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PRZEZ KUTNO DO CZĘSTOCHOWY

W poniedzia³ek, 7 sierpnia, przesz³a przez nasz powiat 36 piesza piel-
grzymka Diecezji P³ockiej zmierzaj¹ca na Jasn¹ Górê do Czêstochowy.

(ci¹g dalszy - strona 15)

JUBILEUSZ “KLONOWIANEK”

Zespó³ �piewaczy �KLONOWIANKI�, 12 sierpnia, �wiêtowa³ jubileusz
dziesiêciolecia dzia³alno�ci. W sali OSP w Klonowcu Starym spotka³ siê
wraz z samorz¹dowcami gminy Strzelce i licznym gronem swoich sym-
patyków. Powsta³ on w roku 2007 jako Stowarzyszenie �Klonowia�.

(ci¹g dalszy - strona 4)

DARY SERCA

W drugiej dekadzie sierpnia 2017 roku przebywa³a na terenie naszego
powiatu piêcioosobowa delegacja holenderskiej fundacji �SAMEN DE-
LEN�, na czele ze swoj¹ prezes Anny Palmen-Boels.

(ci¹g dalszy - strona 4)

W kutnowskim USC, 12 sierpnia, pañstwo BARBARA I KAZIMIERZ
SWENDROWSCY uroczy�cie �wiêtowali Z³ote Gody - 50 rocznicê
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego.           (ci¹g dalszy - strona 3)

SIÓDME NIEBO

NOWE SÓJKI 3

JUBILEUSZ 70−LECIA

Rodzinny Ogród Dzia³kowy �KOLEJARZ� w Kutnie rozpocz¹³ swoj¹
dzia³alno�æ w 1947 roku. Jego historiê zamie�cili�my w poprzednim
numerze naszej gazety. Dzi� pozostajemy przy dniu 19 sierpnia 2017 roku,
dniu równie¿ historycznym dla dzia³kowców � Jubileuszu 70-lecia
powstania ROD �Kolejarz� w Kutnie, przy ulicy Kro�niewickiej 32.

(ci¹g dalszy - strona 5)

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM

W dniu 1 sierpnia 2017 r. na Cmentarzu Parafialnym w Kro�niewicach
odby³y siê uroczysto�ci upamiêtniaj¹ce 73 rocznicê Powstania Warszaw-
skiego.           (ci¹g dalszy - strona 4)

DOŻYNKOWE ŚWIĘTO

W niedzielê, 20 sierpnia, uroczystym wprowadzeniem delegacji so³ectw
z wieñcami do¿ynkowymi, przed o³tarz w ko�ciele pod wezwaniem �wiê-
tego Micha³a Archanio³a w Wo�niakowie, rozpoczê³a siê msza �wiêta
do¿ynkowa.           (ci¹g dalszy - strona 7)

ZŁOTE GODY

PODSUMOWANIE LATA

Klub Wiedzy Uniwersalnej, dzia³aj¹cy spo³ecznie w muzealnych w³o�ciach
emerytowanego ksiêdza pra³ata Jana Dobrodzieja, rozpocz¹³ czwarty rok
swojego funkcjonowania.         (ci¹g dalszy - strona 15)

PODSUMOWANIE LATA

DOŻYNKI W STRZELCACHDOŻYNKI W STRZELCACH
(fotoreporta¿ - strona 15)
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¯YCIE REGIONALNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski udekorowa³ Dostojnych
Jubilatów medalami prezydenta RP za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
Przekaza³ te¿ Im  gratulacje z okazji wspólnie spêdzonych lat oraz
podziêkowa³ za wspania³y przyk³ad do na�ladowania dla wszystkich
m³odych ludzi. Pañstwo Kazimierz i Barbara Swendrowscy poznali siê
w Duninowie. 5 sierpnia 1967 roku w G³ogowcu zawarli zwi¹zek ma³-
¿eñski. Pan Kazimierz budowa³ p³ock¹ Petrochemiê, a Pani Barbara
wychowywa³a czwórkê dzieci (Pawe³, Ania, Jacek i Agnieszka...) i pra-
cowa³a w szpitalu. Wspólnie doczekali siê siedmiorga wnucz¹t. Gratulacje
od Redakcji �P¯K�.

ZŁOTE GODY
Dzi� kilka z wakacyjnych atrakcji, jakie serwuje siê g³ównie turystom na
Wybrze¿u. Ot, chocia¿by Ocean Park W³adys³awowo, ¯wirowa 23.
Najwiêkszy plac zabaw w Polsce. Czegó¿ tu nie ma!?
� Park starych ³odzi rybackich, ¯ywe rekiny, Wystawa rze�bionych ryb,
Salon gier, Lunapark, Darmowy olbrzymi plac zabaw, 50 modeli ryb
skala 1:1, Gigantyczne klocki LEGO, Wirtualna rzeczywisto�æ, Wieloryb
tryskaj¹cy wod¹, Ogromny wodospad, Park technologiczny, Multimedialne
show �rozmowa z wielorybkiem�, SEGWARY, Przeja¿d¿ka na kucykach
Albo te¿ Militarny Park Rozrywki �Gryf. Czo³gowisko� w D¹brówce ko³o
Wejherowa. Jak pisz¹ w ofercie: Przeja¿d¿ki czo³gami T-55A, Pantera
oraz innymi pojazdami wojskowymi (BRDM-2, BATM-M), przeja¿d¿ki
off-road 4x4 Mercedesem G �Wolf�, przeja¿d¿ki motocyklami wojsko-
wymi z koszem oraz zabawa i nauka jazdy wyj¹tkowym i niespotykanym
�Rydwanem antygrawitacyjnym�, strzelnica ASG, æwiczebne pole minowe,
Rzutnia granatów, Zwiedzanie muzeów z przewodnikami, multimedialna
sala konferencyjna.
� Albo znajduj¹cy siê 9 km od Redy, (7 km od Pucka) Rodzinny Park
Rozrywki - Park ewoluuje. Jego atrakcjami s¹: Kino prehistoryczne,
Batyskaf (z dawnymi mieszkañcami mórz i oceanów), �cie¿ka dinozaurów,
�wiat cz³owieka pierwotnego, Linowy plac zabaw dla dzieci, Jaskiniowe
miasta (czyli kolejka jaskiniowców). Czy te¿ (dla wielu ju¿ znane) Cen-
trum Edukacji i Promocji Regionu  w Szymborku (38 km od Gdañska)
z najd³u¿sz¹ Desk¹ �wiata, a tak¿e replika bunkra �Ptasia Wola�, Domem
Sybiraka czy Powstañca, Kaszubski �wiat Bajek�, kaplic¹ p.w. �wiêtego
Rafa³a Kalinowskiego, czy zagrod¹ Trapera Kanadyjskiego. Albo znaj-
duj¹ca siê w Muzeum Obrony Wybrze¿a na Helu Strzelnica bojowa, gwa-
rantuj¹ prawdziwe emocje z prawdziw¹ broni¹ i amunicj¹...
Po co podajemy te przyk³ady!? Chocia¿by, ¿eby uwidoczniæ co ciekawego
u innych �w trawie piszczy�. Tak¿e i pod adresem animatorów atrakcji
powiatu kutnowskiego, gdy¿ Aquapark czy Odyseja Historyczna chyba
nie rozwi¹zuj¹ problemów wypoczynku i reklamy dla miasta Kutna
(i okolicy).            /a.s./

MOŻE I W ... KUTNIE!
WH Group przejmuje ubojniê Pini Polonia w Kutnie i zapowiada
kolejne przejêcia w Europie

WH Group przejmie wszystkie znajduj¹ce siê w Polsce zak³ady nale¿¹ce
do Pini Group. Po tym jak w czerwcu potwierdzono wykup spó³ek Pini
Polska, Royal Chicken oraz Hamburger Pini za nieujawnion¹ kwotê,
portfolio chiñskiego potentata uzupe³ni ubojnia Pini Polonia w Kutnie.
Pomimo polityki ograniczania inwestycji zagranicznych przez chiñskie
firmy WH Group zwiêksza swój stan posiadania w Polsce. Przejêcie
trzech spó³ek nale¿¹cych do Pini Polonia ma zwiêkszyæ obecno�æ Chiñ-
czyków w Europie kontynentalnej w segmencie drobiu i wieprzowiny.
11 SIERPNIA NOTOWANY NA GIE£DZIE W HONGKONGU
KONCERN POTWIERDZI£ ZAKUP 66,5 PROC. UDZIA£ÓW
W SPÓ£CE PINI POLONIA, DO KTÓREJ NALE¯Y UBOJNIA
W KUTNIE. OZNACZA TO, ¯E WH GROUP PRZEJMIE
WSZYSTKIE ZNAJDUJ¥CE SIÊ W POLSCE ZAK£ADY
NALE¯¥CE DO PINI, PO TYM JAK W CZERWCU POTWIER-
DZONO WYKUP SPÓ£EK PINI POLSKA, ROYAL CHICKEN,
HAMBURGER PINI ZA NIEUJAWNION¥ KWOTÊ. PO SPRZE-
DA¯Y ZAK£ADÓW W POLSCE DZIA£ALNO�Æ PINI OGRA-
NICZY SIÊ DO ZAK£ADÓW PRZETWÓRCZYCH WE W£O-
SZECH I NA WÊGRZECH.
Zak³ady Pini uzupe³ni¹ strukturê produkcyjn¹, któr¹ WH Group posiada
w Polsce poprzez nale¿¹ce do Smithfield Foods spó³ki: Animex Foods,
Agri Plus oraz Agri Plus Feed. £¹cznie WH Group zatrudnia w Polsce
9 tys. pracowników i wspó³pracuje z 2,3 tys. hodowcami trzody chlewnej.
Kenneth Sullivan, prezes zarz¹du Smithfield Foods, komentuj¹c trans-
akcjê, powiedzia³, ¿e celem firmy jest znaczne zwiêkszenie dzia³alno�ci
w Europie �rodkowej, nie tylko, aby zaopatrywaæ rynki europejskie,
ale na ca³ym �wiecie.
- Umowa z Grup¹ Pini pozwoli nam znacz¹co zwiêkszyæ obecno�æ
w obszarze miêsa pakowanego, a po zakoñczeniu drugiej fazy transakcji,
tak¿e w sektorze miêsa �wie¿ego - doda³ Sullivan, który wyrazi³ prze-
konanie, ¿e transakcja ma szanse podwoiæ, a nawet potroiæ zyski WH
Group w Europie w porównaniu z 2016 rokiem. Obecnie Europa ma
jedynie 7-procentowy udzia³ w przychodach WH Group (60,3 proc. to
USA, 32,7 proc. Chiny).
Wan Long, prezes WH Group, powiedzia³, ¿e jego firma, oprócz wie-
przowiny, chce tak¿e zwiêkszaæ udzia³y w kategorii drobiu i wo³owiny.
Jak doda³, firma zamierza kontynuowaæ fuzje i przejêcia w najbli¿szej
przysz³o�ci.
W styczniu WH Group poinformowa³o o przejêciu amerykañskiego
producenta i przetwórcy miêsa wieprzowego Clougherty, w³a�ciciela
popularnej w USA marki boczku i kie³basy �Farmer John�.

za: asia.nikkei.com/portalspozywczy.pl

CHINY – W KUTNIE

SPACERKIEM PO KUTNIEZapraszamy Was na wyjazd do by³ego niemieckiego Obozu Zag³ady Kulmhof
w Che³mnie nad Nerem. Wyjazd odbêdzie siê 5 wrze�nia 2017 roku (wtorek)
o godz. 8.00 sprzed Stadionu Miejskiego w Kutnie. Zbiórka o godz. 7.50
na przystanku autobusowym przy ul. Ko�ciuszki. Powrót oko³o godz.
15.00. Podró¿ do Che³mna nad Nerem trwa tylko 1 godzinê. Chêtnych
zapisujemy w dniu 29 sierpnia 2017 roku w godz. 16.00�19.00 w Dworku
Modrzewiowym przy ul. Narutowicza 20. Koszt wyjazdu 5,00 z³ (p³atny
przy zapisie). W programie wyjazdu: zwiedzanie by³ego niemieckiego
Obozu Zag³ady Kulmhof w Che³mnie nad Nerem, z³o¿enie kwiatów pod
tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ zg³adzonych kutnowskich ¯ydów, udzia³ w uro-
czysto�ciach upamiêtniaj¹cych wszystkich zamordowanych w by³ym
niemieckim obozie zag³ady Kulmhof w Che³mnie nad Nerem.

Zarz¹d TPZK

UWAGA ! MIESZKAŃCY KUTNA!

My�liwski Jubileusz
Ko³o £owickie �Dzik� w Kutnie
�wiêtuje swoje 70-lecie. Z tej
okazji 9 wrze�nia odbêdzie siê
uroczysta msza �wiêta celebro-
wana przez Biskupa £owickiego
profesora doktora habilitowa-
nego Andrzeja F. Dziubê,
w trakcie której nast¹pi po�wiê-

cenie kapliczki �wiêtego Huberta
w lesie w Strzegocinie. Dalsza
czê�æ uroczysto�ci odbêdzie siê
w siedlisku Ko³a w Raciborowie.
Jubileusz Alastora
W sobotê, 26 sierpnia, kut-
nowski zespó³ muzyczny
ALASTOR �wiêtowa³ 30-lecie
swoich wystêpów.
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wówczas to, po ró¿nych zawirowaniach jakie wynik³y w stowarzyszeniu,
kilka osób: Boles³aw Koperski, Ryszard Maæczak, Maria Maæczak, Krystyna
Kowalska, Jadwiga Miszewska i Czes³awa Marsza³ek za³o¿y³o w³asny
zespó³ pod nazw¹ �Klonowianki�. W roku 2009 zespó³ przeszed³ pod
patronat Gminnego O�rodka Kultury w Strzelcach. Zosta³y zakupione stroje
ludowe, obrano folklor kujawski. Zespó³ bierze udzia³ w przegl¹dach,
a tak¿e konkursach pie�ni ludowej, w festynach do¿ynkowych, uroczy-
sto�ciach ko�cielnych. Na przestrzeni minionych lat Zespó³ �Klonowianki�
wystêpowa³ m.in. w Kutnie, Bedlnie, w £odzi (Manufaktura, Ba³uty),
Wêgorzewie, Polañczyku, Bukowinie Tatrzañskiej, Kozienicach, W³odawie,
¯ychlinie. Ju¿ teraz prowadzone s¹ przygotowania do wystêpów w Cie-
chocinku. Kierownikiem zespo³u jest Tadeusz Sobczyk, oprócz niego jego
cz³onkami s¹: Ryszard Maæczak, Maria Maæczak, Jadwiga Miszewska,
Czes³awa Marsza³ek, Jadwiga Gontarek, Jadwiga �wierczyñska, Alicja
Solarska, Andrzej Solarski, Eugenia Lenartowska, Czes³awa Janecka,
Jadwiga Sobczyk.

JUBILEUSZ “KLONOWIANEK”

Swój jubileusz �Klonowianki� uczci³y krótkim koncertem. By³y brawa
na stoj¹co, okoliczno�ciowe upominki i statuetki, dyplomy i kwiaty,
a tak¿e ¿yczenia i gratulacje. Cz³onkom zespo³u przekazali je: Tadeusz
Kaczmarek wójt gminy Strzelce, Ewa Zielak sekretarz Urzêdu Gminy,
Marek Syska dyrektor GOK w Strzelcach, Marian Adamusiak prezes
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP i Grzegorz Pasiewicz, komendant
Gminny ZOSP RP w Strzelcach oraz Ewa Karbowska reprezentuj¹ca
Zespó³ �piewaczy �Strzelce�. Przy smacznym podwieczorku wspomnie-
niom z minionych lat nie by³o koñca.           /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Go�cie wizytowali domy dziecka, hospicjum, DPS-y, M³odzie¿owy O�rodek
Socjoterapii w ¯ychlinie. Fundacja, która liczy 60 osób, przekazuje ró¿-
nego rodzaju dary tym w³a�nie placówkom. Ta z ni¹ wspó³praca trwa ju¿
siedemnasty rok, a jej inicjatorem by³ Zdzis³aw Sapiejka. Nazwa �Samen
Delen� oznacza �dzielenie tego, co mamy� i jak powiedzia³a pani prezes
�chcemy dzieliæ siê tym, co mamy, z polskimi instytucjami pomagaj¹cymi
osobom potrzebuj¹cym, chorym i starszym oraz dzieciom. Instytucje, do
których dary przesy³amy dokonuj¹ sprawiedliwego ich rozdzia³u. S¹ to
m.in. odzie¿, meble, zabawki, buty, wózki inwalidzkie, przedmioty
gospodarstwa domowego, materace czy ³ó¿ka szpitalne. Na koniec wrze-
�nia przyjedzie transport z darami do ¯ychlina�.

DARY SERCA

Za te dary, przekazywane od serca dla mieszkañców naszego regionu,
samorz¹dowcy miasta, powiatu, ¯ychlina i Kro�niewic podziêkowali
cz³onkom delegacji holenderskiej podczas spotkania zorganizowanego
w restauracji �Siódme Niebo� w pobliskich Sójkach Kolonii. Tu go�ci
podjêli � jej w³a�ciciel Miros³aw Ziêtek i Zdzis³aw Sapiejka, wspó³twórca
dotychczasowej wspó³pracy �Samen Delen� z naszym miastem i powiatem.
W podziêkowaniu za okoliczno�ciowe upominki prezes Anny Palmen-
Boels powiedzia³a: �Nie przyje¿d¿amy tu jako tury�ci i nie jeste�my
w czasie urlopu. Do zobaczenia ju¿ nied³ugo�.           /A.B./

WIEŚCI
GMINNE

Do¿ynkowe zaproszenie
Samorz¹d gminy Krzy¿anów
zaprasza na do¿ynki gminne
3 wrze�nia 2017 r. od godz.
14:00. W programie m.in.:
wystêpy zespo³u �Kalina�
i cygañskiego zespo³u �Romen�,
kierowanego przez Don Wasyla.
Dawczyni szpiku
Licz¹ca 26 lat Hiszpanka bêdzie
dawc¹ szpiku dla 12-letniej Oliwki
z Wroczyn, która wystêpuje w Ze-
spole Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnow-
skiej. Dziewczynka cierpi na anemiê
Franconiego. 15 pa�dziernika czeka
j¹ przeszczep we Wroc³awiu i oko³o
1,5 miesi¹ca rekonwalescencji.

W uroczysto�ciach uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych: Julianna Barbara Herman, burmistrz Kro�niewic, Jadwiga
Piotrowska radna, dzieci nale¿¹ce do Grupy Teatralnej �Na przekór�,
m³odzi werbli�ci dzia³aj¹cy przy GCKSiR w Kro�niewicach i miesz-
kañcy, którzy przybyli w poczuciu patriotycznego obowi¹zku i po-
trzeby serca. O god. 17.00 rozleg³ siê d�wiêk syreny upamiêtniaj¹cy
wybuch powstania. Kro�niewiczanie zgromadzeni przy grobie Józefa
Stokowskiego, uczestnika wyzwoleñczego zrywu Warszawy, wziêli
udzia³ w modlitwie za poleg³ych. Przewodniczy³ jej ksi¹dz Wojciech
Kluska. Nastêpnie dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji Ma³gorzata Przygodzka przybli¿y³a postaæ J. Stokowskiego,
odsy³aj¹c zgromadzonych do najbli¿szego wydania �KRO�NIEWIC
EXTRA�, gdzie zostan¹ zamieszczone artyku³y o kro�niewickich
bohaterach. Z³o¿ono kwiaty i zapalono znicz. Zebrani udali siê na
grób Henryka D¹browskiego, ¿o³nierza AK, ps. �Pszczó³ka�. Przy
grobie g³os zabra³ Wojciech D¹browski, jego syn. Podzieli³ siê wspo-
mnieniami, które przekaza³ mu ojciec - bezpo�redni uczestnik walk.
Nastêpnie zgromadzeni przeszli do Grobu Nieznanego ̄ o³nierza, gdzie
w dowód pamiêci i szacunku dla walcz¹cych o woln¹ Polskê z³o¿ono
kwiaty i zapalono znicz. Julianna Barbara Herman podziêkowa³a
mieszkañcom za udzia³ w obchodach 73 rocznicy Powstania Warszaw-
skiego zwracaj¹c uwagê na w³a�ciw¹ postawê m³odego pokolenia,
która we w³a�ciwy sposób pielêgnuje tradycje patriotyczne.

Julita Szczepankiewicz

W HOŁDZIE POWSTAŃCOM
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Spo³eczno�æ kro�niewicka od lat bierze w nich udzia³ pragn¹c uczciæ
heroizm wszystkich Polaków, ale równie¿ upamiêtniæ mieszkañców
Kro�niewic uczestnicz¹cych czynnie w tym zrywie patriotycznym.
Obchody Powstania Warszawskiego w Kro�niewicach zainicjowa³a
w 2009 r. Jolanta Zagajewska, z wykszta³cenia historyk, oddany po-
pularyzator wiedzy o naszej Ma³ej Ojczy�nie, instruktor GCKSiR
w Kro�niewicach i opiekun �wietlicy Osiedlowej �Andersówka�.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

9 wrze�nia 2017 r. od godz. 9.00 (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.

Przez sze�æ godzin Muzeum Regionalne w Kutnie znakomicie prowadzi³o
imprezê pod tytu³em �Roi de la route - Król w podró¿y�. By³a królewska
parada, teatrzyk kukie³kowy, pokaz XVIII - wiecznej mody oraz koncert
dworskich muzyków. Uroczy�cie powitano króla Augusta III wraz z dwo-
rem i wojskiem. Zespó³ Tañca Dawnego �Corona Florum� przedstawi³
bajkê barokow¹ �Czerwony Kapturek�. Zainteresowanie wzbudza³ obóz
z namiotem królewskim. Mo¿na by³o spróbowaæ swoich si³ w kaligrafii.
Zadebiutowa³a podczas Festynu Saskiego, który mia³ przede wszystkim
miejsce na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Kutnowska Grupa Tañca
Dawnego. Na dziedziñcu Pa³acu Saskiego wybijano pami¹tkowe monety,
a przed Muzeum gotowano po¿ywienie w kotle na ¿erdziach drewna.
Organizowany w naszym mie�cie, od dwóch lat, Festyn Saski cieszy³ siê
du¿ym zainteresowaniem mieszkañców Ziemi Kutnowskiej. Ta impreza
ma na celu przywrócenie pamiêci o tym unikatowym zabytku i jego euro-
pejskim dziedzictwie. Nawi¹zuje równie¿ do obchodów imienin króla
Augusta III powi¹zanych z rocznic¹ ustanowienia Orderu Or³a Bia³ego
przez Augusta III Mocnego.            /J.P./

FESTYN SASKI

Tegoroczne Letnie Spotkania Artystyczne - trwaj¹ce osiem dni i przygo-
towane oraz zorganizowane przez Kutnowski Dom Kultury - prowadzili:
Magdalena Ptaszyñska, odpowiedzialna za wokalistów; Izabela Borkowska
- taniec; Dariusz Sikorski - aktorstwo, teatr. Wakacyjne LSA po�wiêcone
by³o artystom, którzy zbyt wcze�nie odeszli z pado³u ziemskiego. Podsu-
mowaniem Warsztatów by³ piêkny pokaz umiejêtno�ci uczestników LSA.
M³odzi arty�ci w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca przypomnieli twórczo�æ
tych, których utwory muzyczno-taneczno-piosenkarskie s¹ niezapomniane,
jak chocia¿by: Whitney Houston, Patrick Swayze, Amy Winehouse, Marek
Grechuta, Czes³aw Niemen, Danuta Rinn.            /J.P./

XXII LSA

W dniach 12-13 sierpnia ludowy zespó³ wokalno-instrumentalny Lesz-
czynianki w konkursie �Zaskocz nas ... na ludowo� organizowanym przez
Centrum Kultury Gminy Ustka w nadmorskich Rowach zaj¹³ drugie miej-
sce. Kierownikiem zespo³u jest Wies³aw Kowalski. �Zespó³ wyst¹pi³ na
festiwalu dwukrotnie - najpierw w sobotê, w przegl¹dzie konkursowym,
a nastêpnie w niedzielê - na koncercie laureatów. Leszczyniankom akom-
paniowa³a sze�cioosobowa kapela biesiadna Okowita. Grupy nawi¹za³y
szereg kontaktów muzycznych, otrzyma³y równie¿ zaproszenie od juro-
rów konkursu w góry, na muzyczn¹ Babiogórsk¹ Jesieñ.

DRUGIE MIEJSCE

(ci¹g dalszy ze strony1)
Rozpoczê³a je msza �wiêta polowa, któr¹ odprawi³ ksi¹dz Józef Pietrasik,
proboszcz parafii �wiêtego Micha³a Archanio³a w Wo�niakowie. W g³o-
szonej homilii zwróci³ uwagê m.in. na trudn¹ pracê dzia³kowców, w wiêk-
szo�ci emerytów, daj¹cej efekty w postaci plonów zbieranych z ich dzia³ek,
plonów daj¹cych zadowolenie ca³ym rodzinom. ¯yczy³ te¿ udanego spo-
tkania integracyjnego. Czê�æ oficjaln¹ poprzedzi³o wys³uchanie Hymnu
Dzia³kowców. Witaj¹c wszystkich zgromadzonych prezes Zarz¹du ROD
Dariusz  Pasiñski poprosi³  Wies³awa Ryszelewskiego, wiceprezesa
Okrêgowego Zarz¹du £ódzkiego PZD oraz Zbigniewa Burzyñskiego, pre-
zydenta Kutna o ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy Ogrodu Dzia³kowego
�Kolejarz�. W swoim wyst¹pieniu prezes Pasiñski nawi¹za³ w kilku zda-
niach m.in. do rolniczego �wiêta plonów porównuj¹c je do podobnego
wydarzenia w ogrodach dzia³kowych podczas �wiêtowania Dnia Dzia³-
kowca. Zarz¹d naszego ogrodu, mówi³ prezes, równie¿ kontynuuje t¹ piêk-
n¹ tradycjê organizuj¹c corocznie takie spotkania. To najlepsza okazja,
aby pokazaæ rolê i znaczenie dzia³ki i ogrodów dzia³kowych, ruchu ogrod-
nictwa dzia³kowego dla rodzin dzia³kowych. Codzienno�ci¹ sta³ siê weekend
na dzia³ce oraz urlop, a wielu naszych seniorów przebywa na dzia³kach
od wiosny do jesieni.

JUBILEUSZ 70−LECIA

Z okazji Jubileuszu 70-lecia ROD �Kolejarz� dzia³kowcom przyznano
wyró¿nienia. Ryszard Dro¿d¿yk uhonorowany zosta³ odznak¹ �Za zas³ugi
dla Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców�. Z³ot¹ odznakê �Zas³u¿onego Dzia³-
kowca� otrzymali: Jan Michalak, Jan Guzek, Tadeusz Magdziarz, Jan
Dêbski, Feliks Fr¹tczak. Srebrn¹ odznakê �Zas³u¿onego Dzia³kowca�
otrzymali: Kazimierz Wi�niewski, Marian Zacharski, Kazimierz Suski,
Helena Dêbicka, Dariusz Pasiñski, Jerzy Ladorudzki. Br¹zow¹ odznakê
�Zas³u¿onego Dzia³kowca� otrzymali: Anna Czajkowska, Ksawera Guzek,
Ma³gorzata Rosiak, Helena Miko³ajczyk, Janina Nowacka, Stanis³awa
Ko³odziejska, Krystyna Zawadzka, Barbara Skowroñska, Zygmunt Suski,
Zygmunt Kaczmarek, Jan Grzelak, Zdzis³aw Boroñ, Dariusz Sobczyk,
Rados³aw B³aszczyk i Stanis³aw B³aszczyk. Odznaczonym gratulowa³
m.in. prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski. Wszystkim odzna-
czonym sk³adam wyrazy uznania za zaanga¿owanie w rozwój i pielêgnacjê
swoich ogrodów, a tym samym naszego miasta. W imieniu samorz¹du
miejskiego deklarujê dalsze wsparcie w prowadzeniu ogrodów dzia³ko-
wych na terenie miasta. Dzia³kowiczom ¿yczê udanych i obfitych plonów,
samych rado�ci z posiadania dzia³ki oraz du¿o wypoczynku i rekreacji.
Swoje krótkie wyst¹pienie prezydent popar³ nagrod¹ rzeczow¹ w postaci
kuchenki mikrofalowej, co zebrani przyjêli gromkimi brawami. To jubi-
leuszowe spotkanie zebrani uczcili lampk¹ zimnego szampana, za�pie-
waniem tradycyjnego �Sto lat� dla prezesa i skosztowaniem pysznego
tortu, który sprawiedliwie kroi³ sam prezes Dariusz Pasiñski.          /A.B./

Podczas tegorocznego 43. �wiêta Ró¿y odbêdzie siê po raz pierwszy
w Kutnie AMATORSKI KONKURS RÓ¯ANY, który Kutnowski Dom
Kultury organizuje we wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Ró¿anym.
Zapraszamy wszystkich mi³o�ników ró¿ do udzia³u w ró¿anej rywalizacji.
Konkurs odbêdzie siê w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie, ul.
Teatralna 1. Do udzia³u w konkursie mog¹ zg³aszaæ siê wszyscy ró¿ani
wielbiciele, którzy posiadaj¹ te piêkne kwiaty w swoich przydomowych
ogrodach, ogródkach, czy na dzia³kach. Wystarczy, ¿e do konkursu zg³o-
sicie tylko jeden wyhodowany przez siebie kwiat ró¿y � przynosz¹c go
do Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, ul. Teatralna 1 w pi¹tek, 8 wrze�nia,
miêdzy godz. 16.00 a 18.00. Ró¿e zostan¹ ocenione przez profesjonalne
jury, w sk³ad którego wchodz¹ eksperci z Polskiego Towarzystwa Ró¿anego.
Wszystkie kwiaty, które stan¹ do konkursu bêdzie mo¿na ogl¹daæ
w CTMiT przez ca³y weekend, a w³a�ciciele najpiêkniejszych otrzymaj¹
RÓ¯ANE NAGRODY z r¹k prezydenta Kutna - miasta ró¿ na wielkim
finale na SCENIE RYNEK na placu Pi³sudskiego w sobotê 9 wrze�nia
o godz. 18.00. Konkurs odbêdzie siê w dwóch kategoriach: wazon � pre-
zentacja pojedynczych kwiatów w wazonach lub butelkach, fili¿anka �
ró¿e zaaran¿owane w fili¿ankach, umo¿liwiaj¹ce prezentacjê odmian
o krótkich ³ody¿kach. Podobny konkurs odby³ siê w £asku na 5 Festiwalu
Ró¿ na pocz¹tku lipca, w tym konkursie g³ówn¹ nagrodê w �fili¿anka�
zdoby³a mieszkanka Kutna Wiola Tuchorska, która zaprezentowa³a ró¿ê
Artemis. Regulamin konkursu dostêpny na stronie www.swietorozy.pl.
Wiêcej informacji: (24) 254-21-37.    Weronika Lenarczyk, KDK

AMATORSKI
KONKURS RÓŻANY

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Na pocz¹tku sierpnia robotnicy remontuj¹cy jedn¹ z kro�niewickich dróg
znale�li fragmenty dwóch macew. Dziêki pracownikom Urzêdu Gminy
w Kro�niewicach macewy zosta³y z³o¿one na Cmentarzu ¯ydowskim
w Kro�niewicach. Cmentarz ¯ydowski w Kro�niewicach znajduje siê
w pobli¿u ul. Poznañskiej, po pó³nocnej stronie drogi, tu¿ przed wiaduk-
tem obwodnicy miasta. Wed³ug niepotwierdzonych �róde³ nekropolia
zosta³a za³o¿ona w drugiej po³owie XVIII w. W czasie drugiej wojny
�wiatowej Niemcy zdewastowali cmentarz, a macewami wy³o¿yli kro-
�niewicki rynek i ulice. Przez wiele lat na cmentarzu nie by³o ¿adnych
nagrobków. W 2014 roku cmentarz zosta³ ogrodzony i uporz¹dkowany.
W lipcu 2014 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego wybudo-
wa³a ogrodzenie na cmentarzu. Prace zosta³y sfinansowane przez Sola
Rosenkranza - ¯yda ocalonego z kro�niewickiego getta oraz jego potom-
ków z Nowego Jorku. Miasto Kro�niewice wykona³o drogê dojazdow¹
do cmentarza. Na cmentarzu, na niewielkim wzgórku, umieszczono
fragmenty odnalezionych macew. 21 sierpnia 2014 r. na Cmentarzu
¯ydowskim w Kro�niewicach nast¹pi³a uroczysta rededykacja cmentarza.
Niestety, dzi� teren cmentarza znów  jest zaro�niêty chwastami�

Bo¿ena Gajewska

KROŚNIEWICKIE MACEWY
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Z innych szpalt
Tradycyjnie (ju¿ chyba do koñca mojego ¿ywota) wczasowy urlop spêdzam
(spêdza³ bêdê) na Pó³wyspie Helskim, przez niektórych nazywanym
najd³u¿szym molem Europy. Wszak pla¿e licz¹ tutaj a¿ ponad 60 kilome-
trów! To jedyna w swoim rodzaju osobliwo�æ przyrodnicza i krajobrazowa.
Powsta³a dziêki pr¹dom nios¹cym piasek wyp³ukiwany z dna morskiego.
Od 1978 r. Pó³wysep Helski objêty jest szczególn¹ ochron¹ jako Nadmorski
Park Krajobrazowy. Przyk³adowo: swoje lêgowiska z³o¿y³o tu 250 rodzajów
ptaków (na 400 wystêpuj¹cych w Polsce). To najwiêkszy fragment ca³ego
Pobrze¿a Ba³tyckiego. My ulokowali�my siê w �najcieñszej� jego czê�ci,
czyli Ku�nicy (oczywi�cie Helskiej). Nikt specjalnie tego nie mierzy³, ale
wed³ug rybackich Kaszubów to miejscowo�æ, w której Morze (Ba³tyckie)
od Zatoki (Puckiej) dzieli ledwie 70 metrów (tu¿ za dworcem kolejowym
w kierunku Cha³up). A w najszerszym - ciut ponad 350 metrów. Z naszej
kwatery do nadmorskiej pla¿y to w sumie oko³o 15 metrów; w dodatku po
drodze przechodzimy przez tory kolejowe PKP. Przebiegaj¹ one pod
najwiêkszym ich nachyleniem w Polsce (jednakowy uk³ad szyn znajduje siê
w górach). To jedyne miejsce w Polsce, gdzie na terenie 34 kilometrów jest
a¿ 5 kurortów: W³adys³awowo (w sezonie letnim t³ok jak na najt³umniej-
szych warszawskich ulicach); Cha³upy (od kilku lat ze sprayowsk¹ podobi-
zn¹ �p. Zbigniewa Wodeckiego na barakowym mini - dworcu); Jastarniê
(powoli, powoli zamieniaj¹ca siê w centrum ca³ego Pó³wyspu Helskiego);
Juratê (przedwojenny, luksusowy kurort, a i teraz z najdro¿szymi na tym
cyplu cenami i nadal z piêknym lasem chyba dlatego, ¿e mie�ci siê tutaj
prezydencki o�rodek wczasowy); i Hel (który po �cywilizacji� wojskowych
terenów w przy�pieszonym tempie rozwija siê turystycznie, chocia¿ musi
najpierw zlikwidowaæ zbêdne obiekty wojskowe). Sama Ku�nica znajduje
siê w sercu helskiego �jêzyka krowy�, gdy¿ i takim rejonem okre�laj¹
Kaszubi ten unikalny i w skali �wiatowej - zak¹tek. To siedlisko oko³o 600
sta³ych mieszkañców. W sezonie letnim ich liczba (wed³ug jednych) �puchnie�
a¿ piêciokrotnie, a dwudziestokrotnie - przez innych. To raj na ziemi dla
rodzin z dzieæmi. Równie¿ smakoszy ryb. Wcale nie tania  (w zbli¿onych
cenach dla wczasowiczów jak �rednio dla Juraty). Chyba, ¿e je�dzi siê tam
na wczasy od lat! Wówczas jest zdecydowanie taniej... My - mo¿na tak
powiedzieæ - mamy prawie wszystko! Mogli�my wiêc posmakowaæ smacz-
nych posi³ków - nawet dla wybrednych - pani Joli Budzisz i Agnieszki
Latosiñskiej. Albo ryb, które zapewne najlepiej w Polsce przyrz¹dza pani
Bo¿ena Budzisz (która - dziwo - nie je ryb chyba, ¿e s¹ to wêgorze!). A ryby
s¹ typowo polskie, ³owione noc¹ sieciami zarzucanymi przez S³awka, Tade-
usza czy Zbyszka, oczywi�cie - Budziszów, gdy¿ takie nazwisko posiada a¿
po³owa mieszkañców tej wiosko-osady (rozpoznaje siê ich po pseudoni-
mach). Kaszubi to w wiêkszo�ci znakomita nacja, s¹ honorowi a¿ do prze-
sady. Przyzwyczajeni do ciê¿kiej roboty - takiej jak górnicy... Mrukliwi,
pocz¹tkowo nieufni - po bli¿szym poznaniu serdecznie szczerzy! Dziêki
nim zreszt¹ objada³em siê �jak b¹k� i tego roku �wie¿ymi, �prosto z morza
i zatoki�, polskimi rybami. Rzadkim sandaczem, czy dorszem, fl¹drami, oko-
niami, wêgorzem (tyle, ¿e ma³ymi, ale za to tanimi �sznurkami�), a nawet
turbotem (którego cena w oficjalnym obrocie przekroczy³a poziom wêgorza
i wynosi za kilogram (sic!) od 160 z³. Có¿ nowego w Ku�nicy? Od mniej
wiêcej 3-5 lat dynamicznie rozwija siê windserfing i katesurfing. Dzia³a ju¿
szkó³ka dla m³odych adeptów tych sztuk p³ywackich. Dla wiernych atrakcj¹
s¹ msze �wiête odprawiane w zabytkowym ko�ció³ku przez arcybiskupa
Edmunda Piszcza, który od wielu lat przyje¿d¿a tutaj na wczasy. W nowym
porcie osta³y siê resztki kutrów i ³odzi rybackich. Na by³ej szkole napis
g³osz¹cy, ¿e �Wie� Ku�nica to rybaków stolica...�. Ale ju¿ widaæ, ¿e dzi-
siejszy port jest g³ównie dla ¿eglarskich jachtów. W budynku wyci¹gu
kutrowego w Ku�nicy �nad Zatok¹� jeszcze widniej¹ wyblak³e teksty do
niedawna ostrej wojny rybakami ze sk¹din¹d wypuszczonymi w zatokê sym-
patycznymi foczkami z fokarium na Helu. �Po³ów rybakom z¿eraj¹ foki.
Ratujmy piêkne morskie wybrze¿e polskie!!!�, �Rybackie sieci �wiec¹ pust-
kami, pora zaj¹æ siê fokami!�, �Uwaga - szkodniki morskie�, �Ca³e
wybrze¿e polskie opanowa³y foki morskie�. I tylko wschód - i - zachód
s³oñca jest nadal wspania³y, jak zwykle nad morzem, o�lepiaj¹cy, g³ównie
nad zatok¹! Wspania³e wakacje i tylko dojazd utrudniony. Chyba, ¿e z Kutna
wyjedzie siê o 4 rano! Albo skorzysta siê z nocnych (po jednym tam
i z powrotem) kursów poci¹gów PKP... Jak za króla Æwieczka!!!        /a.s./
P.S. Drogi Czytelniku! Tylko broñ Bo¿e nie wracaj do Kutna samochodem
15 sierpnia. Wtedy masz zagwarantowan¹ nawet kilkunastogodzinn¹ ...
podró¿!!!

Jak ten czas leci... Ju¿ mija lato! Zebrano plony! Nasta³ czas do¿ynek, u nas
odby³y siê w gminie Kutno i Strzelce (20 sierpnia) oraz w Kro�niewicach,
Oporowie i Ostrowach (27 sierpnia). Masz babo placek!
Oko³o 8,2 miliona metrów sze�ciennych le¿y na terenach dotkniêtych nawa³ni-
cami. To najwiêksza w dziejach polskiego le�nictwa klêska spowodowana
wiatrami o znamionach huraganu. Nowy las na tych terenach powstanie do
czerwca 2019 r. Powsta³a teraz szansa na zaspokojenie zapotrzebowania na
surowiec drzewny ze strony podmiotów przemys³u drzewnego, których w Polsce
jest 10 tys. Koszty zagospodarowywania tych terenów wynios¹ oko³o 1 miliard
z³otych. Masz babo placek! Wcze�niejsze, oszacowane straty klêsk ¿ywio³o-
wych w Polsce wynosz¹ ponad miliard z³otych, a poszkodowanych zosta³o
31.587 gospodarstw. Na te cele resort rolnictwa planuje przeznaczyæ oko³o
100 milionów z³otych, gdy¿ pomoc trafi do tych rolników, których straty
w danej uprawie przekraczaj¹ 70%. Masz babo placek! Na wniosek naszego
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjêto projekt zwiêkszenia poziomu zali-
czek na poczet p³atno�ci bezpo�rednich w Polsce z  50 do 70 procent. Ma to
zwi¹zek z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w naszym kraju.
Zaliczki w wysoko�ci 70% mog¹ byæ wyp³acane ju¿ od 26 pa�dziernika. Plus ...
dla rz¹du! Masz babo placek! W ubieg³ym roku a¿ 2,6 miliona dzieci korzysta³o
z programu �Mleko w szkole�. Teraz ma je otrzymywaæ 1,9 miliona uczniów.
A¿ 450 mln z³ rz¹d wyda³ na dostawy mleka (a tak¿e warzyw i owoców)
w roku szkolnym 2016/2017. na nastêpny rok szkolny ma byæ ... 350 mln z³.
Masz babo placek!
Od 1 wrze�nia 2017 roku znikaj¹ dwie agencje: Nieruchomo�ci Rolnych i Rynku
Rolnego, a ich miejsce zajmie Krajowy Rynek Wsparcia Rolnictwa. Jak zwykle,
przy takich okazjach, reformatorzy g³osz¹ wszem i wobec, ¿e taka zmiana ogra-
niczy koszty ich funkcjonowania, poprawi jako�æ obs³ugi beneficjantów i kon-
trahentów. Rolnicy - jak zwykle - podchodz¹ do niej co najwy¿ej z rezerw¹ ...
Jak bêdzie!? Kto to wie!? Masz babo placek!

Ludwik Dorn, by³y Marsza³ek Sejmu - Z PiS nie negocjuje siê bez pisto-
letu. Prezydent nie ma szans wygraæ z Kaczyñskim.     �Rzeczpospolita�
Protesty w ponad 150 miejscowo�ciach - ponadpartyjne, z du¿ym udzia³em
m³odzie¿y - z ¿¹daniem zawetowania przez prezydenta ustaw o S¹dzie
Najwy¿szym, Krajowej Radzie Sadownictwa i ustroju s¹dów powszech-
nych po czê�ci przynios³y ¿¹dany efekt. Prezydent podpisa³ tylko ustawê
o s¹dach powszechnych. Choæ te¿ niekonstytucyjn¹.
Ponad 15,5 mln turystów, którzy odwiedzili Polskê w 2016 r., zostawi³o
�rednio 458 dol. na osobê. Najwiêcej ci z krajów pozaeuropejskich - 1437
dol. na osobê. A zw³aszcza Chiñczycy - prawie 1800  dol. na osobê.
Mamy w Polsce sukces i tylko 1,2 mln bezrobotnych. Tylko 1,2 mln? To
jest istota dzikiego kapitalizmu. Ponad milion ludzi nie ma pracy, a poli-
tycy triumfuj¹ i opowiadaj¹, jak jest dobrze. Komu? Im z pewno�ci¹.
Co trzecie dziecko spêdza tegoroczne wakacje w domu. Tylko 5,4%
uczniów wyjedzie na koloniê i obozy. A PO-PiS siê nie wstydzi, ¿e pro-
wadzi tak okrutn¹ politykê spo³eczn¹.
15 wiceministrów, 63 departamenty i 4 tys. urzêdników. Czy mo¿na uwie-
rzyæ, ¿e ta armia podleg³a wicepremierowi Morawieckiemu jest przez niego
sprawnie zarz¹dzana.
Prof. Zbigniew Miko³ejko o Jaros³awie Kaczyñskim: Trzeba zburzyæ to
mêczeñskie, cierpiêtnicze pozerstwo Kaczyñskiego. To jego samoobsadzanie
siê, fa³szywe i oszukañcze, w roli ofiary.
Janusz Sanocki o Zbigniewie Ziobrze: Ziobro i jego hunwejbini s¹ gro�-
niejsi dla naszej cywilizacji ni¿ milion islamskich terrorystów.

Przegl¹d z 31.07-6.08.2017; s. 3, 6 i 63
(...) Ta w³adza jest wyj¹tkowo perfidna. Wszystko tu jest starannie ukar-
towane i rozgrywane wed³ug scenariusza. Ma³o dzieje siê przypadkiem (...).
To sa potwory polityczne. Tam w ogóle nie ma cz³owieczeñstwa. Zw³aszcza
w Jaros³awie (...). On sobie zaplanowa³ Polskê swoich marzeñ. I przed
niczym siê nie cofnie, ¿eby siê te marzenia spe³ni³y (...). G³ówne marzenie
jest jedno: ¿eby wszystko zasta³o podporz¹dkowane zosta³o jego wizji
(...). To ma byæ Polska, w której kto jest dla niego niewygodny, ten jest
odstrzelony. Kiedy� mówi³ nam o li�cie dziennikarzy, którzy go krytykuj¹
i których trzeba odstrzeliæ. My naprawiamy Polskê, a oni nas krytykuj¹.
Musimy siê zaj¹æ ich finansami, posiad³o�ciami. Poka¿my ludziom kto
ich finansuje, kto ich sponsoruje - mówi³. Za wszelk¹ cenê (...). A jego
narzêdziem s¹ kwity (...). I ¿eby mu nikt nie przeszkadza³ w produkowaniu
haków. To siê odbywa miêdzy Jaros³awem, Ziobr¹ i Kamiñskim. Ta trójka
o wszystkim decyduje (...). Mog¹ zamykaæ, oskar¿aæ, oczerniaæ. Przecie¿
maj¹ media (...). o to idzie go teraz. Dyspozycyjny Sejm, dyspozycyjny
Senat, dyspozycyjni sêdziowie, swój prezydent, swoje s³u¿by i media.
Celem jest pe³nia w³adzy. Sam mówi³, ¿e do trybuna³u, ¿e do Trybuna³u
da takich ludzi, którzy nie zawiod¹ (...). Dla Kaczyñskiego polityka to
jest droga po trupach do w³adzy (...). Ma wizjê swojej w³adzy na lata (...).
Jak uwodzi Jaros³aw Kaczyñski. W niektórych przypadkach udawa³em
g³upiego. �Polityka� 7 sierpnia 2007 roku.

Angora nr 32 (1416) z 6 sierpnia 2017 r., s. 13
W ci¹gu 20 lat od debiutu KGHM na warszawskiej gie³dzie pañstwo otrzy-
ma³o 24 mld z³ zysków. I pomy�leæ, ¿e na pocz¹tku lat 90. ówczesny
Kongres Liberalno - Demokratyczny Tuska, Bieleckiego i Lewandow-
skiego chcia³ KGHM sprzedaæ za kilkaset milionów dolarów.
Na 15 miliardów z³otych szacuje zad³u¿enie szpitali Federacja Przedsiê-
biorców Polskich.
42 tys. zatrudnionych pielêgniarek ma prawo ju¿ do emerytury, a 40 tys.
nabêdzie je w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat.

Przegl¹d nr 32 (918). Z7-13.08.2017; s. 6
Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, oraz Dariusz Golec,
p.o. prezes ARiMR, nie zrealizowali obowi¹zku pañstwa wobec rolni-
ków z tytu³u dop³at unijnych. Mia³y zostaæ wyp³acone do 30 czerwca,
a na pieni¹dze czekaj¹ jeszcze tysi¹ce rolników, którzy nie maj¹ nawet
gdzie od tej samowoli siê odwo³aæ.

Przegl¹d nr 33 (919)s. 144-20.08.2017; s. 6
O 520 tys. wzros³a liczba osób zatrudnionych na umowê o pracê na czas
nieokre�lony. Na 12,9 mln wszystkich zatrudnionych jest ich obecnie 9,5 mln.
Produkcja poci¹gów, tramwajów i autobusów staje siê polsk¹ specjalno-
�ci¹. Planuje siê, ¿e warto�æ eksportu tego taboru przekroczy w tym roku
2 mld z³.
1.073 436 osób pobiera³o w 2016 r. emeryturê nie wy¿sz¹ ni¿ 1.400 z³
(brutto), czyli 1 177 z³ na rêkê. A 279 117 emeryturê nie wy¿sz¹ ni¿ 1.000 z³
(brutto).
Klêsk¹ zakoñczy³a siê aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim. Sprze-
dano tylko sze�æ z 25 koni za 410 tys. euro, co jest najni¿sz¹ kwot¹ od 12 lat.
Dariusz Walichnowski, zastêpca komendanta wojewódzkiego w policji
ds. prewencji w £odzi, straci³ stanowiska, bo negatywnie oceniono
zachowanie policji w zwi¹zku z bójk¹ na autostradzie A1 ko³o Kutna.

Przegl¹d nr 34 (920) z 21 - 27 08.2017 r., s. 6

JAK TUSK Z WASZCZYKOWSKIM...
Trwa pojedynek: PREZYDENT - MON... Pada w nim nazwisko kutnow-
skiego genera³a Jaros³awa Kraszewskiego. Na jego temat wypowiada siê
genera³ Polko w �Super Expressie�:
- MON odmawia doradcy Prezydenta Dudy dostêpu do informacji
niejawnej. Czy to ju¿ otwarta wojna miêdzy prezydentem a ministrem
Macierewiczem?
Gen. Roman Polko: - W tej chwili to jeszcze polityczna przepychanka.
Przede wszystkim ju¿ wcze�niej powinno doj�æ do bardziej zdecydowanej
reakcji Pa³acu Prezydenckiego, który nie powinien dopuszczaæ do takiej
czystki w armii. I nie chodzi o to, ¿e kto� konkretnie wskazany przez pre-
zydenta powinien staæ na czele Sztabu Generalnego, czy pe³niæ funkcjê
dowódcy rodzajów si³ zbrojnych. Chodzi o wykorzystanie potencja³u zwal-
nianych oficerów. Prezydent, maj¹c przy boku ludzi takich jak genera³
Gocu³, genera³ Tomaszewski, czy genera³ Ró¿añski, mia³by zdecydowanie
wiêkszy wp³yw na armiê ni¿ ma w tej chwili. Jedyny genera³, którego
Andrzej Duda ma w swoim otoczeniu, to genera³ Jaros³aw Kraszewski,
którego zreszt¹ osobi�cie przyjmowa³em do pracyw BBN. I jest w tej chwili
praktycznie zablokowany! Bo skoro w stosunku do niego toczy siê postê-
powanie weryfikacyjne, to nie ma dostêpu do informacji niejawnych.
- Genera³ Kraszewski zosta³ niedawno genera³em. Nie powinien przechodziæ
weryfikacji wtedy?
- To bardzo ciekawe, bo o nominacjê generalsk¹ dla Jaros³awa Kra-
szewskiego wyst¹pi³ ... Antoni MacierewiczTaka jest procedura, ¿e to
szef MON przedstawia kandydatów na genera³ów. Awans na taki sto-
pieñ to ogromny przeskok, a oficer przechodzi dok³adn¹ weryfikacjê.
Nominacja nie mo¿e siê odbyæ bez wspó³dzia³ania szefa MON, premiera
i prezydenta. A wiêc Jaros³aw Kraszewski genera³em zosta³ te¿ za wiedz¹
i zgod¹ pani premier. Tym bardziej zaskakuj¹ca jest prowadzona wobec
niego procedura.
- Czego teraz mo¿emy spodziewaæ siê od prezydenta?
- Mam nadziejê, ¿e prezydent podejmie teraz zdecydowane dzia³ania
i skorzysta z prerogatyw, jakie daje mu funkcja zwierzchnika Si³ Zbrojnych
RP. Przede wszystkim powinien oprzeæ siê na genera³ach, którzy zostali
zmuszeni do opuszczenia armii: Gocule, Tomaszewskim czy Ró¿añskim.
Powinni oni zasiliæ BBN. To poprawi³oby nasze postrzeganie przez
sojuszników z NATO. Warto wspomnieæ, ¿e to w³a�nie dziêki tym dowódcom
szczyt NATO w Warszawie by³ sukcesem (...). (z gen. Polko rozmawia³
Przemys³aw Harczuk)    Super Express z 5-6 sierpnia 2017 r.
- Ciekawe, ¿e podobnego zdania jest genera³ broni Miros³aw Ró¿añski,
by³y dowódca generalny Rodzajów Si³ Zbrojnych, który w �Polityce� (nr 34,
23.08-29-08.2017 r.) w wywiadzie �Atomówka ministra� na pytanie:
- Czy genera³ Jaros³aw Kraszewski to zdrajca? odpowiada: - Kuriozalne
pytanie. Pan genera³ Kraszewski by³ moim podw³adnym i wzorowo
ocenia³em jego pracê i s³u¿bê. Nie znam innych opinii na jego temat.
- Ciekawe, ¿e obecny genera³ Jaros³aw Kraszewski pracowa³ w BBN
prezydenta ... �.P. Lecha Kaczyñskiego!
- Ciekawe, ¿e twórc¹ fortelu z odebraniem certyfikatu do dostêpu, do
informacji tajnych, by³ premier Donald Tusk wobec by³ego wicemini-
stra (i aktualnego ministra) spraw zagranicznych... Witolda Wasz-
czykowskiego.     Jan Widz
Od Redakcji: Doktor Jaros³aw Kraszewski - jest kutnowianinem �z krwi
i ko�ci�. Urodzi³ siê bowiem w Kutnie, ukoñczy³ tutaj SP nr 2 i Technikum
Kolejowe. Ma ¿onê... kutnowiankê, Agnieszkê, z domu Karolewsk¹. Szcze-
gó³owo przedstawili�my go w numerze �wi¹tecznym 25/397 z 25 grudnia
2014. Przypomnijmy jeszcze, ¿e to by³y Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii
w Dowództwie Generalnym Rodzajów Si³ Zbrojnych w Warszawie, a wcze-
�niej dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Aktualnie pe³ni funkcjê
dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Si³ami Zbrojnymi w Biurze
Bezpieczeñstwa Narodowego
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Felieton Bywalca

Komisje
Du¿ym uznaniem darzê ludzi
sk³onnych siê podejmowaæ trudnych misji.
Szczególnie, gdy lew siê w nich budzi,
gdy staj¹ siê cz³onkami komisji.

Ostatnio wybrano komisje dwie,
jedna mêska, a druga mieszana.
Z podziwem patrzê, jak im siê chce
wystêpowaæ w telewizji od rana.

Tyle, ¿e nie pojmujê niestety,
co te komisje wykryæ maj¹.
To, o co pytaj¹, to �odgrzewane kotlety�,
które spo³eczeñstwo i prokuratura znaj¹.

Niestety, coraz mniej wierzê,
¿e komisje maj¹ jak¹� wiedzê uzyskaæ.
Wygl¹da na to, ¿e ich szefom zale¿y,
by to by³y widowiskowe igrzyska.

Cz³onkowie komisji my�liwych przypominaj¹,
takich, którzy strzelaj¹ do ubitego ju¿ zwierza.
Bowiem, kiedy swoje pytanie zadaj¹,
nie zawsze sami wiedz¹ do czego ono zmierza.

Kazimierz Ci¹¿ela

Czytelniczy Hyde Park

Niestety, tegoroczne lato wcale nas nie rozpieszcza³o. Nie dosyæ, ¿e
pogoda by³a w kratkê, to jeszcze nawiedza³y nas przeró¿ne tr¹by i nawa³-
nice. Planuj¹c z wyprzedzeniem wakacje i trafienie ze s³oneczn¹ pogod¹,
bez dodatkowych atrakcji w postaci burz i nawa³nic, graniczy³o z trafie-
niem szóstki w lotto. Wichury, burze i tr¹by powietrzne sta³y siê zmor¹
dla mieszkañców wielu regionów Polski. Fala sierpniowych zniszczeñ
by³a ogromna. �miertelne ofiary, zniszczone domy i budynki gospodarcze,
miliony metrów sze�ciennych powalonych drzew, zniszczona sieæ ener-
getyczna, to tragiczne ¿niwo nawa³nic. Pomoc i ofiarno�æ ludzi dobrej
woli by³a i jest nadal widocznym wsparciem dla poszkodowanych miesz-
kañców wielu regionów Polski. Równie¿ nale¿y doceniæ profesjonalne
jak zawsze dzia³anie stra¿y po¿arnej. Niestety, nie wszystkie procedury
okaza³y siê skuteczne i nie wszystkie by³y przestrzegane. Ta sytuacja
wymaga pilnego wyci¹gniêcia wniosków. W polityce mieli�my gor¹ce
lato, te¿ z nawa³nicami. W lipcu Parlament by³ rozgrzany niczym piec
martenowski, zanim zosta³y podjête ustawy o S¹dzie Najwy¿szym i Kra-
jowej Radzie S¹downictwa. Prezydent ustawy zawetowa³, a z pos³ów
i senatorów usz³o powietrze i zmêczona klasa polityczna uda³a siê na sierp-
niowy wypoczynek. Niestety, co niektórzy politycy zostali w stolicy i za-
nudzali suwerena swoj¹ nowomow¹. Sierpieñ 2017 jest smutny z jeszcze
jednego powodu. W sobotê, 19 sierpnia, zmar³ wybitny dramaturg, pisarz
i scenarzysta Janusz G³owacki. Jeszcze ca³kiem niedawno, kilka miesiêcy
temu, 8 lutego byli�my uczestnikami znakomitego spotkania z Januszem
G³owackim w kutnowskiej bibliotece. W bibliotecznej sali nie zmie�cili
siê wszyscy chêtni i wielu s³ucha³o Mistrza z korytarza. Byli�my pod wiel-
kim wra¿eniem znakomitych wypowiedzi Janusza G³owackiego, czêsto
przeplatanymi zabawnymi anegdotami. �Ludzie u nas jako� bardzo
wierz¹ w z³o, a w to co dobre, jakby mniej chêtnie. Dobrzy s¹ tylko oni�.
�Bo co� takiego jest nad Wis³¹, ¿e bardzo lubimy kogo� podrzucaæ do
góry, a potem upu�ciæ i wdeptaæ w ziemiê, ale po ludzku, tak ¿eby w³osy
wystawa³y�. Powy¿sze cytaty z Janusza G³owackiego s¹ aktualne rów-
nie¿ dzisiaj i zapewne bêd¹ aktualne równie¿ jutro.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

LATO NAWAŁNIC
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¯YCIE DO¯YNKOWE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na czele korowodu szli: wójt gminy Jerzy Bry³a i przewodnicz¹cy Rady
Gminy Dariusz Mroczek nios¹c du¿y bochen chleba upieczony z m¹ki
pochodz¹cej z ostatnich zbiorów, który z³o¿yli na o³tarzu. Mszê �wiêta
do¿ynkow¹ w intencji rolników gminy Kutno sprawowali ksiê¿a: Józef
Pietrasik, Henryk Chibowski i Jan Sposób. Po jej zakoñczeniu g³os
zabra³ wójt gminy Jerzy Bry³a. Mówi³ m.in. �Dzisiejsza uroczysta msza
�wiêta do¿ynkowa jest ukoronowaniem ca³orocznego trudu rolnika, a jed-
nocze�nie wyrazem wdziêczno�ci za obfito�æ dan¹ przez naturê. To tak¿e
podziêkowanie Bogu za dary pól i sadów, które nas ¿ywi¹. Dzi� tak¿e
mo¿na podsumowaæ ca³y rok rolniczego trudu. Dziêki waszej pracowito�ci,
zapobiegliwo�ci i m¹dro�ci, zamykamy ten rok w poczuciu dobrze spe³-
nionego obowi¹zku. Do¿ynki s¹ przede wszystkim waszym �wiêtem,
z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jeste�my wam winni wdziêczno�æ
i szacunek. Dzisiaj mamy okazjê podziêkowaæ za wysi³ek i zaanga¿owanie
jakie wk³adacie w rolnicz¹ misjê, bo mimo licznych przeciwno�ci losu
sprostali�cie swoim obowi¹zkom, dziêki czemu chleba na polskich sto³ach
nie zabraknie�. ¯yczy³ du¿o zdrowia i pomy�lno�ci zarówno rolnikom
jak i ich rodzinom. Zaprosi³ równie¿ wszystkich mieszkañców gminy na
festyn ludowy, zaplanowany na terenie O�rodka Kultury Gminy Kutno
w Leszczynku. A tu, na przygotowanej specjalnie scenie, zaprezentowa³y
siê: kapela ludowa �Witaszewiacy� z Góry �wiêtej Ma³gorzaty, m³odzie-
¿owa orkiestra dêta przy O�rodku Kultury Gminy Kutno, zespó³ wokalno-
instrumentalny �Leszczynianki�, zespó³ �piewaczy �Krzy¿anówek�,
kapela biesiadna �Okowita� z Leszczynka, Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej. By³y te¿ zabawy dla dzieci (pod okiem rodziców), stoiska
handlowe, pieczone kie³baski i darmowa grochówka wojskowa przygo-
towana przez Jana Brodê (wydano 436 porcji).           /A.B./

DOŻYNKOWE ŚWIĘTO
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Budowê ko�cio³a zakoñczono w 1886 roku. Ko�ció³ by³ wed³ug planów
in¿yniera architekta Konstantego Wojciechowskiego. Zosta³ zbudowany
w stylu neogotyckim z czerwonej ceg³y, w kszta³cie krzy¿a z dwiema strze-
listymi wie¿ami. Pozostaj¹ce muru starego ko�cio³a rozebrano dopiero
po wybudowaniu nowego, w którego wnêtrzu znalaz³a siê stara �wi¹tynia.
Z rozebranej budowli przeniesiono dwa zabytki epigrafiki staropolskiej
i wmurowano je w zewnêtrzn¹ �cianê nowego ko�cio³a pod wezwaniem
�w. Wawrzyñca. Pierwsza tablica to informacja o darczyñcy, ks. Stanis³awie
Sudolskim, zmar³ym w 1536 roku, który by³ dziekanem w £asku i pro-
boszczem ko�cio³a kutnowskiego: STANISLAUS *SUDOLSKI*
DECRETOR ..*DOCT..* IN LASKO* DEKAN..* H.C  Q.O... CURAT..
OP.. HO. CO.PA... T 1536. (Stanis³aw Sudolski, doktor praw, dziekan
£asku i tutejszy proboszcz, dzie³o to sprawi³ w 1536 roku). Druga tablica
znacznie skromniejsza po�wiêcona zosta³a Brygidzie z Mikorskich
Cieleckiej, zmar³ej 18 kwietnia 1799 roku. MÓDLCIE SIÊ ZA UMAR-
£YCH / ABY SIÊ ZA WAS MODLONO / TU SPOCZYWA / BRYGIDA
Z MIKORSKICH CIELECKA / UMAR£A RU 1799 D. 18 KWIET. /
I PROSI O WESTCHNIENIE/ DO BOGA.
Nowy ko�ció³ zosta³ wybudowany w latach 1883-1886 staraniem pro-
boszcza parafii kutnowskiej ks. Piotra Zbrowskiego przy wspó³udziale
parafian, a w�ród nich na uwagê zas³uguj¹: w³a�ciciel Kutna, rejent
Zawadzki zamieszka³y w Warszawie, hrabina Moszyñska z Cieleckich,
w³a�cicielka Sójek, doktor Pielaszewski, Andrzej Nowakowski, pan
Szymañski i inni.
Dla upamiêtnienia, pierwszego kutnowskiego cmentarza przyko�cielnego,
wmurowano w pó³nocn¹ zewnêtrzn¹ �cianê dzisiejszego ko�cio³a pw. �w.
Wawrzyñca w Kutnie tablicê memorialn¹. Napis g³osi: �Na terenie wokó³
ko�cio³a zlokalizowany by³ cmentarz parafialny czynny od �redniowiecza
do pocz¹tków XIX wieku. Niech odpoczywaj¹ w spokoju�.
Jako gorliwy duszpasterz ks. Piotr Zborowski dba³ o podniesienie ducha
pobo¿no�ci w�ród parafian. Zaprosi³ z Ma³opolski ojców franciszkanów,
którzy przeprowadzili tygodniowe misje �wiête ku wielkiej pociesze
i zadowoleniu parafian. Po misjach nowo zbudowana �wi¹tynia zosta³a
konsekrowana przez biskupa Kazimierza Ruszkiewicza w 1887 roku.
Organy do nowego ko�cio³a wykona³a firma Jana Szymañskiego w 1886
roku (II+P/20, tzw. mech. Sto¿ek).
Cmentarz parafialny w Kutnie. Tom I, Aostolicum, Z¹bki 2009 r., s. 35-36

Okres dwudziestolecia miêdzywojennego w filokartystyce kutnowskiej
jest bardzo skromny. Jak do tej pory, po moich przesz³o dziesiêcioletnich
badaniach i poszukiwaniach, uda³o siê zewidencjonowaæ oko³o 50 kart
z widokami Kutna z tego okresu. Nie mo¿na jednak w pe³ni udokumento-
waæ, ile pocztówek w tym okresie zosta³o wyemitowanych, poniewa¿ nie
by³o prowadzonej ¿adnej rejestracji przez poszczególnych wydawców.
Po liczbie i rodzajach interesuj¹cych mnie kart pocztowych znajduj¹cych
siê w zbiorach muzealnych, bibliotecznych i prywatnych, mo¿na s¹dziæ,
ze nie by³o ich zbyt wiele. Szczególnie pierwsze dziesiêciolecie by³o pod
tym wzglêdem ubogie. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodleg³o�ci,
w kraju uwik³anym w wojnê o granice i niepodleg³o�æ, nikt nie my�la³
o emisji kart, pocztowych. Ponadto okres I wojny �wiatowej, przyniós³
w Polsce tak du¿¹ ilo�æ wydanych pocztówek, ¿e w pe³ni zaspokaja³y one
zapotrzebowanie pierwszych lat niepodleg³o�ci Rzeczpospolitej, Podobnie
wygl¹da³a sytuacja w Kutnie. W lokalnym obiegu pocztowym by³o wiele
kart wydanych w latach 1915-1918, przede wszystkim przez miejscowe
w³adze okupacyjne oraz armiê niemieck¹. Pierwsza, powojenna emisja
kutnowskich kart pocztowych pojawi³a siê na pocz¹tku lat dwudziestych.
Zosta³a wówczas zreprodukowana seria 6 kart pocztowych, wydanych
w 1916 roku, ze zdjêæ znanego kutnowskiego fotografa Stanis³awa Kar-
piñskiego. Przedstawia³y one widoki naszego miasta z pocz¹tku wieku.
Od swojego pierwowzoru ró¿ni³y siê mniej intensywn¹ kolorystyk¹, gorsz¹
jako�ci¹ wykonania i s³abszym retuszem. By³y tak¿e inaczej sygnowane.
Emisja z 1916 r., mia³a na odwrocie sygnaturê SNOU, natomiast, ta po
1918 r. SLOO. Seriê tê tworzy³y nastêpuj¹ce karty pocztowe:
1. Dworzec kolejowy - widok budynku dworca przed przebudow¹, z ze-
garem na prawej stronie oraz doro¿kami oczekuj¹cymi na podró¿nych.
2. Ulica Królewska - ujêcie w kierunku na ratusz, pokazuj¹ce codzienne
¿ycie, grupy przechodniów oraz na drugim planie postój doro¿ek w g³êbi
Nowego Rynku.
3. Widok ogólny - zdjêcie wykonane z wie¿y ratusza w kierunku ko�cio³a
parafialnego p.w. �w. Wawrzyñca z targiem na Nowym Rynku oraz dobrze
widocznym traktem w kierunku Warszawy.
4. Ko�ció³ ewangelicki - widok zboru ewangelicko-augsburskiego z koñca
XIX wieku z uczniami i nauczycielami elementarnej Szko³y Ewangelickiej.
5. Ulica Pa³acowa - panorama obecnej ulicy Henryka Sienkiewicza z ruchem
ulicznym na odcinku od ratusza do zboru ewangelickiego.
6. Aleja Pa³acowa - wjazd do obecnego parku im. Wiosny Ludów z wido-
kiem na by³y pa³ac dominium kutnowskiego w tle.
Wszystkie przedstawione powy¿ej karty by³y retuszowane, pozbawione
zbêdnych elementów, których nie uda³o siê wyeliminowaæ podczas foto-
grafowania. Pocztówki by³y wzbogacone palet¹ barw, zielonymi koronami
drzew, b³êkitem nieba, lekko przes³oniêtego podmalowanymi chmurkami.
Karty z tej serii by³y w obiegu do pocz¹tków lat trzydziestych (ostatnie
znane datowanie pocztowe pochodzi z 1934 r.). Dopiero oko³o 1925 r.
warszawska firma wydawnicza Galewski i Dau wyemitowa³a pocztówkê
- cegie³kê z graficznym przedstawieniem projektu Ochronki i Sierociñca
im. Doktorostwa Ant. Troczewskich w Kutnie. Prezentowa³a ona czarno-
bia³y rysunek projektowanego budynku, sygnowany przez autora in¿.
Marcina Heymana, starostê kutnowskiego oraz datowany IX 1924 r. Mniej
wiêcej, w tym samym okresie, wydany zosta³ równie¿ graficzny projekt
ko�cio³a p.w. �w. Stanis³awa w £¹koszynie. W drugiej po³owie lat dwu-
dziestych, monopolista na rynku wydawców pocztówek Polskie Towa-
rzystwo Ksiêgarni Kolejowych (dalej: PTKK) �Ruch� - szybko rozwijaj¹ca
siê firma wydawnicza, wypu�ci³o na rynek piêkn¹ seriê 6 kart pocztowych
w tonacji jasnobr¹zowej sepii. Pocztówki �kutnowskiej� serii, w przeci-
wieñstwie do poprzednich, pokazuj¹ architekturê miasta, a nie jego ¿ycie
codzienne. Fotograf, wykonuj¹c zdjêcia do tej emisji kart, skupi³ siê przede
wszystkim na zabudowie miasta, unikaj¹c natomiast przechodniów i ruchu
ulicznego. Dziêki takiemu podej�ciu do fotografowanych obiektów,
powsta³a unikalna dokumentacja najciekawszych pod wzglêdem archi-
tektonicznym obiektów, mog¹ca s³u¿yæ do celów konserwatorskich i innych,
pokazuj¹ca przede wszystkim ówczesny wygl¹d i wystrój tych obiektów.
Na seriê tê sk³ada³y siê nastêpuj¹ce karty:
1. Widok ogólny z ko�cio³em - zdjêcie wschodniej pierzei placu marsz.
J. Pi³sudskiego wykonane z wie¿y budynku ratusza w kierunku ko�cio³a
parafialnego p.w. �w. Wawrzyñca. Nr pocztówki 459.
2. Nowy Rynek - widok pó³nocno-zachodniej pierzei obecnego placu
marsz. J. Pi³sudskiego, od strony ulicy Ludwika Zamenhofa, z doro¿k¹
po�rodku placu oraz skwerkiem z zieleni¹, nazywanym popularnie przez
mieszkañców Kutna �ma³pim gajem. Nr pocztówki 460.
3. Dworzec kolejowy - bardzo rzadko spotykane ujecie budynku dworco-
wego od strony torów kolejowych i peronów. W latach pó�niejszych takie
fotografie by³y zabronione. Nr pocztówki 461.
4. Widok ogólny - zdjêcie ulicy Henryka Sienkiewicza wykonane z wie¿y
budynku ratusza. Na pierwszym wydaniu tej pocztówki panoramê ulicy
przes³ania dach pa³acu pocztowego króla Augusta III Sasa oraz s³up tele-
foniczny. W nastêpnym wydaniu obraz fotograficzny poddany zosta³
zabiegowi retuszu, za pomoc¹ którego usuniêto zbêdne elementy pierw-
szego planu - s³up i dach. Nr pocztówki 462.
5. Ulica Narutowicza - widok panoramy ulicy Prezydenta Gabriela Naru-
towicza w kierunku placu marsz. J. Pi³sudskiego z przeje¿d¿aj¹c¹ doro¿k¹,
przechodz¹cym przechodniem i psem. W nastêpnych wydaniach pies zosta³
wyretuszowany. Nr pocztówki 463.
6. Ko�ció³ - bardzo malownicza fotografia ko�cio³a parafialnego p.w. �w.
Wawrzyñca od strony ulicy Królewskiej. Ujêciê to jest bardzo wa¿nym
ikonograficznym dokumentem, gdy¿ przedstawia nieistniej¹cy fragment
Starego Rynku przed przebudowa, z widoczna czê�ci¹ starego ratusza,
rozebranego przez Niemców w 1942 r. Równie¿ na tej karcie widoczne s¹
zabiegi retuszu, który usun¹³ z pierwszego planu s³up trakcji elektrycznej.
Nr pocztówki 464.
Ten ma³y zespó³ pocztówek, wspaniale dokumentuje wygl¹d najwa¿niej-
szych fragmentów miasta z pierwszej po³owy lat dwudziestych. Wykonany
zosta³ ze zdjêæ znanego i cenionego w miêdzywojennej Polsce fotografa
J. Wo³yñskiego, którego nazwisko widnieje na awcrsie ka¿dej pocztówki
z pierwszej serii. Emisja ta by³a bardzo udana, gdy¿ do wybuchu II wojny
�wiatowej, wznawiana by³a jeszcze czterokrotnie, ale ju¿ bez nazwiska
autora fotografii. Ka¿de nastêpne wydanie ró¿ni³o siê od poprzedniego
wieloma szczegó³ami. Te odmiany to: ró¿norodna tonacja br¹zowej sepii,

zmiany w opisie awcrsu i rewersu, ró¿norodna wielko�æ i krój czcionek
oraz papier z¹bkowany i g³adki. Olbrzymi¹ ciekawostk¹ by³o zastosowanie
retuszu przy wydawaniu kolejnych emisji. Retuszowane by³y zbêdne ele-
menty psuj¹ce widok ogólny danej ulicy, architektury lub panoramy miasta.
Pocztówki z tych emisji by³y numerowane na rewersie od nr 459 do 463
i znajdowa³y siê w obiegu pocztowym do wybuchu II wojny �wiatowej.
Prawdopodobnie uzupe³nieniem tej serii jest karta z rzadkim motywem
tematycznym, wydana oko³o 1937 r. Widniej¹ce na niej zdjêcie, wykonane
przez Z. Chomêtowsk¹, przedstawia widok ogólny miasta wraz z po³u-
dniow¹ elewacj¹ ko�cio³a parafialnego p.w. �w. Wawrzyñca. Pocztówka
zosta³a wykonana metod¹ czarno-bia³ego �wiat³odruku, na papierze z¹b-
kowanym, sygnowana jest znakiem graficznym firmy PTKK �Ruch� oraz
nietypowym numerem 2093. Szczególnie interesuj¹cym dokumentem
historii miasta wytworzonym tu¿ przed wybuchem II wojny �wiatowej, s¹
dwie serie pocztówek fotograficznych, wydanych na pocz¹tku 1939 r.
Realizm widoku ¿ycia miasta koñca lat trzydziestych, spotêgowany zosta³
u¿yciem po raz pierwszy papieru fotograficznego do wykonania pocztówek.
Z serii pierwszej znane s¹ do tej pory tylko dwie karty pocztowe. Pierwsza
z nr N 2108 przedstawia czê�æ dzisiejszego parku im. Romualda Traugutta,
wraz z fragmentem ulicy Stanis³awa Staszica. Druga z nr N 2109 i podpi-
sem Pl. marsz. Pilsudskiego, pokazuje widoczn¹ na pierwszym planie
makietê bomby, która jest widocznym przejawem przygotowañ propa-
gandowych i obronnych, poprzedzaj¹cych wybuch II wojny �wiatowej.
Autorem negatywów obydwu pocztówek jest E. Pochaba, kutnowski
fotograf zawodowy, który przed wojn¹ posiada³ zak³ad fotograficzny przy
ulicy H. Sienkiewicza 8. Z drugiej serii pocztówek fotograficznych z wi-
dokiem miasta, jak na razie znane s¹ tylko cztery karty pocztowe:
1. Dworzec kolejowy  fotografia dworca od ulicy Jagielloñskiej, z doro¿-
kami, samochodem i podró¿nym na schodach wyj�ciowych. Fot. Z. Cho-
mêtowska. Nr B 2103.
2. Ul. 3-go Maja - fragment ulicy 3 Maja od strony ulicy H. Sienkiewicza.
Fot. E. Pochaba. Nr B 2104.
3. Ul. Troczcwskiego - widok obecnej ulicy kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego w kierunku ko�cio³a parafialnego p.w. �w. Wawrzyñca, z dobrze
widocznym murowanym parkanem okalaj¹cym ogród parafialny. Fot.
E. Pochaba. Nr B 2105.
4. Ul. Sienkiewicza - zdjêcie fragmentu ulicy H. Sienkiewicza na wyso-
ko�ci ulicy Jana Kiliñskiego, z wozem konnym na pierwszym planie. Fot.
Z. Chomêtowska. Nr B 2106.
Karty te wykonane zosta³y z negatywów wykonanych przez Z. Chomê-
towsk¹ i E. Pochabê i s¹ numerowane na rewersie od B 2103 do 2106. Te
dwie ostatnie serie nale¿¹ do szczególnie interesuj¹cych pocztówek
o du¿ym znaczeniu ikonograficznym. Przedstawiaj¹ bezpowrotnie odesz³e
ju¿ ¿ycie codzienne i wygl¹d Kutna tu¿ przed 1 wrze�niem 1939 r. Pó�-
niejszy okres II wojny �wiatowej, a szczególnie burzliwe dzieje drugiej
po³owy XX w., wraz z wystêpuj¹cym brakiem nadzoru konserwatorskiego,
poszanowania w³adz miasta i niestety mieszkañców dla substancji zabyt-
kowej, przynios³y ze sob¹ wiele bezpowrotnych zniszczeñ ca³ych uk³adów
urbanistycznych, b¹d� fragmentów Kutna. Widoków, które zosta³y uwiecz-
nione na zaprezentowanych powy¿ej kartach pocztowych praktycznie ju¿
nie ma. Dlatego te¿ niewielka karta pocztowa, jest czêsto jedynym utrwa-
lonym �ladem, dokumentuj¹cym gin¹c¹ lub zacieraj¹c¹ siê w pamiêci star-
szych pokoleñ przesz³o�æ. Staje siê poprzez to niejednokrotnie jedynym
�wiadectwem minionej epoki. Ponadto jest wa¿nym dokumentem ikono-
graficznym, na podstawie którego mo¿liwe jest porównywanie widoków
tych samych fragmentów Kutna, w ró¿nych okresach jego przesz³o�ci.
Marek Wójkowski, Kutno - pocztówki mojego miasta 1918-1939 (czê�æ II)
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom IV, TPZK, Kutno 2000

SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

KUTNO − POCZTÓWKI MOJEGO MIASTA 1918−1939

NOWY KOŚCIÓŁ

1 wrze�nia zamiast g³osu szkolnego dzwonka rozlega³ siê g³os syren alar-
mowych i pomruk eskadr samolotów wroga. Wojna, w któr¹ nie wszyscy
wierzyli, sta³a siê faktem. Ju¿ wcze�niej budynek szko³y zosta³ przysto-
sowany dla potrzeb szpitala wojskowego. Sprzêty szkolne znalaz³y siê na
boisku, a w izbach lekcyjnych ³ó¿ka polowe. Harcerze i m³odzie¿ prze-
szkoleni na kursach PCK i Przysposobienia Wojskowego zameldowali
siê na stanowiskach wyznaczonych przez rozkaz �pogotowia�: kopali
schrony, dozorowali linie telefoniczne, prowadzili kuchniê polow¹ na
dworcu. Po bombardowaniu dworca kolejowego 3 wrze�nia udzielili
pomocy rannym. 6 wrze�nia umundurowani i uzbrojeni w karabiny rêczne
przez Komendê Przysposobienia Wojskowego ochotnicy harcerze i m³odzie¿
niezrzeszona grupami odmaszerowali do wojska do Warszawy odprawiani
przez komendanta PW por. Jerzego Gajewskiego. Nie wszyscy dotarli do
Warszawy, a ci, którzy siê tam znale�li, walczyli w jej obronie: Janusz
Krzemiñski, Zdzis³aw Ancerowicz (poleg³ w obronie Warszawy), Henryk
Sieczkowski. Zginêli bez wie�ci: Henryk Maku³a, Tadeusz Sochaczewski,
Zbigniew Mickiewicz. Od pocz¹tku wojny, zw³aszcza od rozpoczêcia Bitwy
nad Bzur¹, do szpitala w budynku szkolnym nap³ywali ¿o³nierze. Ze wspo-
mnieñ D. Grze�kowiakowej (gimnazjum): �Jak¿e ono by³o inne, obce.
Wokó³ panowa³ nie³ad, krêci³o siê mnóstwo nieznanych, zaaferowanych
osób. W pracowniach, salach szkolnych zamiast ³awek, sta³y polowe ³ó¿ka,
a na nich - ranni ¿o³nierze. Nasza szko³a zmieni³a oblicze przekszta³caj¹c
siê, zgodnie z potrzebami chwili, w prowizoryczny szpital, wykrwawionych
¿o³nierzy�. Po wkroczeniu Niemców szpital wojskowy zosta³ opró¿niony,
czê�æ l¿ej rannych, przy pomocy miejscowej ludno�ci i harcerzy, którzy
dostarczali ubrañ cywilnych, opu�ci³a szpital, pozosta³ych przeniesiono
do innych szpitali. Z pocz¹tkiem listopada 1939 r. Niemcy zezwolili na
wznowienie zajêæ szkolnych. Nauka w gimnazjum rozpoczê³a siê 6 listo-
pada. Dyrektor B. Jakubowski skompletowa³ grono nauczycielskie anga-
¿uj¹c nauczycieli, którzy pozostali w Kutnie, emerytów jak J. Anders,
ma³¿eñstwo Adê i Zdzis³awa Korsaków i nowych nauczycieli. Niemcy
stosowali ró¿ne szykany wobec szko³y i uczniów, zarekwirowali cze�æ
podrêczników, nastêpnie mundurki szkolne. Zdarzy³o siê pobicie uczniów.
Los szko³y by³ niepewny. Po trzech miesi¹cach nakazali przerwanie nauki
z dniem 17 lutego 1940 r. Dyrektor B. Jakubowski szczê�liwie przechowa³
wykazy uczniów z tego wojenneno okresu nauki. Na zajêcia zg³osi³o siê
464 uczniów. Uruchomiono 11 oddzia³ów, z kórych 5 liczy³o ponad 50
uczniów. Nauczyciele i m³odzie¿ opuszczaj¹c szko³ê zabrali z sob¹ cen-
niejsze pomoce naukowe i ksi¹¿ki. Po wojnie tylko niewielka cze�æ
powróci³a do szko³y. Niemcy w budynku szkolnym urz¹dzili biura staro-
stwa. W tym celu dokonali szeregu przeróbek: izby lekcyjne podzielili
�cianami na mniejsze pokoje biurowe, po³¹czyli z budynkiem szkolnym
prywatn¹ willê Grochockich, zainstalowali centralne ogrzewanie we
wszystkich budynkach, na dziedziñcu szkolnym wybudowali barak,
obni¿yli o jedn¹ kondygnacjê budynek bursy, pobudowali dwa gara¿e,
a nad nimi przyleg³e do sali giminastycznej pomieszczenia. Natomiast
pozosta³e w budynku wyposa¿enie szkolne: meble, pomoce naukowe,
biblioteka, archiwum szkolne zosta³o ca³kowicie zniszczone. Nauczyciele
i m³odzie¿ odt¹d dzielili losy ca³ego narodu: niektórzy kontynuowali naukê
na tajnych kompletach, inni ciê¿ko pracowali na utrzymanie rodziny, jeszcze
inni w szeregach Armii Krajowej lub innych formacjach walczyli z oku-
pantem i ginêli za Ojczyznê. Walczyli w armii Andersa, na froncie wschodnim
i zachodnim, jak patron szko³y, �za wolno�æ nasz¹ i wasz¹�.
Henryk Lesiak, Gimnazjum i Liceum im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie.
Historia szko³y, Kutno 1998, s. 91-93

WOJNA I OKUPACJA

(ci¹g dalszy z nr 15/460)

Rok szkolny 1969/70
Od tego roku szkolnego rozpoczyna siê w szkole ogólnopolska akcja
�Szklanka mleka � dla ka¿dego ucznia�. Korzysta z niej znaczna wiêkszo�æ
uczniów szko³y. Nowym nauczycielem zostaje El¿bieta Moks (pracuje
tylko jeden rok), nauczycielka przedszkola, która uczy miêdzy innym
matematyki w klasie II. W³adze o�wiatowe nakaza³y uczczenie 100 rocz-
nicy urodzin Lenina, mówienie o nim na zajêciach lekcyjnych i w organi-
zacjach szkolnych. Z tej te¿ okazji kierownik szko³y namalowa³ wielki
portret Lenina (portret ten wisia³ na holu szkolnym przez kilka lat). Z tej
okazji szko³a zorganizowa³a akademiê dla uczniów i spo³eczeñstwa. 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. Kie-
rownik szko³y, W³adys³aw Ka�mierczak, wysoko oceni³ dzia³alno�æ Ko³a
PCK i jej opiekuna � W³adys³awa Marciniaka. Do zadañ cz³onków nale¿a³o
udzielanie pierwszej pomocy sanitarnej uczniom w szkole, dy¿ury na prze-
rwach lekcyjnych i kontrole czysto�ci. Corocznie odbywa siê kurs sani-
tarny I stopnia. Pan Marcainiak 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 realizowanego przez cztery lata pro-
gramu postêpu pedagogicznego. Kierownik szko³y W³adys³aw Ka�mierczak
w sprawozdaniu o realizacji zadañ programu stwierdzi³, ¿e nauczyciele
pracowali harmonijnie, zgodnie, z zaanga¿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 wykony-
wania 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. Przedmiotów
zawodowych uczy³ Krzysztof Lewicki; przedmioty ogólnokszta³c¹ce
wyk³adali nauczyciele tutejszej szko³y.       `(c.d.n.)
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm,
Bass 15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac  na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel. 734-
425-245
Sprzedam mieszkanie w Kutnie na
ul. Krasiñskiego. II p, balkon, 48 m2.
Tel. 693-358-160
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
Sprzedam apartament �S³oneczne
tarasy� 65 m2 + 51 m2 - taras albo
zamieniê na bloki I, II p. Tel. 734-
164-068.
Zamieniê mieszkanie M4 na 2 po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Wynajmê mieszkanie 38 m2 firmie
w centrum, umeblowane, II p.,
2 pok., balkon. Tel. 24 356-60-87
Wynajmê mieszkanie w Kutnie,
II p., 2 pok.+k+³; 49 m2, czê�ciowo

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

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

Do napisania tego artyku³u, który sk³adaæ siê bêdzie z 2-3 odcinków,
sk³oni³a nas przede wszystkim sprawa braku frekwencji na spo-
tkaniach dru¿yn baseballowych w naszym mie�cie. Jednym byæ
mo¿e z powodów jest brak podstawowych wiadomo�ci o tej �egzo-
tycznej� jeszcze grze w grodzie nad Ochni¹, chocia¿ z sukcesami.
Przypominamy je zatem, mo¿e bêdzie pozytywny odd�wiêk!

ZASADY GRY
W BASEBALL (cz. I)

W baseball graj¹ dwie dru¿yny, z których ka¿da na przemian
spe³nia rolê strony atakuj¹cej (team at bat), której zadaniem jest
zdobycie punktów u przeszkadzaj¹cej w tym dru¿yny broni¹cej
siê (filding team). Zawodnik z zespo³u atakuj¹cego najpierw odbija
kijem pi³kê rzucan¹ przez miotacza, po czym go rzuca i biegnie
do najbli¿szej bazy, aby j¹ zaliczyæ. Je�li mu siê uda to biegnie do
nastêpnej itd., a¿ skoñczy bieg. W tym czasie zawodnik z dru¿yny
przeciwnej (tzw. ³apacz) próbuje z³apaæ pi³kê odbit¹ przez
biegn¹cego gracza. Kiedy tego dokona, zawodnik biegn¹cy musi
zatrzymaæ siê w najbli¿szej bazie. Wygrywa dru¿yna, której gracze
jako pierwsi przebiegn¹ przez wszystkie cztery bazy. Celem gry
jest zdobywanie baz.

umeblowane i wyposa¿one. Tel. (po
16.00) 691-620-644
Sprzedam posesjê 400 m2 z budyn-
kami w Grotowicach, gmina Opo-
rów. Tel. 723-052-740
Sprzedam dom 55 m2 + 2 gara¿e
na dzia³ce 331 m2 w Kutnie. Cena
do negocjacji. Tel. 24 253-59-63,
24 253-71-18
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.
Olimpijska, wszystkie media. Tel.
601-866-642
Sprzedam dzia³kê budowlano-
roln¹ 0,46 ha z domem i budynkami
gospodarczymi w Bo¿ej Woli. Tel.
507-842-155
Sprzedam nieruchomo�æ, 5 ha
ziemi, dom piêtrowy i budynki go-
spodarcze w Pniewie gm. Bedlno.
Tel. 513-243-164
Wynajmê sklep w centrum Kutna
(ok. 40 m2), ulica Królewska 15.
Tel. 501-601-336
Sprzedam dzia³kê o pow. 1450 m2

w Nowej Wsi. Tel. 605-538-934
Sprzedam ziemiê orn¹ 6 ha i dzia³ki
budowlane w ¯urawieñcu. Tel.
691-507-568
Sprzedam dzia³ki budowlane
(w okolicy os. domków jednoro-
dzinnych £¹koszyn). Tel. 603-743-182
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�, ul. Graniczna.
Tel. 24 253-37-45
Sprzedam dzia³kê na ROD �Z³ota
Ró¿a�: domek, energ. elektr., woda.
Tel. 508-450-819
Wydzier¿awiê plac 1,5 ha w Mali-
nie (media), wêze³ A1. Tel. 661-
226-056, 665-487-680

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 Ber-
lingo, rocznik 2001, kolor zielony
metalik. Silnik 1,9D. 255 tys. km
przebiegu. Tel. 608-425-174
Sprzedam Skodê Octawia 1,6 GLX,
rocznik 1998. Tel. 2694-452-085
Sprzedam Cinquecento w st. bdb.,
gara¿owany, ma³y przebieg. Tel.
505-084-095
Sprzedam  2 szafki kuchenne
nieu¿ywane. Tel. 692-128-631,
696-508-588
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 jacht Spartina 595
i deski surfingowe (kompl.) Tel.
667-132-664
Odst¹piê miejsce na cmentarzu.
Tel. 692-940-348
Odst¹piê pilnie, tanio piwnicê na
Cmentarzu w £¹koszynie. Cena
1700 z³ do negocjacji. Tel. 604-
254-132
Podejmê siê opieki nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ 380 m2.
Ogrodzona z altan¹ - pr¹d i woda.
ROD Kutno - Azory. Tel. 506-950-717

Spotkanie komendanta
W SP nr 1 w Kutnie komendant
powiatowy kutnowskiej policji -
nadkomisarz Krzysztof Szymañski
- spotka³ siê (w ramach programu
�Dzielnicowy Bli¿ej Nas�) z miesz-
kañcami osiedla Tarnowskiego -
Rejtana. W spotkaniu wziê³o udzia³
oko³o 50 osób. Komendant apelo-
wa³ m.in. o reakcjê na wsiadaj¹cych
do samochodu po alkoholu.
W takiej sytuacji nale¿y dzwoniæ
pod 997 lub 112!

Odzyskany ³up
Policjanci z KWP w £odzi i KPP
Kutno odzyskali ciê¿arowego
Mercedesa Actros, ukradzionego na
terenie Niemiec. Jego warto�æ to
ponad 300 tysiêcy z³otych. Podczas
kontroli ciê¿arówki - okaza³o siê,
¿e skradziono j¹ kilka dni wcze�niej
w Niemczech. Wobec 56-letniego
Rosjanina s¹d zastosowa³ areszt
tymczasowy. Us³ysza³ zarzut paser-
stwa, za który grozi do 5 lat odsiadki.

W Bardzinku kutnowscy policjanci
odnale�li skradzionego, w czerwcu
w Ozorkowie, Mercedesa  ML.
Zatrzymano 39-letniego mieszkañca
powiatu kutnowskiego, który us³y-
sza³ zarzut paserstwa. Grozi mu
5 lat odsiadki.

Ustawka!
Na parkingu MOP, ko³o Krzy¿anowa
na A1, dosz³o do bijatyki kibiców.
Trzy osoby zosta³y ranne. Jad¹cy
w kierunku Szczecina autokar ze
Stalowej Woli napotka³ jad¹cych do
Gdañska kibiców Górnika Zabrze.
Dosz³o do konfrontacji. Interwe-
niowali kutnowscy policjanci i od-
dzia³ prewencji z £odzi. Trzy osoby
odnios³y obra¿enia.

Kto wylewa!?
W miejscowo�ci Kamieniec, gmina
Szczawin Ko�cielny (pogranicze
powiatu gostyniñskiego i kutnow-
skiego), na pole wylano substancjê
nieznanego pochodzenia. Policja
i inspektorzy WIO� w Warszawie

oraz stra¿acy zabezpieczali teren.
Sprawdzali, czy ciecz nie stanowi
zagro¿enia dla �rodowiska i ¿ycia
mieszkañców.

Busem w drzewo
W ¯ychlinie 50-latek kieruj¹cy
busem Mercedes zjecha³ na lew¹
stronê drogi i uderzy³ w drzewo.
Trze�wy kierowca z³ama³ nogê,
a pasa¿erowie nie doznali obra¿eñ.

Poci¹g w busa
Na niestrze¿onym przeje�dzie
kolejowym w Bo¿ej Woli, gmina
Kutno, busa Renault kierowanego
przez 27-latka potr¹ci³ poci¹g rela-
cji £ód�-Kutno. Nie by³o ofiar
w�ród pasa¿erów (poci¹gu i busa),
jedynie kierowca busa dozna³ drob-
nych obra¿eñ i trafi³ do szpitala na
obserwacjê. By³ trze�wy.

Zablokowana autostrada
Na 258 kilometrze autostrady A1,
w kierunku £odzi, Mitsubishi
zderzy³ siê z Renault Traffic.
Zablokowane by³y dwa pasy auto-

strady, a ruch odbywa³ siê pasem
w³¹czaj¹cym przez MOP. Poszko-
dowani zostali - kierowca i pasa-
¿erka Mitsubishi.

Skutek nieuwagi
W ¯ychlinie, na ulicy 3 Maja,
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonej z jej torebki ukrad³
portfel z pieniêdzmi i dokumen-
tami.
W Kutnie, na ulicy Narutowicza,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonego z³odziej z kieszeni spodni
ukrad³ mu portfel z pieniêdzmi
i dokumentami.
W Kutnie, na ulicy Jana Paw³a II,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonej z³odziej przyw³aszczy³ sobie
pozostawiony portfel z zawarto�ci¹
dokumentów oraz pieniêdzy.

Wandal
W Grochowie, na terenie cmentarza,
z nagrobka po uprzednim demon-
ta¿u wandal ukrad³ figurkê Matki
Bo¿ej.

� 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

P.S. Teoria wydaje siê niby trudna, ale praktyka podczas ogl¹dania
meczu naszego MKS Stal BiS Kutno poka¿e, ¿e tak nie jest (cdn.).

Jerzy Papiewski

Podstawowym sposobem jest prawid³owe odbicie pi³ki przez
zawodnika uderzaj¹cego (batter), który daje mu zwykle wystar-
czaj¹co du¿o czasu na dobiegniêcie do bazy, a innym zawodnikom
z bazy do bazy. Nie jest to jedyny sposób. Po pierwsze - je¿eli
rzucaj¹cy (pitcher) pope³ni cztery b³êdy, to znaczy pi³ka rzucona
przez niego nadleci do catchera (³apacz) nieodpowiednim torem,
a batter nie wykona zamachu dostaje on tzw. walk, czyli bazê za
darmo. Podobnie siê dzieje ... gdy b³êdnie rzucona pi³ka uderzy
battera. Taka sytuacja czêsto koñczy siê kontuzj¹, lecz je�li tak
nie jest, batter dostaje bazê za darmo. Zawodnik stoj¹cy na której�
z baz mo¿e ruszyæ w kierunku nastêpnej w dowolnym momencie
- tak¿e zaraz po uderzeniu przez battera. Kiedy jednak batter uderzy
fly ball (pi³ka wysoko w powietrzu), to kradn¹cy powinien siê
wstrzymaæ. Je�li bowiem który� z zawodników broni¹cych wy³apie
pi³kê przed jej kontaktem z ziemi¹, to batter zostaje wyautowany,
a wszyscy atakuj¹cy w polu musz¹ wróciæ do bazy, któr¹ zajmo-
wali przed uderzeniem. Dopiero po zameldowaniu siê na swojej
bazie mog¹ spróbowaæ pobiec do nastêpnej.
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

W siódmym meczu kontrolnym przeciwnikiem zespo³u trenera Andrzeja
Grzegorka (asystent Dominik Tomczak, prezes KS �Kutno� Zbigniew
Tomczak, kierownik zespo³u Andrzej Królak, trener bramkarzy Pawe³
Klekowicki, odnowa biologiczna Katarzyna Bieñkowska) by³a �rodkowa
(10) dru¿yna minionego sezonu IV ligi ³ódzkiej Zjednoczeni Stryków.
Spotkanie by³o szybkie i zaciête. Kutnianie wygrali zas³u¿enie, chocia¿
w dalszym ci¹gu mankamentem jest zbyt ma³e oddawanie strza³ów na
bramkê rywala. A je¿eli ju¿ one s¹, to ... niecelne. Pad³y jednak trzy gole,
a zwyciêzców przewa¿nie siê nie os¹dza.

NIEZŁY MECZ „KUTNA”

KS Sand Bus Kutno - Zjednoczeni Stryków 3:0 (1:0)
Bramki: 1:0 - Rafa³ Serwaciñski (8), 2:0 - Adrian Marcioch (76), 3:0 -
Kamil Zagajewski (81), asysta £ukasza Góralczyka. Nale¿y odnotowaæ
tak¿e dobre wykonanie rzutu wolnego z 18 metrów przez Rafa³a Serwa-
ciñskiego. Odda³ silny strza³, ale pi³ka odbi³a siê od poprzeczki. Go�cie,
którzy grali ambitnie do koñca, najlepsz¹ sytuacjê mieli w 75 minucie,
ale strza³ Patryka Krauze trafi³ w s³upek.

Druga dru¿yna - beniaminek ³ódzkiej klasy A - trenowana przez Dominika
Tomczaka i Jacka Walczaka w trzecim sparingu pokona³a w P³ocku, przy
�wietle elektrycznym - miejscowego Stoczniowca (p³ocka klasa A) 5:2
(3:0) po golach: Adriana Krzymieniewskiego, Igora Wójcika, Micha³a
Wietrzyka, bramce samobójczej i Rados³awa Adamczyka.

SILNE REZERWY KS „KUTNO”

Nastêpcy seniorskiego zespo³u KS Sand Bus Kutno - beniaminek ³ódz-
kiej klasy A - prowadzeni przez trenerski duet (Dominik Tomczak i Jacek
Walczak) - odnie�li kolejne zwyciêstwo w spotkaniu kontrolnym poko-
nuj¹c wysoko do�wiadczony zespó³ z M³ogoszyna.

KS II Kutno - Bzura M³ogoszyn 5:0 (3:0)
Bramki: Mateusz Motylewski, Damian Sobczak, Rados³aw Adamczyk
i 2 Piotr Domañski (jedna z rzutu karnego). Tak trzymaæ!

SKUTECZNE REZERWY KS−U

Nie tak wyobra¿ali�my sobie pocz¹tek rozgrywek w IV lidze ³ódzkiej.
Kutnianie przegrali zas³u¿enie, chocia¿ mo¿e za wysoko (w II po³owie
przewa¿ali). Jednak sparingi to tylko spotkania kontrolne, bo mecze
mistrzowskie, to ju¿ inna �para futbolowych kaloszy�. Taki �kube³ zim-
nej wody� byæ mo¿e by³ potrzebny.

LKS Kwiatkowice - KS Sand Bus Kutno 5:2 (3:2)
Gole: 1:0 - £ukasz Wi�niewski (2), 2:0 - Micha³ Wo�niak (4 bezpo�rednio
z rogu), 3:0 - Dominik Wo�niak (26), 3:1 - Przemys³aw Nawrocki (27),
3:2 - Adrian Marcioch (31), 4:2 - £. Wi�niewski (48), 5:2 - Adrian
P³uciennik.
Podopieczni trenera Andrzeja Grzegorka powetowali sobie pora¿kê gro-
mi¹c w I rundzie PP w ¯ychlinie miejscowy MKS 8:0 (2:0) po bramkach:
3 Adriana Marciocha, 3 Przemys³awa Nawrockiego oraz z karnych - Ma-
riusza Jakubowskiego i Micha³a Soko³owicza (!).

PRZEGRANA INAUGURACJA

Beniaminek A klasy ³ódzkiej - KS II Kutno - te¿ intensywnie przygoto-
wuje siê do meczów w tej klasie rozgrywkowej. Gra liczne sparingi,
w których spisuje siê �wietnie. Wygra³: z GLKS Ga³kówek 6:3, Bzur¹
M³ogoszyn 5:0, Stoczniowcem P³ock 5:2, B³êkitnymi G¹bin 7:1 (gole:
3 Adrian Marcioch, Rados³aw Adamczyk, Jacek Walczak, Dominik
Dêbowski, Piotr Domañski).

KS II Kutno - Widzew £ód� 0:8 (0:5)
Ten mecz rozegrany zosta³ w ramach Pucharu Polski okrêgu £ZPN pierwszej
rundy. Silne rezerwy III ligowego Widzewa zdecydowanie dominowa³y
we wszystkich formacjach. Najtrafniej skomentowa³ to spotkanie trener
Dominik Tomczak: �Przegrana boli, ale wyci¹gniemy z niej stosowne
wnioski�. Pewnym usprawiedliwieniem wysokiej pora¿ki by³ brak w zespole
kilku podstawowych pi³karzy.

PRZED SEZONEM

ZAKOŃCZYLI ZWYCIĘSKO
Osiem spotkañ kontrolnych rozegra³a dru¿yna KS Sand Bus przed inau-
guracj¹ mistrzostw IV ligi. 5 meczów by³o wygranych (z Liderem W³o-
c³awek 5:0, Mazurem Gostynin 5:2, GLKS Bedlno 4:1, Zjednoczonymi
Stryków 3:0 i ostatnio z Uni¹ Warszawa (trener ex legionista Piotr
Mosór) 6:1; - gole: 2 Przemys³aw Nawrocki, Oskar Szumer, Rafa³ Serwa-
ciñski, Kamil Zagajewski, Daniel Mitura. Kutnianie przegrali 3 mecze:
z Pelikanem £owicz 0:1, z Wis³¹ II P³ock 1:3 i KKS Kalisz 2:3. Zdobyli
26 bramek i stracili 11. Najwiêcej bramek zdobyli: 7 Przemys³aw
Nawrocki, 4 Adrian Marcioch, po 3 - Kamil Zagajewski i Rafa³ Serwa-
ciñski, a po 2 - Daniel Mitura i Mariusz Jakubowski.

Baseball

Przez ca³y lipiec rozgrywane by³y Mistrzostwa Regionu Europy i Afryki.
Ich aren¹ by³y Stadiony - imienia Edwarda Piszka i Stana Musia³a. £¹cznie
- na Europejskim Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi Baseballowej w Kutnie -
wyst¹pi³o w trzech turniejach 25 zespo³ów z ró¿nych rejonów Starego
Kontynentu. W pierwszych zawodach (7 teamów) wygra³a dru¿yna
naszych po³udniowych s¹siadów. Czesi, w kategorii 12-14 lat, pokonali
w finale W³ochy 15:4. W nastêpnych mistrzostwach (14 dru¿yn) w meczu
o prymat 10-12 latków Regionu Europy i Afryki triumfowali W³osi zwy-
ciê¿aj¹c zespó³ Wielkiej Brytanii 12:2. Czesi natomiast ulegli w boju
o br¹z Anglikom 4:19. Ostatni turniej - softballi�ci 10-12 lat - mia³ naj-
mniejsz¹ frekwencjê (tylko 4 zespo³y). W meczach uzyskano rezultaty:
Czechy - Holandia 7:0, Holandia - W³ochy 9:10, Polska - W³ochy 0:14,
Czech - W³ochy 12:0, Czechy - Polska 16:1, Holandia - Polska 16:0,
Czechy - Polska 21-0, W³ochy - Holandia 6:1. W spotkaniu o tytu³
najlepszych softballistów Czesi nie dali szans W³ochom i wygrali zdecy-
dowanie 7:0. Dru¿ynê Polski reprezentowa³a Ma³a Liga Mazowsze. Zwy-
ciêskie teamy z trzech turniejów bêd¹ gra³y w mistrzostwach �wiata
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Zmierz¹ siê tam najlepsi
w poszczególnych kategoriach wiekowych z ró¿nych kontynentów �wiata,
gdzie s¹ Ma³e Ligi (odpowiednik naszych Uczniowskich Klubów Sporto-
wych). Po kutnowskich turniejach nasuwa siê generalna refleksja. Grano
tylko miesi¹c i by³y �a¿� trzy mistrzostwa (nie by³o dru¿yn z Afryki).
Zainteresowanie zawodami - ze strony mieszkañców Kutna - by³o gorzej
ni¿ minimalne. Czy¿by -  �sztuka dla sztuki�? Gdzie te czasy, gdy na
widowni by³y komplety widzów, a turnieje wygrywali kutnianie (chocia¿by
... pod wodz¹ ambitnego trenera Andrzeja Pietrzaka). Pozosta³y tylko dobre
wspomnienia i co dalej?

CZECHY POTĘGĄ ML

Krótko ...
Polski Zwi¹zek Koszykarski przyzna³ dru¿ynie Polfarmexu Kutno licencjê
na grê w pierwszej lidze. Trenerem zespo³u ulubieñców grodu nad Ochni¹
bêdzie Jaros³aw Krysiewicz, który z naszym teamem zwi¹zany by³ w latach
2011-2017. Ambicj¹ w³adz KKS Pro Basket Kutno S.A (prezes Mariusz
Pi¹tek) jest sportowy powrót do Polskiej Ligi Koszykówki. Trzymajmy
za to kciuki!

S¹ ró¿ne metody przygotowywania siê do mistrzowskiego sezonu pi³kar-
skiego. Najwa¿niejsze jednak, aby by³y one skuteczne. Tak by³o w przy-
padku trzech podstawowych zawodników reprezentacyjnej obecnie dru-
¿yny grodu nad Ochni¹ - KS Sand Bus Kutno. Zarówno Rafa³ Serwaciñski
- napastnik (od lewej), Micha³ Soko³owicz bramkarz (w �rodku) i Bartosz
Placek - obroñca, grali w dobrych klasowych dru¿ynach regionu ³ódzkiego
w beach soccerze (pi³ka pla¿owa). To coraz popularniejsza letnia dyscy-
plina sportowa (przypomnijmy sobie Copacabanê Beach w Rio de Janeiro).
Micha³ z Grembachem £ód� zdoby³ wicemistrzostwo Polski, Rafa³ z dru-
¿yn¹ BSCC SAN £ód� (beniaminek ekstraligi) zaj¹³ IV miejsce, a Bartosz
z Profartem G³owno awansowa³ do ekstraligi. Gratulujemy.

Pi³ka no¿na

TO JEST TO!

Udanie wypad³a w Kutnie inauguracja meczu o mistrzostwo IV ligi. Kut-
nianie sw¹ gr¹ co prawda nie zachwycili, ale po zaciêtej i szczê�liwej dla
nich walce pokonali beniaminka ze Zgierza.

KS Sand Bus Kutno - MPK Zgierz 2:1 (1:1)
Gole: 1:0 - Kamil Zagajewski (32), 1:1 - Patryk Pietrasiak (80, karny),
2:1 - Rafa³ Serwaciñski (83). Bramka Rafa³a zdobyta zosta³a po naj³ad-
niejszej akcji tego spotkania ca³ego zespo³u gospodarzy. Serwaciñski
w koñcówce meczu otrzyma³ te¿ czerwon¹ kartkê! Dodajmy jeszcze, ¿e
drugi zespó³ KS Kutno w ostatnim swoim sparingu pokona³ Iskrê G³owno
7:2 (3:2) - ³ódzka klasa B, po bramkach: 2 Micha³a Wietrzyka, 2 Damiana
Kozaneckiego, Jakuba Gajewicza, Dominika Dêbowskiego, Mateusza
Sobczaka. Kutnowska dru¿yna Dominika Tomczaka i Jacka Walczaka
wszystkie mecze kontrolne(6) wygra³a - maj¹c stosunek bramkowy 33:8.

PIERWSZA WYGRANA
Koszykówka

14 sierpnia nasi ulubieñcy basketowi rozpoczêli przygotowania do roz-
grywek mistrzowskich w I lidze. Oprócz zajêæ typowo szkoleniowo-
taktyczno-technicznych podopieczni trenerów - Jaros³awa Krysiewicza
i Krzysztofa Szablowskiego - graæ bêd¹ spotkania kontrolne (zamkniête
dla kibiców): z WKS �l¹sk Wroc³aw, z Anwilem W³oc³awek, z Astori¹
Bydgoszcz. Kutnowski team - najwy¿ej stoj¹cy w mistrzostwach PZKOSZ
w regionie ³ódzkim - bêdzie bra³ tak¿e udzia³ w presti¿owych zawodach:
1-2 wrze�nia w hali SP nr 9 w XII Turnieju �O Ró¿ê Kutna� (KK Warszawa,
Astoria Bydgoszcz, Stal Ostrów Wlkp.); 9-10 wrze�nia w Poznaniu i 16-17
wrze�nia w £owiczu, Pocz¹tek rozgrywek I ligi 23 wrze�nia. (mecz
w Kutnie z WKS - em �l¹sk Wroc³aw). Barwy �Polfarmexu� reprezento-
waæ bêd¹: Arkadiusz Kobus (ostatni sezon mia³ w Polfarmexie), Micha³
Marek (tak¿e), Szymon Pawlak (tak¿e), January Sobczak (tak¿e), Kacper
Grzesiowski (tak¿e) oraz Damian Janiak (ostatnio w Spójnia Stargard
Szcz.), Przemys³aw Tradecki (AZS UMCS Lublin), Mateusz Szwed (MKS
Znicz Basket Pruszków), Dawid Adamczewski (KKS Noteæ Inowroc³aw),
Tomasz Wojdy³a (Siarka Tarnobrzeg), Damian Antczak (Tarnovia Basket
Tarnowo Podgórne). W szerokim sk³adzie s¹ równie¿ m³odzi, utalento-
wani kutnowscy zawodnicy: Robert Rejniak, Mateusz Æwirko-Godycki,
Artur Lewandowski i Micha³ Pop³awski. ¯yczymy tylko powodzenia
i sukcesów!

„POLFARMEX” PRZED SEZONEM

Ju¿ po raz 12 hala sportowa Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie go�ciæ
bêdzie dru¿yny Polskiego Zwi¹zku Koszykówki, które braæ bêd¹ udzia³
w Ogólnopolskim Turnieju �O Ró¿ê Kutna�. Organizatorem tej cyklicznej
ju¿ imprezy grodu nad Ochni¹ jest prê¿ne Stowarzyszenie �Pro-Basket
Kutno�. W dwudniowych zawodach udzia³ wezm¹ zespo³y: KK Warszawa,
Enea Astoria Bydgoszcz, KS Stal Ostrów Wielkopolski i Polfarmex Kutno.
Program imprezy:
01.09 (pi¹tek):
- godz. 17.00 KK Warszawa - Enea Astoria Bydgoszcz,
- godz. 19.15 Polfarmex - KS Stal Ostrów Wlkp.
02.09 (sobota):
- spotkanie o III miejsce - godz. 15.00, a o I - godz. 15.30.
Wstêp bezp³atny! Organizatorzy licz¹ - jak zawsze - na doping niezawod-
nej i wspania³ej publiczno�ci, która wiernie uto¿samia siê z naszym
�Polfarmexem�.

CIEKAWY TURNIEJ

Trzecia kolejka IV ligi ³ódzkiej by³a mocno zwyciêska dla teamu Andrze-
ja Grzegorka i w dodatku odniesiona na wyje�dzie. Po dobrym meczu
kutnianie wysoko wypunktowali gospodarzy.

KS Zjednoczeni Gmina Be³chatów - KS Sand-Bus Kutno 0:5 (0:2)
Bramki: 0:1 - Przemys³aw Nawrocki (23), 0:2 - Maciej Kowalczyk (37,
gol spotkania), 0:3 - Adian Marcioch (63), 0:4 - Mariusz Jakubowski (65),
0:5 - Marcioch (66).

PRZEKONYWUJĄCA WYGRANA

W pi¹tym spotkaniu kontrolnym kutnianie pokonali dru¿ynê ze skiernie-
wickiej ligi okrêgowej Widok 3:0 (1:0) po golach Micha³a Wietrzyka,
Adriana Krzymieniewskiego i Mateusza Motylewskiego.

Do bardzo interesuj¹cego przedsiêwziêcia dojdzie - podczas obchodów
43 �wiêta Ró¿y - na placu Marsza³ka Pi³sudskiego w Kutnie. Otó¿ 9 wrze-
�nia (sobota) od godziny 13 do 14.30 prezentowaæ siê bêd¹ sympatykom
- nie tylko sportu - stowarzyszenia i kluby funkcjonuj¹ce tak¿e dla wypo-
czynku i rekreacji w naszym mie�cie. W zorganizowanej, przez Biuro
Sportu i Turystyki Urzêdu Miasta Kutna (kierownik Pawe³ Szczepanik)
i przy wspó³pracy Kutnowskiego Domu Kultury, imprezie na scenie ple-
nerowej i wokó³ niej bêdzie mo¿na zobaczyæ i oklaskiwaæ (aby im siê
wiod³o jak najlepiej) m.in. koszykarzy Polfarmexu, m³odzie¿ KKS Pro-
Basket, pi³karzy Klubu Sportowego �Kutno�, m³odych futbolistów Sale-
zjañskiej Organizacji Sportowej i przedstawicieli sportów walki - d¿udo
i kickboxing - UKS Ippon MDK i Akademii �Alex�. Bêd¹ te¿ p³ywacy
z UKS �Delfinek�, baseballi�ci MKS Stal BiS. Prezentacji towarzyszyæ
bêd¹ pokazy multimedialne; m.in. MOSiR-u - Aquaparku, �Niezabudki�
i Ligi Obrony Kraju. Warto przyj�æ i podziwiaæ sportow¹ aktywno�æ Kutna.

OJ! BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Beniaminek ³ódzkiej klasy A KS II Kutno zwyciê¿y³ u siebie (boisko
by³ej Kutnowianki) zespó³ LKS Bzury M³ogoszyn 2:1 (1:0) po golach:
Rafa³a Serwaciñskiego (30) i Dominika Dêbowskiego (88). Ambitna dru-
¿yna go�ci, która od lat gra w tej klasie strzeli³a bramkê w 88 minucie.
Podopieczni trenerów Dominika Tomczaka i Jacka Walczaka kolejne
sporkanie rozegraj¹ 3 wrze�nia o godz. 12.00 te¿ w Kutnie.

Przeciwnikiem kutnowskiego Polfarmex-u by³ uznany w Polsce zespó³
WKS �l¹sk Wroc³aw (aktualnie I liga). Po dobrym spotkaniu, co podkre-
�la³ w rozmowie z �P¯K� cz³onek Zarz¹du KKS Pro-Basket Kutno SA
Jerzy Frontczak, nasi wygrali 81:74 (w kwartach: 23:11, 24:22, 28:20,
6:21). Najwiecej punktów dla gospodarzy zdobyli: Arkadiusz Kobus 18
i Tomasz Wojdy³a 15. Kolejny mecz kontrolny Polfarmex rozegra 6 wrze-
�nia we W³oc³awku z Anwilem.

PIERWSZY SPARING
Koszykówka

UDANY POCZĄTEK

MOCNE ZAPLECZE

W spotkaniu czwartej kolejki IV ligi kutnianie przegrali u siebie z dru¿yn¹,
która ma mocne aspiracje na awans do III ligi centralnej. Go�cie z Poddêbic
odnie�li zas³u¿one zwyciêstwo, gdy¿ stanowili du¿o lepszy monolit fut-
bolowy, ni¿ gospodarze. Mieli te¿ wiêcej �setek� na gole. Dru¿ynie z ulicy
Ko�ciuszki nale¿¹ siê tylko brawa za ambicjê i wolê walki. Ta jest jednak
tylko namiastk¹ drogi do sukcesu.

KS Sand Bus Kutno - LKS Ner Termy Poddêbice 0:1 (0:0)
Gol - 0:1 - Mariusz Zasada (53). Zamiast festiwalu bramek ... by³ festiwal
¿ó³tych kartek (8). Sêdziowa³ I ligowy Pawe³ Pskit z £odzi.

GRALI Z MOCNYM RYWALEM
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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 461

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: I2-A8  M5-C2-E6-I9-K4-G4
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47. Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 460
nagrodê otrzymuje El¿bieta ¯ó³towska z Raciborowa.

Zbigniew Popadiuch specjalnie dla �P¯K�

RODEM Z KUTNA (cz. IV)

1 2

3 4

5 6

Wa¿ne
Do g³ównych zagro¿eñ gatunku mo¿na zaliczyæ: niszczenie kolonii
lêgowych, osuszanie terenów podmok³ych oraz przeludnione wêd-
karskie ³owiska.
PS. W przesz³o�ci pióra czapli bia³ej i innych ptaków by³y ele-
mentem ozdobnym w damskich kapeluszach. Polowaniom na te
ptaki nie by³o koñca. Populacja czapli bia³ej  zaczê³a zbli¿aæ siê
do niebezpiecznej granicy zag³ady gatunku. Na szczê�cie ludzie
dobrej woli dostrzegli w porê niebezpieczeñstwo i w Wielkiej
Brytanii pod koniec XIX w. zawi¹za³ siê ruch kobiet daj¹c pocz¹tek
Królewskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków. Obecnie organizacja
liczy ponad milion cz³onków i wci¹¿ przybywaj¹ nowi. Polskie
kobiety bierzcie przyk³ad!

Obserwator przyrody i wêdrowiec  - Bogdan Pietrasiewicz

CZAPLE − MAJESTATYCZNI ŁOWCY
Wiosn¹, na podmok³ych ³¹kach, mo¿na spotkaæ brodz¹ce po
wodzie ptaki, takie jak:
Czapla siwa - rozpiêto�æ skrzyde³ do 175 cm. Posiada ubarwienie
stalowo � siwe. Podczas lotu esowato wygiêta szyja nadaje jej
godno�ci i powagi. U tej rodziny ptaków nie wystêpuje dyfor-
mizm p³ciowy.

Spotykana czêsto w miejscach, gdzie zbiorniki wodne s¹siaduj¹
z ³êgowymi lasami. Poluje na owady, p³azy i inne drobne zwierzêta.
Najbardziej aktywna rano i wieczorem, p³ochliwa. Przylatuje wio-
sn¹ i wraz z partnerem buduje gniazdo z uzbieranych ga³¹zek
wy�cielaj¹c je traw¹ i mchem. Czêsto posadowione na  drzewach
lub w szuwarach i bywa, ¿e w licznych koloniach. S³u¿¹ one
czaplom przez wiele lat.
Samica sk³ada dwa do sze�ciu jaj. Inkubacja trwa 26 dni. Po wy-
kluciu siê i spêdzeniu dwóch miesiêcy w gnie�dzie m³ode czaple
opuszczaj¹ je pojawiaj¹c siê w pobli¿u jeszcze jaki� czas. W³asne
rodziny zak³adaj¹ w drugim roku ¿ycia. Migruj¹ do Afryki. Czê�æ
populacji pozostaje na zimê. Podlegaj¹ ochronie czê�ciowej.

Czapla bia³a jest nieco mniejsza od swej rodaczki, równie¿ p³o-
chliwa. Charakteryzuje siê piêknym, �nie¿no-bia³ym upierzeniem.
W czasie lotu ³ukowato wygina szyjê, natomiast ruchy jej skrzy-
de³ s¹ powolne. Bywa w kraju regularnie, niestety gniazduje
nielicznie. Zasiedla tereny podmok³e i starorzecza.
¯ywi siê owadami, jaszczurkami. Do lêgów przystêpuje wiosn¹.
Po wybudowaniu gniazda, w�ród podmok³ych olsów lub trzcino-
wisk, samica znosi od 2 do 6 jaj. M³ode wylêgaj¹ siê po 26 dniach.
Intensywnie karmione, po 6 tygodniach, staj¹ siê samodzielne
i opuszczaj¹ gniazdo, powracaj¹c tam jeszcze przez kilka tygodni.
W³asne rodziny zak³adaj¹ w wieku 2 lat. Podlega ochronie �cis³ej.

Poziomo: A-1. Górzysta wyspa na Morzu Karaibskim A-7.
Ludzka dola B-9. Na niej s³oñ ko³ysa³ powie�ciow¹ Nel C-1.
Nagrodzona w styczniu 2015 r. najwiêksza gwiazda w Panteonie
polskiego sportu, która pobi³a 13 rekordów �wiata (Irena) D-9.
Pokaz mody E-1. Statek o jednym, sko�nym ¿aglu E-5. Jednostka
p³ywaj¹ca G-1. �... mnie o to kochanie� - piosenka Ani Wyszkoni
I-1. Bo¿yszcze t³umu I-6. Jezioro u stóp Alp (W³ochy) J-9.
Pojazd Janka Kosa z �Pancernych� K-1. Tam zwyciêstwo T. Ko-
�ciuszki z wojskami rosyjskimi (1794) L-9. W muzyce i w pracy
M-1. Rozbija siê o Izbicê M-5. Ostry, chwytny pazur drapie¿nego
ptaka.

Pionowo: 1-A. Drapie¿ny chrz¹szcz 1-I. Litera alfabetu ³aciñ-
skiego 2-E. Najwiêksza z antylop afrykañskich 3-A. Rezultat 3-I.
Drzewo lub krzew 4-F. S³oneczny, astronomiczny lub ksiê¿ycowy
5-A. Zawiadomienie z poczty 5-J. Jamnik 6-E. Najpospolitszy
minera³ skorupy ziemskiej 7-A. Maser optyczny 7-I. Siedziba
bogów greckich (mitologia) 9-A. Po drugiej stronie mety 9-I. �Roz-
mowa przez ...� - piosenka z repertuaru M. Rodowicz 11-A. Sepia
11-I. W¹¿ Eskulapa (zaskroniec) 13-A. Drapie¿na jaszczurka
13-I. Ona zawsze buduje a nie rujnuje.         oprac: Jerzy Ka³u¿ka

a pochodz¹cych z Bielska - Bia³ej. W tym numerze �P¯K� poka-
zujemy osoby ze �wiata sportu, teatru, muzyki. 1. Sebastian Kawa
- szybownictwo, 2. Henryk Machalica - aktor, 3. Marian Kasprzyk
- boks, 4. Bohdan Smoleñ - aktor, 5. Tomasz Stañko - jazzman,
6. Agata Wróbel - ciê¿ary, 7. Zbigniew Pietrzykowski - boks, 8.
Jerzy Stuhr - aktor. Cieszymy siê, ¿e Zbigniew Popadiuch nawi¹za³
te¿ owocne kontakty z Towarzystwem Przyjació³ Ziemi Kutnow-
skiej i przesy³a swoje wspomnienia z lat m³odo�ci w Kutnie
w postaci licznych fotografii.     Jerzy Papiewski

Nasz artysta malarz jest auten-
tycznym profesjonalist¹, chocia¿
nigdy nie uczêszcza³ do specjali-
stycznych i bran¿owych szkó³.
W Kutnie mieszka³ w latach
1955-1988. Ukoñczy³ tutaj Tech-
nikum Mechaniczne i pracowa³
w FMR �Kraj�. Z wykszta³cenia jest
�lusarzem narzêdziowym. Od
roku 1988 mieszka w Bielsku
Bia³ej. Wykona³ ponad 2400 prac
malarskich ró¿nego rodzaju.
W poprzednim numerze �P¯K�
zamie�cili�my malarskie postacie
6 piosenkarzy znanych w �wiecie,

7 8
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

12 września 2017 r.

Dzieñ 10 sierpnia ³¹czy siê z wydarzeniem zwi¹zanym z odpustem para-
fialnym w kutnowskiej parafii �w. Wawrzyñca. �wiêty Wawrzyniec by³
diakonem i mêczennikiem chrze�cijañskim, �wiêtym ko�cio³a katolickiego.
Wawrzyniec jest czczony jako patron ubogich, piekarzy i bibliotekarzy.
Patronuje te¿ przewodnikom sudeckim oraz ratownikom GOPR.
Podsumowaniem obchodów dnia patrona parafii sta³a siê odprawiona
w ko�ciele msza �wiêta odpustowa. Celebrowa³ j¹ biskup Diecezji £owic-
kiej Andrzej Franciszek Dziuba, a okazj¹ by³a 130 rocznica konsekracji
kutnowskiego ko�cio³a. Oprawê artystyczn¹ mszy �wiêtej  przygotowali
soli�ci IX Miêdzynarodowych Mistrzowskich Warsztatów Wokalnych VIII
Letniego Festiwalu Muzycznegokoncertem muzyki sakralnej.         /A.B./

KUTNOWSKI ODPUST
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jej trasa podzielona zosta³a na dziewiêæ etapów (oko³o 30 km dziennie).
Podobnie, jak w roku poprzednim, na placu pielgrzymkowym przy Sank-
tuarium Matki Bo¿ej w G³ogowcu p¹tnicy uczestniczyli w polowej mszy
�wiêtej. Motto tegorocznej pielgrzymki stanowi³o has³o: �¯ywe diamenty
Maryi�. Wi¹¿e siê to z tym, ¿e w tym roku mija 300 lat od koronacji
papieskimi koronami Ikony Jasnogórskiej. Tematem �rekolekcji w drodze�
by³o przes³anie p³yn¹ce z Fatimy, w zwi¹zku z setn¹ rocznic¹ objawieñ
fatimskich.

PRZEZ KUTNO DO CZĘSTOCHOWY

Ksi¹dz Jacek Prusiñski � g³ówny przewodnik pielgrzymki powiedzia³ dla
naszej redakcji: �W tym roku przez powiat kutnowski przeszli�my w dzie-
siêciu grupach, po oko³o 90�100 osób w ka¿dej z nich. S³owa g³oszone
przez ksiê¿y podczas przystanków, na odpoczynek nawi¹zuj¹ do objawieñ
fatimskich. Te s³owa ostrze¿eñ i zapowiedzi Maryi powiedziane do trójki
pastuszków wcale nie straci³y na aktualno�ci. Maryja chce ratowaæ �wiat,
ale te¿ ka¿dego, konkretnego cz³owieka od z³a, �mierci wiecznej. Kto ma
byæ tym pomocnikiem Maryi w ratowaniu �wiata? Odpowied� znajdujemy
w osobach setek p¹tników zd¹¿aj¹cych na w³asnych nogach na Jasn¹ Górê,
ludzi, którzy zakochali siê w Maryi�. Ostatnim postojem p¹tników by³
teren przyparafialny w Wo�niakowie, gdzie przed dalsz¹ drog¹ posilili
siê oni obiadem.           /A.B./

W dniach 15-17 wrze�nia 2017 roku w Kutnie odbêdzie siê �wiêto Cho-
r¹gwi £ódzkiej ZHP - najwiêksze harcerskie wydarzenie w wojewódz-
twie ³ódzkim, które ¿ roku na rok przyci¹ga coraz wiêcej uczestników.
W Kutnie bêdzie ich oko³o 2000.
Chor¹giew £ódzka ZHP imienia harcmistrza Aleksandra Kamiñskiego
jest jednostk¹ podzia³u terytorialnego Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
obejmuj¹c¹ wszystkie miejsca dzia³ania harcerzy w województwie ³ódzkim.
ZHP dzieli siê na 17 chor¹gwi.
W tym roku spo³eczno�æ harcerska spotka siê w Kutnie. Uczestnicy
wezm¹ udzia³ w sze�ciu przygotowanych dla nich trasach - aktywno�ciach
dostosowanych do wieku. W�ród nich znajdziemy trasy: zuchow¹ (6-10
lat), harcersk¹ (10-13 lat), starszoharcersk¹ (13-16 lat), wêdrownicz¹
(16-21 lat), instruktorsk¹ (dla harcerskich wychowawców od 21 roku ¿ycia)
i seniorsk¹ (dla instruktorów od 55 roku ¿ycia).
Has³o tegorocznego spotkania brzmi �Harcerstwo rozkwita�. Fraza
nawi¹zuje do miejsca, w którym odbêdzie siê wydarzenie, Kutna - miasta
ró¿. Zuchy, harcerze oraz instruktorzy odkryj¹ nasze miasto i atrakcje,
które na nich czekaj¹. We wrze�niu harcerstwo rozkwitnie przygod¹, przy-
ja�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 oko³o 350 m³odych ludzi w Kutnie
i okolicach. G³ówn¹ osob¹ odpowiedzialn¹ za organizacjê wydarzenia jest
podharcmistrz Krystian Olêncki, bêd¹cy zarazem komendantem kutnow-
skich harcerzy.

ŚWIĘTO CHORĄGWI ŁÓDZKIEJ 2017

Na mocy Rozporz¹dzenia Rady Ministrów, z dnia 17 listopada 2016 r.
zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie £ódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, powsta³a �Podstrefa Kro�niewice� jako teren £ódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. W³¹czone grunty, to powierzchnia 4,3387 ha,
po³o¿one w obrêbie geodezyjnym miasta Kro�niewice, sk³adaj¹ce siê
z dzia³ek nr: 925/1, o powierzchni 0,9144 ha, 925/2, o powierzchni 0,8553 ha,
925/3,o powierzchni 0,9276 ha, 925/4, o powierzchni 0,8262 ha, 925/6,
o powierzchni 0,8152 ha. Teren ten zlokalizowany jest w po³udniowo-
wschodniej czê�ci miasta Kro�niewice, przy drodze o nawierzchni z try-
linki betonowej, ³¹cz¹cej siê z ulic¹ Kutnowsk¹. Ulica ta dochodzi do
dwupasmowej obwodnicy miasta z czterema wêz³ami komunikacyjnymi
w ci¹gu dróg krajowych nr 91 i nr 92. Teren ten uzbrojony jest w nastêpuj¹c¹
infrastrukturê: sieæ wodoci¹gow¹, sieæ kanalizacyjn¹ - sanitarn¹ i desz-
czow¹, sieæ energetyczn¹ i sieæ telekomunikacyjn¹. Droga dojazdowa do
terenu: ulica o nawierzchni z trylinki betonowej, o szeroko�ci 7 m, d³ugo�ci
332,70 m. Najbli¿sze wêz³y drogowe: Autostrada A1 - 22 km wêze³ Kutno
Wschód, Autostrada A2 - 35 km wêze³ Emilia Obwodnica, Kro�niewic
(droga krajowa nr 91 i nr 92) - 200 m. Kolej: 2 km linia kolejowa Warsza-
wa - Poznañ w Krzewiu. Najbli¿sze lotnisko miêdzynarodowe: 60 km
£ód�, 136 km Warszawa. Najbli¿sze l¹dowisko LPR: 4,6 km Kro�niewice.
Najbli¿sze miasto wojewódzkie: 60 km £ód�.
Przedmiotowy teren Podstrefy Kro�niewice w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kro�niewice, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XXXII/231/13 Rady Miejskiej w Kro�niewicach z dnia 23
maja 2013 r., og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Województwa £ódz-
kiego z dnia 10.07.2013 r., poz. 3599, przeznaczony jest pod tereny obiek-
tów produkcyjnych, sk³adów i magazynów (oznaczenie w planie �11 P�).
Podstrefa Kro�niewice jest jedn¹ z 44 podstref nale¿¹cych do £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W �Dobrodziejówce�

PODSUMOWANIE LATA
(ci¹g dalszy - strona 15)
Do Klubu nale¿y blisko 40 osób rekrutuj¹cych siê z ró¿nych �rodowisk,
profesji, zapatrywañ politycznych. W�ród Klubowiczów s¹ samorz¹dowcy
Ziemi Kutnowskiej i przedstawiciele ró¿nych w³adz, jak i ludzie biznesu,
sportu, polityki, kultury, s³u¿by zdrowia, duchowieñstwa i organizacji po-
zarz¹dowych. Odby³y siê do tej pory 42 spotkania, które wzorowane s¹
na s³ynnych XVIII-wiecznych Obiadach Czwartkowych u Króla Stani-
s³awa Augusta Poniatowskiego - ówczesnego mecenasa kultury i sztuki.
Cz³onkowie Klubu Wiedzy Uniwersalnej �Dobrodziejówka� to mi³o�nicy
historii naszej Ma³ej Ojczyzny. Z wielkim pietyzmem podchodz¹ do za-
gadnieñ uniwersalnych regionu. Na spotkania zapraszani s¹ szefowie
wa¿nych placówek upowszechniania kultury oraz stowarzyszeñ i organi-
zacji. Przybli¿aj¹ bli¿ej dzieje Ziemi Kutnowskiej, a zw³aszcza jej stolicy
- grodu nad Ochni¹. Miêdzy innymi by³y tematy rocznicowe: powstañ
u nas - listopadowego, styczniowego, warszawskiego, I i II wojny �wiatowej
ze szczególnym uwzglêdnieniem Bitwy pod Kutnem. Du¿y wk³ad w spo-
tkania KWU �Dobrodziejówka� wnios³o Stowarzyszenie Historyczne
�Pu³k 37 Kutno� oraz Kapela Biesiadna �Okowita� z O�rodka Kultury
Gminy Kutno w Leszczynku. Mocnym prze¿yciem dla cz³onków Klubu
jest podniesienie ich statusu do rangi Honorowej poprzez pasowanie
zabytkow¹ 150-letni¹ szabl¹.

Dokonuje tego Mistrz Ceremonii ks. Jan Dobrodziej (na zdjêciu znani
dzia³acze spo³eczni - Teresa Jankowska oraz Miros³aw Borowicz). Ostatnie
spotkanie mia³o charakter rekreacyjno-relaksowy. Wspominano ciekawsze
miejsca, gdzie klubowicze spêdzali urlopy. Towarzyszy³a temu atmosfera
smacznego grilla i muzyka z piosenkami wirtuoza Andrzeja Rosiewicza.
Swoje wiersze o tematyce letniej recytowa³a Marlena Kluk.

W tym rodzinnym i integracyjnym spotkaniu wzi¹³ udzia³ wójt Gminy
Kutno Jerzy Bry³a, który z wielkim uczuciem mówi³ o 600 letnim platanie
�G³ogos³aw� w G³ogowcu (najstarszy w Europie). Refleksjami z letniego
wypoczynku podzielili siê: Barbara D�winacka - mówi³a o Malcie; Teresa
Jankowska - o Pomorzu; Ryszard Olesiñski - o regatach w Szczecinie;
Zofia Tomaszewska - o woja¿ach ogólnopolskich.            /J.P./

DOŻYNKI W STRZELCACH

W programie uroczysto�ci nie zabrak³o wyst¹pienia gospodarza gminy i zapro-
szonych go�ci, którzy dziêkowali rolnikom za ich trud w³o¿ony w pracê na
roli. Organizatorzy do¿ynek zadbali o ciekawy program artystyczny, w którym
zaprezentowali siê: zespó³ �Zanoza� i �Thrill� oraz grupy disco-polo �Cosmo�
i �Pudzian Band�. Dodatkowymi atrakcjami strzeleckiego �wiêta by³y regio-
nalne smako³yki przygotowane przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Rejmontowie
i Niedrzewiu Pierwszym oraz Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich w Much-
nowie. Swoje oferty przedstawili: £ódzki O�rodek Doradztwa Rolniczego
z siedzib¹ w Bratoszewicach o/Kutno, Firma Kosmetyczna �Avon� w Kutnie,
Powiatowe Ko³o Pszczelarzy w Kutnie, Centrum Kszta³cenia Edukator w Kutnie,
Sekcja Artystyczna Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej reprezentowana
przez Urszulê Jêdrzejczyk i El¿bietê Sarneck¹. Najm³odsi mogli korzystaæ
z wielu atrakcji. Na smakoszy czeka³a wspania³a grochówka, a ca³o�æ imprezy
zakoñczy³a dyskoteka z DJ. Mieszkañcy gminy Strzelce po raz kolejny udo-
wodnili, ¿e potrafi¹ siê wspaniale zorganizowaæ, ¿e s¹ bardzo go�cinni, ¿e
potrafi¹ równie ciê¿ko pracowaæ, jak i rado�nie siê bawiæ.

Do¿ynki to piêkne, rolnicze �wiêto wpisane w tradycjê naszego regionu, która
jest wiecznie ¿ywa i miejmy nadziejê, ¿e d³ugo jeszcze bêdzie pielêgnowana.
Zgodnie z miejscowym zwyczajem obchody �wiêta Plonów STRZELCE 2017
rozpoczê³a uroczysta msza �wiêta w intencji rolników w ko�ciele �wiêtej Trójcy
w Strzelcach, podczas której ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek, wspólnie z ksiêdzem
Piotrem Piekarskim, po�wiêci³ chleb do¿ynkowy i piêkne wieñce przygotowane
przez poszczególne so³ectwa. Dalsza czê�æ uroczysto�ci odby³a siê na placu
Gminnej Spó³dzielni w Strzelcach. W barwnym korowodzie do¿ynkowym
uczestniczyli starostowie do¿ynek, w³adze gminne, delegacje poszczególnych
so³ectw oraz prowadz¹ce czê�æ obrzêdow¹ zespo³y �piewacze �Strzelce� i �Klo-
nowianki�. Zaszczytna rola starostów Do¿ynek Gminnych przypad³a w udziale
Annie Czajka z Siemianowa i Mariuszowi Wróblewskiemu z D³ugo³êki, którzy
przekazali chleb z tegorocznego ziarna wójtowi gminy Tadeuszowi Kaczmarkowi.




