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SZKOLNA WYMIANA

Tradycj¹ I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. gen. J.H. D¹browskiego
w Kutnie sta³a siê coroczna wymiana ze szko³¹ partnersk¹ w Geithain
(Niemcy).            (ci¹g dalszy - strona 3)

Szybownictwo

BRĄZ WÓJCIKA

W zakoñczonych w minion¹ sobotê 42 Szybowcowych Mistrzostwach
Polski w klasie otwartej szybownik z Kutna £ukasz Wójcik wywalczy³
br¹zowy medal.          (ci¹g dalszy - strona 13)

W dniach 27 czerwca - 4 lipca w Rimini we W³oszech odby³ siê XV Miêdzy-
narodowy Festiwal Sztuki �Magia Italiana�. W tym roku Kutno reprezen-
towa³ zespó³ wokalny ABRAKADABRA z M³odzie¿owego Domu Kultury
w Kutnie, w sk³adzie: Maja Andrzejewska, Oliwia Byczkowska, Anna
Kowalewska, Martyna Michalska, Maria Wawrzyñczak.
W kategorii �zespó³ wokalny do 13� lat dziewczynki wywalczy³y 2 miejsce,
natomiast solistka Ania Kowalewska otrzyma³a 3 lokatê. Ten sam sk³ad
rywalizowa³ tak¿e w kategorii �zespó³ folklorystyczny� zdobywaj¹c
I miejsce. Konkursy odby³y siê na scenie musicalowej Parku Rozrywki
Mirabilandia oraz w Teatrze Novelli w Rimini.

MAGIA ITALIANA

CO TO JEST?!

GDZIE TO JEST?!

W dniach 8-9 lipca, w £êczycy, odby³ siê IX Ogólnopolski Przegl¹d
Piosenki Turystycznej i Harcerskiej �Nocnik�. W konkursie dla dzieci
i m³odzie¿y I miejsce zaj¹³ Kacper Kita, 10-letni solista sekcji wokalnej
MDK w Kutnie, uczeñ SP w Witoni. Kacper za�piewa³ piosenki �Pocz-
tówka z Beskidów� oraz �Majka�.

HARCERSKI „NOCNIK”

Szczegó³y - patrz strona 4

BALKAN FESTIWAL

Dzieci z Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej powróci³y z BALKAN
FOLK FEST, Festiwalu organizowanego w Bu³garii, nad Morzem Czar-
nym w Warnie.           (ci¹g dalszy - strona 3)

ODYSEJA HISTORYCZNA

Przez trzy dni (21.07-23.07) mia³ miejsce - bardzo udany - VIII Zlot Grup
Rekonstrukcji Historycznych. (fotoreporta¿ - patrz strona 8)

W�ród wniosków z³o¿onych przez UM w Kutnie o dofinansowanie
ze �rodków unijnych przewiduje siê ca³kowicie zmianê wygl¹du placu
Wolno�ci.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Kutno - jak prawdziwa stolica!

JEŚLI BĘDĄ FINANSE...

Dwa pokolenia: Romualda Stelmaszewska, syn Maciej i synowa Agnieszka
zapraszaj¹ do sklepu - firmy przy ul. Królewskiej 39.  (szczegó³y - strona 2)

FIRMA Z TRADYCJĄFIRMA Z TRADYCJĄ
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¯YCIE KOLOROWE

Firma rodzinna. Za³o¿y³ j¹ Zygmunt
Ró¿ycki w 1954 roku. Jego kontynu-
atorami by³y dzieci: zmar³y ju¿ Dariusz
Ró¿ycki i Romualda Stelmaszewska
(z d. Ró¿ycka), a po nich w³a�cicielem
firmy sta³ siê jej syn (i wnuk za³o¿y-
ciela) - MACIEJ STELMASZEWSKI.

FIRMA Z TRADYCJĄ

�wiadectwo czeladnicze i legitymacja
mistrzowska w zawodzie - zegarmistrz za³o-
¿yciela firmy ZYGMUNTA RÓ¯YCKIEGO.

Istniej¹ca od 1954 roku firma trzykrotnie zmienia³a swoj¹ siedzibê. Najpierw mie�ci³a siê przy ul. Królewskiej 17 (obok sklepu
Michalakowej, po której przej¹³ j¹ kiosk �Ruchu� pana Kawki). Nastêpnie przez wiele lat siedzib¹ firmy by³a piwnica przy

ul. Królewskiej 25 (dawniej 15). Od soboty, 29 lipca, firma zajmuje parter budynku przy UL. KRÓLEWSKIEJ 39.

Po za³o¿ycielu firmy Zygmuncie Ró¿yckim i jego synu Dariuszu Ró¿yckim,
pracowniku i wspó³w³a�cicielu firmy, pozosta³y tylko wspomnienia...
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¯YCIE REGIONALNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wspó³praca z Miêdzynarodowym Gimnazjum Ekonomicznym zosta³a
nawi¹zana piêæ lat temu w ramach realizacji wspólnego projektu �The
voice of teens�. Tegoroczna wymiana odby³a siê w Niemczech. 14 uczniów
z I LO pod opiek¹: Izabeli Tar³owskiej, Magdaleny Golan i dyrektora
szko³y Przemys³awa Zawadzkiego, mia³o okazjê w dniach 11-15 czerwca
2017 r. go�ciæ u rodzin niemieckich i �od podszewki� poznawaæ niemieck¹
codzienno�æ i obyczajowo�æ. Zrealizowano program wymiany, który obej-
mowa³ m.in.: wizytê w Berlinie (Muzeum Figur Woskowych Madame
Tussauds, Muzeum Muru Berliñskiego, Bramê Brandenbursk¹, budynek
Reichstagu, Oceanarium itd.), spotkanie z pe³nomocnikiem ds. stosun-
ków polsko-niemieckich Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
sp³yw pontonowy, poznanie szko³y partnerskiej i lokalnych uwarunko-
wañ edukacyjnych, spotkanie ze starost¹ lipskim i burmistrzem Geithain,
poznanie okolicy Geithain i jego historii.

SZKOLNA WYMIANA

W ramach wymiany odby³y siê warsztaty, panele dyskusyjne i prezentacje
na temat �Wojna we wspomnieniach naszych rodzin. Jak radzimy sobie
ze wspóln¹ przesz³o�ci¹�, �Stereotypy i uprzedzenia - jak je zwalczaæ�,
�Polacy i Niemcy - co nas ³¹czy?�, �Najpiêkniejsze miejsca w Polsce�,
�Polska dzi� � fakty polityczno-geograficzno-spo³eczne�, quiz wiedzy
o Polsce. Nie zabrak³o tak¿e elementów rywalizacji sportowej podczas
rozgrywek pi³ki no¿nej. Pobyt w Niemczech zakoñczy³ siê imprez¹ po¿e-
gnaln¹ w lokalnym muzeum historycznym z degustacj¹ wspólnie przygo-
towanych przez uczestników potraw kuchni polskiej i niemieckiej. Podczas
tej imprezy odby³y siê tak¿e zawody strzelania z historycznych kusz.
Wymiana zosta³a sfinansowana ze �rodków przekazanych przez Starostwo
Powiatowe w Kutnie i z dotacji uzyskanej z organizacji Polsko-Niemiecka
Wspó³praca M³odzie¿y. Naszym sponsorom serdecznie dziêkujemy.
W przysz³ym roku bêdziemy w naszej szkole go�ciæ uczniów ze szko³y
niemieckiej.

Przy Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, przy ul. Prze-
mys³owej w Kutnie, powstanie boisko. W czerwcu Grzegorz Schreiber,
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pose³ na Sejm RP
stara³ siê zainteresowaæ Ministerstwo Sportu i Turystyki potrzebami
kutnowskiej szko³y. Dzi� resort przyzna³ dofinansowanie na ten cel z pro-
gramu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.
- To bardzo dobra wiadomo�æ � mówi Grzegorz Schreiber. � M³odzie¿
bêdzie mog³a odbywaæ lekcje wychowania fizycznego w zupe³nie innych
warunkach. Szko³a dysponuje ju¿ sal¹ sportow¹, a boisko bêdzie dosko-
na³ym uzupe³nieniem infrastruktury sportowej w tej placówce.
Grzegorz Schreiber jest od wielu lat zwi¹zany ze sportem. Co ciekawe
w przesz³o�ci pe³ni³ funkcjê wiceministra sportu i turystyki w rz¹dzie
Jaros³awa Kaczyñskiego, w którym by³ w³a�nie m.in. projektodawc¹
programu budowy gminnych boisk wielofunkcyjnych.

BOISKOWY GRANT

Lokalni dziennikarze prasy, radia i telewizji wziêli udzia³ w dwupunktowej
konferencji, któr¹ zdominowa³a tematyka najwa¿niejszych imprez kultu-
ralnych w Kutnie roku 2017- VIII Letniego Festiwalu Muzycznego i 43
�wiêta Ró¿y. Dyrektor Festiwalu Anna Jeremus�Lewandowska (zarazem
re¿yser i prowadz¹ca program edukacyjny) zwróci³a uwagê na najwa¿-
niejsze pozycje bogatego w tym roku Festiwalu, miêdzy innymi na: koncert
trzech sopranów �Belle voci�, artystyczn¹ oprawê mszy �wiêtej, Koncert
M³odych Talentów, na �Muzykê bez granic� z udzia³em chiñskiego barytonu
Chengzhu Li oraz na IX ju¿ Miêdzynarodowe Mistrzowskie Warsztaty
Wokalne. VIII Letni Festiwal Muzyczny rozpocz¹³ siê 29 lipca, a zakoñczy
siê 27 sierpnia. Najwa¿niejszymi wydarzeniami �wiêta Królowej Kwiatów
(8 -10 wrze�nia), którego kampania reklamowa pod has³em �Ró¿a w Kra-
inie Czarów� (foto artysta Tomasz To³³oczko) towarzyszy ju¿ w mediach,
bêd¹ m.in. niew¹tpliwie: Wystawa Ró¿ i Aran¿acji Florystycznych
w Kutnowskim Domu Kultury (ponad 40 florystów), kiermasz ró¿ ogro-
dowych i ro�lin w parku Traugutta, konkurs �Kutno Rose Show� prowa-
dzona przez Polskie Towarzystwo Ró¿ane. Nowo�ci¹ bêd¹ koncerty na
scenie Stadionu Miejskiego przy ul. Ko�ciuszki. Wyst¹pi¹: �Future Folk�,
�LaoChe�, �Kult� i Parycja Markowska. Plac Pi³sudskiego bêdzie aren¹
produkowania siê m.in.: �Tercetu czyli Kwartetu� � Hanny �leszyñskiej,
Piotra G¹sowskiego i Roberta Rozmusa, �Galicii Folk Band� � zespo³u
ze Lwowa, �Kalinki� � grupy folklorystycznej z Bia³orusi. Ponadto zoba-
czymy musicalowego aktora z Rzymu, który z towarzyszeniem zespo³u
wykona najs³ynniejsze w³oskie piosenki w ramach programu �Ciao Ciao
Bambina� Bêd¹ tak¿e atrakcje dla dzieci i ca³ych rodzin: �Przystanek
dziecko�, �Patelnia plenerowa� i Czeskie Weso³e Miasteczko � Lunapark.
Nie zabraknie oczywi�cie Handlowego Jarmarku Ró¿anego. Oj, bêdzie
siê dzia³o!            /J.P./

WAKACYJNA PRASÓWKA

Ju¿ we wrze�niu w Kutnie odbêdzie siê najwiêksze wydarzenie harcer-
skie w województwie ³ódzkim. W dniach 15-17 wrze�nia 2017 roku
ponad 2.000 uczestników oraz 200 wolontariuszy we�mie udzia³
w zlocie Chor¹gwi £ódzkiej ZHP imienia harcmistrza Aleksandra
Kamiñskiego. Uczestnicy wezm¹ udzia³ w 6 przygotowanych dla nich
trasach dostosowanych do wieku. W�ród nich znajdziemy trasy: zuchow¹
(6-10 lat), harcersk¹ (10-13 lat), starszoharcersk¹ (13-16 lat), wêdrowni-
cz¹ (16-21 lat), instruktorsk¹ (dla harcerskich wychowawców od 21 roku
¿ycia) i seniorsk¹ (dla instruktorów powy¿ej 55 roku ¿ycia). Has³o tego-
rocznego eventu brzmi �Harcerstwo rozkwita�. Motto �wiêta ³¹czy
kutnowsk¹ tradycjê ró¿an¹ z harcerstwem, jednocze�nie komunikuj¹c
odbiorcy o tym, ¿e harcerstwo ambitnie, pozytywnie i profesjonalnie
w swoim dzia³aniu ca³y czas siê rozwija (rozkwita). Zuchy, harcerze oraz
instruktorzy odkryj¹ nasze miasto i atrakcje, które na nich czekaj¹. We
wrze�niu harcerstwo rozkwitnie przygod¹, przyja�ni¹, wyzwaniem i s³u¿b¹.
Organizatorem wydarzenia jest Hufiec ZHP Kutno imienia harcmistrza
Aleksandra Kamiñskiego � jednostka Chor¹gwi £ódzkiej ZHP, która nad-
zoruje pracê dru¿yn skupiaj¹cych ponad 400 m³odych ludzi w Kutnie
i okolicach. Jednym z kluczowych wydarzeñ, jakie odbêdzie siê podczas
zlotu, bêdzie otwarty dla mieszkañców piknik. Chcemy, aby mieszkañcy
mogli zobaczyæ na nim jak wygl¹da harcerstwo, a harcerze poprzez
wystawy i warsztaty - jak rozwija i piêknieje Kutno. Podczas pikniku
odbêd¹ siê otwarte koncerty, pokaz sztucznych ogni, czy wspólne bicie
rekordu w �piewaniu pie�ni patriotycznej. Ca³o�æ odbêdzie siê na tere-
nach stadionu MOSIR Kutno. Podczas pikniku zaprezentuj¹ siê lokalne
firmy i instytucje, a ca³o�æ u�wietni¹ koncerty dla mieszkañców i uczest-
ników. W organizacjê zlotu zaanga¿owanych jest wiele instytucji i s³u¿b
miejskich. Wydarzenie objête jest równie¿ honorowym patronatem
Marsza³ka Województwa £ódzkiego, Wojewody £ódzkiego, Starosty
Kutnowskiego oraz Prezydenta Miasta Kutna. Podstawowe informacje
o wydarzeniu zaczerpn¹æ mo¿na na stronie www.lodzkaswietuje.pl.

podharcmistrz Adam Rakowski
Zastêpca Komendanta �wiêta Chor¹gwi £ódzkiej ds. promocji

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zespó³ zaprezentowa³ siê w nowo opracowanej Suicie £owickiej i barw-
nych kolorowych strojach oraz pokaza³ znan¹ ju¿ naszej publiczno�ci polkê
lwowsk¹. By³ to pierwszy zagraniczny wyjazd naszych dzieci, który zor-
ganizowali�my ze �rodków w³asnych. Wyjazd mia³ na celu pokazanie
kultury i folkloru polskiego poza granicami kraju, nawi¹zanie kontaktów
kulturowych w celu rozwijania wymiany warto�ci ponadmaterialnych.
Udzia³ zespo³u dzieciêcego przyczyni³ siê do promocji miasta Kutna,
Polski i jej dóbr narodowych. By³a to równie¿ okazja do urozmaicenia
form spêdzania czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y,jak równie¿ zwiêk-
szenie ich umiejêtno�ci tanecznych i muzycznych oraz utworzenie p³asz-
czyzny wspó³pracy i wspó³dzia³ania dla najm³odszych oraz integracja
z innymi zespo³ami z ró¿nych krajów �

BALKAN FESTIWAL

Przypominamy ¿e raz w miesi¹cu s¹ organizowane próby otwarte i sta³y
nabór do zespo³u dzieciêcego, jak równie¿ doros³ego, który w miesi¹cu
pa�dzierniku planuje wyjazd na festiwal, do Indii. Zapraszamy wszyst-
kich chêtnych, którzy chcieliby spróbowac swoich si³ w tañcu ludowym.

Prezes ZPiTZK - Bo¿ena Szymczak

W artykule �W sieci NFZ-u� (z 6 lipca 2017 r. nr 13/458/2017), przy
komputerowym wpisywaniu tekstu, wkrad³ siê b³¹d. Prawid³owe zdanie
winno byæ nastêpuj¹ce: �Placówce przypisano najni¿szy stopieñ referen-
cyjno�ci (obejmuj¹cy przyk³adowo m.in.: darmow¹ chirurgiê ogóln¹,
internê, po³o¿nictwo i ginekologiê)�.
Za b³¹d serdecznie przepraszamy autora informacji oraz czytelników.

Redakcja

SPROSTOWANIE

1958 - zawi¹zanie RSM �Pionier� w Kutnie (w 1960 r. pierwszy
budynek przy ulicy Staszica 7a, o 18 mieszkaniach).
1978 - w dziesiêciolecie spó³dzielnia zarz¹dza ju¿ 696 miesz-
kaniami.
1988 - spó³dzielcze zasoby licz¹ ju¿ 3.794 mieszkania.
1988 - w XXX - lecie PRL RSM �Pionier� w Kutnie oddanie
7,5 - tysiêcznego mieszkania w budynku przy ulicy Krasiñ-
skiego 5.
1998 - w roku czterdziestolecia dzia³alno�ci spó³dzielnia
zarz¹dza³a ju¿ 8.962 mieszkaniami (w zasobach spó³dzielni
mieszka³o 26.287 osób, czyli 51,4% mieszkañców Kutna).

To ju¿ historia!

„PIONIERSKIE”
CZTERDZIESTOLECIE

W kutnowskim Centrum Teatru, Muzyki i Tañca funkcjonariusze spotkali
siê na powiatowych obchodach swojego Dnia. Bra³ w nich udzia³ zastêpca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w £odzi  W³odzimierz Kalinowski,
a uroczysto�æ by³a okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ i awansów kutnow-
skim policjantom. Ceremoni¹ dowodzi³ komisarz Miros³aw Liwiñski -
p.o naczelnika prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, a uczest-
niczyli w uroczysto�ci: kadra kierownicza, policjantki i policjanci oraz
zaproszeni go�cie w�ród których byli: przedstawiciele innych s³u¿b mun-
durowych oraz samorz¹dów miejskich i gminnych z Ziemi Kutnowskiej.
Byli te¿ emerytowani komendanci kutnowskiej KPP. W czasie uroczysto�ci
nadkomisarz Rafa³ Towalski zosta³ wyró¿niony przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji br¹zowym medalem Zas³u¿onego Policjanta.
Odznaczenie wrêczy³ zastêpca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w £odzi W³odzimierz Kalinowski wraz z Komendantem Powiatowym
Policji w Kutnie nadkomisarzem Krzysztofem Szymañskim. Ponad 40
funkcjonariuszom wrêczono akty mianowania na wy¿sze stopnie policyjne:
1 w korpusie oficerów wy¿szych, 1 w korpusie oficerskim, 23 w korpusie
aspirantów, 16 w korpusie podoficerskim oraz 2 w korpusie szeregowych.
Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego w £odzi W³odzimierz Kalinowski
odczyta³ list skierowany do funkcjonariuszy oraz pracowników Komendy
Powiatowej Policji w Kutnie od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w £odzi inspektora Andrzeja £apiñskiego, w którym przekaza³ wyrazy
uznania i s³owa podziêkowania za dotychczasow¹ pracê.

ŚWIĘTO POLICJI
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1. prawa wieczystego u¿ytkowania dzia³ki nr 161/1 o po-
wierzchni 0,2089 ha po³o¿onej w miejscowo�ci:
MAZEW - dzia³ki zabudowanej budynkiem po by³ym
punkcie skupu mleka o pow. u¿ytkowej 168 m2, rok budowy
1991 pobudowany z ceg³y bia³ej stan dobry z pod³¹czon¹
instalacj¹ elektryczn¹, c.o. przy³¹cze do wodoci¹gu wiej-
skiego, instalacj¹ odgromow¹, kanalizacj¹ - cena wywo-
³awcza 80.000,00 z³ brutto (s³ownie: osiemdziesi¹t tysiêcy
z³otych).

Przetarg odbêdzie siê dnia 16.08.2017 r. ogodz. l0:00 w sali
konferencyjnej OSM w Kro�niewicach ul. £êczycka 38.

Wadium w wysoko�ci 10% ceny wywo³awczej nale¿y wp³aciæ
do kasy OSM Kro�niewice.

Termin wniesienia wadium up³ywa na 1 godzinê przed roz-
poczêciem przetargu.

Przed przyst¹pieniem do przetargu nale¿y zapoznaæ siê
z Regulaminem Przetargu, który znajduje siê do wgl¹du
w sekretariacie OSM w Kro�niewicach.

Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu bez podania
przyczyny.

Dodatkowych informacji mo¿na uzyskaæ pod nr tel.:
(24) 356-80-00 lub 501-617-438.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
− Proszkownia Mleka w Krośniewicach

ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż:

W dniu 9 sierpnia br. planowane jest otwarcie ofert na zadanie pt. �Budowa
oddzia³u Wojewódzkiego O�rodka Ruchu Drogowego w Kutnie�. Zadanie
obejmuje: budowê placu manewrowego, dróg wewnêtrznych, stanowisk
postojowych oraz chodników, budowê budynku biurowego z elementów
prefabrykowanych (kontenerów), budowê o�wietlenia placu manewrowego
i dróg wewnêtrznych, budowê ogrodzenia systemowego wraz z bram¹
oraz furtk¹. Przewidziany termin realizacji - 2 m-ce od przekazania placu
budowy. Lokalizacja na terenie by³ej kot³owni zasilaj¹cej Kutnowski
Szpital Samorz¹dowy. Miasto posiada pozwolenie na budowê oddzia³u
Wojewódzkiego O�rodka Ruchu Drogowego w Kutnie, wydane przez
Starostê Kutnowskiego.

INFORMACJA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wed³ug za³o¿eñ projektowych przewiduje siê wprowadzenie na placu
Wolno�ci elementów przestrzennych zawieraj¹cych element graficzny
wywiedziony z rysunku kwiatu ró¿y w celu wprowadzenia w sposób
trwa³y w przestrzeñ  miejsk¹ symboliki marki Kutno miasto ró¿. S¹
nimi: siedziska kamienne oparte na sfa³dowanej koncentrycznie
posadzce w po³udniowo wschodniej czê�ci p³yty placu; okr¹g³y base-
nik z �wysepkami� po³o¿ony w s¹siedztwie siedzisk; element grawe-
rowany w kamieniu w centralnej czê�ci placu; elementy rze�bione
w �cianach � bramach na zamkniêciu ci¹gu pieszego prowadz¹cego
wzd³u¿ pierzei pó³nocnej. P³yta placu od strony po³udniowo-zachod-
niej rozwi¹zana zosta³a jako uk³ad rozrze�bionych pylonów i otworów
ukszta³towanych jako quasi-organiczne formy przestrzenne. Na osi
Ko�cio³a �w. Wawrzyñca, od strony pó³nocno zachodniej p³yty placu,
zlokalizowano budynek gastronomiczny oferuj¹cy piêkny widok na
plac zamkniêty bry³¹ ko�cio³a. Ma byæ to bardzo atrakcyjny element
zarówno dla mieszkañców jak i turystów.
Proponuje siê lokalizacjê budynku mieszcz¹cego ekspozycjê dotycz¹c¹
historii miasta Kutna na styku pó³nocnej czê�ci projektowanej p³yty
placu z ci¹giem pieszym wzd³u¿ pó³nocnej pierzei placu. Budynek
zosta³ zaprojektowany jako obiekt podziemny z wysuniêtym ponad
taflê zbiornika wody pod³u¿nym prostopad³o�ciennym �wietlikiem,
stanowi¹cym jednocze�nie t³o dla przeniesionej tablicy pami¹tkowej.

Podziemny parking!
G³ówne miejsca postojowe dla samochodów wje¿d¿aj¹cych na mo-
dernizowany teren dostêpne s¹ w nowo projektowanym parkingu

otwartym z wjazdem i wyjazdem od ulicy Ludwika Zamenhofa. Bry³a
gara¿u zlokalizowana jest w miejscu istniej¹cego parkingu. Gara¿
zosta³ wpasowany w istniej¹c¹ ró¿nicê poziomów terenu tak, aby nie
zmieniaæ lokalizacji wjazdu i wyjazdu zgodnie ze stanem istniej¹cym
oraz wykorzystaæ przykrycie  gara¿u jako p³ytê placu Wolno�ci. Jed-
nokondygnacyjny parking w swojej formie architektonicznej bêdzie
zamkniêty pe³n¹ �cian¹  od strony pó³nocnej. Od wschodu i zachodu
równolegle do bry³y parkingu przylegaj¹ kamienne schody terenowe,
a �ciany boczne w czê�ci powy¿ej poziomu schodów terenowych
pozostawiono otwarte. Od strony po³udniowej zlokalizowano wjazd
i wyjazd pomiêdzy projektowan¹ �cian¹ z p³yn¹c¹ po niej wod¹. £¹czna
liczba miejsc postojowych w gara¿u wynosi 131, w tym 4 miejsca
przewidziano dla osób niepe³nosprawnych  w niewielkiej odleg³o�ci
ok komunikacji pionowej. W gara¿u zlokalizowano dwie otwarte klatki
schodowe, które wraz z wjazdem i wyjazdem stanowi¹ 4 wyj�cia ewa-
kuacyjne. Gara¿ zaprojektowano w technologii bia³ej wanny wg
systemu hydroizolacji  bezspoinowej z p³yt¹ denn¹ o gr. 50 cm posa-
dowion¹ na chudym betonie.
Proponuje siê uzupe³nienie pierzei po³udniowej placu Wolno�ci
o skrajne kamienice w uk³adzie dopasowanym obrysem do budynków
s¹siednich z zachowaniem form wspó³czesnych.

Zmiany placu Zduñskiego!
Kwarta³ zabudowy przyleg³ej do placu od po³udnia, od ulicy Mi³ej,
proponuje siê domkn¹æ parterowym budynkiem us³ugowym o formie
wspó³czesnej i standardzie odpowiednio wysokim w celu podwy¿-
szenia warto�ci estetycznej ca³ego kwarta³u.
Przeciwn¹ stronê ulicy Mi³ej proponuje siê obsadziæ platanami o formie
korony naturalnej  daj¹cymi wprowadzenie estetyczne do przestrzeni
placu. Wytworzenie zielonej �ciany ulicy Mi³ej ponad zabudow¹
gospodarcz¹ ma podnie�æ standard estetyczny ulicy.
Przewiduje siê po³¹czenie terenu wokó³ Domu Dochodowego Stra¿y
Ogniowej z Rynkiem Zduñskim jednolitym opracowaniem posadzki.
Proponuje siê zastosowanie p³yt kamiennych w uk³adzie podkre�laj¹-
cym uk³ad formy z lokalizacj¹ w osi wej�cia do Domu Dochodowego
fontanny w uk³adzie dwóch rzêdów dysz bez widocznego zbiornika
wodnego. Woda bêdzie wp³ywaæ w szczelinê w posadzce kamiennej.
Przed g³ównym wej�ciem do gmachu Domu Dochodowego przewi-
duje siê lokalizacjê pomnika dr. Antoniego Troczewskiego.
Ogrodzenie Ko�cio³a �w. Wawrzyñca proponuje siê zamieniæ na uk³ad
s³upków i przêse³ o kszta³cie prostok¹tnym nie nawi¹zuj¹cym mate-
ria³owo do elewacji ceglanej ko�cio³a w celu wytworzenia formy
bardziej lapidarnej i co za tym idzie niekonkuruj¹cej z architektur¹
neogotyck¹. Poprzez surowy kontrast wydobyte zostan¹ walory
ceglanej architektury �wi¹tyni.           /a.s./

Kutno - jak prawdziwa stolica!

JEŚLI BĘDĄ FINANSE...

JEŚLI BĘDĄ FINANSE...
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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

Ogród Dzia³kowy �KOLEJARZ� KUTNO � AZORY
(obecnie ulica Kro�niewicka)

TO JUŻ 70 LAT
Po zakoñczeniu II wojny �wiatowej w roku 1947, w obrêbie torów kole-
jowych od stacji PKP Kutno do miejscowo�ci Adamowice, wyznaczono
grunt ochronny. W tym czasie dzia³a³y du¿e zak³ady PKP takie jak: Paro-
wozownia, stacja pozaklasowa Kutno, Wagonownia I klasy oraz S³u¿ba
Drogowa. Zak³ady te w szybkim okresie czasu zosta³y rozbudowane
i czê�æ gruntów, od strony po³udniowej torów PKP, zosta³o przeznaczo-
nych dla ich potrzeb. Pozosta³a czê�æ gruntów, tj. oko³o 20 hektarów
zosta³a przeznaczona na uprawy dla pracowników wszystkich s³u¿b PKP.
W okresie od 1947 roku na tych terenach istnia³ jako ca³o�æ ogród, prze-
wa¿nie uprawiano na nim tylko ziemniaki, buraki cukrowe oraz zbo¿e.
Zbiory te by³y podstaw¹ dla polepszenia ¿ycia pracowników i ich rodzin
(a dodatkowo hodowali drób, �winie oraz krowy). W tym okresie decyzje
o przydzieleniu wielko�ci dzia³ek podejmowali kierownicy s³u¿b PKP
w porozumieniu ze Zwi¹zkami Zawodowymi. W 1968 roku powsta³a spo-
³eczna grupa pracowników PKP, której celem by³o zorganizowanie praw-
dziwego Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego �Kolejarz�. Tworzyli j¹:
Ryszard Dro¿d¿yk, Andrzej Kêpiñski, Wies³aw Sas, Zygmunt Pasterski,
Zbigniew Pakulski, Roman Rzetelski, Leszek Zakrzewski i Jadwiga Grzelak.
To oni wybrali najlepszy teren pod Zak³adowy Pracowniczy Ogród Dzia³-
kowy �Kolejarz� w Kutnie. Ustalono, ¿e ogród powstanie na terenie od
Zak³adów PZZ tzw. �Kaczy Do³ek� do Osiedla PKP i od wie¿y ci�nieñ do
drogi przeciwpo¿arowej Wagonowni. Wybrany grunt zosta³ wymierzony
i podzielony na dwie czê�ci jako: Ogród nr 1 (80 dzia³ek) i Ogród nr 2 (55
dzia³ek), co razem utworzy³o 6,4 hektarow¹ powierzchniê. Ca³o�æ
podzielono na dzia³ki o wielko�ci 400 m2. Na pierwszym posiedzeniu
spo³ecznej grupy za³o¿ycielskiej i zebraniu wyborczym w Klubie ZZK
wybrano Zarz¹d i przewodnicz¹cego, którym zosta³ Ryszard Dro¿d¿yk.
Tereny Ogrodu nr 1 i 2 ogrodzono.

Rozdanie nagród dla dzia³kowców (lata 70-te).

Zebranie sprawozdawcze (najprawdopodobniej lata 70-te).

Mimo du¿ych k³opotów dzia³ki przybiera³y estetyczny wygl¹d, powsta-
wa³y pierwsze altanki � a ca³y teren do chwili obecnej � stanowi piêkn¹
oazê zieleni i wypoczynku dla dzia³kowców i ich rodzin. Zmiany ustrojowe
wp³ynê³y na wiêksz¹ modernizacjê i inwestycje w ogrodzie.

(ci¹g dalszy - strona 11)

W³odzimierz Gadzinowski � jeden z najstarszych cz³onków Kutnowskiego
Towarzystwa Fotograficznego, przekaza³ do TPZK negatywy kilkudzie-
siêciu fotografii Kutna z lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku oraz skany
fotografii Kutna sprzed kilkudziesiêciu lat i wspó³czesnych. Ogromnie
jeste�my ciekawi, co siê kryje w negatywach i zaraz przyst¹pimy do ich
skanowania! Przy tej okazji d³ugo rozmawiali�my wspominaj¹c tamten
czas oraz pasjonatów fotografii zaanga¿owanych w utrwalanie na kliszy
fotograficznej wizerunku naszego miasta.
Otrzymali�my tak¿e skany fotografii od El¿biety Mi�, mieszkanki Kutna.
Fotografie z lat czterdziestych, piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych XX
wieku  przedstawiaj¹ Kutno jakiego ju¿ nie ma. Pani El¿bieta opowie-
dzia³a nam historiê s³ynnej agawy stoj¹cej na ówczesnym placu 19-go
stycznia. Jak siê dowiedzieli�my, ofiarowa³a j¹ naszemu miastu mama
pani El¿biety. Tak wiêc s³ynna kutnowska agawa przesta³a byæ bezimienna�
Unikatowe fotografie (a w³a�ciwie ich skany) przedwojennego Kutna
otrzymali�my od regionalistów i kolekcjonerów � Andrzeja Kubiaka
z Kutna i Ryszarda Bonis³awskiego � prezesa Towarzystwa Przyjació³
£odzi.
Serdecznie wszystkim darczyñcom dziêkujemy! Nied³ugo uka¿e siê album
z fotografiami Kutna wydany przez TPZK, a wspó³finansowany przez
prezydenta miasta Kutna.

CENNE NEGATYWY
Nastêpne negatywy i skany fotografii dotycz¹ce Kutna przekazali nam
mieszkañcy naszego miasta i zaprzyja�nieni regionali�ci.

Barwna królewska parada, teatrzyk kukie³kowy, pokaz osiemnastowiecznej
mody oraz koncert dworskich muzyków to tylko kilka z atrakcji, które
przygotowa³o Muzeum Regionalne w Kutnie w ramach Festynu Saskiego
�Roi de la route � Król w podró¿y�. W sobotê, 5 sierpnia, po raz kolejny
przywitamy w naszym mie�cie króla Augusta III wraz z dworem i woj-
skiem. Na placu Marsz. J. Pi³sudskiego mo¿na bêdzie, m.in. obejrzeæ bajkê
barokow¹ �Czerwony Kapturek� w wykonaniu zespo³u Tañca Dawnego
Corona Florum, odwiedziæ obóz z namiotem królewskim i podró¿uj¹cego
szlachcica, czy spróbowaæ swoich si³ w kaligrafii.
Wyj¹tkowym wydarzeniem podczas tegorocznej imprezy bêdzie debiu-
tancki wystêp Kutnowskiej Grupy Tañca Dawnego.

Festyn Saski 2017 �Roi de la route � Król w podró¿y�

5 sierpnia 2017 r. (sobota) 14:00 � 22:00
Plac Marsz. J. Pi³sudskiego

FESTYN SASKI

Ju¿ sierpieñ, po³owa lata minê³a.
Dot¹d bardziej powodzie, ni¿ susza.
Sierpieñ podejmuje ¿niwne dzie³o
i armia kombajnów w pole rusza.

Wyz³oci³y siê pola zbo¿ami,
bociany dostojnie krocz¹ po �cierniskach,
mrocznieje niebo letnimi burzami,
ognistym zygzakiem horyzont b³yska.

Têcz¹ spiête brzegi jeziora,
otoczone trzcin ko³ysaniem.
To przecie¿ teraz ¿eglarska pora,
a lasu zapachy kusz¹ grzybobraniem.

Sarny akurat urz¹dzaj¹ gody,
gnaj¹ przez pola w mi³osnym zapale.
Od Anny noce strasz¹ ch³odem,
a s³oñcu nie przeszkadza to wcale.

S³oñce sierpieñ pokocha³o,
dzieciakom chêtnie umila wakacje
i choæ ¿niwnego trudu nie ma³o,
kto lubi sierpieñ, ma racjê.

Kazimierz Ci¹¿ela

W sobotni wieczór 29 lipca rozpocz¹³ siê VIII Letni Festiwal
Muzyczny. Ten pierwszy w tym roku plenerowy koncert z balkonu
Muzeum Regionalnego by³ popisem trzech znakomitych sopranistek:
Agnieszki Adamczak-Hutek, Joanny Horodko i Magdaleny Stefaniak,
zaliczanych obecnie do czo³ówki krajowej operowych wykonawczyñ.
W programie koncertu zaprezentowane zosta³y lubiane przez melo-
manów arie operowe, fragmenty musicalowe, a tak¿e znane radiowe
przeboje, jak na przyk³ad � Ja siê bojê sama spaæ�. Koncert poprowadzi³
Rados³aw Elis, aktor wystêpuj¹cy w serialu �Z³otopolscy�. Oficjal-
nego otwarcia Festiwalu dokonali: Anna Jeremus-Lewandowska jego
dyrektor oraz Jacek Boczkaja, wiceprezydent miasta. Tegoroczny
Festiwal potrwa do 27 sierpnia. W koncertach we�mie udzia³ oko³o
90 wykonawców, w tym równie¿ instrumentali�ci oraz uzdolniona
m³odzie¿ z Akademii Muzycznych w Polsce. Mi³ym akcentem tej
imprezy bêdzie wystêp kutnianki Ewy Murzynowskiej, sopranistki
i absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu.          /A.B./

FESTIWAL MUZYCZNY

SIERPIEŃ
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Felieton Bywalca

Z innych szpalt

� ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e tu¿ przed rozpoczêciem II Wojny �wia-
towej Kutno liczy³o 26.000 osób (w tym wiêkszo�æ kobiet, 13.650).
Po pa�dzierniku 1939 r. terenem powiatu kutnowskiego zarz¹dza³o
wojsko niemieckie, a zgodnie z dekretem Adolfa Hitlera z 8 pa�dzier-
nika 1939 r. miasto znalaz³o siê w Generalnym Gubernatorstwie, ale
ju¿ 9 listopada w³¹czono je do Kraju Warty � Wartheland.
CZYLI, W OKRESIE II WOJNY �WIATOWEJ KUTNO BY£O
INTEGRALN¥ CZÊ�CI¥ HITLEROWSKICH NIEMIEC.
Podczas okupacji nast¹pi³a prawie ca³kowita likwidacja spo³eczno�ci
¿ydowskiej. Zginêli oni przede wszystkim w obozie zag³ady w Che³mnie
nad Nerem, gdzie ich wywieziono po likwidacji, w lutym i marcu
1942 roku kutnowskiego getta (zlokalizowanego w pomieszczeniach
po cukrowni �Konstancja�, przy obecnej ulicy Mickiewicza, tu¿ przed
obecnym �Exdrobem�). Wed³ug szacunków przebywa³o w nim oko³o
7.000 ludzi, z których w 1941 roku zmar³o oko³o 500 osób, a w ci¹gu
nieca³ego roku po utworzeniu getta oko³o 1.000 osób. Ocenia siê ¿e
przez wiêzienie Gestapo w Kutnie, usytuowane przy obecnej ulicy
29 Listopada, przesz³o kilka tysiêcy ludzi, a codziennie przebywa³o
w nim od kilkudziesiêciu do stu kilkudziesiêciu osób. Szacuje siê, ¿e
przez obóz przej�ciowy, w budynku pofabrycznym przy ulicy Prze-
mys³owej 7 (w magazynie wyrobów gotowych, jeden budynek muro-
wany, dwa baraki drewniane) przesz³o oko³o 2.000 osób. Ponadto do
koñca 1941 r. z terenu powiatu kutnowskiego Niemcy wysiedlili
ponad 22.000 Polaków, których miejsce zajêli osadnicy niemieccy
(w 1944 r. by³o ju¿ 22.000, g³ównie z Wo³ynia, Besarabii i Bukowiny).
W lutym 1945 r. kiedy przeprowadzono pierwsze szacunki miesz-
kañców, ludno�æ Kutna liczy³a 14.082 osoby (13.654 Polaków, Niem-
ców - 208, Ukraiñców 137, Bia³orusinów 37, Rosjan 33, Litwinów 7
i 6 innych osób).
Ogó³em liczba ludno�ci zmniejszy³a siê w Kutnie o 12 tysiêcy osób.
Faktycznie zmieni³a siê struktura narodowo�ciowa, gdy¿ wojnê prze-
¿y³o ledwie 31 ¯ydów (wed³ug innych �róde³ 180). Wojna przynios³a
równie¿ dysproporcje w strukturze ludno�ci. O ile w 1939 r. kobiet
by³o wiêcej (13.650) ni¿ mê¿czyzn (12.350), to dzia³ania wojenne
sprawi³y, ¿e jeszcze 1946 r. przewaga kobiet by³a ju¿ zdecydowana,
bo wynosi³a 4816 (przy 1.300 przed wojn¹) . Ogó³em Kutno zamiesz-
kiwa³o wówczas 20.066 mieszkañców. Poziom ludno�ci sprzed wojny
Kutno osi¹gnê³o po 20 latach, w 1965 roku. Wówczas w Kutnie by³o
ju¿ 27.309 mieszkañców. (w 1950 r. 21.347 osób; 1955 r. � 24.045;
w 1960 r. � 25.769). Wraz z rozwojem przemys³u i handlu wzrasta
liczba ludno�ci. W 1970 r. Kutno osi¹gnê³o ju¿ 30.276 osób. Po ko-
lejnej dekadzie, za� w 1980 r. by³o ju¿ 41.424 mieszkañców. Najwy¿szy,
rekordowy stan ludno�ci miasto osi¹gnê³o w 1998 r. � 50.321 osób.
Ponad piêædziesiêciotysiêcznym miastem Kutno by³o w latach
1992-2000. Potem nast¹pi³ krach! Powody by³y dwa: najpierw upa-
dek kutnowskich firm oraz zastosowanie przez g³ównie zagraniczne
przedsiêbiorstwa - nowoczesnych technologii. Zjawisko trwa do dzi-
siejszego dnia, gdy¿ w roku 2001 � by³o w naszym mie�cie 49.666
mieszkañców; w 2005 r. � 48.175; 2010 r. � 46.319; 2015 r. � 44.530.
Na koniec ubieg³ego roku � 43.895 (a na dzieñ 2017-07-14 � 43.736).
Rachunek aktualnych strat ludno�ci osi¹gn¹³ ju¿ prawie poziom naj-
wiêkszej gminy wiejskiej (gminy wiejskiej Kutno lub gminy Bedlno).
Jakim miastem jest aktualnie Kutno?  Jest jednorodne, bo g³ównie i to
zdecydowanie z ludno�ci¹ � polsk¹. Z wci¹¿ �zachwian¹� poprzez woj-
nê struktur¹ mieszkañców, gdy¿ na 14 lipca 2017 r. kobiet by³o
w mie�cie 23.536, a mê¿czyzn 20.200 (na koniec 2016 r. 23.597
i 20.298). Jeste�my coraz bardziej starzej¹cym siê spo³eczeñstwem,
gdy¿ w lipcu tego roku a¿ 8.854 obywateli to osoby w wieku powy¿ej
65 lat (w tym 5.027 kobiet), za� w wieku ponad 61 lata jest ju¿ 1.560
osób. Tu¿ przed wiekiem emerytalnym jest ju¿ 3.883 osób,  w wieku
41-60 lat- 12.211). A w wieku 21-40 lat � 12.211 mieszkañców.
W wieku dzieciêcym (do 5 lat) jest 2.151 osób; w szkolnym (6-18 lat)
� 4.676 m³odzie¿y. Trochê tê demografiê poprawiaj¹ mieszkañcy, któ-
rzy przebywaj¹ w Kutnie na tzw. pobycie czasowym. W koñcu 1990 r.
by³o ich ogó³em 338 (w tym 185 kobiet), rok pó�niej � 406, a na
koniec 1993 r. � 580. W koñcu 1999 ich liczba przekracza³a 1.021
(547 kobiet), a najwy¿szy ich stan � 1.470 by³ na koniec 2012 (w tym
801 kobiet). W tym roku w lipcu ich liczba osi¹gnê³a � 1.072 (w tym
537 kobiet). W naszych �rachunkach� ludno�ci tylko w czê�ci uwzglêd-
niamy zagranicznych przybyszy, których wed³ug szacunków jest od
4 do 8 tysiêcy osób (!) �

Ludno�æ Kutna w latach 1939-2017
Rok mê¿czy�ni kobiety Ogó³em
1939 12.350 13.650 26.000
1946   7.625 12.441 20.666
1950   8.539 12.808 21.347
1955 10.464 13.591 24.045
1960 12.086 13.683 25.769
1965 12.917 14.392 27.309
1970 14.429 15.947 30.376
1975 16.146 17.849 33.988
1980 19.759 21.665 41.424
1985 21.970 23.897 45.867
1990 22.079 24.286 46.365
1995 23.881 26.301 50.182
2000 23.676 26.325 50.001
2005 22.634 25.537 48.175
2010 21.580 24.739 46.319
2015 20.548 23.805 44.353
2016 20.298 23.597 43.895
Dziêkujê pani Beacie Buchalskiej, zastêpcy naczelnika do spraw oby-
watelskich Urzêdu Miejskiego w Kutnie, za pomoc w opracowaniu
materia³u.         Andrzej Stelmaszewski

Sezon ogórkowy w pe³ni, ale ju¿ rolnicy szykuj¹ siê do zbioru zbó¿. Ju¿ powoli,
powoli co odwa¿niejsi ryzykuj¹ zbiory rzepaków � Ale tak w ogóle to opó�-
ni³y siê one przez pogodê, która dopiero od dwóch tygodni jest korzystna dla
rolnictwa (i urlopowiczów)! Masz babo placek!
Co prawda, to prawda, ¿e choroba afrykañskiego pomoru �wiñ dotyczy obecnie
terenów wschodniej Polski, ale trzeba równie¿ przyznaæ, ¿e przesuwa siê
w g³¹b kraju. W czerwcu odkryto 33 kolejne, nowe przypadki tej choroby.
W powiecie bialsko-podlaskim, (województwo lubelskie) w gminie Piszczac
5 �wiñ; w Monkach (podlaskie) a¿ 51 �wiñ oraz w gminie Terespol (lubelskie)
� 21 �wiñ. To kolejne ogniska 42, 43, 44 od 17 kwietnia 2014 r. (a 19, 20 i 21,
w tym roku). Kto nam podstawia takie �winie? Ukraina, na granicy z któr¹,
wkrótce wyrosn¹ p³ociane zasieki, a tak¿e dzikie �winie, które migruj¹ w g³¹b
kraju. Masz babo placek! Kierownik placówki terenowej w Kutnie Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo³ecznego pragnie przestrzec przed osobami, które
nachodz¹ gospodarstwa rolne w naszym powiecie i podaj¹c siê za pracowni-
ków Kasy usi³uj¹ wy³udzaæ od rolników pieni¹dze pod pozorem �ci¹gania
nale¿nych nale¿no�ci z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego. �Przypominam, ¿e
pracownicy Kasy odbywaj¹cy wizytacje w gospodarstwach, maj¹ za zadanie
wy³¹cznie informowaæ d³u¿ników o obowi¹zku terminowego regulowania sk³a-
dek na ubezpieczenie spo³eczne rolników oraz o wystêpowaniu zaleg³o�ci
w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobieraj¹ pieniêdzy nale¿nych z tego
tytu³u. Ka¿dy pracownik upowa¿niony do przeprowadzenia wizytacji rolnych
i domowych posiada imienn¹ legitymacjê s³u¿bow¹, któr¹ winien okazaæ przed
rozpoczêciem wizytacji. W przypadku powziêcia przez Pañstwa So³tysów
jakichkolwiek informacji o próbach wy³udzania danych osobowych pod pozo-
rem za³atwiania spraw ubezpieczeniowych, czy domagania siê od rolników
sp³aty rzekomego zad³u¿enia KRUS, prosimy niezw³ocznie powiadomiæ Policjê
oraz Placówkê Terenow¹ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w Kutnie.
Masz babo placek!
Trwaj¹ s¹dowe rozprawy tych co posiadaj¹ elektrownie wiatrowe, z tymi gmi-
nami, na których terenie je postawiono. Chocia¿ nowe przepisy s¹ do�æ jedno-
znaczne: podstawê do opodatkowania podatkiem od nieruchomo�ci stanowi¹
nie tylko czê�ci budowlane, ale równie¿ elementy techniczne czyli wirnik
z zespo³em ³opat, zespó³ przeniesienia napêdu, generatory pr¹dotwórcze, uk³ady
sterowania i zespó³ gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu. Uff!
Wychodzi znacznie dro¿ej, ale póki siê przepisy nie zmieni¹ to: �P³acz i p³aæ�!
Masz babo placek!
Ju¿ pad³a zapowied� do¿ynkowa, chocia¿ jeszcze praktycznie nie zebrano
z pól � zbó¿. Otó¿ gmina wiejska Kutno organizuje najpierw o godzinie 11.00
Mszê �wiêt¹ Dziêkczynn¹ w Ko�ciele w Wo�niakowie. Nastêpnie od godziny
15.00 odbêdzie siê czê�æ artystyczna w Leszczynku przy O�rodku Kultury
Gminy Kutno. Masz babo placek!

Wreszcie, Kto�, sam Suweren og³osi³, �bez owijania w bawe³nê�, kim s¹
pos³owie. �Kanalie� � tak drastycznie oceni³ ich postepowanie, chocia¿
w swej wypowiedzi odniós³ siê tylko do opozycji. Ta nie pozosta³a mu
d³u¿na i podobno skierowa³a nawet wniosek o ukaranie Suwerena przez
Komisjê Regulaminow¹ Sejmu. Jak �g³os wo³aj¹cego na puszczy�
zabrzmia³a sk¹din¹d roztropna propozycja szefa PSL: �Potrzeba dialogu,
a nie ok³adania siê maczugami po g³owie�. Summa, summarum � mam
nadziejê, ¿e wreszcie chocia¿ czê�æ Polaków uwierzy, ¿e do w³adzy wcale
nie wybiera siê � najlepszych.      Jan Widz

Zabytkowa Kopalnia Rud O³owiu, Srebra i Cynku w Tarnowskich
Górach zosta³a wpisana na Listê �wiatowego Dziedzictwa UNESCO. To
ju¿ 15 polski obiekt na tej li�cie. Ostatniego wpisu, który dotyczy³ drew-
nianych cerkwi na Podkarpaciu i w Ma³opolsce, dokonano w 2013 roku.
8 mln Polaków, czyli 22% ma ponad 60 lat.
Ponad 62,3 tys. wypadków spowodowali w 2016 r. polscy kierowcy na
zagranicznych drogach.
Ro�nie liczba przestêpstw narkotykowych. W 2015 r. by³o ich 46 tys., a w
zesz³ym roku 51 tys. Skazano ponad 17 tys. osób, g³ównie za posiadanie,
ale te¿ za sprzedawanie narkotyków.
Prof. Jan Zielonka o kryzysie polityki � Teraz mamy kapitalizm dla bied-
nych, a socjalizm dla bogatych.

Przegl¹d nr 29 ((915) z 17-23.07.2017 r., s. 6 i 63

Nic dodaæ, nic uj¹æ�
Koszykówka. � PZKOSZ dzisiaj nie ma, gdzie� znikn¹³. Zosta³ w epoce
kamienia ³upanego, a mo¿e zgubi³ siê jeszcze wcze�niej � powiedzia³
Marcin Gortat w rozmowie z �Dziennikiem Polskim�

Dziennik £ódzki nr 164 (24 605) z 17.07.2017 r., s. 11
112 krajów przys³a³o reprezentacje (3,5 tys. sportowców) na World Games
we Wroc³awiu. Igrzyska sportów nieolimpijskich zostan¹ rozegrane w 34
dyscyplinach. S¹ to m.in. squash, przeci¹ganie liny, bule, wio�larstwo
halowe, ¿u¿el i kick-boxing.
Rosn¹ przychody polskich klubów pi³karskich, co jest rezultatem wy¿szych
wp³ywów z transmisji telewizyjnych i premii za europejskie puchary.
W 2016 roku na czele by³y: Legia Warszawa (207,4 mln z³), Lech Poznañ
(55,1 mln), Lechia Gdañsk 941,5 MLN), Zag³êbie Lubin (38,8 mln) i Cra-
covia Kraków (35,3 mln).
PiS przeg³osowa³o uchwa³ê rozwi¹zuj¹c¹ S¹d Najwy¿szy. Z³amano wszystkie
kryteria. Ta zmiana ustrojowa jest fataln¹ zmian¹ dla Polski. Demokracja
liberalna przechodzi do historii.
Lotnisko w Radomiu, bêd¹ce pod protektoratem pos³a Marka Suskiego
z PiS, przynios³o w 2016 r. 24 mln z³ strat. Co oznacza, ¿e do ka¿dego
z 9713 podró¿nych trzeba by³o dop³aciæ 2,5 tys. z³.
£¹czne zad³u¿enie ok. 900 tys. frankowiczów wynosi ponad 164 mld z³.
Trójmorze ma mieæ extragazoci¹g, którym pop³ynie amerykañski gaz.
Jako� jednak nie wierzymy, ¿e oprócz PiS kto� jeszcze kupi gaz o 80%
dro¿szy od rosyjskiego ...
Prof. Magdalena �roda o nowym autorytecie moralnym: No i jest. Narodzi³
siê nam! Mamy nowy, wielki autorytet moralny. Jest nim Donald Trump.
Stanis³aw Tym o Donaldzie Trumpie: Przeczyta³ co trzeba, machn¹³ ogo-
nem, który ma na g³owie, i tyle�my go widzieli.
Piotr Liroy - Marzec o Stanis³awie Tyszce: To mêtna postaæ. Wkrótce
wyp³ynie prawda o nim. Powinien byæ zdjêty z funkcji wicemarsza³ka
Sejmu.        Przegl¹d nr 30 z 24-30.07.2017 r., s. 6 i 63
Ja my�lê, ¿e na Kremlu wypili ju¿ ca³ego szampana i siêgnêli po ciê¿sze
paliwo. Bo to, co my sami sobie robimy, jest niewiarygodne.

Wprost nr 30 z 24-30.07.2017 r., s. 49

Już za parę lat
Kiedy s³u¿ba wojskowa by³a obowi¹zkowa,
¿o³nierzy szkolono co najmniej rok.
Dzi� obrona terytorialna, s³u¿ba nowa,
w szkoleniu wyra�nie przy�piesza krok.

Rok, to 365 dni szkolenia,
minimum, by wojsko przygotowaæ do boju.
Teraz ten okres wyra�nie siê zmienia,
starcza szkoliæ raz w miesi¹cu, w czasie pokoju.

Jak twierdzi têga ministerialna g³owa,
ju¿ w ci¹gu najbli¿szych lat dwunastu,
zostanie osi¹gniêta taka gotowo�æ bojowa,
by samodzielnie obroniæ nasze wioski i miasta.

Czyli, teraz mogê byæ spokojny,
¿e, jak dobrze obronê terytorialn¹ uzbroimy,
to, gdy za 12 lat dojdzie do wojny,
to ca³kiem samodzielnie siê obronimy.

Kazimierz Ci¹¿ela

Czytelniczy Hyde Park

TEGO JESZCZE − NIE BYŁO

Czytelniczy Hyde Park

Mój znajomy, Polak, zatrudniony w Warszawie, ale zamieszka³y w Kutnie,
nigdy nie zajmowa³ siê polityk¹. Ale ostatnio ... przemówi³ (i w tej kwe-
stii). Stwierdzi³ co nastêpuje: �Przecie¿ partia rz¹dz¹ca (dziêki b³êdowi
SLD) nie ma w swoim gronie intelektualistów. Wrêcz przeciwnie! Tacy
prochu nie wymy�l¹!? Tak mi siê widzi, ¿e wiêkszo�æ koncepcji wziê³a
siê u nich z konstytucji sprzed 1952 r. (g³ównie Manifestu Lipcowego
z Che³ma, napisanego w Moskwie�). Czy to prawda?      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

DEJA VU

Jako wieloletni fan kultowego zespo³u Depeche Mode kilka miesiêcy temu,
w czasie tocz¹cych siê rewolucyjnych polskich przemian, zakupi³em bilety na
koncert na stadionie PGE Narodowy. Jako osoba o lekko nadw¹tlonym zdro-
wiu, pozostaj¹ca pod opiek¹ niewydolnego i skostnia³ego polskiego systemu
zdrowia, który wykazuje niesamowit¹ odporno�æ na wszelkiego rodzaju zmiany,
zarezerwowa³em hotel w pobli¿u Narodowego. Wyposa¿ony w konieczne
bilety i rezerwacje, w pi¹tek 21 lipca, uda³em siê na dworzec kolejowy w Kutnie,
by skorzystaæ z us³ug PKP. Na dworcu spotyka mnie pierwsza niespodzianka.
Otó¿ poci¹g zamiast z opó�nieniem przyby³ na stacjê 25 minut przed czasem.
Podró¿ni lekko siê pogubili, bowiem zapowiedzi przez megafon by³y tak samo
ma³o s³yszalne, jak kiedy� w filmowej komedii Barei. Podobno przed wojn¹
poci¹gi PKP by³y tak punktualne, ¿e godziny przyjazdów i odjazdów pokry-
wa³y siê dok³adnie ze wskazówkami precyzyjnych szwajcarskich zegarków.
Ale od czasów przedwojennych minê³o 78 lat, wiêc co by³o dobre kiedy� wcale
nie musi aktualne dzisiaj. Ta zasada dok³adnie potwierdzi³a siê podczas sobot-
niego powrotu do Kutna. Poci¹g PKP wtoczy³ siê na peron Dworca Centralnego
z opó�nieniem ponad 40 minut. Tyle na temat naszego dzielnego przewo�nika.
Wracaj¹c do koncertu, warszawski wystêp Depeche Mode dostarczy³ wspania-
³ych wra¿eñ artystycznych ponad 50-tysiêcznej widowni. Znakomite teksty
w po³¹czeniu z doskona³¹ warstw¹ muzyczn¹ zawsze towarzyszy³y utworom
DM. Nie inaczej by³o teraz podczas prezentacji utworów promuj¹cych wydany
w marcu album �Spirit�. Koncert otworzy³ utwór �Going Backwards� (�Cofamy
siê�): � Cofamy siê - ignorujemy rzeczywisto�æ - odwracamy historiê - nakrê-
camy siê cierpieniem - uzbrojeni w nowe technologie - wracamy do mentalno�ci
jaskiniowców�. Ca³y tekst oddaje klimat ba³aganu i ró¿nych tragedii jakie
dotykaj¹ nasz¹ cywilizacjê. S³owa tekstu równie¿ mo¿na odnosiæ do polskiej
rzeczywisto�ci, w której poziom wielu polityków siêga szczytów �mieszno�ci
i groteski. Brak dialogu i normalnej debaty publicznej jest dominuj¹cy w dzia-
³aniach kiepskich polityków, których niestety mamy nadmiar. Mniej wiêcej
w po³owie koncertu zabrzmia³ znakomity utwór �Where�s The Revolution�
(Gdzie jest rewolucja). Tekst zawiera wa¿ne przes³anie, cytujê fragmenty: �Upo-
karzali nas i ok³amywali - naruszali nasze prawa - odrzucali nasze pogl¹dy -
zdecydowanie za d³ugo - u¿ywaj¹ was dopóki jeste�cie potrzebni - kto podejmuje
decyzje - wasz rz¹d, wasz kraj? - patriotyczne æpuny - co z ta rewolucj¹?...�.
W trakcie wykonywania utworu na wy�piewane s³owa Dave Gahana �Where is
the revolution?� (Gdzie jest rewolucja?) widownia Narodowego g³o�no odpo-
wiedzia³a �Revolution is here� (rewolucja jest tutaj). Tak oto ponadczasowy
tekst, który powsta³ wiele miesiêcy temu, zderzy³ siê z polsk¹ rzeczywisto�ci¹.
W tym czasie politycy toczyli za¿arty bój o Krajow¹ Radê S¹downictwa i S¹d
Najwy¿szy, a wielotysiêczne t³umy obywateli protestowa³y w Warszawie
i w innych polskich miastach. Ró¿ne pr¹dy rewolucyjne tak siê przemiesza³y,
¿e powsta³ swoisty wêze³ gordyjski, którego rozsup³anie bêdzie wymaga³o zgod-
nego zaanga¿owania wielu. Je�li chodzi o rewolucyjne dzia³ania na terenie
naszego regionu, to zdecydowanie prym wiedzie starosta i Zarz¹d Powiatu
Kutnowskiego. Po szkodliwej dla szpitala i pacjentów likwidacji, bardzo
potrzebnego trzeciego oddzia³u wewnêtrznego, mamy kolejny pasztet. W roz-
sypkê poszed³ drugi oddzia³ wewnêtrzny, który opu�ci³o trzech lekarzy i po-
dobno zosta³ tylko sam koordynator. Wed³ug niepotwierdzonych informacji od
pocz¹tku lipca lekarze z pierwszego oddzia³u wewnêtrznego wspieraj¹ oddzia³
drugi. Widzimy, ¿e do zapa�ci finansowej nale¿y do³¹czyæ fataln¹ politykê
personaln¹ prowadzon¹ przez Zarz¹d szpitala i potwierdzan¹ przez w³a�ciciela,
czyli starostê i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du Powiatu. W tym przypadku mamy
do czynienia z rewolucj¹ przeciwko interesom szpitala, pacjentów i Samorz¹du
Powiatowego. Limit nieodpowiedzialnych dzia³añ od d³u¿szego czasu prze-
kracza granice zdrowego rozs¹dku.           Krzysztof Wac³aw Dêbski

GDZIE JEST REWOLUCJA?
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¯YCIE HISTORYCZNE

ODYSEJA HISTORYCZNA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jego bogata akcja rozgrywa³a siê czê�ciowo w Kutnie (plac Marsza³ka
Pi³sudskiego i Stadion Miejski przy ulicy Oziêb³owskiego) i w piêknej
scenerii parku w Leszczynku. Blisko 1200 pasjonatów historii z ró¿nych
regionów Polski ; zintegrowanych w 90 grupach, da³o �wietny program -
dodajmy uniwersalny - dla ponad 8 tysiêcy osób. A sta³o siê to za spraw¹
organizacji imprezy przez: Stowarzyszenie Historyczne �Pu³k 37�, O�rodek
Kultury Gminy Kutno i Muzeum Regionalne w Kutnie. Dodajmy, ¿e
organizatorów wspiera³o finansowo Miasto Kutno i Gmina Kutno. Ofi-
cjalne otwarcie VIII Zlotu GRH �Odyseja Historyczna� mia³o miejsce na
placu Marsza³ka Pi³sudskiego, gdzie czynna by³a wystawa sprzêtu woj-
skowego. By³a szermierka s³u¿b mundurowych II Rzeczpospolitej oraz
pokaz artyleryjski szwedzkiego, najemnego regimentu z XVI-XVII wieku,
czo³gu czeskiego LT 38 i niemieckiego samochodu pancernego SdKfz 222.
Podoba³o siê widowisko �Oosterbeek 1944�. Kilkaset osób obejrza³o mecz
futbolowy rekonstruktorów historii Polska - Niemcy. By³o 4:4, ale �Nasi�
byli lepsi w karnych - 4:2. To spotkanie sêdziowa³ Miros³aw Krzymiñski.
Pó�niejsze ju¿ �Spotkania z histori¹� dzia³y siê ju¿ w go�cinnym Lesz-
czynku. By³o te¿ tu muzycznie. Koncertowa³y zespo³y: �The King�s
Friends�, �Po goda�, �Iron Maidnem�, �Boogie boys�. Leszczyñski park
zgromadzi³ kuchniê polow¹, stoiska militarne. By³a strzelnica oraz gry
i zabawy dla licznej widowni. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
pokazy: dynamicznych pojazdów, szermierki na bagnety, rzemios³a, mody;
turnieje - indywidualnych wojów, kruszenie kopii oraz inscenizacje:
�Wrzesieñ 1939�, �Cedynia 972�, �Bitwy Staro¿ytnego Rzymu�, �Bitwa
o wzgórze Seelow�. Mszê �wiêt¹ polow¹ celebrowa³ mi³o�nik historii
i pasjonat militariów emerytowany ks. pra³at Jan Dobrodziej. Warto wspo-
mnieæ te¿ o �Odysei Kosmicznej�. Oj, dzia³o siê dzia³o! Wszyscy byli
zadowoleni, bo te¿ i dopisa³a pogoda. Brawa dla organizatorów!        /J.P./
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�RÓ¯E W KUTNIE DZI��, TO NAZWA DU¯EGO BANERU, JAKI ZNAJDUJE SIÊ NA PARTERZE
KUTNOWSKIEGO DOMU KULTURY.
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Lata 1938-39 obfitowa³y w liczne imprezy bokserskie. W sali Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, przy ul. Zduñskiej (pó�niejsze kino Polonia), 30 stycznia
1938 r., odby³ siê mecz KS Strzelec Kutno - WKS Boruta Kutno. By³y to
historyczne, pierwsze derby miasta. Dru¿yna Boruty sk³ada³a siê z ¿o³-
nierzy odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w 37 pp. Spotkanie
zakoñczy³o siê zwyciêstwem Strzelca 9:5. Wyniki w poszczególnych

wagach by³y nastêpuj¹ce (na pierwszym miejscu bokserzy Strzelca):
w wadze muszej - W³adys³aw Sobczak pokona³ na pkt. Kardasiaka,
w koguciej - Bronis³aw Owczarek przegra³ na pkt. z Mundem, w piórkowej
- F. Bednarek wygra³ w drugiej rundzie przez tko. z Janakowskim, w lek-
kiej - B. Gutkowski zremisowa³ z Kluskiem I, w pó³�redniej - S. Szablewski
przegra³ przez ko w II rundzie z Kunickim, w �redniej - Marian Ka³u¿ny
pokona³ na pkt. Kohna i w pó³ciê¿kiej - Alojzy Konopka wypunktowa³
Kowalskiego. Mecz ten wywo³a³ ogromne zainteresowanie w�ród spo³e-
czeñstwa kutnowskiego, a sala stra¿y po¿arnej nie mog³a pomie�ciæ wszyst-
kich chêtnych obejrzenia tego spotkania.
Pierwszy mecz miêdzymiastowy reprezentacja stoczy³a 6 lutego 1938 r.
w P³ocku. Zwyciê¿yli kutnowianie 11:5. Wyniki walk (na pierwszym miej-
scu kutnowianie): w wadze muszej - Kazimierz Rydlewski zremisowa³
z Ro�ciszewskim II, w koguciej - B. Owczarek przegra³ przez poddanie
w I rundzie z Ro�ciszewskim I, w piórkowej - F. Bednarek wygra³ na pkt.
z Millerem, w lekkiej - Zbigniew Papliñski zwyciê¿y³ w II rundzie przez
dyskwalifikacjê Sobociñskiego, w pó³�redniej - S. Szablewski pokona³
w III rundzie przez tko Stefañskiego, w �redniej - M. Ka³u¿ny zremisowa³
z Redliñskim, w pó³ciê¿kiej - A. Konopka zremisowa³ z Szarza³¹ i w ciê¿-
kiej - Andrzej Sylwestrzak otrzyma³ punkty walkowerem.
W dniach 18-20 lutego 1938 r. odby³y siê w Kutnie Okrêgowe Mistrzo-
stwa ZS Strzelec. W zawodach startowali reprezentanci £odzi miasta,
£odzi powiatu, ¯ychlina i Kutna. W eliminacjach B. Owczarek przegra³
na punkty z Jurkiem, F. Bednarek uleg³ na pkt. Pajkertowi £ód� p., Stani-
s³aw ¯ebrowski przegra³ na punkty z Krakowiakiem £ód� p.
W fina³ach walczy³o 7 piê�ciarzy kutnowskich, z których piêciu zdoby³o
tytu³y mistrzowskie. Wyniki walk fina³owych, w których startowali kut-
nowianie: K. Rydlewski wygra³ przez poddanie w I rundzie z Marcinia-
kiem £ód� p., K Durbaj³o zwyciê¿y³ na pkt. Jurka £ód� p., B. Gutkowski
przegra³ na pkt. z Adamczakiem £ód� m., M. Ka³u¿ny pokona³ na pkt.
Stanis³awa Gutkowskiego Kutno, A. Konopka znokautowa³ w I rundzie
Czyraka ¯ychlin i A. Sylwestrzak pokona³ na pkt. Frontczaka £ód� p.
Trenerem bokserów kutnowskiego Strzelca by³ W. Smolarski. Celem pro-
pagowania na terenie powiatu sportu bokserskiego, KS Strzelec organi-
zowa³ zawody pokazowo propagandowe. Takie zawody odby³y siê 13 maja
1938 r., w ¯ychlinie, z udzia³em: F. Bednarka, K. Durbaj³y, Z. Florczaka,
S. Gutkowskiego, J. Jaworskiego, M. Ka³u¿nego, £uczaka, B. Owczarka,
K. Rydlewskiego i Wo�niaka.
Ostatni mecz bokserski przed wybuchem II wojny �wiatowej KS Strzelec
zorganizowa³ 12 lutego 1939 r. Przeciwnikiem dru¿yny kutnowskiej by³
KS Strzelec W³oc³awek. Wygrali go�cie 9:7. W tym spotkaniu barw kut-
nowskiego Strzelca bronili: Bartczak, K. Durbaj³o, Jeziorek, A. Konopka,
B. Owczarek, Wac³aw Paluchowski i Kazimierz Sodulski.
Jerzy Tru�ciñski, Kutnowski sport. Kronika z lat 1918-2000, Spo³eczna
Fundacja Miasta Kutna, For Press, Kutno 2002

POCZĄTKI KUTNOWSKIEGO BOKSU
Uprawianie boksu rozpoczêto w Kutnie zaraz po zakoñczeniu I wojny
�wiatowej. Na pocz¹tku lat 30-tych boks, jako sport obronny, wprowa-
dzony zosta³ w wojsku do programu zajêæ wychowania fizycznego.
W stacjonuj¹cym w Kutnie 37 pp propagatorem i instruktorem tej dyscy-
pliny sportu by³ zawodowy podoficer Grytz. Na prowadzone w wojsku
zajêcia przychodzili równie¿ cz³onkowie Strzelca, a w�ród nich W³ady-
s³aw Smolarski, który sta³ siê wkrótce najwiêkszym zwolennikiem tego
sportu. Zorganizowa³ sekcj¹ piê�ciarsk¹ przy KS Strzelec z m³odych ch³op-
ców, którzy pod jego okiem uczyli siê podstawowych zasad boksu. Pierw-
szymi jego wychowankami byli: Stanis³aw Beduñski, Józef Dobrowolski,
Zygmunt Florczak i Henryk Zieleniecki. Smolarski uwa¿any jest za �ojca�
kutnowskiego boksu. Zajêcia treningowe, nowo powsta³ej sekcji, odby-
wa³y siê w salce Strzelca przy ulicy Kiliñskiego 7. Natychmiast nawi¹za-
no kontakty sportowe z zespo³ami P³ocka i W³oc³awka. W latach 1934-
37 w meczach z tymi dru¿ynami walczyli: Feliks Bednarek, S. Beduñski,
J. Dobrowolski, Z. Florczak, Karol Durbaj³o, Boles³aw Gutkowski,
Bronis³aw Owczarek, W. Smolarski, W³adys³aw Sobczak, Andrzej
Sylwestrzak, Stanis³aw Szablewski i H. Zieleniewski.

Dru¿yna KS Strzelec Kutno, 1938 rok. Od lewej stoj¹: A. Sylwe-
strzak, S. Szablewski, B. Gutkowski, F. Bednarek, Z. Florczak,
K. Durbaj³o, W. Sobczak, B. Owczarek i trener W. Smolarski.
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Ogród Dzia³kowy �KOLEJARZ� KUTNO � AZORY
(obecnie ulica Kro�niewicka)

TO JUŻ 70 LAT

Przez Kutno (i kutnowskie wêz³y komunikacyjne - kolejowy i dro-
gowy), a przede wszystkim Powiatowy Urz¹d Repatriacyjny, Punkt
Etapowy w Kutnie przy ulicy Bema, w latach 1945 - do czerwca
1947 r. przewinê³o siê 340.313 repatriantów i 107.690 przesie-
dleñców.

(ci¹g dalszy ze strony 5)
W 1986 roku uda³o siê otrzymaæ od w³adz PKP w £odzi budynek miesz-
kalny, który zosta³ zmodernizowany i przeznaczony na Dom Dzia³kowca.

Dzieñ Dzia³kowca - 2001 rok.

Dom Dzia³kowca po remoncie.

Wrêczenie statuetki, z podziêkowaniem za pomoc w uchwaleniu
ustawy o rodzinnych ogródkach, przez dzia³kowców ROD �Kolejarz�
pos³owi Grzegorzowi Schreiberowi.

Dzieñ Dzia³kowca - 2014 r.

Obecny Zarz¹d z prezesem Dariuszem Pasiñskim jest przyk³adem jak pro-
wadziæ integracjê z u¿ytkownikami dzia³ek, modernizacjê ogrodu oraz
nowe inwestycje, a tak¿e bie¿¹ce konserwacje i naprawy utrzymanie Domu
Dzia³kowca.
(Historiê ogrodu napisano w oparciu o wspomnienia Ryszarda Dro¿d¿y-
ka, Ogród 1, dzia³ka 73)

Przez ca³y okres dzia³ania du¿a czê�æ dzia³kowców i Zarz¹dy pracowa³y
spo³ecznie, a przyk³adni dzia³acze otrzymywali wyró¿nienia takie jak:
warto�ciowe ksi¹¿ki o tematyce zwi¹zanej z u¿ytkowaniem dzia³ek,
hodowl¹ kwiatów, ro�lin, drzewek itp. oraz dyplomy uznania od Zarz¹dów
naszego ogrodu. Oprócz tych wyró¿nieñ wielu dzia³kowców otrzyma³o
odznaki zas³ug dla rozwoju ogrodu przez Krajowy Zwi¹zek Rodzinnych
Ogrodów Dzia³kowych w Warszawie. Miêdzy innymi Ryszard Dro¿d¿yk
otrzyma³ najwy¿sze odznaczenie polskich Dzia³kowców, czyli �Za
Zas³ugi dla Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców�. Wcze�niej otrzyma³
Z³ot¹ Odznakê �Zas³u¿ony Dzia³kowiec�. Poza nim tê odznakê otrzyma³
Jan Dêbski.

W latach 1975-1980 w ogrodach 1 i 2 doprowadzona zosta³a woda (do
ka¿dej dzia³ki), a w 1995 roku doprowadzono energiê elektryczn¹. Te
inwestycje to du¿e nak³ady finansowe i wysi³ek wszystkich dzia³kowców
i zarz¹dów. Zmienia³y siê zarz¹dy i prezesi, ale dzia³alno�æ takich osób
jak: Kazimierz Sobczyk, Jan Dêbski, Krzysztof Krygiel szczególnie przy-
czyni³a siê do rozwoju ogrodu. W okresie d³ugiej dzia³alno�ci zmienia³a
siê nazwa Ogrodu, od Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego Kolejarz,
poprzez Ogród Dzia³kowy �Kolejarz�, a obecnie Rodzinny Ogród Dzia³kowy
�Kolejarz�. Powsta³o 135 dzia³ek, które aktualnie uprawia 161 cz³onków
ROD �Kolejarz� (czê�æ dzia³ek ma podwójne cz³onkostwo ma³¿onków).

Wrêczenie prezesowi Pasiñskiemu podziêkowania od dzia³kowców
za pracê spo³eczn¹ na rzecz ogrodu.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

Cz³onkowie Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej.

Krajowe Dni Dzia³kowca - ogród otrzyma³ odznaczenie za zas³ugi
dla PZD.

Zarz¹dy ogrodu dzia³kowego �Kolejarz�
w latach 2006-2016:

2006-2010: prezes � Krzysztof Krygier, skarbnik � Ladorudzki Jerzy, cz³onek
� Pietrzak Tadeusz;  2010-2015: prezes � Pasiñski Dariusz, wiceprezes �
Felks Fr¹tczak, sekretarz � Ewa Tomalak � Ma³gorzata Rosiak, skarbnik
� Joanna Wieczorkowska, cz³onek � Rados³aw B³aszczyk; 2015: prezes �
Pasiñski Dariusz, I wiceprezes � Felks Fr¹tczak, wiceprezes � Ryszard
Dro¿d¿yk, skarbnik � Helena Dêbicka, sekretarz - Ma³gorzata Rosiak;
cz³onek � Adam Dawidowicz � Krystyna Zawadzka; cz³onek � Rados³aw
B³aszczyk.

- Po wyzwoleniu Kutna, przywrócony zosta³ podzia³ terytorialno-admini-
stracyjny sprzed 1939 r. Miasto jako jednostka admiracyjna wchodzi³a
w sk³ad powiatu kutnowskiego.
- Najszybciej produkcjê przemys³ow¹ z jednostek centralnych podjê³a
Fabryka Maszyn Rolniczych �Kraj�. Ju¿ w 1945 wyprodukowano wozy
i maszyny konne do upraw polowych.
- Kutnowskie Zak³ady Farmaceutyczne �Polfa�, które przed wojn¹
zatrudnia³y 20 osób, ju¿ w po³owie lat piêædziesi¹tych zwiêkszaj¹ zatrud-
nienie do 180 osób. Od 1960 roku nastêpuje intensywny rozwój zak³adu.
Powstaj¹ nowe dzia³y produkcyjne miêdzy innymi: Oddzia³ Alkaloidów,
Zak³ad Do�wiadczalny, Oddzia³ Glikozydów instalacja Nizyny.
- W 1974 roku rozpoczêto rozbudowê zak³adu w dzielnicy przemys³owej
Sklêczki. W 1977 r. oddano do u¿ytku oddzia³ produkcji �Polfamiksów�.
- Zak³ady Zbo¿owo-M³ynarskie powsta³y na bazie prywatnych m³ynów,
które w wyniku nacjonalizacji zosta³y upañstwowione. W latach sze�æ-
dziesi¹tych, przy ulicy Chopina i Przemys³owej, wybudowane zosta³y
elewatory (magazyny) zbo¿owe.
- Kontynuowa³y produkcjê zak³ady przedwojenne � rektyfikacja, czyli
Zak³ady Spirytusowe i Zak³ady S³odownicze.
- W 1949 r. zostaj¹ uruchomione Zak³ady Jajczarsko-Drobiarskie, które
zatrudniaj¹ pocz¹tkowo 221 osób, aby w 1970 r. zwiêkszyæ je do 548.
- W 1949 r. uruchomiono Zak³ady Przetwórstwa Przemys³u Paszowego
�Bacutil�, w budynkach po by³ej cukrowni �Konstancja�.
- Oddzia³ PKS w Kutnie rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ z dniem 15 czerwca
1950 r. maj¹c na swoim stanie maj¹tkowym 16 samochodów ciê¿arowych,
z których czê�æ zosta³a przystosowana do przewozu ludzi. Dopiero od
1957 roku wprowadzono regularn¹ komunikacjê osobow¹.
- W 1957 roku zostaj¹ uruchomione Zak³ady Podzespo³ów Radiowych
�Miflex� w Kutnie, które s¹ producentem kondensatorów ró¿nych typów.
Zak³ady powsta³y w budynkach po by³ych koszarach wojskowych.
- Na 25 rocznicê wyzwolenia Kutna (19.I.1970 r.) PKS uruchomi³ komu-
nikacjê miejsk¹ � pocz¹tkowo 3 linie, a nastêpnie 5 linii. Komunikacja ta
w 1984 roku zosta³a zast¹piona komunikacj¹ prowadzon¹ przez Miejskie
Przedsiêbiorstwo Komunikacji.
- Na koniec 1969 roku zanotowano w Kutnie oko³o 2.000 bezrobotnych.
- Zdecydowan¹ poprawê w tym zakresie przynios³a realizacja planu 1971-
1975. Oddano w tych latach inwestycje: Mleczarnia i Proszkownia Mleka,
piekarnia WSS �Spo³em�, Zak³ady Metalurgiczne i Centraln¹ Bazê Czê�ci
Zamiennych �Agroma�. Dwie z nich (�Agroma� i Zak³ady Metalurgiczne)
to inwestycje realizowane na mocy decyzji rz¹dowych jako szczególnie
wa¿ne dla kraju.
- W 1974 roku rozpoczêto budowê �Polfamiksów�. W latach nastêpnej
5-latki oddano do u¿ytku instalacjê nofelanu, dekstranu i wibowitu w KZF
�Polfa�.
- Rozpoczêto budowê przetwórni owocowo-warzywnej.
- Zaczê³a siê budowa nowego zak³adu dla FMR �Agromet-Kraj�, w dziel-
nicy Sklêczki, któr¹ w 1980 r. decyzj¹ rz¹dow¹ wstrzymano.           /a.s./
Opracowano na podstawie: �Kutno w statystyce�, Danuta Miszewska,
wydawca: Urz¹d Miejski w Kutnie i Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kut-
nowskiej, Kutno 1986

POWOJENNA ODBUDOWA
I BUDOWA PRZEMYSŁU W KUTNIE

(ci¹g dalszy z nr 14/459)

Rok szkolny 1969/70
Od tego roku szkolnego rozpoczyna siê w szkole ogólnopolska akcja
�Szklanka mleka � dla ka¿dego ucznia�. Korzysta z niej znaczna wiêk-
szo�æ uczniów szko³y. Nowym nauczycielem zostaje El¿bieta Moks (pra-
cuje tylko jeden rok), nauczycielka przedszkola, która uczy miêdzy
innym matematyki w klasie II. W³adze o�wiatowe nakaza³y uczczenie 100
rocznicy urodzin Lenina, mówienie o nim na zajêciach lekcyjnych
i w organizacjach szkolnych. Z tej te¿ okazji kierownik szko³y namalo-
wa³ wielki portret Lenina (portret ten wisia³ na holu szkolnym przez kilka
lat). Z tej okazji szko³a zorganizowa³a akademiê dla uczniów i spo³eczeñ-
stwa. Prê¿nie dzia³aj¹ organizacje uczniowskie, szczególnie Szkolne Ko³o
PCK, dru¿yna harcerska ZHP, Szkolne Ko³o TPPR i Szkolne Ko³o PTTK.
Organizowane s¹ liczne wycieczki: do Warszawy, Torunia, £êczycy, Kutna,
£odzi. Kierownik szko³y, W³adys³aw Ka�mierczak, wysoko oceni³ dzia-
³alno�æ Ko³a PCK i jej opiekuna � W³adys³awa Marciniaka. Do zadañ
cz³onków nale¿a³o udzielanie pierwszej pomocy sanitarnej uczniom
w szkole, dy¿ury na przerwach lekcyjnych i kontrole czysto�ci. Corocznie
odbywa siê kurs sanitarny I stopnia. Pan Marciniak zajmuje siê tak¿e
wy�wietlaniem filmów fabularnych i o�wiatowych, które wypo¿ycza
z kutnowskiej filmoteki. Prê¿nie dzia³a te¿ SKKT pod opiek¹ Henryka
Gajewskiego. Organizowane s¹ wycieczki �rodkami komunikacji krajowej
do Warszawy, £odzi, Kutna, Torunia, W³oc³awka i Ciechocinka oraz
rowerowe do Or³owa, Witoni, £êczycy. Jest to rok podsumowania reali-
zowanego przez cztery lata programu postêpu pedagogicznego. Kierownik
szko³y W³adys³aw Ka�mierczak w sprawozdaniu o realizacji zadañ pro-
gramu stwierdzi³, ¿e nauczyciele pracowali harmonijnie, zgodnie, z zaan-
ga¿owaniem, co mia³o wp³yw na poziom pracy szko³y. Praca wielu
nauczycieli podejmowana jest nie dla nagród lub rozg³osu, lecz z powodu
serca, z powodu godno�ci wykonywania zawodu, dobrze spe³nionego
obowi¹zku. Personel obs³ugowy szko³y utrzymywa³ nale¿yt¹ czysto�æ
i wzorowy porz¹dek.

Rok szkolny 1970/71
Szko³a wzbogaci³a siê o nowe �rodki audiowizualne, takie jak: magnetofon
szpulowy i rzutnik prze�roczy. Odchodzi z pracy Zofia Klarzak.
1 wrze�nia 1970 roku zosta³a zorganizowana Szko³a Przysposobienia
Rolniczego w Strzegocinie, z siedzib¹ w budynku szko³y. Kierownikiem
SPR by³ W³adys³aw Ka�mierczak. W klasie I by³o 15 uczniów. Przed-
miotów zawodowych uczy³ Krzysztof Lewicki; przedmioty ogólnokszta³-
c¹ce wyk³adali nauczyciele tutejszej szko³y.        (c.d.n.)

URZĄD REPATRIACYJNY W KUTNIE

Lista wyró¿nionych odznak¹ �Zas³u¿ony Dzia³kowiec�
ROD �Kolejarz� w Kutnie, którym bêd¹ wrêczone
19 sierpnia 2017 r., w trakcie obchodów jubileuszu ROD
�Kolejarz�: br¹zowe - Zygmunt Kaczmarek, Anna
Czajkowska, Stanis³awa Ko³odziejska, Ksawera Guzek,
Rados³aw B³aszczyk, Krystyna Zawadzka, Zygmunt
Suski, Janek Grzelak, Dariusz Sobczak, Barbara Skow-
roñska, Halina Szaradowska, Ma³gorzata Rosiak, Zenon
Oswalda, Helena Miko³ajczyk, Janina Nowacka, Zdzis³aw
Boroñ, Stanis³aw B³aszczyk; srebrne - Dariusz Pasiñski,
Kazimierz Wi�niewski, Stanis³aw Wojciechowski,
Marian Zacharski, Kazimierz Suski, Helena Dêbicka,
Jerzy Ladorudzki.
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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 M-3 w centrum Kutna
II piêtro. Tel. 609-582-817
Sprzedam apartament �S³oneczne
tarasy� (65 m2 + 51 m2 - taras), albo
zamieniê na bloki I, II p. Tel. 734-
164-068.
Sprzedam mieszkanie w Kutnie na
ul. Krasiñskiego. II p., balkon, 48 m2.
Tel. 693-358-160
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

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-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235

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

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

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

Krycie papą
zgrzewalną

Telefon:
781−310−433

Mówi selekcjoner czwartoligowej ekipy z ulicy Ko�ciuszki: �Nazywam siê
Andrzej Grzegorek i od niedawna jestem trenerem dru¿yny seniorskiej
KS Sand Bus Kutno. Zanim to nast¹pi³o przez 10 lat gra³em w kutnow-
skiej dru¿ynie jako lewy obroñca lub pomocnik. Pierwsze kroki stawia³em
i szlifowa³em umiejêtno�ci w Pelikanie £owicz, sk¹d pochodzê oraz
z którym ostatnio grali�my sparing, co dla mnie by³o bardzo fajnym
wydarzeniem. Moje ¿ycie zawodowe i prywatne toczy siê wokó³ ró¿nora-
kiej aktywno�ci fizycznej.

Pasje Andrzeja Grzegorka

NIE TYLKO FUTBOL

Poza treningami pi³ki no¿nej, które prowadzê, zajmujê siê dzia³alno�ci¹
polegaj¹c¹ na nauce p³ywania, treningach indywidualnych oraz organi-
zowaniu obozów, kolonii oraz zimowisk. Do moich ulubionych aktywno�ci
jakie podejmujê w wolnym czasie w celu zrelaksowania siê nale¿¹: jazda
na rowerze, bieganie, p³ywanie, jazda na nartach, p³ywanie kajakiem oraz
podró¿owanie po �wiecie.

Na swoim koncie mam kilka ciekawych imprez sportowych takich jak:
biegi na 10 km w £odzi, Pabianicach, Kutnie, ogólno�wiatowy bieg �Wings-
for Life� w Poznaniu. Równie¿ do moich sukcesów zaliczam ukoñczenie
maratonów w Warszawie oraz dwóch triathlonów w P³ocku i to na
dystansie super sprint.

Interesujê siê wszystkim co jest ciekawe w amatorskim sporcie w naszym
kraju. 1 pa�dziernika prawdopodobnie wystartujê w ogólnopolskim biegu
w naszym mie�cie �Kutnowska Za - dyszka�. Bieganie to doskona³a
recepta na dobre zdrowie�.        Jerzy Papiewski

Skutki fanfaronady
W Wo�niakowie, gmina Kutno, kie-
rowca Renault Megane, 21-letni
mieszkaniec kutnowskiego, zjecha³
na przydro¿ne pole. Cztery osoby
trafi³y do szpitala. Jednego z ran-
nych �mig³owiec LPR przewióz³,
z urazem krêgos³upa, do p³ockiego
szpitala. Trzy osoby trafi³y do kut-
nowskiego KSS. Pasa¿erka auta,
20-latka, w wypadku straci³a dziecko.
Kierowca by³ trze�wy, ale nie
posiada³ prawa jazdy.

Bez akcyzy
Policjanci z Kutna i Poddêbic
zatrzymali mieszkañca powiatu
kutnowskiego próbuj¹cego sprze-
daæ oko³o 30 kg nielegalnego tyto-
niu. 41-latkowi grozi wysoka kara
grzywny i 3 lata w wiêzieniu.
W Pomarzanach, gmina Kro�niewice,
na drodze krajowej nr 92 policjanci

z Komisariatu w Kro�niewicach
zatrzymali do kontroli Opla Insy-
gnia. Za kierownic¹ siedzia³a
52-latka z powiatu kutnowskiego.
W baga¿niku Opla znaleziono
26.000 papierosów ró¿nych marek
i oko³o 15 kg suszu tytoniowego
bez polskich znaków akcyzy.

Karambol
W Kutnie, przy ulicy £¹koszyñskiej
i niedaleko hotelu �Stacja Kutno�,
przy zje�dzie do komisu samocho-
dowego zderzy³y siê trzy samochody:
BMW na ³ódzkich numerach reje-
stracyjnych, Peugeot na ³owickich
i Volkswagen z £êczycy. W wypadku
ucierpia³a jedna osoba. Droga by³a
ca³kowicie zablokowana w oby-
dwie strony.
W Kutnie, na ulicy Sklêczkowskiej
(Bielawki), bus zderzy³ siê z trzema
samochodami osobowymi. Kierowca

jad¹cego na Poznañ Iveco (48 lat)
nie dostosowa³ siê do warunków
drogowych i najecha³ na czekaj¹ce
na lewoskrêt Daewoo kierowane
przez 25-latka, które z kolei ude-
rzy³o w Peugeota, które prowadzi³
37 latek. Czwarte auto (Mazda),
jad¹ca z przeciwka, �oberwa³o� -
czê�ciami lec¹cymi z aut uczestni-
cz¹cych w kolizji.

Na dwóch gazach
W miejscowo�ci Dobrów, gmina
Szczawin Ko�cielny, na ³uku drogi
56-latek z Oporowa straci³ pano-
wanie nad pojazdem i uderzy³
w Volvo. Mia³ ponad 3 promile
alkoholu w organizmie. Zosta³
przewieziony do szpitala. Kierowca
Volvo zatrzyma³ siê na poboczu
widz¹c dziwne  zachowanie jad¹-
cego z przeciwka motorowerzysty,
ale mimo to dosz³o do kolizji.

Na zero
W Strzelcach z³odziej wykorzystuj¹c
otwarte okno dosta³ siê do wnêtrza
zak³adu fryzjerskiego sk¹d skrad³
narzêdzia fryzjerskie i wyposa¿enie
zak³adu.

Odpustowy niefart
W £êkach Ko�cielnych, gmina
Krzy¿anów, na odpu�cie  z³odziej
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonej ukrad³ portfel z dokumen-
tami i pieniêdzy.

Niezamkniêty gara¿
W Obidówku, gmina Kutno, z nie-
zamkniêtego gara¿u z³odziej ukrad³
pi³ê ³añcuchow¹ o warto�ci 1000 z³.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, na ulicy Królewskiej,
nieznany z³odziej wykorzystuj¹c
nieuwagê sprzedawczyni z zaplecza
sklepu skrad³ portfel z dokumentami
i pieniêdzmi.

� 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

Zamieniê mieszkanie M4 na 2-po-
kojowe. Tel. 507-435-882
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
Sprzedam dom 80 m2 w Kro�nie-
wicach, dzia³ka 1000 m2. Tel. 694-
355-745; 505-072-578
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. Olim-
pijska, 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 dzia³kê o pow. 1450 m2

w Nowej Wsi. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³ki budowlane
w okolicy os. domków jednoro-
dzinnych £¹koszyn. Tel. 603-743-182
Sprzedam ziemiê orn¹ 6 ha i dzia³ki
budowlane w ¯urawieñcu. Tel.
691-507-568
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
Wydzier¿awiê plac 1,5 ha w Malinie.
Media. Wêze³ A1. Tel. 661-226-
056; 665-487-680
Wynajmê sklep w centrum Kutna
(oko³o 40 m2), ulica Królewska 15.
Tel. 501-601-336
Sprzedam samochód Suzuki Swift
2006 r., 1,3 benzyna, czarny metalik,
klimatyzacja, komplet opon zimo-
wych. Tel. 510-112-835
Sprzedam Skodê Felicja (poj. sil.
1,3), rocznik 1996. Op³acona. Stan
dobry. Tel. 666-104-192
Sprzedam samochód Citroen
Berlingo, 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
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 dwie agawy 20-letnie
i m³odsze. Idealne do ogrodu. Tel.
645-504-892
Sprzedam dwa foteliki dzieciêce.
Tel. 783-530-613
Sprzedam jacht Spartina 595 i deski
surfingowe (kompl.) Tel. 667-132-664
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
Odpowiedzialna, uczciwa i bez
na³ogów pani podejmie siê opieki
nad dzieckiem lub starsz¹ pani¹.
Tel. 605-918-105
Podejmê siê opieki nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

DOBRY MECZ
Koszykówka

Prócz m³odziczek z Kutna na zgrupowanie zosta³y równie¿ powo³ane
koszykarki: 1. Budner Milena (2004) KKS Pro-Basket Kutno, 2. Dresler
Julia (2004) KKS Pro-Basket Kutno, 3. Poniszewska Paulina (2004) KKS
PRO-Basket Kutno, 4. Zalewska Weronika (2004) KKS Pro-Basket Kutno,
5. Krawczyk Paulina (2004) KKS Pro-Basket Kutno, 6. Kacperska Wik-
toria (2004) KKS Pro-Basket Kutno, 7. Kirsz Weronika (2004) PTK Grot
Pabianice, 8. Pomyka³a Nadia (2004) PTK Grot Pabianice, 9. Zawierucha
Julia (2004) PTK OrtoMedSport Pabianice, 10. Stasiak Wiktoria (2005)
PTK OrtoMedSport Pabianice, 11. Ksi¹¿ek Oliwia (2004) £KS £ód�,
12. Dziêcio³owska Aleksandra (2004) £KS £ód�, 13. Grudzieñ Maria
(2004) Alles G³owno, 14. Pawlak Otylia (2004) MUKS Widzew, 15. Plewa
Weronika (2005)£KS £ód�. Zawodniczki wziê³y udzia³ w: obozie szkole-
niowym w Zambrowie 12-22 lipca 2017; uczestniczyæ te¿ bêd¹ w turnieju
- pa�dziernik, listopad 2017 (miejsce do ustalenia); konsultacjach szkole-
niowych w pa�dzierniku i listopadzie w £odzi. Reprezentacja regionu
³ódzkiego przygotowuje siê aktywnie do  Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y, która odbêdzie siê w marcu 2018 r. Trenerem kadry jest Izabela
Maj, natomiast szkoleniowcem m³odziczek w kutnowskim klubie jest
Karolina Kociurska-Tomczak.

KUTNIANKI NA OBOZIE
M³odziczki KKS Pro-Basket Kutno przebywa³y na zgrupowaniu kadry
województwa ³ódzkiego w Zambrowie. Jak nas poinformowali aktywni
dzia³acze basketu m³odzie¿owego, sze�æ zawodniczek kutnowskiego klubu
otrzyma³o powo³anie ju¿ pod koniec kwietnia. Prócz zgrupowania, które
zakoñczy³o pierwszy cykl treningowy Kadry, dziewczêta wezm¹ równie¿
udzia³ w kilku turniejach po wakacjach.

W trzecim spotkaniu kontrolnym przeciwnikiem zespo³u trenera Andrzeja
Grzegorka i jego asystenta Dominika Tomczaka by³a czo³owa dru¿yna
III ligi ³ódzko-mazowiecko-podlasko-warmiñskiej Pelikan £owicz, w któ-
rym to teamie testowanych by³o siedmiu nowych pi³karzy, m.in. Ukra-
iniec Taras Jaworsky i ... Bartosz Placek z KS Kutno. W ekipie gospodarzy
gra³o 24 zawodników (³¹cznie z potencjalnymi na pierwszy sk³ad w KS
Sand Bus). Byli to: Pawe³ Sobczak, Eryk Padzik, Piotr Nawrocki, Tomasz
Tracz, Bartosz Kaczor, Piotr Cichacki, Rafa³ Serwaciñski, �wietnie zapo-
wiadaj¹cy siê Tomasz Grudzieñ (w 10 minucie uleg³ gro�nej kontuzji �
z³ama³ rêkê!), Daniel Mitura, Kamil Zgajewski, Adrian Marcioch oraz
Micha³ Soko³owicz, Oskar Szumer, Patryk Retkowski, Maciej Kowalczyk,
Jan Tarnowski, Dmitry Pietrow, £ukasz Góralczyk, Piotr Paczkowski, Piotr
Michalski, Przemys³aw Nawrocki, Mariusz Jakubowski, Damian Koryto,
Micha³ Wi�niewski. Spotkanie, które wywo³a³o  du¿e zainteresowanie
w�ród fanów futbolu; by³o szybkie oraz wyrównane i zaciête. Utytu³owani
rywale wygrali 1:0 po golu Kamila Kuczaka w 74 minucie. Pelikan £owicz,
trenowany przez Marcina P³uskê, ma aspiracjê na powrót do II ligi. Spo-
tkanie z uwag¹ �ledzi³ prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski,
a dodatkowego spotkaniu  �smaku� dawa³ fakt, ¿e kierownikami dru¿yn
byli jedni z najstarszych sta¿em � w tej funkcji � w Polsce (ponad
30-letniej): Andrzej Mizio³ek (Pelikan) i Andrzej Królak(�Kutno�).

Krótko …
- Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza wszystkich ama-
torów biegania do wziêcia udzia³u w biegu ulicznym �Biegaj z nami
w Kutnie � Kutnowska Za-dyszka�. To ju¿ pi¹ta edycja tej ogólnopolskiej
imprezy. Cieszy siê ona z roku na rok coraz wiêkszym zainteresowaniem.
Odbêdzie siê ona 1 pa�dziernika, a start i meta bêdzie na placu Marsza³ka
Pi³sudskiego. O godzinie 13.00 startowaæ bêd¹, przedszkolacy, a bieg
g³ówny � kategoria open � rozpocznie siê o godzinie 14.30.
- Zarz¹d KKS Pro-Basket S.A. z³o¿y³ wniosek do Polskiego Zwi¹zku
Koszykówki o licencjê na grê w I lidze koszykówki zespo³u �Polfarmexu�
Kutno. Trwaj¹ przygotowania dru¿yny do nowego sezonu.

Szybownictwo

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zawody odbywa³y siê na lotnisku Aeroklubu w Micha³kowie, niedaleko
Ostrowa Wielkopolskiego. Pogoda by³a bardzo zmienna ale pozwoli³a
rozegraæ piêæ konkurencji o d³ugo�ci od 200 do nawet 600 kilometrów.
�Bardzo cieszê siê z tego medalu. Wywalczy³em go w trudnej walce z naj-
lepszymi pilotami naszego kraju. To by³ ostatni sprawdzian przed Mistrzo-
stwami Europy, które za oko³o 3 tygodnie rozpoczn¹ siê w Anglii. Po raz
trzeci w tym sezonie stan¹³em na podium zawodów. Czujê siê dobrze przy-
gotowany i zmotywowany do najwa¿niejszych zawodów w tym roku i liczê
na dobry wynik. Dziêkujê moim sponsorom: Polfarmex S.A., miastu Kutno
i Klinice Kolasiñski za pomoc w przygotowaniach� - mówi £ukasz
Wójcik, którego managerem jest Liliana Urbañczyk-Wójcik.

BRĄZ WÓJCIKA

Silne rezerwy ekstraligowej Wis³y P³ock by³y przeciwnikiem zespo³u KS
Sand Bus w kolejnym meczu sparingowym. Przyjezdni w minionym
sezonie zakoñczyli bataliê o punkty na czwartym miejscu w IV lidze ma-
zowieckiej. Do Kutna przyjechali w 22 osobowym sk³adzie. Kutnianie
grali dwoma jedenastkami, w�ród których byli testowani pi³karze: Eryk
Padzik (Wis³a P³ock - Pelikan £owicz), Tomasz Tracz (SMS £ód�), Piotr
Nawrocki (Kujawianka Izbica Kujawska), Micha³ Cichacki (£KS £ód�),
Damian Koryto (Wis³a P³ock - Delta S³upno), Przemys³aw Nawrocki (£KS
£ód�), Adrian Marcioch (SMS £ód� - Jutrzenka Warta), Patryk Retkow-
ski (MKP Boruta Zgierz - Ner Poddêbice), Jan Tarnowski (£KS £ód�),
Daniel Mitura (Wis³a P³ock).

PŁOCCZANIE GÓRĄ

Tylko pierwsze 20 minut mog³o zadowoliæ najwybredniejszych fanów
futbolu. Potem by³o du¿o indywidualnych pojedynków, które przewa¿nie
wygrywali go�cie - silniejsi fizycznie. Ale to tylko sparing i jest jeszcze
troszeczkê czasu na zgranie poszczególnych formacji. Przede wszystkim
trzeba popracowaæ nad oddawaniem, i to czêstszym, strza³ów na bramkê
przeciwnika i nad ich jako�ci¹. Szwankuje te¿ defensywa. Wszystkie trzy
gole dla Wi�laków pad³y po prostych b³êdach �rodkowych obroñców.
Kibicom najbardziej utrwali³a siê w pamiêci 36 minuta spotkania. Wolnego
wykonywa³ z 20 metrów £ukasz Góralczyk. Pi³kê przej¹³ z 8 metrów Rafa³
Serwaciñski (najskuteczniejszy strzelec �Kutna� minionego sezonu - 26
goli) i �hukn¹³ jak z armaty�. By³a tylko poprzeczka!

KS Sand Bus Kutno - Wis³a II P³ock 1:3 (1:2)
Bramki: 0:1 - Damian Szczepañski (4), 1:1 - Micha³ Cichacki (10), 1:2 -
Szczepañski (22), 1:3 - Bart³omiej Machnicki (86).

Beniaminek ³ódzkiej klasy okrêgowej, trenowany przez Dominika Tom-
czaka i Jacka Walczaka, w pierwszym swoim meczu kontrolnym, po
dobrym spotkaniu obfituj¹cym w bramki, wygra³ z LKS- em Ga³kówek
6:3 (2:2) po golach 2 Mateusza Motylewskiego oraz Dominika Ga³eckiego,
Micha³a Wietrzyka i 2 Damiana Kozaneckiego.

SILNE REZERWY KS KUTNO

14 dru¿yn - w kategorii  10-12 lat i reprezentuj¹cych ró¿ne regiony Starego
Kontynentu - bra³o udzia³ w II turnieju Ma³ej Ligi Baseballowej Kutno
2017. Imprezê, z udzia³em wszystkich zespo³ów bior¹cych udzia³ w Mi-
strzostwach, poprzedzi³a Parada M³odo�ci. Poszczególne ekipy przesz³y,
od Urzêdu Miasta Kutna, ulic¹ Królewsk¹ do Alei Jana Paw³a II.

Baseball

ZWYCIĘSTWO ITALII

W spotkaniach osi¹gniêto wyniki: Polska (reprezentowana przez ML ̄ ory/
Rybnik/ Jastrzêbie) - Chorwacja 0:10, W³ochy - Rumunia 5:4, Holandia -
Hiszpania 3:15, Bia³oru� - Wêgry 14:3, Austria - Belgia 9:6, Ukraina -
Wielka Brytania 2:16, Niemcy/USA - W³ochy 1:9, Czechy - Chorwacja 12:0,
Bia³oru� - Austria 6:2, Hiszpania W. Brytania 2:3, Wêgry - Belgia 8:12,
Polska - Holandia 0:13, Ukraina - Niemcy/USA 4:5, Rumunia - Chor-
wacja 0:7, Belgia - Hiszpania 0:10, Holandia - Austria 9:0, W³ochy -
W. Brytania 11:2, Czechy - Bia³oru� 22:1, Niemcy/USA - Hiszpania 1:2,
Chorwacja - Holandia 11:12, Hiszpania - Bia³oru� 18:2, Holandia -
W. Brytania 5:8, W³ochy - Czechy 10:0, Hiszpania - W. Brytania 0:6,
W. Brytania - Czechy 19:4. W finale W³ochy zwyciê¿y³y przekonywuj¹co
W. Brytaniê 12:2 i polec¹ w sierpniu na mistrzostwa �wiata do USA.

Ostatnie zawody w tym roku na Europejskim Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie
zakoñcz¹ mistrzostwa softballistów w kategorii wiekowej 10-12 lat.
Wezm¹ w nich udzia³ dru¿yny - W³och, Holandii, Czech i Polski. Nasz
kraj reprezentuje zespó³ Ma³ej Ligi Mazowsze. Stadiony - Edwarda Piszka
i Stanleya Musia³a, zapraszaj¹ wszystkich kibiców tej dyscypliny sportu.

III TURNIEJ ML
Baseball

Pi³ka no¿na

Kolejny mecz kontrolny kutnianie rozegrali na wyje�dzie z beniaminkiem
IV ligi mazowieckiej, z miejscowym Mazurem. Podopieczni trenerów -
Andrzeja Grzegorka i Dominika Tomczaka oraz kierownika zespo³u
Andrzeja Królaka, byli zdecydowanie lepsz¹ dru¿yn¹ i odnie�li zdecydo-
wane zwyciêstwo po golach: 3 Przemys³awa Nawrockiego (klasyczny
hat-trick) oraz Kamila Zagajewskiego i Rafa³a Serwaciñskiego. Cieszy
dobra skuteczno�æ i du¿a ilo�æ strza³ów oddanych na bramkê gospodarzy.

SPARING W GOSTYNINIE

Ciekawe spotkanie kontrolne rozegrali kutnianie w najstarszym polskim
mie�cie. Ich rywalem by³ III - ligowy miejscowy zespó³

KKS Kalisz - KS Sand Bus Kutno 3:2 (1:0)
Trzy gole - Rafa³ Jankowski, dwa - Przemys³aw Nawrocki.

.. I W KALISZU

IV liga ³ódzka
12.08. LKS Kwiatkowice - KS Sand Bus Kutno
19.08. KS Sand Bus Kutno - MKP Boruta Zgierz, godz. 17.00
23.08. Zjednoczeni Be³chatów KS Sand Bus Kutno

£ódzka klasa A:
25/26.08. KS II Kutno - Bzura M³ogoszyn

NAJBLIŻSZE MECZE MISTRZOWSKIE
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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 460

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: M6-C9-G1-K5-L11-A7-B12
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Zbigniew Popadiuch specjalnie dla �P¯K�

RODEM Z KUTNA (cz. III)

Poziomo: A-1. Wêze³ A-7. G³os cierpi¹cego lub rannego na
polu bitwy B-9 Kozodój C-1. Taniec ukraiñskich górali karpac-
kich D-9. Model fiata E-1. Szpik E-5. �lady zwierzyny G-1. Polski
tenor o �wiatowej karierze (zmar³y w 1966 r.) I-1. �... Ksi¹¿ê�
- piosenka z repertuaru Katarzyny Sobczyk I-6. Osiada nie tylko
na meblach J-9. Zawiadomienie z poczty K-1. Identyczno�æ lub
thriller USA L-9. �Polowanie na ...� - film A. Wajdy z M. Braunek
M-1. �... cyklonu� - polski film sensacyjny z T. Hukiem i L. Pi-
skorzem M-5. Podzielna lub baczna.

Pionowo: 1-A. Chodzi w �wiêta w kilcie 1-I. My�l przewodnia
2-E. Czê�æ adresu (tak¿e rubryka w dowodzie osobistym) 3-A.
Kab³¹k 3-I. Mebel w sypialni 4-F. ¯eglowa³ na nim L. Teliga 5-A.
£oskot 5-J. Port nad Morzem Kaspijskim 6-E. Wojownik nor-
mandzki, ksi¹¿ê nowogródzki 7-A. W �koszulce� prosto z kurnika
7-I. Osoba niezbyt majêtna 9-A. S¹ dwie przy marynarce 9-I. Cho-
roba oczu 11-A. Nie po�lubi³a Kirkora 11-I. Komedia kryminalna
Juliusza Machulskiego z Robertem Wiêckiewiczem 13-A. Brzeg,
krawêd� 13-I. Imiê aktora znanego z filmów �Przepis na ¿ycie�
i �Wojna polsko-ruska� (Kret).         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Bociany bia³e gniazduj¹ u nas od zawsze. S¹ symbolem polskiej
wsi. Swe gniazda buduj¹ na dachach gospodarskich domów i za-
montowanych platformach. Po d³ugiej i bardzo niebezpiecznej
podró¿y wracaj¹ wiosn¹ a¿ z Po³udniowej Afryki. Zajmuj¹ wolne
gniazda i oznajmiaj¹ klekotem, ¿e ju¿ przylecieli. Poprawiaj¹
nastêpnie gniazda i przystêpuj¹ do lêgów. Samica znosi trzy do
sze�ciu jaj wysiaduj¹c je przez 30 dni. M³ode bocianki intensywnie
karmione, po 2 miesi¹cach, opuszczaj¹ gniazdo. W³asne rodziny
zak³adaj¹ w wieku 4 lat. Podlegaj¹  �cis³ej ochronie.
Bocian czarny równie¿ powraca z Afryki, lecz gniazduje w niedo-
stêpnych okolicach. Uwielbia ³êgowe lasy i podmok³e ³¹ki. Posiada
upierzenie czarne, tylko brzuch i podogonie jest barwy bia³ej. Znosi
od 2 do 4 jaj, z których po miesiêcznej inkubacji wylêgaj¹ siê
m³ode. Karmione przez oboje rodziców uzyskuj¹ lotno�æ ju¿
w dziewi¹tym tygodniu ¿ycia, a przystêpuj¹ do rozrodu w wieku
3 lat. Podlegaj¹ ochronie �cis³ej oraz wymagaj¹ ochrony strefowej.

BOĆKI NIOSĄ DOBRĄ NOWINĘ

Buduj¹ce� ale?
Obraduj¹ca w Krakowie sesja UNESCO podjê³a decyzjê o zaprze-
staniu wyrêbu drzew w Puszczy Bia³owieskiej.

Po tej decyzji w kuluarach zapanowa³a rado�æ, a wielu z obec-
nych i osób protestuj¹cych, na zewn¹trz gmachu, mia³o ³zy
w oczach. Niestety, okaza³o siê, ¿e obroñcy Puszczy nie mog¹
jeszcze opu�ciæ swej reduty. Musz¹ trwaæ na niej zwarci i gotowi
jak bohaterski porucznik Ordon. Mo¿e wiêc sprawdziæ siê prze-
powiednia znajomego przyrodnika ze Szczawina Borowego �
�Nim kadencja minie, zamieni¹ zielony kraj  w pustyniê�.

Wa¿ne wydarzenie i mi³y gest
Najstarsze drzewo Ziemi Kutnowskiej, Pomnik Przyrody - platan
klonolistny (Platanus Acerifolia) na posiedzeniu Rady Gminy
Kutno w dniu 28 cerwca 2017 r. otrzyma³ imiê �G³ogos³aw�.
Patronowa³a szczytnej idei dyrektor Justyna Jasiñska ze Starostwa
Powiatowego w Kutnie oraz Liga Ochrony Przyrody.
Sêdziwy wiekiem i majestatyczny wizerunkiem platan jest godny
ziemi, która da³a mu ¿ycie. Wita³ i ¿egna³ pokolenia rodziny
G³ogowskich, prze¿y³ tragediê i rado�ci Rzeczpospolitej. Mimo
targaj¹cych nim wichrów i �nie¿nych zawiej - trwa jak opoka. ̄ yczmy
platanowi, by przywita³ jeszcze wiele mijaj¹cych stuleci oraz
s³awi³ G³ogowiec i Ziemiê Kutnowsk¹. Wierzymy równie¿, ¿e
zgodnie z sugestiami rzeczoznawcy ochrony �rodowiska przyrod-
niczego Andrzeja Latosa, G³ogos³aw otoczony zostanie estetycznym
ogrodzeniem i uzyska tablicê informacyjn¹.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan  Pietrasiewicz

prace malarskie prezentowa³ najpierw w Kutnie, podczas Ogólnopolskich
Jarmarków Ró¿anych. Pe³ny artyzm osi¹gn¹³ w piêknym podbeskidzkim
Bielsku-Bia³a. W swoim dorobku dotychczasowym ma ponad 2400 prac
wykonanych ró¿nymi technikami, Szczególne miejsce w Jego twórczo�ci
zajmuj¹ portrety wybitnych ludzi sztuki, sportu zwi¹zanych z Regionem
Bielsko-Bialskim. W tym numerze prezentujemy ich sze�æ z jego przebo-
gatej kolekcji: 1. £ukasz Golec � piosenkarz, 2. Pawe³ Golec � piosen-
karz, 3. Jacek Lech � piosenkarz, 4. Renata Przemyk � piosenkarka,
5. Urszula Dudziak � piosenkarka, 6. Maria Koterbska � piosenkarka.

Bohater naszego cyklu urodzi³ siê
w Kutnie w 1955 roku, a od 1988 roku
jest aktywnym mieszkañcem Bielska-
Bia³ej. W naszym mie�cie pracowa³
jako �lusarz narzêdziowy w Fabryce
Maszyn Rolniczych �Kraj�. Tu siê te¿
o¿eni³. Jest absolwentem Technikum
Mechanicznego przy ulicy Oporow-
skiej (wychowawca Kazimierz
Pietrzak). Pan Zbyszek jest uznanym
artyst¹ nieprofesjonalnym. Malarstwa
uczy³ siê pocz¹tkowo sam, ale pierwsze
jego artystyczne hobby to fotografia.
Nauki praktyczne pobiera³ od fachow-
ców w Kutnowskim Domu Kultury,
gdzie funkcjonowa³o Kutnowskie
Towarzystwo Fotograficzne. Swoje

W nastêpnym numerze �P¯K� poka¿emy pañstwu portrety innych znanych
Bielszczan, których nasz Rodak Zbigniew Popadiuch �uj¹³� malarsko.

Jerzy Papiewski
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W siedzibie Punktu Przedszkolnego �Be Happy� w Kutnie odby³o siê
spotkanie dzieci z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kutnie - O�wiata Zdrowotna i Promocja Zdrowia.
�Krêci mnie bezpieczeñstwo� w wakacje�, to has³o pogadanki jak¹
wys³ucha³y dzieci na temat higienicznego, bezpiecznego i zdrowego
stylu ¿ycia. Podsumowaniem spotkania by³y �mini-warsztaty�, gdzie uk³a-
dano talerz zdrowia.

BEZPIECZNE WAKACJE

DROGA KRZYŻOWA W GŁOGOWCU
I. Niewinny Jezus skazany na �mieræ przez ¯ydów.
II. Jezus bierze Krzy¿, by zbawiæ �wiat.
III. Jezus upada pod Krzy¿em pierwszy raz.
IV. Jezus spotyka Matkê.
V. Szmon Cyrenejczyk pomaga nie�æ Krzy¿ Jezusowi, przez to
niejako identyfikuje siê z Jezusem.
VI. Spotkanie �w. Weroniki. Konstytucja Trzeciego Maja.
VII. Jezus powtórnie upada.
VIII. Jezus pociesza p³acz¹ce niewiasty.
IX. Jezus upada trzeci raz.
X. Jezus obdarty z szat.
XI. Przybicie do Krzy¿a. Powstanie Styczniowe 1863-1864.
XII. �mieræ na Krzy¿u. IV rozbiór Polski.
XIII. Zdjêcie z Krzy¿a. Powstanie Warszawskie
XIV. Z³o¿enie do grobu.
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

29 sierpnia 2017 r.

Wie� G³ogowiec, na pó³noc od Kutna, po³o¿ona nale¿a³a
do staro¿ytnej rodziny G³ogowskich. Podanie niesie, ¿e Jan
z G³ogowca herbu Grzyma³a, pobo¿ny i cnotliwy katolik, wojnê
toczy³ z bratem swoim, zamieszka³ym w s¹siednim Raczybo-
rowie, gdy¿ ten¿e, przeszed³ by³ na wiarê luterañsk¹. Jan z G³o-
gowca pragn¹c zmazaæ skazê na klejnocie rodzinnym przez
odszczepieñstwo brata z zamka swojego dziedzicznego ko�ció³
erygowa³. Jego te¿ piêkny nagrobek w zbroi do dzi� zdobi
ko�ció³ G³ogowiecki. W wielkim o³tarzu, znajduje siê obraz
Naj�. Bogarodzicy, jeszcze przez G³ogowskich do tej �wi¹tyni
ofiarowany. Legenda mówi, ¿e jeden z G³ogowskich otrzyma³
go w darze w Moskwie od cara, poselstwo sprawuj¹c dla od
króla polskiego - inna znów, ¿e go od cesarza greckiego
dosta³, co jednak nie zdaje siê byæ prawdq, obraz albowiem
jest wyra�n¹ kopi¹ czêstochowskiego obrazu; ozdobiony z³o-
cist¹ sukni¹ artystycznie ze srebrnej blachy wykut¹ i takiemi¿
koronami. W aktach ko�cielnych nie ma ¿adnej wzmianki
o tym obrazie ani o ³askach przednim doznanych, jednak lud
miejscowy i okoliczny ¿ywi do niego gor¹ce nabo¿eñstwo.
Niech tylko kto w rodzinie ciê¿ko zachoruje, wnet prosz¹
o mszê �w. przed obrazem Naj�w. Panny i czêsto s³ychaæ, ¿e
ten i ów nadspodziewanie zdrowie odzyska³.
Piêædziesi¹t parê lat temu zdarzy³ siê taki wypadek. Synek
pobo¿nych rolników z pod Koziej Góry zachorowa³ �miertelnie.
Rodzice straciwszy nadziejê zachowania syna przy ¿yciu,
zawie�li go do G³ogowca i tam oddali pod opiekê Matki Boskiej.
Ch³opak wyzdrowia³, wyrós³ na dzielnego cz³owieka i po�wiê-
ciwszy siê s³u¿bie Bo¿ej dzi� jest pra³atem w Czêstochowie.
Wdowa Jana z G³ogowca ponowi³a 1433 uposa¿enie ko�cio³a
wraz z synami Januszem, Paw³em, Piotrem i Miko³ajem.
Posiadali nastêpnie G³ogowiec Augustyn i Hieronim G³ogowscy
(1579), potem Stanis³aw (1649), sekretarz królewski, starosta
baski. W pocz¹tkach XVII stulecia rodzina G³ogowskich -
Grzymalitów z G³ogowca przenios³a siê na Ru� Czerwon¹,
gdzie z czasem naby³a znaczne maj¹tki i nawi¹za³a zaszczytne
koligacje z domami hr. Rejów, hr. Potockich, Rozwadowskich,
hr. Dulskich, hr. Stadnickich i t.p.
Na pocz¹tku zesz³ego wieku G³ogowiec by³ w posiadaniu
rodziny Lempickich. Ostatni tego nazwiska w³a�ciciel G³ogowca
by³ o¿eniony z Celin¹ Lewiñsk¹, córk¹ Ksawerego Lewiñskiego,
prezesa Trybunatu cywilnego bydgoskiego, senatora kasztelana
Królestwa Polskiego 1825. By³a to dama burzliwego tempera-
mentu. Uwiód³szy miejscowego proboszcza ulotni³a siê z nim
do Ma³opolski i mia³a z nim liczne potomstwo. Lecz grzech
ten nie przyniós³ im szczê�cia.
Po piêædziesiêciu latach wróci³a w Kutnowskie, straciwszy
z biegiem czasu amanta, wszystkie dzieci i ca³y znaczny oso-
bisty maj¹tek. W 1910 zmar³a w Woli Raczyborowskiej.
Pogrzeb do G³ogowca odby³ siê w niebywa³¹ zawiejê �nie¿n¹,
po³¹czon¹ z szalonym wichrem, tak jakby przyroda chcia³a
w tym ostatnim momencie zobrazowaæ ¿ycie równie burzliwe
i szalone.
G³ogowiec w latach 1903-1939 nale¿a³ do powszechnie sza-
nowanego pos³a Ignacego Szebeko.
Z przesz³o�ci Kutna i Ziemi Kucieñskiej [w:] Studia i materia³y
z dziejów Kutna i powiatu. Tom I/2011, Kutno 2011

GŁOGOWIEC PRZED LATY




