¹gu �redniego ci�nienia i stacji gazowej wraz z insta-
lacj¹ AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) oraz tele-
metryczn¹. Planowany ca³kowity koszt realizacji projektu w czê�ci, któr¹
uwzglêdnia podpisana umowa, wynosi 7,2 mln z³. Warto�æ przewidzianego
dofinansowania to 4,78 mln z³. Co wiêcej! Gazownicy obiecuj¹, ¿e gazo-
ci¹g zrealizuj¹ i przy³¹cz¹ do niego pierwszych odbiorców:

JESZCZE W BIE¯¥CYM ROKU! NIE ZAPESZAÆ!
Andrzej Stelmaszewski

Grupa DUON
Spó³ka DUON Dystrybucja SA, nale¿¹ca do Grupy DUON SA, jest part-
nerem dzia³aj¹cym na terenie ca³ego kraju, która wpisa³a siê w miejscowy
rynek. Wybudowa³a  w Kro�niewicach stacjê regazyfikacji LNG na
potrzeby lokalnych dwóch du¿ych odbiorców takich jak: Lieber Sp. z o.o.
oraz Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka. Grupa
DUON prowadzi dzia³alno�æ w dwóch podstawowych obszarach: infra-
struktury i obrotu.
Dzia³alno�æ Grupy w segmencie infrastruktury realizowana jest przez spó³kê
DUON Dystrybucja SA i skupia siê na dostawach gazu ziemnego siecio-
wego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez w³asn¹ infra-
strukturê, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu
LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupê zarówno ze �róde³
krajowych jak i zagranicznych. Obecnie Grupa posiada ponad 400 km
w³asnych gazoci¹gów w 9 lokalizacjach sieciowych, przy³¹czonych do
krajowego systemu gazowego oraz 21 stacji regazyfikacji opartych o LNG
oraz instalacje w fazie budowy i projektów. Do gazoci¹gów posiadanych
przez Grupê DUON przy³¹czonych jest ponad 4000 klientów, zarówno
instytucjonalnych jak i indywidualnych. W ramach segmentu obrotu Grupa
prowadzi sprzeda¿ gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom
koñcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci
operatorów systemów przesy³owych i dystrybucyjnych. Sprzeda¿ ta
realizowana jest przez spó³kê DUON Marketing and Trading S.A. Gaz
i energia elektryczna s¹ kupowane w ramach tego segmentu na hurtowych
rynkach w Polsce i Europie (na gie³dach energii i gazu oraz w transak-
cjach OTC) oraz dostarczane do klientów indywidualnych oraz korpora-
cyjnych za pomoc¹ infrastruktury nale¿¹cej do stron trzecich. Grupa ma
w swojej ofercie tak¿e dostawy ³¹czone energii elektrycznej i gazu ziem-
nego w formule �dual fuel�.

Gazoci¹g Kutno - Kro�niewice

KONIEC WIEŃCZY DZIEŁO

Program Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych
�Odyseja Historyczna VIII� Kutno-Leszczynek 2017

Pi¹tek 21.07.2017 r.
Plac Marsza³ka J. Pi³sudskiego, Kutno - wystawa sprzêtu
wojskowego, samochody, pojazdy ciê¿kie, mini dioramy,
prezentacje grup (wstêp wolny)
16:00 Oficjalne otwarcie VIII Zlotu GRH Odyseja Histo-
ryczna i powitanie go�ci oraz uczestników zlotu.
16:15 Szermierka s³u¿b mundurowych II Rzeczypospolitej.
16:30 Prezentacja rycerzy Zakonu Naj�wiêtszej Maryi Panny.
17:00 Pokaz artyleryjski szwedzkiego, najemnego regimentu
artylerii cudzoziemskiej z XVI-XVII wieku.
17:30 Prezentacja i pokaz pojazdów: czo³g czeski LT 38
wersji A oraz niemiecki samochód pancerny SdKfz 222.
18:00 Widowisko historyczne �OOSTERBEEK 1944�.

Stadion Miejski przy ul. Oziêb³owskiego Kutno (wstêp wolny)
20:00 Polska vs Niemcy � mecz retro

Leszczynek, gmina Kutno
Dzieci do lat 12 - wstêp wolny. Bilet w formie opaski � 6 z³
od osoby (wa¿ny przez jeden dzieñ). Zerwana opaska traci
wa¿no�æ! Kasa czynna do godz. 20.30. Teren zlotu otwarty
dla zwiedzaj¹cych do zakoñczenia koncertu.
20:30 Koncerty zespo³ów: SOBOTA, THE KING�S
FRIENDS.

Sobota 22.07.2017 r.
Leszczynek, gmina Kutno
Dzieci do lat 12 - wstêp wolny. Bilet w formie opaski � 6 z³
od osoby (wa¿ny przez jeden dzieñ). Zerwana opaska traci
wa¿no�æ! Kasa czynna do godz. 21.30. Teren zlotu otwarty
dla zwiedzaj¹cych do zakoñczenia koncertu.
Kuchnia polowa, grill, stoiska militarne, wystawa sprzêtu,
prezentacje grup, gry i zabawy dla publiczno�ci, strzelnica.
10:00 Otwarcie VIII Zlotu GRH Odyseja Historyczna.
10:00�15:00 �redniowieczne pokazy rzemios³a, kuchnia
�redniowieczna, gry i zabawy przy dioramach.
11:00 Pokaz dynamiczny pojazdów.
11:30 Pokaz szermierki na bagnety.
12:00 Turniej indywidualny wojów.
13:00 Prezentacja rycerzy Zakonu Naj�wiêtszej Maryi Panny.
13:30 Konny turniej rycerski � kruszenie kopii.
14:00 Inscenizacja historyczna: Wrzesieñ 1939.
15:00 Inscenizacja historyczna: Cedynia 972.
16:00 Artyleria na prze³omie wieków � pokaz artyleryjski.
17:00 Pokaz dynamiczny pojazdów.
17:30 Wielka wojna.
18:30 Moda na prze³omie wieków.
19:00 Inscenizacja historyczna: Bitwy staro¿ytnego Rzymu.
20:00 Inscenizacja historyczna: Bitwa o wzgórza Seelow.
21:00 ODYSEJA KOSMICZNA.
21:00 Koncerty zespo³ów: POGO DA, IRON MAIDNEM
oraz BOOGIE BOYS.
UWAGA! W sobotê bêdzie mo¿liwo�æ skorzystania z dar-
mowego transportu autobusem. Odjazd do Leszczynka
z przystanku w Kutnie przy ul. Barlickiego o godz. 18:00,
powrót do Kutna z przystanku w Leszczynku o godz. 23:00.

Niedziela 23.07.2017 r.
Leszczynek, gmina Kutno
Dzieci do lat 12 - wstêp wolny. Bilet w formie opaski - 6 z³
od osoby (wa¿ny przez jeden dzieñ). Zerwana opaska traci
wa¿no�æ!
10:00 Otwarcie terenu dla zwiedzaj¹cych.
10:00 Msza �wiêta � polowa.
11:30 Krzy¿acy na ziemiach Polskich.
12:00 Konny turniej rycerski � kruszenie kopii.
13:00 Turniej wojów � bitwy o mosty.
14:00 Pokaz dynamiczny pojazdów.
15:00 Oficjalne zakoñczenie VIII Zlotu Odyseja Historyczna.
Rozdanie nagród.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwa³a komisja sêdziowska powo-
³ana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, której przewodniczy³
kpt. Robert Przybyszewski. Po podsumowaniu punktów zdobytych przez
poszczególne OSP ustalono nastêpuj¹c¹ kolejno�æ miejsc: I miejsce zajê³a OSP
z D³ugo³êki wyprzedzaj¹c ochotników z Klonowca Starego, Przyzorza, Muchnic
Nowych i �Hodowli Ro�lin� Strzelce. W�ród dru¿yn kobiecych najlepsze
okaza³y siê druhny z OSP w D³ugo³êce, a kolejne miejsca zajê³y ochotniczki
z Przyzorza i Siemianowa. W kategorii M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych
zwyciê¿yli m³odzi ochotnicy z Przyzorza przed swoimi rówie�nikami z Siemia-
nowa i Muchnic Nowych. Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wrêcza³
wójt gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z przewodnicz¹cym Rady
Gminy Strzelce Stanis³awem Kruglakiem, prezesem Zarz¹du Oddzia³u Gmin-
nego ZOSP RP w Strzelcach Marianem Adamusiakiem, komendantem gminnym
Zwi¹zku OSP RP Grzegorzem Pasiewiczem oraz Honorowym Komendantem
Gminnym Zwi¹zku OSP RP w Strzelcach Janem Wójcikowskim. Organizato-
rem tych udanych zawodów by³ Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP
w Strzelcach, a fundatorem wszystkich nagród dla najlepszych dru¿yn by³ wójt
gminy.

GMINNE ZAWODY

Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê w�ród dzieci spotkania wakacyjne
w czytelni Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kutnie. Dzieci przychodz¹
z ró¿nych szkó³, ale nie stanowi to przeszkody we wspólnych zabawach
czy konkursach. Zajêcia zwi¹zane s¹ oczywi�cie z ksi¹¿k¹. Dzieci pre-
zentuj¹ przed kole¿ankami i kolegami te ksi¹¿ki, które przeczyta³y i s¹
przez nich lubiane. W ten sposób takie ksi¹¿ki trafiaj¹ do r¹k m³odych
czytelników i przekazywane dalej z propozycj¹ ich przeczytania. Jak
zaznaczy³a prowadz¹ca te spotkanie Sylwia Fr¹tczak � kierownik
Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y, ich uczestnikami s¹ dzieci powy¿ej lat
sze�ciu. Ju¿ wkrótce, bo w dniach od 24 lipca do 4 sierpnia, prowadzone
bêdzie spotkanie pod nazw¹ �Poczytajki, pomagajki� o ksi¹¿kach, które
zachêca³yby do pracy nad sob¹, natomiast w dniach od 7 sierpnia do 18
sierpnia bêd¹ zajêcia o ksi¹¿kach, z którymi mo¿na siê po�miaæ.       /A.B./

WAKACJE W BIBLIOTECE

Dyrektor
Kutnowskiego Domu Kultury

ul. ¯ó³kiewskiego 4, 99-302 Kutno

og³asza nabór
na wolne stanowisko

GŁÓWNY
KSIĘGOWY

Forma zatrudnienia:
umowa o pracê w wymiarze 1/1 etatu

  Wiêcej informacji na stronie: www.kdk.net.pl

Laureatami tegorocznego Turnieju Tenisa Sto³owego im. Henryka Leszczyñskiego
zostali: w I  kategorii wiekowej od 5-17 lat: I miejsce Damian Szymczak, II miejsce
Patryk Tomczak, III miejsce Bart³omiej Leszczyñski; w II kategorii wiekowej od 18 lat:
I miejsce  Andrzej Popielarczyk z Kutna, II miejsce S³awomir Leszczyñski z Kutna,
III miejsce  Piotr Zachmac. Nagrody  ufundowa³o GCKSiR w Kro�niewicach. To
by³a ostatnia impreza poprowadzona przez Jolantê Zagajewsk¹ instruktora GCKiR
w Kro�niewicach w ulubionej przez ni¹  �Andersówce�. J. Zagajewska by³a orê-
downikiem �Andersówki� i popularyzatork¹ wiedzy o generale - zwyciêskiego wodza
spod Monte Cassino pochodz¹cego z Kro�niewic. Prowadzi³a tak¿e dwie grupy
teatralne �Na przekór� i �Na wspak� oraz by³a menad¿erk¹ kapeli Kro�niewiacy.

NA SPORTOWO
Kro�niewicka �Andersówka� s³ynie nie tylko jako miejsce urodzin gen. W. Andersa.
W obiekcie organizowane s¹ równie¿ imprezy o charakterze patriotycznym, kultu-
ralnym i rekreacyjnym. W sobotê, 17 czerwca, spotkali siê mi³o�nicy ping-ponga,
aby wzi¹æ udzia³ w Turnieju Tenisa Sto³owego im. Henryka Leszczyñskiego - wspa-
nia³ego tenisisty i mieszkañca osiedla im. gen. W. Andersa. Gospodarzem turnieju
by³a Jolanta Zagajewska instruktor GCKSiR w Kro�niewicach. To z jej inicjatywy
zorganizowano turniej po�wiêcony Henrykowi Leszczyñskiemu. W czerwcowych
zmaganiach wziêli udzia³ miêdzy innymi syn i wnuk pana Henryka, a w�ród osób
kibicuj¹cych znalaz³a siê pani Maria � mama i babcia tenisistów. Rodzina pana
Leszczyñskiego równie¿ �wietnie gra w tenisa, o czym �wiadcz¹ poni¿sze wyniki.
Sêdziowali: Andrzej P³ócienniczak oraz Janusz Jêdrzejczak.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

5 sierpnia 2017 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

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

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

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Z wykszta³cenia anglista, z zawodu t³umacz, pó�niej dziennikarz, a obecnie
copywriter. �2049� (282 strony) jest publikacj¹ dostêpn¹ w ksiêgarni
internetowej zaczytani.pl, a jej wydawc¹ jest Novae Res, które jest part-
nerem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. O swoim
dziele Rafa³ Cichowski pisze: �Wyobra� sobie, ¿e ju¿ nigdy nie musisz
siê martwiæ o pieni¹dze. Twoja praca jest czyst¹ przyjemno�ci¹, a twoje
¿ycie niekoñcz¹cym siê pasmem sukcesów. Mieszkasz w najwiêkszym,
najbardziej zaawansowanym technicznie mie�cie na �wiecie, kilometr nad
ziemi¹, sk¹d rozci¹ga siê zapieraj¹cy dech w piersiach widok na wszyst-
kich tych nieszczê�ników daleko w dole, którzy musz¹ braæ kredyty i staæ
w korkach. Wyobra� sobie, ¿e za chwilê do nich do³¹czysz�. Bohater ksi¹¿ki
Robert Welkin (29 lat) mieszka w mie�cie � planecie Ketrze, gdzie
zamieszkuje 17 milionów ludzi na powierzchni 1350 kilometrów kwa-
dratowych. Zabudowa Ketry, sk³ada³a siê z 36 wie¿ o zró¿nicowanej
wysoko�ci, z których najwy¿sze przekraczaj¹ 1200 metrów. Robert Welkin
nie jest przygotowany na to, co czeka go poza murami Ketry. Ca³e ¿ycie
spêdzone w kokonie perfekcyjnie zorganizowanego systemu nie pozwoli³o
mu wyrobiæ w sobie instynktu przetrwania. Ale nie zamierza siê poddawaæ.
Wspierany przez przydzielon¹ z urzêdu psychoterapeutkê podejmie próbê
uporz¹dkowania swojego ¿ycia� i zrobi to w najgorszy z mo¿liwych spo-
sobów. Rafa³ Cichowski, mimo ¿e mieszka w Warszawie, czêsto bywa
w Kutnie. Ma spotkania autorskie (w jego dorobku jest powie�æ �Py³ Ziemi�,
a obecnie pracuje nad publikacj¹ o latach m³odo�ci spêdzonych w Kutnie).
Ostatnio go�ci³ w kutnowskiej Ksi¹¿nicy w ramach �Dni Fantastyki�.
W Kutnie mieszkaj¹ jego rodzice � Ewa i Andrzej Cichowscy, bardzo
aktywni spo³ecznie w ¿yciu Miasta, a rodzony brat Kacper uczêszcza do
popularnego �D¹browszczaka� i z sukcesami miêdzynarodowymi gra
w baseball. Rafa³ Cichowski dedykuj¹c Mi swoj¹ ksi¹¿kê �2049� ¿yczy³
wielu niezapomnianych przygód w mie�cie przysz³o�ci. Dziêkujê!

Jerzy Papiewski

Rafa³ Cichowski

PISARZ Z KUTNA
�2049� - to tytu³ ksi¹¿ki naszego
rodaka, o której krytycy mówi¹ i pisz¹,
¿e jest to inteligentna i oryginalnie
napisana proza, która bawi siê kon-
wencjami i porusza powa¿ne tematy
unikaj¹c przy tym patosu i moraliza-
torstwa. To �wiat absurdalnych reality
shows, wirtualnych celebrytów, taniej
rozrywki i jeszcze wiêkszych podzia-
³ów spo³ecznych, w których zapewne
odnajdujemy siê szybciej ni¿ sugeruje
to autor powie�ci science fiction.
Rafa³ Cichowski, urodzony w 1984
roku w Kutnie; chodzi³ do Przedszkola
Kolejowego, do Szko³y Podstawowej
nr 7 i do II Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego im. Jana Kasprowicza. Jest
absolwentem Uniwersytetu Warszaw-
skiego Wydzia³ Filologii Angielskiej.

Ich organizatorem by³a Miejska i Powia-
towa Biblioteka Publiczna imienia
Stefana ̄ eromskiego w naszym mie-
�cie. Przez trzy dni dominowa³
w Ksi¹¿nicy bogaty program przepe³-
niony autorskimi spotkaniami, warsz-
tatami malarskimi, turniejami gier
planszowych z nagrodami, konkursem
na opowiadanie. Go�æmi Kutnow-
skich Dni Fantastyki byli m.in.: Ewa
Bia³o³êcka, Krystian Nehrebecki,
Adrian Gruszczyñski, Natalia Lemann,
Dominik Janiszewski, Dominik Bor-
kowski, Andrzej Ziemiañski, Maciej
Walczak. W ramach imprezy towa-
rzysz¹cej czynna by³a wystawa rze�b
w klimacie postapo, graffiti na �cianie
budynku Biblioteki oraz pokaz dru-
¿yny wikingów � �Koz³y Thora� �
grupa rekonstrukcyjna.         /J.P./

KUTNOWSKIE DNI FANTASTYKI

Przy ko�ció³ku na rynku truskawki i czere�nie
Lato s³oñcem rozgrzane pojawi³o siê wcze�nie.
Dziewczyny jak motyle pomiêdzy straganami
Fruwaj¹ zwabione owoców zapachami.
Zmêczony czas przysiad³ na straganie z zabawkami
Odpoczywa zachwycony lata kolorami.
Przy ko�ció³ku na rynku, tak jak przed wiekami
Lato siê przystroi³o w kolczyki z czere�niami.

Marianna Olejniczak

Ze sztambucha

KOLCZYKI Z CZEREŚNI

Kultury w G¹binie. Na p³ycie jest 8 utworów o ró¿norodnej tre�ci tema-
tycznej (czas ich s³uchania ponad 30 minut). �piewaj¹: Joanna Domaga³a,
Andrzej Sodulski, Maciej Klimarczyk, Maciej Domaga³a; akompaniuj¹:
Jaros³aw Domaga³a � fortepian i aran¿acja, Maciej Ka³amucki � akordeon,
gitara, Filip Marciniak � skrzypce, Marcin Wo�niak � saksofon sopranowy,
Mariusz Hejnicki � gitara oraz £ukasz Tomczak � perkusja i gitara basowa.
P³yta �W drodze� powsta³a dziêki wsparciu finansowemu prezydenta
miasta Kutna.            /J.P./

Staraniem Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjació³ II Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
ukaza³a siê p³yta pod wy¿ej wymienio-
nym tytu³em. Autork¹ s³ów jest d³ugo-
letnia nauczycielka jêzyka polskiego
w �Kasprowiczu� i uznana poetka
Czes³awa Politañska, a muzykê skom-
ponowa³ Jej uczeñ z �Kasprowicza�
Jaros³aw Domaga³a. Nagrania dokonano
w studiu Miejsko Gminnego O�rodka

W czwartek, 6 lipca, w Muzeum Regionalnym w Kutnie odby³ siê wernisa¿
wystawy �Art déco. Sztuka lat miêdzywojennych ze zbiorów Muzeum
Mazowieckiego w P³ocku�. Wystawê otworzy³ dyrektor Muzeum Regio-
nalnego w Kutnie Grzegorz Skrzynecki wraz z dyrektorem Muzeum
Mazowieckiego w P³ocku Leonardem Sobierajem. O ekspozycji opowiedzia³a
jej autorka Anna Dylicka z p³ockiego muzeum. Zwróci³a uwagê go�ci
wernisa¿u na najbardziej interesuj¹ce eksponaty, m.in. dwa portrety prof.
Jana Bystronia, autorstwa Witkacego i Zbigniewa Pronaszko oraz talerze
dekoracyjne ze s³ynnego cyklu �Tañce polskie� Zofii Stryjeñskiej, wypro-
dukowane przez Fabrykê Porcelany w Æmielowie. Na wystawie podziwiaæ
mo¿na równie¿ wysokiej klasy meble, dope³nione zbiorami rzemios³a
artystycznego: szk³a, ceramiki, metalu, tkaniny, bi¿uterii i stroju z jego
akcesoriami. Mieszkañcy Kutna otrzymali równie¿ zaproszenie do nowo
powstaj¹cego budynku Muzeum Mazowieckiego w P³ocku, w którym za
rok lub dwa lata mo¿na bêdzie ogl¹daæ kolekcjê sztuki Art déco.

SZTUKA  ART DÉCO

W DRODZE
Ju¿ po raz dziesi¹ty Galeria Szyb Wilson w Katowicach go�ci Art Naif
Festiwal. Podczas letnich miesiêcy trwania imprezy w Szybie Wilson gro-
madz¹ siê m³odsi i starsi wielbiciele tej barwnej i radosnej sztuki. Dzie³a
artystów naiwnych maj¹ bowiem szczególn¹ si³ê oczarowywania � po-
zwalaj¹ zanurzyæ siê w �wiecie marzeñ i snów, nasuwaj¹ na my�l mi³e
wspomnienia, b³ogie chwile. W³a�nie dziêki tej magii sztuka naiwna jest
tak powszechnie lubiana. Tworz¹cy j¹ arty�ci pochodz¹ czêsto z odle-
g³ych od siebie stron �wiata, reprezentuj¹ ró¿ne kultury, ale ich naiwny,
wrêcz dzieciêcy sposób obrazowania rzeczywisto�ci jest podobny. Mo¿na
obejrzeæ  malarstwo z ca³ego �wiata, fantastyczn¹ polsk¹ i francusk¹ rze�bê
oraz ceramikê. Od 9 czerwca Galeria Szyb Wilson znów wype³ni³ siê
kolorow¹, optymistyczn¹ i radosn¹ twórczo�ci¹ artystów otwartego serca.
Jubileuszowa edycja Art Naif Festiwalu trwa od 9 czerwca do 18 sierpnia
2017 roku. Motywem przewodnim X Art Naif Festiwalu jest FRANCJA
- kolebka sztuki naiwnej. Nie zabraknie oczywi�cie sta³ych punktów pro-
gramu: pokazów filmów afrykañskich w ramach AfryKamery czy spotkania
w Nikiszowcu na ArtJarmarku. Planowane s¹ tak¿e wystawy towarzysz¹ce
w partnerskich muzeach i galeriach. W�ród tych artystów prezentuj¹cych
swoj¹ twórczo�æ jest sze�ciu rze�biarzy � cz³onków Towarzystwa Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej: Józef Stañczyk, S³awomir Suchodolski, Dorota
Stanicka, Zbigniew Suchiñski, Andrzej Wojtczak i Magdalena Wojtczak
oraz metaloplastyk Jan Wasiak. Kutnowscy rze�biarze od kilku ju¿ lat s¹
zapraszani na  ArtNaif Festiwal. Jest to du¿e wyró¿nienie, gdy¿ ranga
festiwalu jest bardzo wysoka nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Gratulu-
jemy i ¿yczymy jeszcze wielu sukcesów w Waszej pasjonuj¹cej rze�biar-
skiej twórczo�ci!
Art Naif Festiwal powsta³ po to, by rado�æ p³yn¹c¹ ze sztuki naiwnej mog³o
co roku odkrywaæ coraz wiêcej osób. Zapraszamy do tego �wiata; kto raz
tam wjedzie, nie bêdzie chcia³ wracaæ!

Wykorzystano informacje ze strony  http://www.artnaiffestiwal.pl

X Art Naif Festiwal

SZTUKA NIEWINNEGO
SPOJRZENIA

29 lipca rozpocznie siê VIII Letni Festiwal Muzyczny. I to jak! Od razu
koncertem o godzinie 19.00 trzech sopranów Belle Voci. Na placu
Pi³sudskiego, jak zwykle, artystom s³u¿yæ bêdzie mini estrada-balkon
Muzeum Regionalnego (w razie niepogody koncert odbêdzie siê o godzinie
19.15 w CTMiT). Nie do�æ tego, dzieñ pó�niej - 30 lipca o godzinie 19.00
w ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca w Kutnie, odbêdzie siê koncert A. Scarlati
Saga. Bêdzie to zapewne du¿e wydarzenie kulturalne w naszym mie�cie.

NIE TYLKO DLA MELOMANÓW!

Ju¿ po raz ósmy nasze miasto by³o organizatorem Ogólnopolskiego Kon-
kursu FireShow. Przez dwa dni - w pó�nych godzinach popo³udniowych
� ¿y³ nim plac Marsza³ka Pi³sudskiego. Ta udana impreza rozpoczê³a siê
parad¹ kuglarzy, którzy wystartowali z placu Wolno�ci. Podoba³ siê spektakl
Teatru Akt �In blue�. By³y te¿ Warsztaty Kuglarskie dla dzieci prowadzone
przez Teatr na Walizkach � �Têczow¹� Fabrykê Zabawy. Zaciekawienie
budzi³y: Wêdrowny Teatr Lalek Ma³e Mi z przedstawieniem �Tuwim Julek
� Para buch�, frazy w ruch� oraz widowisko uliczne �Satyriada�. Aplauz
nale¿a³ siê równie¿ koncertuj¹cym zespo³om: �Radio Slam�, �Benjaming�s
Clan� i pokazu �Los Fuegos�. Triumfatorami tegorocznego Fireproof
zostali: formacja �Los Fuegos� i £ukasz �Bu³a� S³abkowski.           /J.P./

FESTIWAL OGNIA

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza do udzia³u w konkur-
sach zwi¹zanych z epok¹ sask¹.
Dzieci i m³odzie¿ w wieku 7-13 lat mog¹ spróbowaæ swoich si³
jako nadworni malarze i stworzyæ �Portret Królowej� (Marii
Józefy). Ich wolno�æ twórcza nie bêdzie w ¿aden sposób ogra-
niczana: format i technika wykonania pracy s¹ dowolne. Dla
m³odzie¿y od 14 roku ¿ycia i doros³ych Muzeum przygotowa³o
dwa konkursy. �Saski mem� zachêca do kreatywnego my�le-
nia i stworzenia memu z wykorzystaniem wizerunku króla
Augusta III. W ramach drugiego konkursu �Czasy saskie�
nale¿y przygotowaæ prezentacjê lub film na temat czasów
saskich.
Termin zg³aszania prac konkursowych up³ywa 31 lipca br.
Rozstrzygniêcie konkursów nast¹pi 5 sierpnia podczas Festy-
nu Saskiego. Regulaminy konkursów s¹ dostêpne na stronie:
www.muzeumkutno.com.
Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody.

UWAGA KONKURS
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

� ten nie mo¿e wiedzieæ, czym ¿y³o Kutno w ostatnim miesi¹cu pierw-
szego pó³rocza 2017. Tylko zdawkowo kutnianie odnie�li siê do realizacji
odnogi gazoci¹gu £ód� � W³oc³awek, tym razem do Kro�niewic. A historia
tej inwestycji trwa ju¿, a¿ siê wierzyæ nie chce, ju¿ 20 (dwadzie�cia) lat!!!
Przy okazji stwarza to mo¿liwo�æ dostawy gazu ziemnego do gminy Kutno,
Nowych Ostrów czy D¹browic. Wiêksza sensacja wybuch³a po og³oszeniu
informacji, ¿e Bank PKO BP �przenosi siê� do budynku po by³ym PZU,
przy ulicy 29 Listopada 10. Obiekt sta³ i straszy³ ju¿ kilka lat, a¿ go w tym
roku kupi³ prywatny w³a�ciciel. To ju¿ by³o, samo w sobie, interesuj¹ce
(tak samo jak plany nowego w³a�ciciela, który nawet rozwa¿a³ zburzenie
dotychczasowego budynku i pobudowanie od nowa apartamentowca
z lokalami us³ugowymi w parterze). Tym bardziej zdumienie, ¿e teraz ma
siê wynie�æ najwiêkszy w Kutnie � bank. Spowodowa³o to zarazem dalsze
spekulacje! Co bêdzie siê mie�ci³o w aktualnym jeszcze budynku PKO BP,
przy placu Wolno�ci. Po¿yjemy, zobaczymy� Za du¿¹ sensacjê uznano
wypadek w ostatnio oddanym obiekcie Galerii BIS (Prima Park), przy
ul. Grunwaldzkiej, gdzie na rodzinn¹ trójkê... spad³ kawa³ek sufitu. Znowu
�w temacie� rozwinê³y siê dyskusje o stanie polskiego budownictwa. Niby
wszystko w porz¹dku, ale przez zanik szkolnictwa zawodowego, coraz
bardziej ta bran¿a nie ma dop³ywu �wie¿ych � FACHOWCÓW. Tego jeszcze
w Kutnie nie by³o! W lipcu kutnowskie bloki na osiedlu tzw. XX-lecia
PRL odwiedzi³ niby-kominiarz. Zbiera³ datki z okazji Huberta, czyli
patrona stra¿aków!!! Ludzie dawali z³otówki (i nie tylko), chocia¿by za
sam fakt � dziwol¹g, jak te¿ i okres tego ¿ebractwa. Uff! Czego to ludzie
nie wymy�l¹!? Tak¿e kutnowiacy, bo tak¹ nazwê uznajemy, mimo ¿e trochê
odmienne podej�cie przedstawi³ sam profesor Jerzy Bralczyk na spotkaniu
9 czerwca, godzina 18.00, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
imienia Stefana ¯eromskiego w Kutnie.
Jak twierdzi³ mój znajomy kolega � dyrektor, ju¿ nie¿yj¹cy: �Polska spe³ni
wymogi reformy, gdy dobrze zreorganizuje � KOLEJ. Jest jak jest! A nawet
gorzej ni¿ by³o! Przyk³ad z kutnowskiej �³¹czki�. Od dwóch lat media,
w tym i my, �tr¹bimy� o remoncie podziemnych przej�æ kutnowskiego
dworca. Remont trwa, bez zabezpieczenia bezpiecznego przej�cia na...
perony! Ot i na dzisiaj � WSZYSTKO.            Andrzej Stelmaszewski

Ju¿ minê³o pó³rocze, wiêc za parê dni - jak bêd¹ s³oneczne - powinny odbywaæ
siê zbiory rzepaku, a po nich ju¿ prawdziwe ¿niwa. Truskawka siê uda³a, malina,
borówka i czere�nia te¿. Oczywi�cie cenowo. Ju¿ pojawi³y siê po deszczach
grzyby. Nie tylko kurki, ale i podgrzybki. S¹ nawet prawdziwki. Trzeba umieæ
je zbieraæ. Tak jak babka Stasia, która dostraczy³a mi ze 300 tych grzybków.
Same ma³e, trochê �rednich. W sam raz na marynowanie. Masz babo placek!
Czy faktycznie minister Jurgiel nadaje siê jedynie  do odstrza³u!? Tak przynaj-
mniej wynika z wniosku Polskiego Stronnictwa Ludowego o odwo³anie tego
cz³onka rz¹du, któremu zarzuca siê: opó�nienie dop³at dla rolników i ustawy
o ubezpieczeniach rolniczych, chaos w organizacjach rolniczych i bezradno�æ
wobec epidemii afrykañskiego pomoru �wiñ. Masz babo placek! Chocia¿ na
s³awetnym spotkaniu Prawa i Sprawiedliwo�ci w Przysusze o rolnictwie � by³o
niewiele� Czy naprawdê jego dzia³acze licz¹ na to, ¿e rolnicy zapomn¹ obiet-
nice przedwyborcze. Ot, chocia¿by o podwojeniu op³at unijnych, czy podwy¿-
szenie minimalnych cen gwarantowanych na produkty rolne. Za to podniesiono
rolnikom wiek emerytalny! I to a¿ o piêæ lat � Czy tego nie wezm¹ rolnicy
pod uwagê przy kolejnych wyborach... Masz babo placek! Jak i tego co �wyrabia�
z Puszcz¹ Bia³owiesk¹ i w ogóle drzewostanem. Do�æ stwierdziæ, ¿e wed³ug
fachowców ju¿ �pod nó¿ posz³o� a¿ trzy (!) miliony drzew. Uff! Tak to nawet
¿aden okupant siê nie zachowywa³� Masz babo placek!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W�ród nich byli przede wszystkim dzia³acze i sympatycy lokalnych struktur
Prawa i Sprawiedliwo�ci wraz z pe³nomocnikiem Konradem K³opotowskim.
W sumie ponad 50 osób. W czwartek rano wyruszyli�my autokarem do
stolicy, by na placu Krasiñskich na ¿ywo wys³uchaæ przemówienia Donalda
Trumpa. Wszyscy byli pod wra¿eniem s³ów prezydenta USA, który bardzo
ciep³o wypowiada³ siê o Polsce. Powiedzia³, ¿e to kraj bohaterów i Ame-
ryka kocha Polskê, co daje nadziejê na przysz³o�æ i obietnicê wsparcia.
Donald Trump wiele mówi³ o uznaniu dla waleczno�ci i niez³omno�ci
Polaków, o naszej historii, nawi¹zuj¹c równie¿ do art. 5 Traktatu Pó³noc-
noatlantyckiego dotycz¹cego obrony wzajemnej.
To by³o niesamowite prze¿ycie zobaczyæ na w³asne oczy prezydenta
najwiêkszego na �wiecie mocarstwa. Przemówienie by³o wspania³e!
Odwo³ywa³o siê do wyznawanych przez nas warto�ci i do naszej historii.
Poczuli�my dumê z tego, ¿e jeste�my Polakami � powiedzia³ radny Rady
Powiatu w Kutnie i pe³nomocnik PiS Konrad K³opotowski. S³owa
wyg³oszone zosta³y w szczególnym miejscu, bo przy pomniku Powstania
Warszawskiego na pl. Krasiñskich, co �wiadczy o wielkim szacunku
prezydenta Stanów Zjednoczonych dla naszego kraju � podkre�li³ K. K³o-
potowski. Przedstawiciele powiatu kutnowskiego, którzy byli w Warszawie
podkre�lili, ¿e w spotkaniu wziê³o udzia³ mnóstwo ludzi, zw³aszcza
m³odych. Wszystko przebiega³o spokojnie, za� atmosfera by³a bardzo
pozytywna.

DWUGŁOS ZE SPOTKANIA
Z DONALDEM TRUMPEM

Wielk¹ atrakcj¹ dla uczestników wyjazdu by³ udzia³ w polsko-amerykañ-
skim Pikniku Patriotycznym, który, po wiecu z udzia³em prezydenta Trumpa,
zosta³ zorganizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na b³oniach
Stadionu Narodowego. Mogli�my zobaczyæ amerykañski sprzêt bojowy,

W czwartek, 6 lipca,  na zaproszenie pos³a na Sejm RP Tadeusza Wo�niaka
do Warszawy przyjecha³o oko³o 100 osób. Zorganizowa³ on bezp³atny
przejazd autokarem dla mieszkañców powiatu kutnowskiego. Wyjazd ten
by³ zwi¹zany z wizyt¹ w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki
Donalda J. Trumpa, który przyjecha³ na zaproszenie prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Od rana prezydent USA uczestniczy³
w szczycie przywódców pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej (Trójmorze)
oraz rozmawia³ w cztery oczy z prezydentem Polski. Nastêpnie prezydent
Trump o godzinie 13:00 na pl. Krasiñskich w Warszawie mia³ pierwsze
publiczne wyst¹pienie w Europie. W swoim przemówieniu potwierdzi³
zapewnienie o gwarancji bezpieczeñstwa w ramach NATO, pomocy
w uniezale¿nieniu siê w dostawach gazu oraz sprzeda¿y systemu obrony
powietrznej i przeciwrakietowej. Jednocze�nie to przemówienie by³o
ogromn¹ lekcj¹ historii Polski dla ca³ego �wiata oraz pochwa³¹ za nasze
zaanga¿owanie w obronê zachodniego systemu warto�ci takich jak Bóg,
rodzina, wolno�æ i ojczyzna. Powiedzia³ tak¿e: �Dziêki, Polsko, za to, ¿e
dla innych krajów cz³onkowskich NATO stanowisz wzór do na�ladowania�.
Kutnianie mieli okazje wys³uchaæ tego historycznego przemówienia na
¿ywo. Nastêpnie wszyscy przemie�cili siê na b³onia stadionu PGE Naro-
dowy, gdzie odbywa³ siê zorganizowany przez ministra obrony narodowej
Antoniego Macierewicza wojskowy piknik. W programie pikniku by³o
m.in. prezentacja wyposa¿enia i uzbrojenia Wojska Polskiego, pokazy si³
specjalnych oraz grup rekonstrukcyjnych. Mo¿na by³o tak¿e spróbowaæ
wojskowej grochówki i wzi¹æ udzia³ w ró¿nych zawodach i konkursach.

Felieton Bywalca

Z innych szpalt
Abp Henryk Muszyñski, prymas Polski senior � Pos³ugiwanie siê w czasie
miesiêcznic symbolami i znakami religijnymi ma charakter czysto instru-
mentalny.             Tygodnik Powszechny
� Warszawa ma 1.753.988 mieszkañców (oficjalnie) plus oko³o 230.000
bez zameldowania. 1 073 156 to rodowici warszawiacy.
� Ponad 500 ksiêgarni uby³o w 2016 r. (�) Czytanie to dla wiêkszo�ci
Polaków zajêcie, na które nie maj¹ ochoty. Coraz g³upsi i coraz ³atwiejsi
do manipulowania przez polityków i brukowce.

Przegl¹d nr 27 (913) z 3-9.07.2017 r., s. 3, 6
- Spada liczba nietrze�wych kierowców zatrzymanych przez policjê.
W ci¹gu sze�ciu lat zmala³a o 60%, ze 142 tys. osób zatrzymanych
w 2010 r. do 60 tys. w 2016 r. Najwiêcej pijanych kierowców zatrzymuje
policja na Mazowszu, �l¹sku i w Wielkopolsce.
- 74% Polaków spêdzi urlop w kraju, bo takie wakacje s¹ tañsze. Wyj¹t-
kiem s¹ kurorty nad morzem i na Mazurach. Najczê�ciej odwiedzane miej-
scowo�ci to: Szklarska Porêbach, �wieradów-Zdrój, Jaros³awiec, Zakopane
i Bia³ka Tatrzañska.
- Wiêcej ni¿ 59.200 dzieci urodzi³y Polki za granic¹ w 2016 roku, z czego
ponad 22.900 w Anglii i Walii.
- 1.416 mln z³ przekaza³ rz¹d w 2016 r. jako dotacje dla prywatnych firm
zarz¹dzaj¹cych autostradami A1 i A2. Z³oty interes. Ale suwerena o ten
biznes PiS jako� nie pyta.
- Po 1990 r. przyjecha³o do Polski ponad 125 tys. cudzoziemców, którzy
uciekli przed prze�ladowaniami i wojnami. Na sta³e pozosta³o jednak
tylko ok. 3,5 tys. osób.
- Ponad 46% po³¹czeñ z numerami alarmowymi 112, 997, 998 i 999 by³o
zg³oszeniami fa³szywymi b¹d� nieuzasadnionymi.
- W zesz³ym roku znacznie wzros³a przestêpczo�æ w blokowiskach. £¹cznie
pope³niono w nich 28,7 tys. przestêpstw, o prawie 6 tys. wiêcej ni¿ w 2015 r.
Prof. Wojciech Sadurski o Trumpie i Dudzie: Trump jest politycznym
chodz¹cym trupem, a Duda urzêdnikiem bez znaczenia, totalnie bezwol-
nym. Przegl¹d nr 28 (914) z 10-16.07.2017 s. 6 i 63

taki jak: Rosomaki, Leopardy, czo³g �redni M4A1 Grizzly, czy wyposa-
¿enie pilota F-16. Podziwiali�my te¿ nowoczesne uzbrojenie i sprzêt
zaprezentowany przez Polsk¹ Grupê Zbrojeniow¹ � powiedzia³ radny
K³opotowski.

W³adza posz³a na ca³o�æ i uzna³a, ¿e mo¿na siêgn¹æ do kieszeni obywateli wpro-
wadzaj¹c now¹ op³atê paliwow¹ w wysoko�ci 25 groszy do 1 litra paliwa. Ponad
rok temu w³adza zapowiada³a, ¿e ¿adnych dop³at nie bêdzie, ale dzisiaj grupa
pos³ów koalicji rz¹dowej zg³osi³a projekt stosownej ustawy. ¯eby by³o szybciej
to mamy do czynienia z inicjatyw¹ poselsk¹, bowiem projekty rz¹dowe wyma-
gaj¹ szerokich konsultacji spo³ecznych, a projekt poselski niestety, ju¿ nie ma
takiego wymogu. Nie po raz pierwszy, wbrew wcze�niejszym zapowiedziom,
³apka fiskusa ma siêgn¹æ do kieszeni obywateli. Trudno zrozumieæ argumenty
polityków obozu w³adzy. Argumenty, ¿e z tej op³aty powstanie Fundusz Dróg
Samorz¹dowych i trafi do niego oko³o 6 miliardów z³otych, a wprowadzenie
dop³aty nie powinno spowodowaæ zwy¿ki cen paliw, jest zwyk³ym strza³em
kul¹ w p³ot. Ciekawe, dlaczego w³adza nie siêga do prostszego rozwi¹zania
jakim jest zmiana obowi¹zuj¹cej ustawy o Krajowym Funduszu Drogowym.
Fundusz dysponuje poka�n¹ kwot¹ 35 miliardów z³otych, z której na drogi
krajowe i autostrady wydawane jest tylko 20 miliardów z³otych. Ciekawe co
sta³o na przeszkodzie, ¿eby zmieniæ prawo i skierowaæ na drogi samorz¹dowe
na przyk³ad 10 miliardów z³otych. By³oby to autentyczne wsparcie samorz¹dów,
a w szczególno�ci tych gmin mniejszych i ubo¿szych oraz mocno niedoinwe-
stowanych samorz¹dów powiatowych. Na przyk³adzie Kutna widzimy jak od
wielu lat miasto z budow¹ i remontami dróg radzi sobie ca³kiem nie�le, a samo-
rz¹d powiatowy klepi¹c biedê nie jest w stanie pozyskaæ potrzebnych �rodków
finansowych na drogi powiatowe. Dzisiejsza cena paliwa jest obci¹¿ona akcyz¹
w wysoko�ci 35% i podatkiem VAT w wysoko�ci 18%. Aktualna op³ata pali-
wowa wynosi 7% i trafia do wspomnianego wcze�niej Krajowego Funduszu
Drogowego. Obowi¹zuj¹c¹ strukturê ceny mo¿na zostawiæ bez zmian. Wystarczy,
by w³adza siêgnê³a do wypróbowanej i czêsto stosowanej �cie¿ki szybkiego
uchwalania prawa. Wówczas mo¿na wprowadziæ niezbêdne zmiany, które umo¿-
liwi¹ skierowanie �rodków finansowych z Krajowego Funduszu Drogowego
na inwestycje w drogach samorz¹dowych. Wydaje siê, ¿e ten wariant jest zde-
cydowanie lepszy dla wszystkich i dla obywateli, i dla w³adzy. Trwanie przy
proponowanej nowej op³acie drogowej w wysoko�ci 25 groszy do ka¿dego
litra paliwa i mówienie, ¿e ta op³ata nie spowoduje wzrostu cen paliw jest zaciem-
nianiem rzeczywisto�ci. Mówienie, ¿e nie bêdzie wzrostu kosztów utrzymania
obywateli jest nieporozumieniem. Pamiêtajmy, ¿e wzrost ceny paliw uderza
nie tylko w kierowców, ale powoduje równie¿ wzrost kosztów firm transporto-
wych i po�rednio wzrost cen wielu przewo¿onych artyku³ów. Ju¿ nied³ugo prze-
konamy siê jakie rozwi¹zanie przyjmie w³adza i czy bêdziemy mieli do czynienia
z niepotrzebnym strza³em w stopê.           Krzysztof Wac³aw Dêbski

STRZAŁ W STOPĘ
Czytelniczy Hyde Park

Wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa to niew¹tpliwy sukces polityczny � tak
mniej wiêcej oceni³ sam �król Europy� imiennik dostojnego go�cia Polak - Tusk.
Jakby trochê strofowa³ go prezydent Andrzej Duda informuj¹c, ¿e amerykañski
przybysz przyby³ do Polski na wspólne zaproszenie jego, ale i bardzo ³adnej,
prezydent Chorwacji... Faktycznie to w Warszawie, w tym czasie obradowa³o
a¿ 15 (!) honorowanych g³ów pañstw, którzy g³ównie oczekiwali na deklaracjê
prezydenta USA o sprzeda¿y im skroplonego gazu ³upkowego. Pad³a! Teraz
jest tylko potrzebny gazoci¹g z terminalu w �winouj�ciu, a¿ do Chorwacji
(i pozosta³ych partnerów). To �mia³y � nie tylko biznesowy pomys³. Tak¿e
politycznie wymierzony w - ROSJÊ. Mog¹ siê pocieszaæ nasi wschodni s¹siedzi,
¿e to � póki co � jest tylko idea fix! Ca³kiem wa¿kim tematem warszawskiego
spotkania by³a ocena kreacji ma³¿onek polskiego i amerykañskiego prezydenta.
Jak �na d³oni� by³o widaæ, ¿e amerykanka z by³ej Czechos³owacji to prawdziwie
zachwycaj¹ca klasa. Tylko spiker obecnego �Radiokomitetu� okre�li³ stroje
obu pañ � równymi. Kto widzia³ (a widzia³o wielu) ten przyzna, ¿e pani Duda
� w tej ocenie � wypad³a dobrze, a Melania � fantastycznie. Inn¹ wcale nieba-
gateln¹ spraw¹ by³o przemówienie prezydenta Trumpa. Tak oceni³ je Rados³aw
Sikorski (by³y minister spraw zagranicznych, ten od �o�miorniczek�): �Wyst¹-
pienie by³o bardzo zrêczne. Mocno nawi¹zywa³o do historii Polski i bardzo
nam schlebia³o�. Najtrafniej oceni³a to w tytule �Rzeczpospolita�: �Polska
w objêciach Trupa�. Có¿ dodaæ, chyba jeszcze ciekaw¹ analizê �Wyborczej�
najczê�ciej u¿ywanych przez Trumpa s³ów, na placu Krasiñskich: Polska (35 razy),
dziêkujê (25 razy), naród i polski (po 23 razy), nigdy (22 razy), Europa i jeden
(po 16 razy) wolno�æ i silny (po 15 razy) i dzi� (14 razy). Kupujemy ju¿ prawie
wy³¹cznie amerykañskie uzbrojenie. Po wizycie bêdziemy dozbrajaæ w tak¹
broñ jeszcze bardziej! Co w zamian!? Jak pisze Jerzy Domañski, redaktor
naczelny tygodnika �Przegl¹d�: �W zamian dostaniemy worek s³ów�. A tak¿e:
�I Trump wyjedzie z kompletnie mylnym przekonaniem, ¿e ci dziwni Polacy
nic o nim nie wiedz¹�. Chocia¿by tego, co ci sami Amerykanie o nim s¹dz¹.
Chocia¿by tacy jak: dr John Gartner z Uniwersytetu w Baltimore, genera³ �
polityk Colin Powell, mistrz humoru Stephen King, czy te¿ s³awny aktor Robert
de Niro, ods¹dzaj¹ obecnego prezydenta jedynego, �wiatowego mocarstwa od
�czci i wiary�.       Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze opinie,
które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

STRONNICZY PRZEGLĄD PRASY
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ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU!

Wielobran¿owe
Przedsiêbiorstwo Budowlane
� Krzysztof Kaszubski

Go³êbiew Nowy 39, 99-300 Kutno
tel.: (24) 253-57-70, fax. (24) 254-90-15

biuro@budrem.kutno.pl
www.budrem.kutno.pl

Dbamy o to, by Klienci byli w 100% zadowoleni z naszych usług!

KRZYSZTOF KASZUBSKI, prezes Wielobran¿owego
Przedsiêbiorstwa Budowlanego BUD-REM:
BUD-REM rozpocz¹³ dzia³alno�æ w 1988 r. Firma
mie�ci siê w Go³êbiewie Nowym 39. Realizowa³ i realizuje
strategiczne inwestycje dla Kutna. BUD-REM pobudowa³
wiele zak³adów przemys³owych, a w tym dawn¹ Kofolê
(dzisiaj Hoop), DS Smith, Lampre, Libner, Pini Polonia,

BUD−REM STAWIA NA JAKOŚĆ I PRECYZJĘ!

Enginowa, Fuji Seal Grup, Hamburger Pini, Pini Polska. Mo-
dernizowa³ dworzec kolejowy w Kutnie. Zajmowa³ siê rów-
nie¿ pracami wykoñczeniowymi w kutnowskiej galerii przy
ul. Ko�ciuszki. Realizowa³ równie¿ stacje benzynowe Orlenu
w Tucholi, Skêpem, W³oc³awku, P³ocku i w M³awie.
A¿ 20 procent wykonawstwa przeznaczamy na budowê domków
jednorodzinnych. Zdobyte do�wiadczenie oraz wykwalifiko-

wana kadra in¿ynieryjno-techniczna pozwala na osi¹gniêcie
wysokiej jako�ci oferowanych przez nas us³ug budowla-
nych. Jeste�my wiarygodnym, rzetelnym i profesjonalnym
partnerem do wspó³pracy.
Firma wychodz¹c naprzeciw potrzebom Klienta poszerzy³a
swoj¹ dzia³alno�æ o us³ugi projektowe oraz kosztorysowanie.
Nasza kadra s³u¿y doradztwem technicznym.

Jak pinformowa³ nas Leszek Weremczuk, dyrektor ds. marketingu i handlu EXPOM
Sp. z o.o., w ostatnim czasie Firma EXPOM Kro�niewice bra³a udzia³ w nastepuj¹cych
wystawach:
� Zarzeczewo k. W³oc³awka 3-4 czerwca � Opolagra Kamieñ �laski 9-10 czerwca
� Stare Pole k. Elbl¹ga 24-25 czerwca � Szepietowo 24-25 czerwca
� Agro Tech Minikowo 1-2 lipca � Sitno k. Zamo�cia 1-2 lipca
Trwaj¹ przygotowania do:
� Agro Show Bednary (22-25 wrze�nia 2017),
� Agritechnica Hanover (listopad),
� Z³ota Jesieñ w Moskwie (listopad).

POKAZOWY „EXPOM”

Lech � kultywator d³utowy

Goliat � brona talerzowa

Ajax-trio - kultywator �cierniskowy - gruber

Orlik � agregat uprawowo-siewny

Jacek � wa³ uprawowy

Maximus � wa³ uprawowy

Tytan � wa³ uprawowy

Tytan 600 � wa³ uprawowy

Mors � wa³ ³¹kowy

Terra � wa³ do p³ugów
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

Do wojny ludno�æ miasta Kutna liczyta przesz³o 25.000 osób, w tym ¯ydów
by³o oko³o 8.000. Ludno�æ ¿ydowska w swej mniejszo�ci skiada³a siê ze
stanu kupieckiego i to przewa¿nie drobne kupiectwo - dalej du¿y od³am
stanowi³o drobne rzemios³o, przewa¿nie stolarze, krawcy i szewcy, by³o
kilkunastu m³ynarzy, pracuj¹cych w m³ynach dzier¿awionych, jeden m³yn
by³ w³asno�ci¹ ¿ydowsk¹, by³a jedna s³odownia ¿ydowska, dwie fabryki
cykorii, jeden browar. Inteligencji pracuj¹cej by³o siedmiu lekarzy, dwóch
adwokatów, kilku in¿ynierów, kilku buchalterów, urzêdników itd. Du¿a
rektyfikacja spirytusu (jedna z dwóch w Polsce) nale¿a³a do ¯ydów i kie-
rowana by³a przez in¿ynierów ¯ydów. Nadto by³o kilku rolników, prowa-
dz¹cych plantacje ogrodniczo-kwiatowe. Plantacja ró¿ o �wiatowej s³awie.
W Kutnie by³o gimnazjum ¿ydowskie i pañstwowa szko³a powszechna
dla dzieci ¿ydowskich.
Zarz¹d Gminy ¯ydowskiej mia³ w swojej reprezentacji trzy g³ówne ugru-
powania: syjonistów, ortodoksów i bundystów. Prezydium Zarz¹du i Rady
spoczywa³o w rêkach syjonistów. W Radzie Miasta reprezentowa³o ¯ydów
czterech przedstawicieli (w tym trzech syjonistów i jeden bundysta). ¯ydzi
przejawiali w Kutnie ¿ywotno�æ przez prace na niwie politycznej, kultu-
ralnej i charytatywnej. Oddzia³y Towarzystw Centralnych jak TO¯, Centos
i innych mia³y oddzia³y w Kutnie. W dziale przegrupowania w pracy
zawodowej prowadzona by³a silna akcja przy u¿yciu funkcjonariuszy CKB.
W Kutnie przez szereg lat przygotowywano kadry rolnicze do osiedlenia
w Palestynie. Kutnowski �kibuc� odbywa³ praktykê na polach ogrodników
¿ydowskich. Czêste by³y wystêpy pojedyncze i zespo³owe artystów
¿ydowskich. Kolebka Szaloma Asza pielêgnowa³a rozwój kulturalny w�ród
¯ydów Kutna. Z zabytków ¿ydowskich na wzmiankê zas³uguj¹ synagoga
i cmentarz ¿ydowski. Wszystko to przekreslila wojna. Kutno we wrze�niu
1939 roku znalaz³o siê w ogniu najwiêkszych walk tego okresu i 17 wrze-
�nia wpad³o w rêce najwiêkszych zbirów �wiata. I od tej pory zaczê³a siê
gehenna skupiska ¿ydowskiego - gehenna strasznych cierpieñ m¹k, która
skoñczy³a siê ca³kowitym wyniszczeniem 8.000 ¯ydów.
GHETTO! Na dwa tygodnie przed pamiêtnym dniem zamkniêcia ¯ydów
w Ghetcie zaobserwowano przygotowania czynione na terenie dawnej
fabryki cukru �Konstancja�, a przede wszystkim odrutowanie ca³ego
terenu. Domys³y by³y ró¿ne. Wreszcie pewnego niedzielnego dnia mie-
si¹ca czerwca zabroniono ludno�ci polskiej wychodziæ z domu, a wszystkim
¯ydom rozkazano przenie�æ siê z dobytkiem, który daje siê przenie�æ, do
obozu �Konstancja�. Na ten cel sprowadzono pewn¹ ilo�æ furmanek
z okolic i wszystkie konie i wozy w posiadaniu ¯ydów zu¿yte zosta³y do
transportu cz¹stki mienia ¯ydów do obozu. ¯ydzi zabrali ze sob¹ ró¿ne
przedmioty potrzebne i nieu¿yteczne, po prostu to, co w tym chaosie wpad³o
im w rêce i co w danej chwili uwa¿ali za cenne i wa¿ne. ¯yd Kap³an
zabra³ ze sob¹ cztery krowy, inny konie, inny znowu drób, kozy itp. I tak
w jednym domu zostali jak byd³o wpêdzeni do Ghetta - otoczonego drutem
kolczastym. W bramie wjazdowej by³a �W¹cha� pod kierownictwem
dwóch wachmistrzów ¿andarmerii - posterunki ¿andarmów pilnowa³y
ca³ego terenu z zewnêtrznej strony. Warunki straszne, oko³o 8.000 osób
zosta³o st³oczonych na terenie fabryki i piêciu bloków mieszkalnych, gdzie
uprzednio ¿y³o do dwustu ludzi. Nic te¿ dziwnego, ¿e t³ok by³ du¿y -
ludzie wykorzystywali ka¿de pomieszczenie jak: piwnice, stajnie, obory,
kurniki w celu ustawienia ³ó¿ek. Pocz¹tkowo ¿yli z zapasów przywiezio-
nych, zarabiali z rzemios³a i handlu wymiennego. Przydzia³y by³y sk¹pe
- tylko kartofle i chleb. Przy tym ceny tych¿e artyku³ów by³y niewspó³-
miernie wy¿sze, i tak cena kartofli poza Ghettem 5 pf, a w Ghetcie 40 pf
itd. Ale pocz¹tkowe zapasy starczy³y i ¿y³o siê w pierwszych miesi¹cach
wzglêdnie dobrze - ale gdy nasta³y pierwsze miesi¹ce zimne, zgroza
w ca³ej pe³ni poczê³a siê szerzyæ w postaci epidemii tyfusu plamistego,
który tej pierwszej zimy poch³ania po kilka osób dziennie. Nie by³o prawie
jednostki, która by unik³a przej�cia choroby tyfusu. O ile, nieliczne jed-
nostki, które uchroni³y siê w pierwszej fazie, przesz³y tê chorobê nêdzy
i brudu w nastêpnej fali epidemii w zimie roku 1941/42. Zimno by³o naj-
dotkliwsz¹ plag¹, wêgla w ogóle nie by³o, drzewo, torf w znikomej ilo�ci.
Z zewn¹trz nic nie przychodzi i tylko przez dewastacje wewn¹trz mo¿na
by³o doj�æ do posiadania belek, rusztowania czy te¿ sk¹pego drzewostanu.
Spora ilo�æ miêsa i t³uszczu przychodzi³a drog¹ szmuglu. Proceder ten
po³¹czony by³ z wielkim niebezpieczeñstwem. Wielu ¯ydów przyp³aci³o
¿yciem - ponosz¹c �mieræ podczas przechodzenia przez druty, a tak¿e
w czasie egzekucji. Przy tym by³ wypadek skazania na �mieræ Polaka,
który wspó³pracowa³ w szmuglu miêsa, i równocze�nie czterech ¯ydów -
odbiorców jego towaru. W Ghetcie rz¹dy sprawowa³ Judenrat, na czele
którego stali Goldman, Frankensteinowie bracia.
Rok 1941 zasta³ ju¿ ludno�æ Ghetta znacznie uszczuplon¹, bo jak z orygi-
nalnego spisu (ksiêga przekazana do Komisji Historycznej) zmniejszy³a
siê ilo�æ ¯ydów z 8.000 do 6.500. Rok 1941 sta³ pod znakiem wielkiej
�miertelno�ci na tle niedo¿ywienia, z³ych warunków higienicznych, a wiêc
du¿a �miertelno�æ w�ród dzieci, gru�lica itd. (statystyka �miertelno�ci
opracowana dok³adnie i przes³ana do Komisji Historycznej - orygina³y
kart zgonu za³¹czone). Chowanie trupów odbywa³o siê w makabryczny
sposób. Wózek piekarski s³u¿ki do przewo¿enia na cmentarz - dwaj gra-
barze, wo�nica i ¿andarm niemiecki byli asyst¹ w ostatniej drodze mê-
czonych ofiar ¿ydowskich. Przy du¿ej ilo�ci nieboszczyków, ³adowanie
nastêpowa³o w sposób zwyk³ego wrzucania trupów w formie stosów, tak
i¿ niejednokrotnie prze³adowany wóz nie domyka³ siê, a wstrz¹sane
w czasie jazdy trupy obija³y siê o siebie, zwlaszcza g³owy jak pi³ki odbi-
jane w górê spada³y uderzaj¹c jedna o drug¹. ¯ydzi w obrêbie Ghetta
prócz innych plag, musieli znosie to, ¿e byli celem harców rozbestwio-
nych ¿andarmów. Niejednokrotnie np. w czasie odbioru chleba, kiedy
zbiera³a siê kolejka po odbiór, strzela³ w t³um, rani¹c lub k³ad¹c trupem
kilka osób. Innym razem do spêdzaj¹cych krowy dwóch ch³opców, pijany
¿andarm strzela jak do celu, k³ad¹c ich obu trupem. Ale ¿ycie jest silne,
p³ynie naprzód mimo plag i m¹k. S¹ warsztaty, jest handel, s¹ nawet dwie
herbaciarnie, czy te¿ restauracja, jak kto chce je nazwaæ. A nawet, jak
niektórzy twierdz¹, u Fuchsa dostaæ mo¿na by³o g¹ski pieczone i wódkê.
Je�li chodzi o ¿ycie kulturalne, to nie przejawialo ono wielkiej ¿ywotno�ci.
Nie mo¿emy, mimo przes³uchania ca³ego szeregu �wiadków, naturalnie
spo�ród Polaków, bo ¯ydów �wiadków nie pozostawi³ Niemiec, trafiæ na
�lad jakiego� specyficznego folkloru, czy pie�ni - jakkolwiek stwierdzili-
�my, ¿e pie�ñ Ghetta, smêtna pie�ñ tragedii, bólu, mêki i rozpaczy,

niepewnego jutra, rozbrzmiewa³a na ustach grup id¹cych, czy te¿ powra-
caj¹cych z pracy. Grupy robotników wyprowadzane by³y do roz³adunku
lub prze³adunku na dworzec towarowy. ¯ydzi garnêli siê przede wszyst-
kim do pracy przy wêglu, bo to pozwala³o im zdobyæ kawa³ek wêgla, tak
wa¿nego czynnika do przetrwania zimna i ugotowania strawy. ¯ycie sz³o
- a pewn¹ ulg¹ w przerwaniu tych ciê¿kich chwil by³o ³apownictwo. Wach-
mistrz �Wasza� bra³ sta³¹ ³apówkê 200 marek dziennie, za tolerowanie
pewnych objawów szmuglu, który nawet w jednym procencie nie móg³
zaspokoiæ potrzeb Ghetta.
Nastaje zima 1941/42 rok. Je�li do tej pory bylo �le, to teraz g³êbia tragedii
siê powiêkszy³a - smutek, g³ód, ponury nastrój, a przede wszystkim �mieræ!
Nie ma tyfusu w tak strasznym stopniu, ale �mieræ dziesi¹tkuje zastêpy -
a zimno i g³ód jest straw¹ codzienn¹ (w tym tak smutnym po³o¿eniu, w�ród
skrajnej nêdzy, zaczyna w coraz wyra�niej zaznaczaj¹cych siê konturach,
wyrasta wersja, wersja zdawa³a siê zupe³nie nieprawdopodobna, niedo-
stêpna dla przeciêtnej mentalno�ci. Wie�æ, ¿e i ta wegetacja i to nêdzna,
nie daje spokoju hydrze germañskiej - ¯ydzi skazani s¹ na �mieræ. Ju¿
mówi siê o Kole, K³odawie, Grabowie, Kro�niewicach - niebezpieczeñ-
stwo siê - groza nadchodzi i wreszcie dociera do Ghetta w Kutnie. Po³owa
marca, a �ci�le 19 marca 1942 r. jest pocz¹tkiem koñca ¯ydów w Ghetcie
Kutno. Nie ma targów, kto pierwszy, kto drugi, system i organizacja to
prym nawet w brutalno�ci i mordzie. Id¹ ¯ydzi Kutna w kolejno�ci alfa-
betu, jedni za drugimi, od 300 do 400 dziennie. Samochodami i bez zbyt-
niego obci¹¿enia tobo³ami. Za to �przesiedlenie w za�wiaty� p³ac¹ podatek
od g³owy. Wysoko�ci tego podatku nie mo¿emy ustaliæ, zeznania sprzeczne,
10-12 marek, inni twierdza, ¿e nawet 20 marek.
Je�li chodzi o starszyzny, to wykoñczyli ich na miejscu przez rozstrzelanie.
Przewodnicz¹cemu Judenratu kazali podaæ sobie szklankê wody i gdy ten
niós³ j¹, w perfidny sposób po³o¿yli go trupem przez wystrza³ w ty³ g³owy.
Reszta egzekucji odbywa³a siê za terenem fabrycznym. Policja rozstrze-
lana zosta³a po wystrzelaniu wszystkich. Po tych czynach sprowadzeni
zostali 40 ¯ydów z £odzi (sami mê¿czy�ni), u¿yci zostali do sprz¹tniêcia
i sortowania pozosta³ego mienia. Byli oni do wrze�nia 1942 roku, a wiêc
przez pó³ roku. Po ukoñczeniu pracy, gdy ju¿ ³adowano ich do transportu
powrotnego wydarzy³ siê nastêpuj¹cy wypadek. Jeden ze wspomnianej
grupy ukry³ siê w nadziei ucieczki. Znale�li go, za karê musieli dwa razy
przemaszerowaæ miêdzy dwustronnym rzêdem, po trzech z ka¿dej strony
uzbrojonych w sêkate kije i otrzymywali razy po g³owie. Kilku od ran
pad³o i trzeba by³o ich wrzuciæ do auta, nie byli w stanie o w³asnych
si³ach trzymaæ siê na nogach. Po odje�dzie robotników Gestapo uczyni³o
poszukiwania na w³asn¹ rêkê w murach i skrytkach za skarbami. Po nich
dalsze poszukiwania prowadzi³a policja i magistrat. W koñcu teren zosta³
oddany do u¿ytku fabryki cukru na sk³ady. Pierwsze, co ludno�æ cywilna
wkraczaj¹ca na teren by³ego Ghetta zauwa¿yæ mog³a, to rozrzucony sprzêt
domowego u¿ytku, stara podarta bielizna, stare ³achy, podarta po�ciel,
nieprzemierzone masy papierów, ksi¹¿ek, do³y wykopane w poszukiwa-
niu skarbów. To by³o pozosta³o�ci¹ o�miotysiêcznego osiedla ¿ydowskiego
w Kutnie.
Bo¿ena Gajewska, Z akt �ledztwa w sprawie zamordowania przez hitle-
rowców kilkudziesiêciu obywateli polskich narodowo�ci ¿ydowskiej
 w czasie od czerwca 1940 do wrze�nia 1943 na terenie getta w Kutnie
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XX, TPZK, Kutno 2016

Centralna ¯ydowska Komisja Historyczna, Oddzia³ w Kutnie
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Wiele ze zdjêæ, które przekaza³ nam pan Zbigniew zamieszczonych
zostanie w wydawnictwie albumowym o Kutnie, które przygotowujemy
do druku. Serdecznie dziêkujemy za ten wspania³y dar!

CENNE FOTOGRAFIE
O�rodek Dokumentacji i Badañ Ziemi Kutnowskiej przy TPZK znów
otrzyma³ niezwyk³y dar � tym razem od kutnowianina zamieszkuj¹cego
obecnie w Bielsko-Bia³ej. Zbigniew Popadiuch przekaza³ TPZK negatywy
swoich fotografii wykonywanych w latach siedemdziesi¹tych w Kutnie.
Te cenne fotografie, dokumentuj¹ce Kutno sprzed czterdziestu lat, poka-
zuj¹ miejsca w naszym mie�cie, których ju¿ nie ma. W�ród negatywów s¹
fotografie dotycz¹ce otwarcia i dzia³alno�ci Powiatowego Domu Kultury
w Kutnie, kutnowskie podwórka i ulice, Fabryka �Kraj�, fotografie szkolne
z technikum oraz unikatowe fotografie z wnêtrza starej lodowni w parku
im. Romualda Traugutta.

Poszukujê zdjêcia zbiorowego z Komunii �wiêtej 1957 roku
w ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca w Kutnie z ksiêdzem pra-
³atem Bronis³awem P¹gowskim. Mieszkam aktualnie
w Warszawie. Tel.: 603-496-181 lub 516-851-618.

Z góry serdecznie dziêkujê za ¿yczliwo�æ!

DRODZY CZYTELNICY!

(ci¹g dalszy z nr 13/458)

Rok szkolny 1965/66 (c.d.)
Szko³a ma studniê g³êbinow¹, hydrofor i wodoci¹g, dostarczaj¹cy wodê
do kot³owni, sanitariatów szkolnych, ³a�ni szkolnej, kuchni szkolnej
oraz do mieszkañ nauczycieli. Posiada sze�æ izb lekcyjnych, pracowniê
fizyki i chemii, dwie pracownie prac rêcznych, kancelariê, pokój
nauczycielski, magazyn pomocy naukowych, cztery sanitariaty dla
uczniów, dwa sanitariaty dla nauczycieli oraz gabinet dla lekarza i pie-
lêgniarki. W parterowej czê�ci  budynku mieszkalnego umiejscowione
zosta³y: �wietlica szkolna, biblioteka oraz kuchnia szkolna. Z czê�ci
mieszkalnej jest mo¿liwe przej�cie do czê�ci szkolnej, bez wychodzenia
na zewn¹trz budynku. W podpiwniczeniu znajduje siê kot³ownia cen-
tralnego ogrzewania, dwie szatnie i pomieszczenia magazynowe. Ze
�wietlicy na taras prowadz¹ drzwi balkonowe. W chwili oddania
budynku szko³y do u¿ytku uczêszcza³o do niej 183 uczniów klas I-VII.
Szko³a by³a jedn¹ z nielicznych placówek w powiecie, która posiada³a
salê gimnastyczn¹ (niewielkich rozmiarów) i bardzo dobre warunki do
nauki.
W dniu 21 listopada 1965 roku odby³o siê uroczyste oddanie nowego
budynku szkolnego. W uroczysto�ci wziêli udzia³ przedstawiciele po-
wiatowych i gromadzkich w³adz administracyjnych, politycznych,
o�wiatowych, przedstawiciele budowniczych szko³y oraz komitet
rodzicielski i bardzo liczne spo³eczeñstwo gromady. Szko³ê ukoñczy³o
3 uczniów.
Stary budynek szkolny przejê³o Prezydium Gromadzkiej Rady Naro-
dowej i po remoncie mie�ci³y siê tu biura Gromadzkiej Rady Narodowej
w Strzegocinie. Przez kilka lat mie�ci³o siê te¿ w nim Pañstwowe Przed-
szkole w Strzegocinie, przeniesione z budynku Pañstwowego Gospo-
darstwa Rolnego w Strzegocinie. Na piêtrze mieszka³a nauczycielka
przedszkola. Do wiêkszego budynku potrzebna by³a wiêksza liczba
personelu obs³ugi. Jako palacz centralnego ogrzewania zatrudniony
zostaje Daniel M¹czyñski, a jako wo�ne � Adela Bartczak i Krystyna
M¹czyñska. Przez pewien czas na pó³ etatu, do czasu przej�cia na eme-
ryturê, pracuje wo�na Józefa Ka�mierczak. Nauczycielka Halina
Marciniak w 1966 roku koñczy Studium Nauczycielskie w £owiczu ze
specjalizacj¹ � wychowanie muzyczne.
W marcu 1966 roku szko³ê wizytuje Kazimierz Kacprzak, inspektor
szkolny z Kutna. Wychwala walory nowego budynku, podkre�la panu-
j¹c¹ w nim czysto�æ i porz¹dek. Przez kolejne miesi¹ce trwaj¹ prace
porz¹dkowe i wykoñczeniowe wokó³ szko³y. Najczê�ciej s¹ one wyko-
nywane przy wielkim zaanga¿owaniu nauczycieli i starszych uczniów
szko³y i ich rodziców. Popularne staj¹ siê czyny spo³eczne, organizo-
wane z okazji uczczenia �wi¹t pañstwowych. Dla uczczenia 1 Maja
szko³a zbiera³a kamienie polne na fundament pod  ogrodzenie szkolne.
Rok szkolny 1966/67
Zatrudniona zostaje nauczycielka Barbara Kozak (obecne nazwisko Gajda,
pracuje tylko do koñca roku szkolnego) � w zwi¹zku ze zwiêkszeniem
siê liczby klas i uczniów � która uczy matematyki i biologii w klasach
starszych. Liczba nauczycieli wzrasta do 7. W zwi¹zku reform¹ o�wia-
tow¹ w szkole po raz pierwszy pojawia siê klasa VIII. Troje uczniów
tego rocznika po ukoñczeniu klasy VII w roku ubieg³ym wybra³o
naukê w szkole �redniej, pozostali kontynuuj¹ naukê w klasie VIII.
Prowadzone s¹ zajêcia pozalekcyjne: chór prowadzi w dalszym ci¹gu
Halina Marciniak, a Henryk Gajewski przysposobienie sportowe.
W³adys³aw Ka�mierczak w ramach zajêæ pozalekcyjnych prowadzi
naukê jêzyka niemieckiego. Klasy liczniejsze na zajêcia praktyczne
dzielone s¹ na grupy A i B (po 21 uczniów). Klasê VIII koñczy 16
uczniów, w tym troje z wyró¿nieniem: El¿bieta Karczewska, Janina
Ka�mierczak, Marianna £uczak.
W 1966 roku nauczyciel � Henryk Pêgowski, po ukoñczeniu sze�cio-
letnich studiów zaocznych ma Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, uzyskuje tytu³ magistra
geografii w zakresie geografii fizycznej. Jest pierwszym nauczycielem
tej szko³y z wy¿szym wykszta³ceniem magisterskim.
Rok szkolny 1967/68
Przybywa nowy nauczyciel matematyki � Leszek Kacprzak. Uczy ma-
tematyki w klasach IV-VIII. Otrzyma³ mieszkanie po Zofii Klarzak.
Obejmuje wychowawstwo w klasie IV i opiekê nad Spó³dzielni¹
Uczniowsk¹. W tym roku szkolnym wszyscy nauczyciele, poza magi-
strem Henrykiem Pêgowskim, posiadaj¹ ukoñczone Studium Nauczy-
cielskie (SN). Liczba godzin pracy nauczycieli jest du¿a i wynosi od 33
do 37 godzin tygodniowo. Kierownik szko³y � W³adys³aw Ka�mierczak
uczy w klasie VI jêzyka niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Na pocz¹tku roku szkolnego do 8 oddzia³ów uczêszcza 203 uczniów.
Korzystaj¹ z 6 izb lekcyjnych, 2 pracowni (fizyki z chemi¹ i zajêæ prak-
tyczno-technicznych), �wietlicy, sali gimnastycznej i zaplecza szko³y.
Na pocz¹tku roku szkolnego szko³a by³a wizytowana przez w³adze
o�wiatowe. Szko³a uzyska³a ocenê bardzo dobr¹. Szko³ê koñczy
28 uczniów.
Rok szkolny 1968/69
Do grona pedagogicznego do³¹cza Jadwiga Biñczak, nauczycielka
przedszkola, która uczy przyrody i biologii. Uczy tylko do koñca roku
szkolnego.        (c.d.n.)
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
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
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm,
Bass 15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac  na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel. 734-
425-245
Sprzedam mieszkanie w Kutnie na
ul. Krasiñskiego. II p., balkon, 48 m2.
Tel. 693-358-160

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 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m2

w miejscowo�ci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

SPORTOWE PRZE¯YCIE

22 lipca obaj skoñcz¹ 13 lat. Mimo ¿e mieszkaj¹ w Skierniewicach
i tam toczy siê ich generalnie ¿ycie, to integralnie zwi¹zani s¹ � po-
prze najbli¿sz¹ rodzinê � z Ziemi¹ Kutnowsk¹. Mama Kinga urodzi³a
siê w Kutnie, a liczne ciocie oraz wujkowie mieszkaj¹ i w grodzie nad
Ochni¹, i w ¯ychlinie. Uczêszczaj¹ do Szko³y Podstawowej nr 9
w Skierniewicach. Ucz¹ siê bardzo dobrze i �wietnie koordynuj¹
naukê z ich hobby, czyli z pi³k¹ no¿n¹ uprawian¹ w �Widoku� Skier-
niewice. Ich trenerem jest Karol Skrzyd³o, a mama (nauczycielka
w szkole �redniej przedmiotów �cis³ych) jest selekcjonerem £ZPN
grupy dzieciêcej futbolu (r. 2010). Pani Kinga posiada licencjê UEFA.
To zobowi¹zuje! Na bie¿¹co, ta sportowa rodzina z babci¹ ch³opców
Ann¹ � czyta �Powiatowe ̄ ycie Kutna�. Czêsto te¿ odwiedza �P¯K�.
Aktualnie ch³opcy przygotowuj¹ siê do wyjazdów na niezwykle pre-
sti¿owe dla nich zgrupowania sportowe: Miko³aj do Gniewina na obóz
zorganizowany przez PZPN dla najlepszych w kategorii wiekowej
U-13 (LAMO) w Polsce � konsultacja kadry narodowej, a Stanis³aw
do Zakopanego na obóz najlepszych m³odzików regionu ³ódzkiego.
Tak mówi¹ o swojej pasji:
Miko³aj (Miki): Trenujê w �Widoku� ju¿ 7 lat. Pi³ka no¿na jest moj¹
pasj¹. Jest nieod³¹czn¹ czê�ci¹ mojego ¿ycia. W tej chwili nie wy-
obra¿am sobie, jak mo¿na ¿yæ bez pi³ki. Ciê¿ko pracujê na ka¿dym
treningu. Najwiêkszym moim sukcesem jest powo³anie do �LAMO�.
Jestem te¿ reprezentantem kadry województwa ³ódzkiego. Z ch³opa-
kami, z mojego ukochanego klubu, zdobyli�my dwa razy mistrzostwo
województwa w halowej pi³ce no¿nej. Co roku wygrywamy rozgrywki
w lidze, zarówno okrêgowej jak i w poprzednim sezonie w grupie ³ódzkiej.
W tym roku awansowali�my do I ligi wojewódzkiej.

Stanis³aw i Miko³aj Pruszkowscy dla �P¯K�

FUTBOLOWI BLIŹNIACY

dr n. med.

Andrzej Stawowy
specjalista neurochirurg

przyjmuje w środy
18:00 − 19:00

Kutno, ul. M.C. Skłodowskiej 46

ZAPISY NA TELEFON

505−134−136

SKUP PORZECZKI
czarnej, czerwonej,

wi�ni, aronii.
Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14
Tel.: (24) 254-69-08

607-092-666
ZAPRASZAMY

Krycie papą
zgrzewalną

Telefon:
781−310−433

Stanis³aw (Stasiu): Nie wyobra¿am sobie ¿ycia, bez gry w pi³kê no¿n¹.
Jest dla mnie wszystkim i jestem chory jak nie mogê graæ. Mam tu
w �Widoku�, w którym trenujê od 6 roku ¿ycia, �wietn¹ ekipê i bardzo
dobrego trenera. Razem je�dzimy na turnieje ogólnopolskie oraz
miêdzynarodowe. Grali�my m.in. z Evertonem FC, Nottingham
Forest FC i Dynamo Kijów. Pi³ka no¿na jest to dla mnie pasj¹, któr¹
chcê kontynuowaæ zawodowo w pó�niejszych latach. Podsumowuj¹c
¿ycie - bez pi³ki no¿nej w moim przypadku, to przys³owiowa �mieræ.
A sukcesów z moj¹ �Widokow¹� dru¿yn¹ jest wiele. Dobrze siê rozu-
miemy: my i trener; trener i my. W³a�nie wywalczyli�my awans do
I ligi wojewódzkiej. Jestem te¿ reprezentantem kadry województwa.
W zesz³ym roku wraz z dru¿yn¹ SMSu £ód� zdoby³em 4 miejsce
w ogólnopolskim i presti¿owym Pucharze Tymbarku.
I Stasiowi, i Miko³ajowi oraz ich mamie Kindze Redakcja �P¯K� ¿yczy
tylko ¿yciowego powodzenia i dalszych sukcesów.

Jerzy Papiewski

Denat
W Zalesiu, gmina Kro�niewice,
kierowca samochodu osobowego
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa motocy-
kli�cie. Nie udzieli³ mu pomocy
i uciek³ z miejsca wypadku. Moto-
cyklistê w stanie krytycznym LPR
odtransportowa³o do szpitala
w £odzi. 22-letni motocyklista
w ciê¿kim stanie by³ reanimowany
na miejscu przez 2 zespo³y ratow-
nictwa medycznego. Niestety,
zmar³ w szpitalu.

Bandycka bójka
W pi¹tkowy, lipcowy wieczór
19-letni kutnianin zosta³ pobity
w parku Traugutta przez trzech
m³odych mê¿czyzn, którzy zostali
zatrzymani przez policjantów.
Napastnik zaczepia³ dziewczynê,
która by³a w towarzystwie 19-latka.
Wspólnie z dwoma pomocnikami
dotkliwie go pobito. Bandyckiej
trójce grozi do 3 lat wiêzienia.

Bez powodu
Na placu Jan Paw³a II w ¯ychlinie
pobito 28-letniego mieszkañca

miasta. Mê¿czy�ni w wieku 32, 33,
35 i 50 lat podeszli do niego i bez
powodu zaczê³o go biæ. Podczas
próby ucieczki poszkodowany
przewróci³ siê, a napastnicy dalej
go kopali i bili. Oprawców zatrzy-
ma³a na miejscu zdarzenia policja.
Grozi im do 3 lat odsiadki.

Niespodzianka!
W kutnowskiej galerii Prima,
w jednym ze sklepów, na klientów
spad³o kilka paneli. Skoñczy³o siê
na szczê�cie strachu, kilku obtar-
ciach i siniakach.

Fa³szywa praca
W Kutnie, mieszkañcy ulicy Prusa,
za po�rednictwem portalu uzyskali
ofertê pracy i w zamian za nocleg
wp³acili na podane konto oko³o 700
z³otych. Do wyjazdu nie dosz³o
z uwagi na zerwanie dalszego kon-
taktu przez oferuj¹cego pracê.

Fuji znowu p³onie �
Dwa zastêpy JRG Kutno oraz cztery
z okolicznych OSP bra³y udzia³
w akcji ga�niczej, w zak³adzie Fuji
Seal. Ogieñ pojawi³ siê w drukarni,

a przyczyn¹ by³a awaria maszyny.
Przed przybyciem stra¿aków po-
mieszczenia opu�ci³o prawie 50
pracowników. Straty to 10 tysiêcy
z³otych. Akcja trwa³a ponad dwie
godziny.

Hieny
W miejscowo�ci Mnich, gmina
Oporów, grasuj¹ cmentarne  hieny.
Z nagrobków znik³y  krzy¿e, wa-
zony, a nawet zdjêcia nagrobkowe.
Policja poszukuje z³odziei. Pierwsze
kradzie¿e pojawi³y siê na cmentarzu
kilka tygodni temu.

Odwet!
W ̄ ychlinie na  ulicy Narutowicza,
28-letnia mieszkanka obla³a ciecz¹
³atwopaln¹ samochód Seat Ibiza,
który doszczêtnie sp³on¹³. Kobieta
grozi³a w³a�cicielce pojazdu pozba-
wieniem ¿ycia i zdrowia.

Senne zwidy...
W Kutnie, przy ulicy Sobieskiego,
wykorzystuj¹c sen lokatora z nie-
zamkniêtego mieszkania, z³odziej
ukrad³ notebook o warto�ci dwa
tysi¹ce z³otych.

Drogowa kolizja
W Mi³onicach, gmina Kro�niewice,
Volkswagen Transporter zderzy³ siê
z  Renaultem Megane Scenic.
Ucierpia³o dziecko, które ranne
(pasa¿er busa) przewieziono do
szpitala w £odzi.

Karambol
Na ulicy Warszawskie Przedmie�cie,
w Kutnie zderzy³y siê z sob¹ dwa
auta osobowe, a nastêpnie uderzy³y
w trzecie zaparkowane przy ulicy.
Ucierpia³a jedna osoba.

Wandalizm
Jak informuj¹ okoliczni mieszkañcy
przy Szkole Podstawowej nr 9 od-
bywaj¹ siê zakrapianie alkoholem
imprezy pod chmurk¹. Pami¹tki po
nich to pomalowane  �ciany, pot³u-
czone butelki i porozrzucane puszki.
Najwy¿szy czas z tym skoñczyæ!

Komputerowy przekrêt
Mieszkaniec Krzy¿anowa, za po-
�rednictwem serwisu aukcyjnego,
zakupi³ klocki dla dzieci, za które
zap³aci³ 200 z³otych i do chwili
obecnej towaru nie otrzyma³.

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

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

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

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

605-991-655

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

Wykonuje badanie
echo serca z opisem.
Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68
609-727-500

Sprzedam mieszkanie w Kutnie
48 m2, II piêtro. Tel. 782-585-088
Sprzedam mieszkanie w Kro�nie-
wicach 38,5 m2, 2 p. z balk. Blok
ocieplony. Tel. 603-170-676
Wynajmê mieszkanie w Kutnie,
II piêtro, 2 pok.+k+³; 49 m2, czê-
�ciowo umeblowane i wyposa¿one.
Tel. (po 16.00) 691-620-644
Zamieniê mieszkanie M4 na 2 po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Sprzedam dom na dzia³ce 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 dom jednorodzinny przy
ul. 3 Maja w Kutnie o powierzchni
70 m2. Tel. 724-654-690
Sprzedam dom 120 m2 na os.
Olimpijska, wszystkie media. Tel.
601-866-642
Sprzedam nieruchomo�æ 5 ha
ziemi dom piêtrowy i budynki go-
spodarcze w Pniewie gm. Bedlno.
Tel. 513-243-164
Sprzedam posesjê 400 m2 z budyn-
kami w Grotowicach, gmina Opo-
rów. Tel. 723-052-740
Sprzedam ziemiê orn¹ 6 ha i dzia³ki
budowlane w ¯urawieñcu. Tel.
691-507-568
Sprzedam 5 ha gruntów w Pniewie
ko³o ¯ychlina+ budynki. Tel. 513-
243-164
Sprzedam dzia³ki budowlane
(w okolicy os. domków jednoro-
dzinnych £¹koszyn). Tel. 603-743-182
Sprzedam dzia³kê o pow. 1450 m2

w Nowej Wsi. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³kê na Rod Kutno-
Azory. Ogrodzona, woda, pr¹d
elektryczny. Tel. 503-950-717
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD �Kolejarz� ul. Kro�niewicka
(ogród nr 1). Tel. 660-704-149
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
w ROD �Wzgórze� przy ul. Gra-
nicznej. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam samochód Suzuki Swift
2006 r., 1,3 benzyna, czarny meta-
lik, klimatyzacja, komplet opon
zimowych. Tel. 510-112-835

Sprzedam Skodê Felicja (poj. sil.
1,3), rocznik 1996. Op³acona. Stan
dobry. Tel. 666-104-192
Sprzedam samochód Citroen Ber-
lingo, rocznik 2001, kolor zielony-
metalik, silnik 1,9D, 255 tys. km
przebiegu. Tel. 608-425-174
Sprzedam Skodê Octawia 1,6 GLX,
rocznik 1998. Tel. 2694-452-085
Sprzedam Cinquecento w st. bdb.,
gara¿owany, ma³y przebieg. Tel.
505-084-095
Wynajmê sklep w centrum Kutna
(oko³o 40 m2), ulica Królewska 15.
Tel. 501-601-336
Sprzedam jacht Spartina 595 i deski
surfingowe (kompl.) Tel. 667-132-664
Sprzedam rower m³odzie¿owy
(damka). Tel. 697-432-735
Sprzedam wózek dzieciêcy EKO
SHELL BABYACTIVE 3 w 1,
w dobrym stanie. 509-644-086.
Sprzedam kryszta³y. Tel. 608-615-325
Sprzedam akwarium 200 l. Tel.
668-310-268
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysoko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam pilnie, taniej o 500 z³
�wie¿o wymurowan¹ piwnicê na
Cmentarzu w £¹koszynie. Tel. 604-
254-132
Odst¹piê miejsce na cmentarzu.
Tel. 692-940-348
Podejmê siê opieki nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202

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

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

Tel. 609-107-203
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Dru¿yna Sand Bus Kutno rozpoczê³a intensywne przygotowania do dru-
giego swego sezonu w IV lidze ³ódzkiej. Oprócz zajêæ teoretycznych
i typowo szkoleniowo-taktyczno-technicznych na w³asnych obiektach
i grodu nad Ochni¹ podopieczni trenera Andrzeja Grzegorka rozgrywaæ
bêd¹ mecze sparingowe z zespo³ami ró¿nych klas rozgrywkowych i z ró¿-
nych rejonów Mazowsza, Wielkopolski, Kujaw i Ziemi £ódzkiej. Prze-
widziano siedem spotkañ kontrolnych, a IV liga ³ódzka �ruszy do boju�
12 sierpnia. Oto harmonogram sparingów:
15.07. (sobota) Kutno - Lider W³oc³awek (IV liga),
19.07. (�roda) Kutno - Pelikan £owicz (III liga),
22.07. (sobota) Kutno - Wis³a II P³ock (IV liga),
26.07. (�roda) Mazur Gostynin (IV liga) - Kutno,
29.07. (sobota) KKS Kalisz (III liga) - Kutno,
02.08. (�roda) Kutno - Zjednoczeni Stryków (IV liga),
05.08. (sobota) Kutno - GLKS Baruchowo (V liga).

PRZED SEZONEM

Jedyny w naszym mie�cie otwarty akwen (ulica Narutowicza), którym na
co dzieñ �zawiaduje� kutnowski Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji,
a opiekuje siê te¿ Ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego �Zalew� � czynny
jest codziennie od godziny 10.30 do godziny 18.00 (oczywi�cie przy sprzy-
jaj¹cej aurze i warunkach atmosferycznych). Ta ciesz¹ca siê co roku wiel-
kim zainteresowaniem (bezp³atna!) p³ywalnia funkcjonowaæ bêdzie do
koñca sierpnia. O bezpieczeñstwo na Niej dbaj¹ wykwalifikowani ratow-
nicy rekrutuj¹cy siê z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
(WOPR).

BASEN ZAPRASZA

Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie ju¿ po raz trzeci
zaprasza do uczestnictwa piêkne kobiety (a tylko takie s¹!) do
uczestnictwa w Wyborach Miss Lata Naszego Aquaparku. Gala
fina³owa odbêdzie siê 6 sierpnia (niedziela) o godzinie 17.00.
Kandydatki zaprezentuj¹ siê w letnich sukienkach, strojach spor-
towych oraz k¹pielowych. Do konkursu zakwalifikowanych
zostanie 30 przedstawicielek p³ci piêknej z ca³ej Polski.

MISS LATA 2017

Baseball

Lipiec jest tradycyjnie ju¿ miesi¹cem, w którym na Europejskim Centrum
Ma³ej Ligi w Kutnie graj¹ zespo³y w ró¿nych kategoriach wiekowych
o prymat najlepszego i prawo udzia³u w mistrzostwach �wiata w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej (USA). Te presti¿owe zawody rozpo-
czê³y dru¿yny 12-14 latków. Grano na Stadionie imienia Stana Musia³a.
Zmierzy³o siê z sob¹ 7 reprezentacji. By³y to: W³ochy, Belgia Ma³a Liga
Flandres East, Holandia, Wielka Brytania Ma³a Liga Londyn, Niemiecy -
USA Ma³a Liga KMC American, Polska Ma³a Liga ¯ory i Czechy Ma³a
Liga Po³udnie. Mecze by³y zaciête, tylko szkoda, ¿e towarzyszy³o im mierne
zainteresowanie mieszkañców Kutna. Dlaczego?

MIĘDZYNARODOWE TURNIEJE

Szybownictwo

W sobotê, 8 lipca, w miejscowo�ci Pribram zakoñczy³y siê Miêdzynaro-
dowe Szybowcowe Mistrzostwa Czech, bêd¹ce jednocze�nie sprawdzianem
przed przysz³orocznymi Mistrzostwami �wiata, które odbêd¹ siê w tym
samym miejscu za rok. Zawody rozgrywane by³y w trzech klasach: Club,
15-metrowej i Otwartej, z czego tê ostatni¹ z du¿¹ przewag¹ wygra³
kutnianin, cz³onek Aeroklubu W³oc³awskiego lataj¹cy na szybowcu afry-
kañskim Js-1C. Piloci �cigali siê w siedmiu konkurencjach, pokonuj¹c
nie tylko przeciwników, ale i trudne warunki atmosferyczne w postaci
silnego wiatru, burz i opadów deszczu. Teren zmagañ obejmowa³ obszar
po³udniowo-zachodnich Czech, na po³udnie od Pragi, tereny przygraniczne
Austrii i Niemiec. £ukasz tymi zawodami przygotowywa³ siê nie tylko do
przysz³orocznych zawodów, ale i rozpoczynaj¹cych siê w nastêpnym
tygodniu Mistrzostw Polski w klasie Otwartej oraz sierpniowych
Mistrzostw Europy.
�Ziemia Czeska okaza³a siê dla mnie bardzo go�cinna. Wygra³em trzy
spo�ród siedmiu konkurencji, prowadz¹c i zwyciê¿aj¹c zdecydowanie
w mojej klasie. To wa¿ne, gdy¿ ju¿ za chwilê startowa³ bêdê w najwa¿-
niejszych dla mnie zawodach w tym sezonie. Forma jest i to mnie bardzo
cieszy. Warto podkre�liæ, ¿e sukces ten nie by³ by mo¿liwy, gdyby nie wparcie
kutnowskiej firmy Polfarmex, Urzêdu Miasta Kutno i Kliniki Kolasiñski
oraz partnerów Agencji Curcuma i WW Reklama� - podsumowuje
£ukasz, którego asystentk¹ jest ¿ona Liliana Urbañczyk-Wójcik.

/Foto: Tonda Glider, Pav Gr, Tomas/

WÓJCIK NA PIEDESTALE

Odpowied� jest prosta � brak reklamy. Gdzie te czasy, kiedy trybuny by³y
wype³nione a¿ po brzegi! Wyniki pierwszego turnieju: Wielka Brytania �
Niemcy/ USA 6:20, Holandia � Polska 6:7, Belgia � Czechy 1:11, W³o-
chy � Niemcy/USA 10:0, Polska - Czechy 1:24, Holandia � Belgia 12:9,
Wielka Brytania � Polska 5:8, Niemcy/USA � Holandia 7:0, W³ochy �
Czechy 4:3, Polska � Niemcy/USA 3:11, Czechy � Niemcy/USA 15:6.
W wielkim finale zmierzy³y siê W³ochy z Czechami. Wygrali Czesi 15:4.
Aktualnie trwa turniej 10-12 latków. Spotkania rozgrywane s¹ na Stadionie
im. Edwarda Piszka.

W niedzielê, 9 lipca, na �Orliku� przy Szkole Podstawowej w Strzegocinie
rozegrany zosta³ turniej pi³ki no¿nej �O puchar Wójta Gminy Kutno�.
Gra³o z sob¹ 12 dru¿yn: �Borek� Strzegocin, OSP Wroczyny, Nowa Wie�,
�Amatorzy� Strzegocin, ABC Go³êbiew, OSP Leszczynek, GKS Byszew,
�Seniorzy� Strzegocin, GKS Byszew II, OKGK Leszczynek, OSP
Wysoka Wielka i Leszno. Na boisku by³o oko³o 100 zawodników. Zespo³y
gra³y w trzech grupach, systemem �ka¿dy z ka¿dym�, po 12 minut.
Sêdziowa³ Tomasz Garlicki. Do fina³u zakwalifikowa³y siê ekipy z Nowej
Wsi, �Borek� Strzegocin i OSP Wroczyny,. Gra³y te¿ �ka¿dy z ka¿dym�
osi¹gaj¹c wyniki: Nowa Wie� � Borek Strzegocin 0:1, OSP Wroczyny �
Nowa Wie� 3:0 i w finale: Borek Strzegocin � OSP Wroczyny 2:1. Zwy-
ciêski zespó³ Borek Strzegocin wyst¹pi³ w sk³adzie: Maciej Naguszew-
ski, Pawe³ Rowiñski, Damian Kozanecki, Mateusz Kozanecki, Jakub
Michalak, Dawid Pe³ka, Adrian Bednarek i Kacper Szczepaniak. Na dru-
gim miejscu uplasowa³a siê OSP Wroczyny, a trzeci¹ lokatê zajê³a Nowa
Wie�.

O PUCHAR WÓJTA

Zwyciêskim zespo³om wójt Jerzy Bry³a wrêczy³ puchary, dyplomy i pi³ki.
Najskuteczniejszym strzelcem turnieju okaza³ siê Mateusz Rybacki z OSP
Wroczyny, który otrzyma³ pi³kê, a najlepszy bramkarz Dawid Pe³ka z Borka
Strzegocin � rêkawice bramkarskie. Pozosta³e zespo³y uhonorowano
pi³kami i dyplomami. Turniej otworzy³ wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a,
a towarzyszyli mu wspó³organizatorzy: Marek Ci¹pa³a, z-ca przewodni-
cz¹cego  Rady Powiatowej Zrzeszenia  Ludowe Zespo³y Sportowe; (pe³-
ni¹cy obowi¹zki  przewodnicz¹cego RP LZS w Kutnie), Tomasz Janczak
oraz Wies³awa Sulkowska z Zespo³u Szkó³ Go³êbiewek. Podczas otwarcia
turnieju uczestnicy minut¹ ciszy uczcili pamiêæ zmar³ego, wspania³ego
dzia³acza Zrzeszenia LZS W³adys³awa Soko³a, a Jerzy Bry³a zapropono-
wa³, aby ten Turniej nosi³ od teraz Jego Imiê.          /B.G./

Na Europejskim Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie rozpoczê³y siê zawody
miêdzynarodowe z udzia³em 14 dru¿yn w kategorii 10-12 lat. Poprzedzi³a
je Parada M³odo�ci z udzia³em wszystkich zespo³ów na placu Marsza³ka
Pi³sudskiego. Szerzej w nastêpnym numerze �P¯K�.

II MISTRZOSTWA

PODWÓJNY SPARING

Klub Sportowy �Kutno� (2014 r.) przej¹³ bogate tradycje futbolowe
po MKS-ie. Jego wizytówk¹ jes zespó³ seniorów, który z ³ódzkiej
klasy A awansowa³ najpierw do ³ódzkiej klasy okrêgowej, a na-
stêpnie do IV ligi ³ódzkiej. I to co roku. Obecnie dru¿yna KS Sand-
Bus przygotowuje siê do meczów mistrzowskich w IV lidze. Po
odej�ciu trenera S³awomira Ryszkiewicza selekcjonersk¹ schedê
po nim obj¹³ Andrzej Grzegorek - dobry pi³karz MKS-u i KS-u.
W inauguracyjnych spotkaniach kontrolnych by³o specyficznie,
bowiem gra³y (i s³usznie) dwa teamy KS Sand-Bus. By³y wiêc
dwa mecze sparingowe. Najpierw dru¿yna z³o¿ona z potencjalnych
kandydatów do pierwszego sk³¹du zmierzy³a siê z beniaminkiem
IV ligi kujawsko-pomorskiej Liderem W³oc³awek i wygra³a 5:0
(1:0) po trzech golach Adriana Marciocha (Jutrzenka Warta)

Pi³ka no¿na

i Tomasza Grudnia oraz Daniela Mitury (Wis³a P³ock). Nastêpnie
pi³karze ju¿ obyci z KS Sand-Bus grali z GLKS Bedlno (V liga
³ódzka) i zwyciê¿yli 4:1 (4:1). Bramki zdobyli: dwie Mariusz
Jakubowski oraz Bartosz Placek i Jan Nadolski.
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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 459

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: A7-M3-E3-C5-J7  B1-K9-E5-G5-L13-D11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Już w lipcu otwarcie nowego lokalu!
Kutno, ul. Królewska 39

Jeste�my najm³odszym dzieckiem w sensie przyrodniczym na ziemi.
Mo¿e dlatego dopisa³o nam szczê�cie, a ewolucja wraz z przyrod¹
zatroszczy³a siê o nas, jak kochaj¹ca matka o swe pociechy. A, ¿e
ostatni z miotu bywa uci¹¿liwy, wyro�li�my na cynicznych, wpa-
trzonych w siebie osobników, a �przyroda matuszka� w podziê-
kowaniu za pomoc i troskê, otrzymuje od nas �gest Kozakiewicza�.

RODAKU, ZASTANÓW SIĘ...

Z biegiem lat, ustawiwszy na horyzoncie z³otego cielca, uczynili-
�my wy�cig do niego warto�ci¹ sam¹ w sobie. Natomiast empatia
jako produkt uboczny, zostaje zapomniana, a mno¿¹ce siê w ma-
jestacie prawa patologie s¹ przez media �pierwszego rzutu�
czêsto pomijane.
Tê prawid³owo�æ trafnie oddaje sentencja napisana przez niezna-
nego autora: �Bez serc, bez ducha, jak z jaja wydmucha, plewi siê
chwastów rój. A ty aniele przy mnie stój, by mnie nie odesz³a
nadzieja i otucha. Stój aniele, proszê� stój�.
W odzewie, na zawarte w sentencji przes³anie, wzrasta w�ród
spo³eczeñstwa �wiadomo�æ skutkuj¹ca odnajdowaniem siê ludzi
dobrej woli pragn¹cych uchroniæ skalane ju¿ piêkno ojczystej przy-
rody. S¹ zdeterminowani, patrz¹cy oczami i sercem.
Walcz¹ odwa¿nie o zaprzestanie wycinania Puszczy Bia³owieskiej
i bukowych lasów Karpat. W górskich rzekach z powodzeniem
uczestnicz¹ w reintrodukcji pstr¹ga i innych zagro¿onych wymar-
ciem gatunków ryb. W szko³ach pomagaj¹ organizowaæ kursy
wiedzy ekologicznej.
Pracuj¹ spo³ecznie. S¹ osamotnieni, ods¹dzani od czci i wiary,
pozbawieni wsparcia finansowego, ale nie poddaj¹ siê i robi¹ swoje.
To bohaterowie czasów pokoju.
Za granic¹ natomiast, rz¹dy czyni¹ wiele dla przyrody:  W Austrii
poddano renaturyzacji du¿y odcinek Dunaju, we Francji zdemon-
towano zapory wodne przywracaj¹c pierwotny bieg rzekom. Na
Bia³orusi powsta³a Partia Zielonych, która uczestniczy w podej-
mowaniu proekologicznych i inwestycyjnych decyzji. W Australii
zwrócono Aborygenom monolit skalny Uluru.

My, ludzie otwarci i ¿yczliwi, licz¹c tylko na siebie - pomó¿my
przyrodzie. Na dobry i m¹dry pocz¹tek starajmy siê jechaæ wolniej
przez las i drogami obok lasu. To ograniczenie szybko�ci, wed³ug
statystyk, pozwoli³oby prze¿yæ setkom saren, zajêcy i je¿y. Ocali
wiele jaskó³ek i motyli. ¯ycie przecie¿ jest dobrem najwy¿szym.
Pamiêtaj o tym rodaku pêdz¹c na z³amanie karku przez las.

Zwolnij, wyhamuj! Ocalisz wtedy stworzeniu ¿ycie (a mo¿e rów-
nie¿ i sobie) i bêdziesz szczê�liwy!

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Poziomo: A-1. Syn Kronosa (mitologia grecka) A-7. �... Szep-
tem� z repertuaru Ludmi³y Jakubczak B-9. Rynek pe³en greczynek
C-1. Interweniuje D-9. Zawsze po stronie ¿ony E-1. Klepisko
w stodole lub bieg sprawy E-5. Najlepszy skoczek w�ród zwierz¹t
G-1. �piewa balladê w serialu �Czterej pancerni� (Edmund) I-1.
S³ynna hetera ateñska I-6. �... wichrów� - balet F. Nowowiejskiego
J-9. Niech ¿yje nam! K-1. Jêzyk u¿ywany przez Jezusa L-9.
Z pustyni¹ Atacama (Ameryka Po³udniowa) M-1. �Mniejsze ...�
film J. Morgensterna z W. Pszoniakiem w roli literata M-5. Dar
lekkiej wymowy.

Pionowo: 1-A. Imiê twórcy filmu o Nelsonie Mandeli pt. �Nie-
pokonany� 1-I. Czasem trudno j¹ zachowaæ 2-E. Przewlek³y
nie¿yt nosa 3-A. Tytu³ noweli B. Prusa 3-I. Dojrza³e stadium owada
4-F. Jeden z muszkieterów A. Dumasa 5-A. Lekarstwo wykrztu�ne
5-J. Kultowy film Marka Piwowskiego 6-E. Kpi sobie z przyjê-
tych obyczajów 7-A. Do wpychania powietrza w piszcza³ki orga-
nów 7-I. Zatoka z portem Ryga 9-A. Góralskie ognisko 9-I. Przy
boku króla sawanny 11-A. Gor¹cy napój alkoholowy 11-I. �... jest
serce me�, aria z operetki �Kraina u�miechu� 13-A. Kruszy³ mury
13-I. Mo¿e doprowadziæ do wyczerpania organizmu, a nawet
chorób psychicznych.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Zbigniew Popadiuch specjalnie dla �P¯K�

RODEM Z KUTNA (cz. II)

skim Towarzystwie Fotograficznym. Tam przez kilka lat uczy³em siê
wywo³ywaæ zdjêcia i fotografowaæ, aby dorównaæ starszym. My�la³em
w przysz³o�ci zdaæ do PWSTFiTV w £odzi na Wydzia³ Operatorski. Pro-
blem by³ jeden. Tam by³ egzamin z rysunku i malarstwa. Na szczê�cie
Stowarzyszenie Katolickie PAX zorganizowa³o warsztaty malarskie. Wraz
z dwoma przyjació³mi z bloku zaczêli�my na nie uczêszczaæ. Zajêcia pro-
wadzi³ prof. Józef Kêpiñski z P³ocka, wspania³y artysta, który potrafi³
dzieliæ siê sw¹ wiedz¹ z nami nastolatkami i pokierowaæ w rozwoju.
Kolegê Wojtka widzia³ w ekspresji, W³odka w pejza¿u, a mnie w portrecie
i scenkach rodzajowych. Fotografika i malarstwo po³¹czone da³y wyniki
w postaci kilku dla mnie wa¿nych nagród i wyró¿nieñ. Po maturze zda-
wa³em do upragnionej uczelni. Nakrêci³em nawet film animowany o Charlie
Chaplinie (rysunki moje) Niestety ... za wysokie progi. Malowa³em coraz
wiêcej. Obrazy prezentowa³em na konkursach i Jarmarkach Ró¿anych.
Po wojsku pracowa³em w Fabryce Maszyn Rolniczych ,,Agromet-Kraj�
na Wydziale Narzêdziowni. Od starych fachowców nauczy³em siê tam
precyzji i trzymania siê ustalonej ,sprawdzonej technologii. Uzyska³em
tytu³ mistrza w zawodzie �lusarz narzêdziowy. W roku 1986 o¿eni³em siê
z piêkn¹ i m¹dr¹ kutnowiank¹ Ma³gosi¹ W³odarczyk. Na mieszkanie
musieli�my czekaæ ponad 7 lat, wiêc postanowili�my poszukaæ pracy
z mieszkaniem w innym mie�cie. Znale�li�my to wszystko w FSM w Bielsku-
Bia³ej. Oczywi�cie, opuszczenie rodzinnego miasta, znajomych i rodziny
nie jest ³atwe, ale postanowili�my, ¿e gdy tylko ze SM �Pionier� przyj-
dzie decyzja o otrzymaniu mieszkania, wrócimy do Kutna. Do Bielska
przyjechali�my w 1988 r. Z pocz¹tku skupi³em siê na pracy zawodowej.
Praca w ,,Kraju� zaowocowa³a i zaj¹³em pierwsze miejsce w FSM Bielsko
i II w ca³ym koncernie. Zacz¹³em jakby od nowa malowaæ. Wystawia³em
obrazy na ulicach, na Starym Rynku. Coraz czê�ciej pytano o portrety.
Gdy zak³ad przej¹³ FIAT, coraz czê�ciej malowa³em dla W³ochów. FIAT
zamówi³ bardzo du¿y obraz o historii koncernu i portret Giuseppe Agniel-
lego - prezesa FIAT-a. Wystawia³em pierwsze portrety z powstaj¹cej
kolekcji ,,Bielszczanie znani i nieznani� oraz obrazy na corocznych Dniach
Rodzinnych Fiat. Zacz¹³em malowaæ na zlecenia muzeum. Podejmujê siê
wykonania tematów, w których nikomu nie op³aca siê nawet zag³êbiæ.
Tak ju¿ wysz³o, ¿e w Kutnie nauczy³em siê fotografiki, malarstwa i jako�ci
pracy, a w Bielsku-Bia³ej mogê to wykorzystaæ. Mo¿e po przej�ciu na
emeryturê zrobiê dla swego rodzinnego miasta co�, co sp³aci moj¹ edukacjê
i wychowanie. Jestem gotów na owocn¹ wspó³pracê dla Kutna.

Jerzy Papiewski

Ojciec mój zawsze marzy³, ¿e zostanê
kre�larzem. Sam mia³ wprawn¹ rêkê
do szkiców, pisa³ piêknym pismem,
choæ pracowa³ jako mistrz kominiarski.
Rêcznie malowa³ kartki �wi¹teczne -
poprosi³, abym mu pomaga³, ale
kilka zepsu³em i zniechêci³em siê do
rysunku. Po ukoñczeniu Szko³y Pod-
stawowej nr 8 w Kutnie, podj¹³em
naukê w kutnowskim Technikum
Mechanicznym nr 1. Wychowawc¹
naszej klasy by³ Kazimierz Pietrzak -
umys³ matematyczny, ale dusza arty-
styczna. Przypomnia³em sobie wtedy
marzenia ojca. Zacz¹³em od robienia
zdjêæ. W popularnym PDK-u powsta³o
kó³ko fotograficzne przy Kutnow-
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WIZYTA GENERAŁA HALLERA
Genera³ Józef Haller przyby³ do
Kutna 10 lipca 1919 roku rannym
poci¹giem z Warszawy. Towarzy-
szy³ mu Boles³aw Wieniawa-D³u-
goszowski. Na Nowym Rynku
przygotowano bramê triumfaln¹
z napisem �Witaj�. Burmistrz
miasta Tomasz Klepa wrêczy³
genera³owi chleb i sól. W imieniu
Starostwa wyst¹pi³ doktor Antoni
Troczewski. Pod ko�cio³em para-
fialnym ksi¹dz Stanis³aw Modze-
lewski udzieli³ b³ogos³awieñstwa
i nazwa³ genera³a Józefa Hallera
Rycerzem Marii.

To ju¿ drugi zjazd rodziny Staniszewskich (oraz rodzin spo-
krewnionych). Ród wywodzi siê z Bud Nowych pod £aniêtami,
a jego tradycje siêgaj¹ XV wieku (sic!). Zreszt¹ do dzi� czê�æ
rodu Staniszewskich tam zamieszkuje. Organizatorem zjazdu
by³ £ukasz Staniszewski z zakonu w Asy¿u, a wspomagali go
� jego siostra Basia Staniszewska-¯uk, ma³¿eñstwo Ma³gorzata

i S³awek Cieplakowie. Ogó³em na zjazd przyjecha³o a¿ 179 (!)
osób. Nawet z Ukrainy, a tak¿e £odzi, Warszawy, Wa³cza, Kutna,
Gostynina, Szczecina, ¯or, Katowic i z - ca³ej Polski. Zjazd
rozpocz¹³ siê msz¹ �wiêt¹ w ko�ciele parafialnym pod wezwa-
niem Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny w £aniêtach.
Po niej, na tle zabytkowego zameczku, �zrobiono� wspólne,

jubileuszowe zdjêcie. Potem przejechano na Cmentarz Parafialny
w £aniêtach, gdzie na grobach przodków zapalono znicze.
Nastêpnie uroczysto�æ przenios³a siê do gospodarstwa agro-
turystycznego �Myszogród� w Osinach na obiad. By³a prezen-
tacja poszczególnych, ponad 70 rodzin. Tak¿e zabawa, ze
wspólnym �piewaniem z zespo³em �SC BAND�. By³y dwa,
jubileuszowe torty (jeden z racji 40, 50, 60-lecia rodzin)
i z okazji II rodzinnego zjazdu, który zakoñczy³ siê ogniskiem
i wspólnym grillem.

ZJAZD RODU STANISZEWSKICH

�Krêci mnie bezpieczeñstwo� w wakacje� - pod takim has³em dzieci
uczestnicz¹ce w zajêciach na pó³koloniach w �wietlicy �rodowiskowej-
Przymierza Rodzin w Kutnie wys³ucha³y pogadanki pracownic z Powia-
towejStacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie Jolanty Dudkiewicz i
Marty Lewandowskiej na temat bezpiecznego, zdrowego stylu ¿ycia pod-
czas wakacji oraz unikania szkodliwych dla zdrowia cz³owieka na³ogów.
Ciekawym elementem spotkania by³y �mini-warsztaty�, w ramach któ-
rych dzieci z przygotowanych elementów, przedstawiaj¹cych produkty
pokarmowe, uk³ada³y �Talerz Zdrowia�.

BEZPIECZNE WAKACJE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ludzie od stuleci zachwycaj¹ siê �królow¹ kwiatów�, a w Kutnie
tradycja hodowli ró¿ siêga pocz¹tków ubieg³ego stulecia. Ten
wyj¹tkowy kwitn¹cy krzew zachwyca piêknem i ró¿norodno�ci¹
na ca³ym �wiecie, czêsto sadzony w ogrodach, ogródkach i w prze-
strzeni miejskiej.
W Kutnie, dziêki dzia³aniom podjêtym w ostatnich latach, zgodnie
ze strategi¹ Kutno � Miasto Ró¿, mo¿emy podziwiaæ kolekcjê ponad
30.000 ró¿anych krzewów prezentuj¹cych dziesi¹tki odmian ró¿.
Ró¿e pojawi³y siê na rondach, skwerach oraz na parkowych raba-
tach i zieleñcach. W tym roku ju¿ od pocz¹tku czerwca mogli�my
podziwiaæ obficie kwitn¹ce ró¿e w wielu miejscach Kutna, a ich
barwy i kszta³ty zachwyca³y przechodniów i go�ci.
Jednak, aby ró¿e cieszy³y nasze oczy przez ca³y sezon, wa¿ny jest
prawid³owy dobór odmian. W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat, dziêki
wytê¿onej pracy hodowców z ca³ego �wiata mo¿emy cieszyæ siê
krzewami, które kwitn¹ praktycznie ca³y sezon, powtarzaj¹ kwit-
nienie, s¹ odporne na choroby i warunki atmosferyczne. W Kutnie
w miejscach publicznych w³a�nie takie odmiany zosta³y zastoso-
wane, aby zapewniæ jak najlepszy efekt estetyczny przy niewielkim
nak³adzie pracy przy pielêgnacji.
Poni¿ej krótka charakterystyka kilku odmian, które mo¿na podzi-
wiaæ w Kutnie:
Lady Kutno® - odmiana wychodowana przez niemieckiego
hodowcê Kordes i nazwana Lady Kutno z okazji 40. �wiêta Ró¿y
w 2014r. Wybitnie zdrowa odmiana o morelowych kwiatach zmie-
niaj¹cych kolor, kwitnie obficie i powtarza kwitnienie. Du¿a
rabata Lady Kutno znajduje siê na Alejach Jana Paw³a oraz w parku
Traugutta.
Parole®, Kordes - ró¿a wielkokwiatowa o intensywnym ró¿owo-
fioletowym kolorze, której kwiaty maj¹ bardzo silny zapach.
Cech¹ charakterystyczn¹ s¹ ogromne kwiaty o �rednicy od 16-20 cm.
Nadaje siê na rabaty ró¿ane oraz na kwiat ciêty. Kwitnie od czerwca
do wrze�nia i powtarza kwitnienie. Ró¿a Parole trzy razy z rzêdu
wygra³a Konkurs na Najpiêkniejsz¹ Ró¿ê �wiêta Ró¿y w Kutnie.
Jej ogromne kwiaty mo¿na podziwiaæ na rabatach ró¿anych przy
Kutnowskim Domu Kultury.
Gebruder Grimm® (Bracia Grimm), Kordes - ró¿a rabatowa,
pomarañczowo-ró¿owa o delikatnym zapachu, kwitnie bukietami
du¿ych kwiatów o zmieniaj¹cej siê kolorystyce, ju¿ z daleka
widaæ jej urokliwo�æ. Kwitnie nieprzerwanie od wiosny do jesieni.
Bardzo odporna na choroby i mróz.
Pomponella®, Kordes � ró¿a rabatowa o wyj¹tkowych ró¿owych
kwiatach w kszta³cenie pomponów, odporna na choroby, obficie
kwitn¹ca ca³e lato, a¿ do mrozów. Kwiaty odporne na deszcz.
Angela®, Kordes - nowoczesna ró¿owa ró¿a parkowa szeroko roz-
krzewiona, ro�nie do wysoko�ci 100 cm, bogato i d³ugo kwitn¹ca,
du¿a odporno�æ na mróz, jedna z nielicznych ró¿ doskonale
znosz¹ca pó³cieniste stanowiska.
Bad Birnbach®, Kordes � niska ró¿a rabatowa o intensywnym
³ososiowo-ró¿owym kolorze,  zwarta i bardzo obficie kwitn¹ca
ró¿a. Bardzo zdrowa i niewymagaj¹ca. Sprawdzi siê jako obwódka
rabaty lub niski szpaler przy chodniku.

Apricola®, Kordes � ró¿a rabatowa o wyj¹tkowym morelowo-
ró¿owym kolorze. �rednica kwiatu to 9-10 cm a kwiaty zebrane
s¹ w bukiety. Idealna do nasadzeñ przy drogach lub na rabaty,
nadaje siê równie¿ na kwiaty ciête; bardzo odporna na wszelkie
choroby.
Jazz®, Tantau � ró¿a w kolorze herbacianym, jej gêste, b³yszcz¹ce,
ciemnozielone li�cie stanowi¹ piêkne t³o dla drobnych, ale bardzo
trwa³ych i odpornych na deszczow¹ pogodê kwiatów. Kwitnienie
jest d³ugie, a przekwitniête kwiaty same opadaj¹. Mo¿na j¹ podzi-
wiaæ na Rondzie Pileckiego.
Melusina®, Tantau � ró¿a rabatowa o ³ososiowo-ró¿owych kwia-
tach, które to w miarê rozwijania siê staj¹ siê ró¿owe. Znajdziemy
j¹ na rabacie w Parku Traugutta oraz na Rondzie Ró¿.
Larissa®, Kordes � obficie ró¿a okrywowa o jasnoró¿owym
kolorze i o bogato wype³nionych kwiatach i bardzo dobrej zdol-
no�ci do samooczyszczania. Wytwarza mnóstwo p¹ków przez co
kwitnie prawie non stop. Kwiaty s¹ odporne nawet na d³ugotrwa³e
opady.
Hansa® - to odmiana ró¿y dzikiej z grupy Rosa Rugosa, która
odznacza siê wieloma warto�ciowymi cechami (np. du¿a mrozo-
odporno�æ, silny zapach, odporno�æ na choroby, powtarzanie kwit-
nienia); krzewy mo¿na sadziæ pojedynczo, w grupach 1�2 szt/m2

lub tworzyæ nieformowane ¿ywop³oty w odstêpie co 1,5�2 m
pomiêdzy ro�linami; z p³atków tej odmiany mo¿na wykonywaæ
konfitury, owoce nadaj¹ siê na przetwory, nalewki, wina...
Wszystkie te odmiany ró¿ mo¿na kupiæ w pojemnikach lub z go-
³ym korzeniem w sprzeda¿y internetowej. W trakcie najbli¿szego
�wiêta Ró¿y w dniach 8-10 wrze�nia 2017 r. bêdzie mo¿na kupiæ
ró¿e w ciekawych odmianach na Kiermaszu Ró¿anym w Parku
Traugutta. Zapro�cie któr¹� z nich do swojego ogrodu.

Weronika Lenarczyk

Ksi¹dz pra³at Jacek Drzewiecki, proboszcz parafii pw. Wniebowziêcia
Naj�wiêtszej Marii Panny i dziekan dekanatu kro�niewickiego, po osiem-
nastu latach pos³ugi odszed³ na emeryturê. Spo³eczno�æ Kro�niewic po-
¿egna³a proboszcza pod koniec czerwca, podczas uroczystej mszy �wiê-
tej z udzia³em przedstawicieli w³adz lokalnych w osobach: burmistrz Ju-
lianny Barbary Herman i przewodnicz¹cego Rady Miejskiej S³awomira
Kêpistego. Obecni byli równie¿ proboszczowie parafii, dekanatu, dyrek-
torzy miejscowych instytucji i firm oraz przedstawiciele kó³ parafialnych.
Oprawê muzyczn¹ liturgii przygotowa³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta pod
kierunkiem kapelmistrza Romana Fr¹tczaka. Obecny by³ równie¿ chór
seniorów �M³odzi duchem�.

ŻEGNAMY KSIĘDZARÓŻE W KUTNIE DZIŚ

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

1 sierpnia 2017 r.

My�l¹c o dzieciach nale¿y pamiêtaæ o ochronie przed niepotrzeb-
nym zagro¿eniem. WA¯NE JEST, ABY:
� zapewniæ opiekê szczególnie tym najm³odszym dzieciom,
� zorganizowaæ bezpieczne miejsce zabaw oddalone od maszyn
rolniczych,
� podczas ruszania ci¹gnikiem czy kombajnem, upewniæ siê, czy
w pobli¿u nie znajduj¹ siê dzieci,
� nie przewoziæ dzieci w ci¹gniku, kombajnie oraz na za³adowa-
nych przyczepach,
� zabezpieczyæ wej�cia na strychy i poddasza,
� zabezpieczyæ szamba, zbiorniki na gnojowicê i inne niebezpieczne
zag³êbienia,
� przechowywaæ �rodki ochrony ro�lin, detergenty, czy zapa³ki,
w miejscach niedostêpnych dla dzieci.

WAŻNE!!!




