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GRAND PRIX DLA KUTNA

Miasto Kutno zosta³o uhonorowane nagrod¹ Grand Prix w konkursie
Kryszta³y PR-u 2017 w kategorii Najlepsza promocja projektów unijnych
za przedsiêwziêcie promocyjne �Kutno-miasto ró¿�.        (c.d. - strona 3)

JUBILEUSZ REGIONALISTÓW

Jubileusz 45-lecia �wiêtowa³o 30 wrze�nia TowarzystwoPrzyjació³ Ziemi
Kutnowskiej.           (ci¹g dalszy - strona 5)

AGRO SHOW 2017

Fotoreporta¿ - czytaj strona 7 i 9

MEDALOWA DRUŻYNA!

MEDALOWA DRUŻYNA!

Tego nie by³o od 2006 roku! Pi³karska Polska � w przy-
sz³orocznym finale Mistrzostw �wiata w Rosji! Bilans
prawie imponuj¹cy: 10 meczy, 8 wygranych, 1 remis,
1 � pora¿ka (0:4 z Dani¹). Prawie pó³tora miliona ludzi
chcia³o siê dostaæ na ostatni mecz na niezdobytym
Narodowym. Ogl¹da³o go � 57.538 widzów (!)  Ocenia-
j¹c grê: polski napad �na pi¹tkê�, obrona na trzy
(z minusem). Gdy poprawi¹ grê �z ty³u� to mo¿e byæ
jeszcze lepiej! Spe³ni³o siê marzenie trenera Kazimierza
Górskiego �lepsi o bramkê�(18:9). Lewandowski � póki
co � króluje na li�cie najlepszych strzelców! Teraz loso-
wanie grupowe (i to z pierwszej grupy). Nie ukrywam,
¿e dru¿yna Nawa³ki z Lewandowskim na czele z meda-
lowymi szansami. POLSKA - BIA£O-CZERWONI!

POLSKA DALEJ!
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Spotkanie samorz¹dowców grodu nad Ochni¹ oraz w³adz miasta roz-
poczê³o siê od mi³ej uroczysto�ci.  Komendantka Chor¹gwi £ódzkiej
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego podziêkowa³a serdecznie w imieniu
ponad dwutysiêcznej grupy zuchów i druhów za trzydniowy pobyt
w naszym mie�cie i �wietn¹ organizacjê, ¿yczliwo�æ i sympatiê na
ka¿dym kroku. To by³ najlepszy do tej pory Zlot ZHP Regionu £ódz-
kiego � doda³a.

XLV SESJA

Prezydent otrzyma³ � dla Mieszkañców Miasta Kutna � pami¹tkowy
�Kamyk�. Nastêpnie prezydent Zbigniew Burzyñski omówi³ wyko-
nanie bud¿etu Miasta za I pó³rocze 2017 roku. Wykonanie dochodów
wynios³o, na plan po zmianach 186.710.794,17 z³, 91.300.589,11 z³
(tj. 48,9%).Do bud¿etu wprowadzono liczne zadania, na które pozy-
skano dofinansowanie ze �rodków UE jak i innych podmiotów. Przy-
chody na plan 20.033.104,00 z³ zrealizowano w 48,7%, a rozchody na
plan 10.574.652,00 w 44,8%. Na Sesji podjêto 21 uchwa³ w ró¿nych
sprawach, usprawniaj¹cych dobre funkcjonowanie Miasta oraz
pomoc dla innych zewnêtrznych aglomeracji. Udzielono pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu w wy-
soko�ci 30 tysiêcy z³otych (brutto) z przeznaczeniem na usuwanie
skutków nawa³nicy. Gmina Kutno otrzyma³a 70 tysiêcy z³otych na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-ga�niczego dla OSP
we Wroczynach. Powo³ano dora�n¹ Komisjê Rady Miasta do Wyró¿-
nieñ Honorowych i Nagród Miasta Kutna. Przewodnicz¹cym tej
piêcioosobowej Komisji zosta³ radny Pawe³ Markiewicz.          /J.P./

GRAND PRIX DLA KUTNA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W kategorii Najlepsza kreatywna kampania promocyjna wyró¿niona
zosta³a tak¿e tegoroczna kampania promocyjna �wiêta Ró¿y przeprowa-
dzona przez Kutnowski Dom Kultury. Wrêczenie nagród mia³o miejsce
28 wrze�nia br. podczas gali Kryszta³ów PR-u, organizowanej przez Agencjê
Public Relations Grupa PRC oraz Miasto Kraków. Kryszta³y PR-u to ogól-
nopolski konkurs, w którym nagradzane s¹ najlepsze kampanie i dzia³ania
promocyjne w jednostkach samorz¹du terytorialnego, administracji pañ-
stwowej oraz spó³kach komunalnych. Uzasadnienie przyznania Nagrody
Grand Prix dla Urzêdu Miasta Kutna za projekt �Kutno-miasto ró¿�.
� Miasto Kutno s³ynie z przepiêknych ró¿. To sta³o siê motywem przewod-
nim miasta, które od lat jest organizatorem najpiêkniejszych wystaw tych
kwiatów oraz jednym z najwa¿niejszych o�rodków ró¿anych w Polsce.
Podtrzymuj¹c tê tradycjê powsta³a kampania wspó³finansowana ze �rodków
unijnych, maj¹ca na celu inwestycjê w markê �Kutno � miasto ró¿� przy-
jêt¹ w Strategii. Efektem realizowanych dzia³añ promocyjnych, ognisku-
j¹cych wokó³ ró¿ i ró¿anych tradycji, jest stworzenie spójnej koncepcji
i umocnienie wizerunku Kutna � miejsca bogatego histori¹ i piêknem ró¿.
� mówi³a dr Anna Adamus-Matuszyñska, cz³onkini Jury Kryszta³ów PR-u,
ekspert z zakresu public relations, zarz¹dzania i komunikowania.
W tym roku na konkurs przes³anych zosta³o niemal 200 zg³oszeñ. Jak
podkre�la³ przedstawiciel jury Sebastian Chacho³ek, prezes Zarz¹du Grupy
PRC, komentator i ekspert z zakresu PR w tym roku da³o siê odczuæ
niezwykle wysoki poziom nades³anych prac, które z edycji na edycjê staj¹
siê coraz lepsze. Do�wiadczenie zdobywane przez samorz¹dy, ich kreatyw-
no�æ w podej�ciu do podejmowanych tematów i coraz wiêksza dba³o�æ
o ca³okszta³t wykonania sprawiaj¹, ¿e obrady jury s¹ coraz trudniejsze -
doda³ prezes. Nagrody i wyró¿nienia przyznawane s¹ w sze�ciu kategoriach:
wizerunek w mediach spo³eczno�ciowych, film promocyjny, promocja pro-
jektów unijnych, kreatywna kampania promocyjna, gazeta miejska/biuletyn,
kampania promocyjno-informacyjna spó³ki samorz¹dowej.

Tablicê umieszczono w 2009 roku na murze kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
przy ulicy £êczyckiej. Zebranych powita³ dr Micha³ Adamski, natomiast o wydarze-
niach sprzed 78 lat mówi³ Kazimierz �wircz z Muzeum Regionalnego. W nocy z 26 na
27 wrze�nia 1939 roku, tu¿ przed kapitulacj¹ Warszawy, grupa oficerów z genera³em
Micha³em Karaszewiczem-Tokarzewskim zawi¹za³a konspiracyjn¹ organizacjê S³u¿ba
Zwyciêstwu Polski. Tak powsta³ zal¹¿ek Polskiego Pañstwa Podziemnego, które by³o
ewenementem w skali okupowanej Europy. Kierowane ono by³o przez w³adze RP na
uchod�stwie, prezydenta, rz¹d i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawiciel-
stwa. Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ Polskiego Pañstwa Podziemnego by³o zorga-
nizowanie tajnego nauczania, g³ównie akademickiego. Pañstwo to mia³o w³asne si³y
zbrojne. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Polski, przywódcy Pañstwa Pod-
ziemnego zostali aresztowani przez NKWD. Trzech spo�ród skazanych w procesie
zmar³o w sowieckich wiêzieniach; jednym z nich by³ Stanis³aw Jasiukowicz � cz³onek
Rady Ministrów na Kraj, ze Stronnictwa Narodowego. By³ w³a�cicielem maj¹tku
w Chodowie (powiat kutnowski). W latach 1945�1955 w ramach represji komuni-
stycznego Urzêdu Bezpieczeñstwa aresztowano oko³o 40 tys. polskich patriotów,
w tym ¿o³nierzy AK. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 11 wrze�nia 1998 roku,
ustanowi³ dzieñ 27 wrze�nia Dniem Polskiego Pañstwa Podziemnego.           /A.B./

PAŃSTWO PODZIEMNE

Znakomicie zaprezentowa³ siê dr Maciej Misztal � kardiolog z Kutna,
zdobywaj¹c w trakcie Igrzysk ³¹cznie siedem medali. Z³ote medale wywal-
czy³ on w kolarstwie górskim MTB oraz w swojej koronnej konkurencji �
triathlonie. Kolejne z³ote kr¹¿ki kardiologowi z Kutna  zapewni³ udzia³
w biegu na 1500 i 5000m oraz cross country. Oprócz powy¿szych sukcesów
sympatyczny doktor z Kutna mo¿e pochwaliæ siê dwukrotnym miejscem
na podium wywalczonym w je�dzie indywidualnej na czas oraz w kolar-
stwie szosowym, w których to konkurencjach zdoby³ dwa srebrne medale.
Istotny jest fakt, i¿ w kolarstwie szosowym zawodnicy �cigali siê z pomi-
niêciem kategorii wiekowych, co dodatkowo podnosi rangê osi¹gniêtego
w tej konkurencji wyniku. W Igrzyskach, podobnie jak w latach poprzednich,
uczestniczy³ tak¿e dr Jerzy Go³¹b, który równie¿ mo¿e pochwaliæ siê
znacznymi osi¹gniêciami. Lekarz wywalczy³ srebrny medal w kolarstwie gór-
skim � MTB oraz dwa medale w konkurencjach lekkoatletycznych. Oprócz
wysokiego miejsca w kolarstwie górskim Jerzy Go³¹b zdoby³ srebrny
medal w rzucie dyskiem i stan¹³ na podium - zdobywaj¹c br¹zowy medal
w konkurencji pchniêcia kul¹. Uzyska³ tak¿e bardzo dobry, daj¹cy mu
czwart¹ lokatê, wynik w je�dzie indywidualnej na czas. Kutnowskim
lekarzom, którzy tak �wietnie wypadli w stolicy polskich Tatr, serdecznie
gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów w nastêpnych zawodach. To
siê dopiero nazywa promocja Ziemi Kutnowskiej!            /J.P./

SUKCES KUTNOWSKICH LEKARZY
W Zakopanem odby³y siê jubileuszowe XV Letnie Igrzyska Lekarskie,
w których uczestniczy³o  ponad sze�ciuset medyków z ca³ego kraju. Rywa-
lizacj¹ objêtych zosta³o 16 dyscyplin sportowych, a zawodnicy startowali
w czterech kategoriach wiekowych. Patronat nad imprez¹ sprawowa³a
Naczelna Izba Lekarska, Gazeta Lekarska i Polski Komitet Olimpijski.
W zawodach po raz kolejny uczestniczyli lekarze z Kutna, znani nam ju¿
z sukcesów kolarskich odniesionych w poprzedniej edycji imprezy.
W tym roku by³o trochê inaczej. Oprócz wysokich not w konkurencjach
rowerowych nasi lekarze stanêli na podium tak¿e w innych dyscyplinach.

W samo po³udnie, w �rodê 27 wrze�nia , delegacje samorz¹dowców miasta i powiatu,
Muzeum Regionalnego i Szko³y Podstawowej nr 5 z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod
pami¹tkow¹ tablic¹ po�wiêcon¹ powstaniu Polskiego Pañstwa Podziemnego.
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Zasady udzia³u w akcji sadzenia krzewów ró¿ organizowanej przez
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej w ramach realizacji
zadania publicznego  pt. �SADZIMY RÓ¯E MA£E I DU¯E� dofi-
nansowanego ze �rodków Prezydenta Miasta Kutno.
1. Akcja jest adresowana do Kutnian zamieszka³ych w blokach, osób
indywidualnych lub zespo³ów mieszkañców, np. grup mieszkañców
chc¹cych zadbaæ o wygl¹d terenów zieleni w mie�cie, celem dokonania
nasadzeñ w ogródkach przyblokowych.
2. Nasadzenia krzewów ró¿ powinny byæ wykonane w wyekspono-
wanych miejscach publicznych, tzn. dobrze widocznych dla u¿ytkow-
ników ulic, terenów osiedlowych itp.
3. O lokalizacji nasadzeñ przyblokowych decyduje uczestnik projektu
pobieraj¹cy sadzonki od organizatora.
4. Sadzonki krzewów ró¿ przekazuje bezp³atnie organizator projektu,
a uczestnik projektu zobowi¹zuje siê osobi�cie pielêgnowaæ krzewy ró¿.
5. Narzêdzia do wykonania nasadzeñ zabezpiecza uczestnik projektu
we w³asnym zakresie.
6. Ilo�æ sadzonek ró¿  przekazywanych uczestnikowi projektu jest
limitowana (jedna osoba  max. 10 sztuk).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokonanych
nasadzeñ i monitorowania ich pielêgnacji przez uczestnika projektu.
8. Uczestnik projektu poprzez pobranie sadzonek ró¿ zobowi¹zuje siê
do wskazania  miejsca nasadzenia oraz  podania w³asnych danych
osobowych (imiê nazwisko, adres i telefon), które bêd¹ przetwarzane
przez organizatora do celów prowadzonego projektu oraz zobowi¹zuje
siê do udzia³u w 2018 roku w ewentualnym konkursie na najlepiej
utrzymany mini ogródek ró¿any oraz do wykorzystania jego danych
osobowych i wizerunku w ramach promocji i dokumentacji projektu.
9. Uczestnik projektu przy�le fotografiê posadzonych krzewów ró¿
na adres email: konkurs@tpzk.eu.
Uwaga! Nasadzenia krzewów ró¿ nie mog¹ kolidowaæ z uzbrojeniem
terenu i powinny uwzglêdniaæ ewentualne, planowane w danym miej-
scu ,inwestycje.

Organizator - Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej

SADZIMY RÓŻE

Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu wójt Doroty D¹browskiej program ten jest
w pe³ni realizowany w tej  gminie od 2015 roku, co przyczyni³o siê do tego, ¿e
pomoc dotar³a ju¿ do 645 mieszkañców Gminy D¹browice. Panie z Klubu Kobiet
Aktywnych charytatywnie wyda³y prawie 43 tysi¹ce ton ¿ywno�ci, co stanowi
³¹cznie 6050 paczek. Oprócz paczek ¿ywno�ciowych mieszkañcy otrzymywali
tak¿e warzywa, owoce oraz odzie¿. Wójt Dorota D¹browska zosta³a wskazana
jako drugi wójt z województwa ³ódzkiego, który podpisa³ bezpo�rednio umowê
z Bankiem ¯ywno�ci. Pierwszym by³ wójt Gminy Rusiec Dariusz Wo�niak,
który zrobi³ to w 2004 roku. Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e na zaproszenie
Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wójt Gminy Dorota D¹browska
wraz z kierownikiem GOPS Katarzyn¹ Banasiak uczestniczy³a w spotkaniu
po�wiêconym omówieniu problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem Programu
Operacyjnego Pomocy ¯ywno�ciowej na lata 2014-2020. Spotkanie odby³o
siê 23 listopada 2015 roku w Warszawie, w którym uczestniczy³o oko³o 20 osób
z ca³ej Polski. Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina D¹browice
bêdzie realizowa³a Program Operacyjny Pomoc ¯ywno�ciowa 2014-2020. Od
lipca 2017 roku w Gminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej odbywa siê kwalifi-
kowanie osób. Kwoty kryterium dochodowego na Podprogram 2017 wynosz¹:
1268 z³ dla osoby samotnie gospodaruj¹cej i 1028 z³ dla osoby w rodzinie.

SPOTKANIE W CENTRUM DIALOGU
26 wrze�nia na zaproszenie Wojciecha Jarosa, prezesa Banku ¯ywno�ci im
Marka Edelmana w £odzi, wójt Gminy D¹browice Dorota D¹browska wraz
z kierownikiem Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej Katarzyn¹ Banasiak
i radn¹ Gminy D¹browice Wies³aw¹ Kwiatkowsk¹ uczestniczy³a w spotkaniu,
które dotyczy³o realizacji Programu Operacyjnego Pomoc ̄ ywno�ci 2014-2020.

WIEŚCI GMINNE
Konkurs fotograficzny
Powiat kutnowski rozstrzygn¹³
konkurs na pocztówkê. W kategorii
KRAJOBRAZ zwyciê¿y³ Pawe³
Pisarski �Zachód s³oñca w Mnichu�.
W kategorii  AKTYWNE FORMY
SPÊDZANIA CZASU/TURYSTY-
KA/SPORT W POWIECIE KUT-
NOWSKIM I miejsce zdoby³ Damian
Jêdrzejczak �Szwedzi w Oporowie�.
Za ZABYTKI I CIEKAWE MIEJ-
SCA wygra³a Ma³gorzata Pietru-
siak �Ulica Królewska w Kutnie�.

Czy wiecie ¿e�
A¿ 361 tysiêcy kilometrów prze-
je¿d¿aj¹ autobusy MPK Sp. z o.o.
w Kutnie. Z tego 75 tysiêcy kilo-
metrów z tytu³u dowozu dzieci do
szkó³! Du¿o to czy ma³o!? Wystarczy
porównaæ, ¿e jest to w linii prostej,
a¿ dziewiêciokrotna d³ugo�æ�
równika (40 tysiêcy km). Czy nie
mo¿na by³oby zast¹piæ chocia¿
w czê�ci du¿ych autobusów � mi-
nibusami (kosztowa³yby o po³owê
taniej).

humanistycznych w zakresie pedagogiki, dysertacjê doktorsk¹ obroni³ na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Jest
cz³onkiem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Towarzy-
stwa Naukowego P³ockiego. Prowadzi o¿ywion¹ dzia³alno�æ naukow¹. Jest
autorem 60 publikacji, w których przedstawia ró¿norodne aspekty kultury
muzycznej i edukacji artystycznej. Publikacje zamieszcza w cenionych pismach
naukowych, by³ m.in. redaktorem naczelnym �Rocznika Gostyniñskiego � regio-
nalnego pisma naukowego�. W latach 2004-2010 by³ ekspertem Ministerstwa
Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa
artystycznego. Posiada du¿e do�wiadczenie artystyczne. Jako akompaniator
wspó³pracowa³ z cenionymi artystami i zespo³ami, towarzyszy³ m.in.: Joannie
Rawik, Halinie Fr¹ckowiak, Jackowi Wójcickiemu, Wojciechowi Siemionowi,
Jerzemu Zelnikowi, Andrzejowi Niemirowiczowi, Annie Jeremus-Lewandowskiej,
Gra¿ynie Fliciñskiej-Panfil, Wies³awowi Bednarkowi, Agnieszce Miko³ajczyk,
Annie Lubañskiej, Krzysztofowi Marciniakowi, Andrzejowi Kalininowi. By³
akompaniatorem podczas Mistrzowskich Kursów Wokalnych profesor Teresy
¯ylis-Gary. By³ korepetytorem i akompaniatorem w Teatrze Wielkim w £odzi,
odby³ tak¿e sta¿ zawodowy w Niemczech. Koncertowa³ jako solista i akompa-
niator w wielu krajach europejskich, m.in.: Niemczech, Holandii, Austrii, Szwe-
cji, Szwajcarii, Francji, Norwegii, Czechach, S³owacji, Serbii, Ukrainie, Chorwacji
i Hiszpanii. Dokona³ kilku nagrañ muzycznych towarzysz¹c w charakterze
akompaniatora solistom i chórom. W dowód uznania za szczególne osi¹gniêcia
w zakresie upowszechniania kultury otrzyma³ kilkana�cie nagród i wyró¿nieñ,
m.in.: dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, prezydenta miasta
Kutna, prezydenta miasta P³ocka.

NAGRODA STAROSTY
Doktor Jaros³aw Domaga³a, na wniosek
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnow-
skiej, zosta³ laureatem nagrody Starosty
Kutnowskiego w uznaniu ca³okszta³tu
jego dzia³alno�ci w dziedzinie twórczo�ci
artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. Zarz¹d Powiatu w Kutnie podj¹³
stosown¹ uchwa³ê pod koniec wrze�nia
przyznaj¹c Domagale nagrodê w kwocie
4 tysi¹ce z³otych. Jaros³aw Domaga³a
jest dyrektorem Szko³y Muzycznej
I stopnia w G¹binie. Absolwent Akademii
Muzycznej w £odzi w klasie fortepianu.
Posiada stopieñ naukowy doktora nauk
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)
11 listopada 2017 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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

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

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Pomimo deszczowej pogody uczniowie spêdzili mi³o czas �piewaj¹c jesienne
piosenki przy akompaniamencie gitary oraz uczestnicz¹c w konkursach,
grach i zabawach. Pogoda uniemo¿liwi³a rozpalenie ogniska, ale tradycji
sta³o siê zado�æ i gor¹ca kie³baska smakowa³a wy�mienicie. W trakcie
jesiennego spotkania panowa³a mi³a atmosfera i dopisywa³y dobre humory.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ anonimowemu sponsorowi za pokrycie
kosztów przejazdu autokaru, zakup jab³ek i s³odyczy oraz Stowarzyszeniu
za udostêpnienie sali.  Dorota Byczkowska

INTEGRACYJNA IMPREZA
Uczniowie ,,Wspólnoty klas ¿ycia� ze Specjalnego O�rodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 im. M. Konopnickiej w Kutnie corocznym zwy-
czajem uczestniczyli w �Powitaniu Jesieni�, któr¹ w tym roku 25 wrze�nia
przywitali na terenie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowania w Trze�-
wo�ci Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium w G³ogowcu.

Po raz drugi, 29 wrze�nia, Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie zaprosi³a
uczniów, za po�rednictwem bibliotek szkolnych, do obchodów Dnia
G³o�nego Czytania przy fontannie. Uczniowie naszej szko³y wraz z na-
uczycielami chêtnie skorzystali z zaproszenia do czytania w plenerze.
S³oneczna, ciep³a, pi¹tkowa pogoda sprzyja³a spacerom z ksi¹¿k¹.
Niektórzy wybrali siê pod fontannê na plac Pi³sudskiego, inni czytali na
tle fontanny w parku ko³o szko³y, jeszcze inne klasy czyta³y w�ród ró¿.

CZYTAMY PRZY FONTANNIE

Klasa III gimnazjum odda³a siê lekturze nieopodal kutnowskiego Aqu-
aparku, wszak to te¿ miejsce zwi¹zane z wod¹. Wêdrówkom z ksi¹¿k¹
przy�wieca³ cel popularyzacji czytania, promocji ksi¹¿ek i bibliotek, ale
nauczyciele realizowali tak¿e cele edukacyjne. M³odsi uczniowie czytali
lektury i w³asne ulubione ksi¹¿ki, gimnazjali�ci, poza lekturami, próbo-
wali czytaæ ksi¹¿ki napisane po angielsku i po niemiecku. Starsi czytali
tak¿e fragmenty Pisma �wiêtego. Najm³odsi z klas I-III zabrali ze sob¹
kolorowy transparent popularyzuj¹cy czytanie, a gimnazjalistka promowa³a
has³o na swojej torbie: DINOZAURY NIE CZYTA£Y I WYGINÊ£Y!
PRZYPADEK?

Decyzj¹ jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma
Asza w sk³adzie: Jacek Dehnel, Darek Foks (przewodnicz¹cy) i Jaros³aw
Klejnocki laureatami zostali: I nagroda w wysoko�ci 4 tysiêcy z³otych -
Iwona Partyka za opowiadanie Lekcje u Madame Fleur (god³o: Kamieñ),
II nagroda w wysoko�ci 3 tysiêcy z³otych - Jan Henzel za opowiadanie
Pani Rekina czeka w H. (god³o: ATLANTIS), III nagroda w wysoko�ci
2 tysiêcy z³otych - Stanis³aw Butowski za opowiadanie Srebrny w¹¿
(god³o: Leonard Trój³ódzki), wyró¿nienie w wysoko�ci 1 tysi¹ca z³otych
- Kuba Kapral za opowiadanie 0:07:54 (god³o: James B³ond).

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W sobotê, 30 wrze�nia, w Kutnowskim Domu Kultury zaproszeni go�cie,
cz³onkowie Towarzystwa i przyjaciele z zainteresowaniem wys³uchali
wyst¹pienia prezesa TPZK Bo¿eny Gajewskiej. Stwierdzi³a ona m.in.: �Re-
gionali�ci Ziemi Kutnowskiej w swoich wszelkich dzia³aniach zawsze byli
i s¹ �wiadomi faktu propagowania najwarto�ciowszych dokonañ przodków
oraz dziedzictwa materialnego, intelektualnego i kulturalnego przez nich
wytworzonego. Dlatego dzia³ania TPZK w ci¹gu minionego czasu w sposób
szczególny ukierunkowane by³y na ci¹g³e pobudzanie �wiadomo�ci miesz-
kañców Ziemi Kutnowskiej do konieczno�ci ochrony i popularyzacji lokal-
nego dorobku i dziedzictwa. Nasza 45-letnia dzia³alno�æ to nasz wyraz
troski i aktywnej dzia³alno�ci na rzecz zarówno tej ma³ej ojczyzny, jak
i tej du¿ej ojczyzny. Nasze stowarzyszenie regionalne powsta³o w 1972 roku
i nieprzerwanie dzia³a do dzi�. Regionalizm oznacza wszelkie dzia³ania
maj¹ce na celu jak najlepsze poznanie w³a�nie tej Ma³ej Ojczyzny po to,
by jej najpe³niej s³u¿yæ, spowodowaæ by dynamicznie siê rozwija³a, piêk-
nia³a i stawa³a siê nasz¹ dum¹. Wykorzystujemy wiele pomys³ów na
lokaln¹ aktywno�æ, wspó³dzia³aj¹c z samorz¹dem lokalnym, instytucjami,
placówkami o�wiatowymi, organizacjami pozarz¹dowymi, zachêcamy
mieszkañców do po�wiêcenia wolnego czasu na wspólne dzia³ania na rzecz
�Ma³ej Ojczyzny�. Jubileusz 45-lecia dzia³alno�ci TPZK to nasze wspólne
�wiêto i to jest ten w³a�nie czas, by wam wszystkim podziêkowaæ za to, ¿e
przez tyle lat jeste�cie z nami�.

JUBILEUSZ REGIONALISTÓW

Jubileuszowa uroczysto�æ nie oby³a siê od odznaczeñ. Srebrny medal
�Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis� otrzyma³ Tadeusz Kacalak rze�biarz,
natomiast Odznaki Honorowe �Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej�: Bo¿ena
Gajewska - prezes TPZK, Józef Stañczyk - rze�biarz i �p. Jerzy £ompie�
regionalista (odznakê odebra³a ¿ona zmar³ego). Wrêcza³a je Ewa Wytr¹¿ek,
zastêpca dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególnie mi³ym momentem
uroczystego spotkania by³o nadanie godno�ci Honorowego Cz³onka TPZK
dla Lechos³awa Kubiaka, jednego z za³o¿ycieli tego stowarzyszenia. Sto-
sowny dokument wrêczyli cz³onkowie Zarz¹du stowarzyszenia: Bo¿ena
Gajewska, Karol Koszada i El¿bieta �wi¹tkowska. Od 2007 roku przy-
znawana jest Honorowa Nagroda AMICUS Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej. To wyró¿nienie w tym roku otrzymali: Jaros³aw Domaga³a
oraz Autoryzowany Serwis Samochodowy J.R.J. Zachorscy. Oklaskami
przyjêto wrêczenie Honorowej Nagrody �Z³ota Odznaka TPZK� dla Danuty
Ujazdowskiej, Karola Puchalskiego i Miros³awa Simiñskiego.

Wielu regionalistom wrêczono Listy Gratulacyjne. Z zaciekawieniem przy-
jêto promocjê wydawnictwa albumowego �Kutno � miejsca i ludzie. Obrazy
zachowane w pamiêci mieszkañców� wspó³finansowanego przez prezy-
denta miasta. Zdjêcia zawarte w wydawnictwie pochodz¹ od mieszkañców
Kutna, przedstawiaj¹ miejsca i sceny  wa¿ne dla ca³ej spo³eczno�ci, ale
te¿ dla ich darczyñców. Osi¹gniêcia cz³onków TPZK doceniali w swych
wyst¹pieniach zaproszeni go�cie. By³y gratulacje i okoliczno�ciowe upo-
minki, m.in.: 4 tysi¹ce z³otych przyznanych Towarzystwu przez Sejmik
Wojewódzki w £odzi, o czym poinformowa³ Robert Bary³a � radny
Sejmiku. Koñcowym akcentem jubileuszowego spotkania by³ wystêp
Kameralnego Zespo³u Wokalnego �Cantabile� pod dyrekcj¹ Joanny Do-
maga³y, dzia³aj¹cego przy Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.
Do wszystkich ¿yczeñ z racji jubileuszu 45-lecia Stowarzyszenia przy³¹cza
siê równie¿ nasza Redakcja.           /A.B./

W czwartek 22 wrze�nia, (w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki)
w czytelni Biblioteki odby³o siê spotkanie autorskie ze S³awomirem
Koprem zorganizowane przez Filiê nr 4. S³awomir Koper to historyk,
a swój zawód traktuje jak misjê popularyzowania tej dziedziny wiedzy.
Przedstawia historiê g³ównie poprzez fakty ma³o znane, zapomniane lub
pomijane w �oficjalnych� monografiach. W gawêdziarskim stylu opo-
wiada o ¿yciu codziennym: zwyczajach, strojach, jedzeniu, spêdzaniu
czasu, czêsto stosuje anegdoty i ró¿nego rodzaju ciekawostki. To historia
z ludzk¹ twarz¹ i pokazanie wielkich ludzi poprzez ich ¿ycie osobiste
czyni ich autentycznymi i wzbudza zainteresowanie czytelnika. Autor
S³awomir Koper stwierdzi³, ¿e nie zajmuje siê histori¹ wspó³czesn¹, gdy¿
ta - dla niego - skoñczy³a siê na roku 1989 (reszta to polityka i dzienni-
karski warsztat).

SPOTKANIE AUTORSKIE

X FESTIWAL SZALOMA ASZA OTWARTY!

Ju¿ po raz dziesi¹ty, w dniach 5-8 pa�dziernika, odby³ siê Kutnie festiwal
po�wiêcony najwiêkszemu arty�cie tworz¹cym w jêzyku jidysz, który urodzi³
siê w Kutnie - Szalomowi Aszowi. Uroczyste otwarcie mia³o miejsce w Cen-
trum Teatru, Muzyki i Tañca. W�ród go�ci by³ m. in. prawnuk samego Szaloma
Asza - David Mazover, by³ tak¿e  profesor Daniel Kalinowski, który od wielu
lat jest nieocenionym wsparciem naukowym festiwalu oraz prezydent miasta
Kutna Zbigniew Burzyñski. Wy�wietlono film o niedosz³ym laureacie Nagrody
Nobla. Nastêpnie na scenie pojawi³a siê m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej Nr 1
w Gostyninie, która przedstawi³a spektakl pt. �Inni z Floriañskiej�.

W repertuarze najpiêkniejsze piosenki twórców z doby romantyzmu jak i XX
wieku: S. Moniuszki, F. Chopina, S. Niewiadomskiego, F. Szopskiego
w wykonaniu: Agnieszki Olszewskiej - sopranJakuba Gajdeckiego - for-
tepian. Koncert zostanie wykonany przy akompaniamencie epokowego
fortepianu, na którym koncertowa³ wybitny kompozytor Franciszek Liszt.

Na powitanie Go�ci dla ka¿dego lampka wina.
W tym dniu Go�cie bêd¹ mogli skosztowaæ jesiennego, grzybowo-�liw-
kowego menu, m.in.: policzki z sandacza na musie z ogórka podane
z grzank¹ zio³ow¹ w sosie morelowo-pomidorowym; ma³¿e �w. Jakuba
zapiekane z czosnkiem podane z musem z zielonych warzyw oraz grzank¹;
stek z polêdwicy wo³owej na puree truflowym podany ze sterowanymi
grzybkami, boczkiem i sosem pieprzowym; filet z sandacza pieczony
z szalotk¹, podany z grzybami pieczonymi ziemniakami i pesto pie-
truszkowym. Dla os³ody: �liwki duszone w winie zapiekane z zabaglione
i kruszonk¹ ma�lan¹, sma¿one lody.

Zapraszamy 21 października o  godz. 17:00.
Rezerwacji mo¿na dokonaæ zakupuj¹c bilet w hotelowej recepcji 25 z³/os.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Hotel *** Dwór Sójki zaprasza na
IV koncert z cyklu operowego „Muzyczne Podróże”

Wieczór Polskiej Pieśni i Piosenki
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... ten zapewne nie wie, ¿e Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnow-
skiej najprawdopodobniej mia³o swojego regionalnego poprzednika�
Wiadomo tyle, ¿e z inicjatyw¹ takiego Stowarzyszenia wyst¹pi³a
redakcja tygodnika �Echo Kutna� w 1937 roku. Jednak nawet naj-
starsi mieszkañcy miasta nie pamiêtaj¹ czy ono powsta³o i jacy ludzie
ewentualnie w nim dzia³ali!? Je¿eli wierzyæ obecnej prezes, Bo¿enie
Gajewskiej, to za datê powo³ania Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kut-
nowskiej nale¿y przyj¹æ 21 kwietnia 1972 roku, kiedy to zatwierdzono
statut i wpisano do Rejestru Stowarzyszeñ i Zwi¹zków Województwa
£ódzkiego. Ale - z drugiej strony pierwszy Zarz¹d ukonstytuowa³ siê
20 wrze�nia 1972 roku. Wówczas wybrano prezesa Stefana Talikow-
skiego, który pe³ni³ tê funkcjê do swojej �mierci 16 lipca 1980 r. (wtedy
to przepad³o ca³e archiwum zgromadzone w domu prezesa). Dopiero
10 marca 1981 r. wybrano Henryka Lesiaka na kolejnego prezesa).
Jednak moim (i nie tylko moim) zdaniem najwiêksze zas³ugi dla roz-
woju Towarzystwa odda³ �P. Andrzej Urbaniak (wybrany na prezesa
16 lutego 1999 r., zmar³y - 21 lutego 2008 r.). Po nim od 21 kwietnia
2009 r. � prezesem by³ Marek Wójkowski (zmar³ 20 czerwca 2017 r.),
a od 26 kwietnia 2013 r. funkcjê tê pe³ni Bo¿ena Gajewska. Pierwsz¹
siedzibê TPZK mia³o w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Kutnie, a od maja 1981 r. � w Dworku Modrzewiowym (od maja
1984 oficjalna siedziba, a od 16 czerwca 1987 UM na wniosek TPZK
wykupi³ go z r¹k prywatnych). W okresie 45 lat Towarzystwo prze¿y-
wa³o wzloty i upadki. Czym siê Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej nie zajmowa³o!? Chyba wszystkimi przejawami regio-
nalizmu!!! Ogólnopolsk¹ s³awê Stowarzyszeniu przynios³y s³awne
medale, z których pierwszy wydano z okazji 50 rocznicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kutnie (1981) i wizerunkiem doktora Antoniego
Troczewskiego. Ogó³em by³o ich 29 (serii generalskiej oraz wydarzeñ
Ziemi Kutnowskiej). Nawet �wiatow¹ karierê zrobili m.in. dziêki TPZK
kutnowscy rze�biarze � amatorzy. Pozakutnowsk¹ chwa³ê przynios³y
ksi¹¿ki (ju¿ 62) wydane przez TPZK, a g³ównie Kutnowskie Zeszyty
Regionalne. Pierwsza z nich by³a... moja. Druki ulotne, karty pocztowe,
foldery broszury i inne wydawnictwa. Tablice pami¹tkowe, z których
pierwsza w 120 rocznicê powstania 1863 r., upamiêtniaj¹cej pobyt
w Kutnie powstañczego Rz¹du Narodowego. Baa, nawet w latach 1987-
1989 wydawano gazetê � dwutygodnik �G³os Kutnowski�, która nie
zdzier¿y³a przemian � finansowych. Od 1983 r. TPZK przejê³a sta³¹
opiekê nad zabytkowymi grobami na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.
Sta³e koncerty �wi¹teczno-noworoczne. Powo³anie Uniwersytetu
III wieku� Aktualnie - miejmy nadziejê, ¿e na sta³e - TPZK rozpro-
wadzi³o oko³o 6.000 ró¿ w�ród kutnowian, przyczyniaj¹c siê do reali-
zacji has³a �Kutno - miasto ró¿�! I bêdzie dalszy ci¹g...
Stowarzyszenie zajmowa³o siê upowszechnianiem wiedzy historycznej,
pobudza³o lokalny patriotyzm, umacnia³o wiêzi miêdzy mieszkañcami
i spe³nia³o rolê animatora ¿ycia obywatelskiego.

OBY TAK DALEJ!
Andrzej Stelmaszewski Socjologowie twierdz¹, ¿e �na powa¿nie� polityk¹ zajmuje siê tylko

5 (piêæ) procent spo³eczeñstw�!? Nie inaczej jest w Polsce (sic!). Wiêk-
szo�æ z nas, niby rozpolitykowanych obywateli � ¿yje g³ównie z plotek
i fake newsów (faktów medialnych). Wszak obecny szef TVP ju¿ wcze-
�niej g³osi³, ¿e - w uproszczeniu � �temu narodowi da siê wcisn¹æ ka¿dy
� kit�. St¹d co wybory, to du¿o nietrafionych wybrañców. Przypomina to
nasze szanse... w Toto-Lotku. Wybieramy tych co ³adniej � k³ami¹!
Nawet oszustów i z³odziei! I to na wszystkich szczeblach rz¹du i samo-
rz¹du, od Sejmu i Senatu poczynaj¹c, a na gminach koñcz¹c. Podejmujemy
� coraz czêstsze � g³upie wybory, których siê potem wstydzimy, ale siê do
tego nie przyznajemy. Ale p³acimy owym wybrañcom coraz wiêcej! Za
co�, co przypomina ¿³obek, a jest wrêcz mafijnym sprzê¿eniem przestêpców
z biznesem i politykami.      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

POLITYCZNE BUBLE
Czytelniczy Hyde Park

To ju¿ jesieñ! Przypominaj¹ o tym ch³odne wieczory, noce i poranki, mokre
dni przedzielone s³onecznymi (chocia¿ jeszcze bez babiego lata). No
i wichrowe wiatry, ale do nich ju¿ siê przyzwyczaili�my, równie¿ w innych
porach roku (chocia¿ z ich skutkami nie bardzo. Masz babo placek!

Jesień
No i kalendarzowa jesieñ ju¿.
Pora, kiedy umieraj¹ li�cie.
Deszcze, s³oty i szrony tu¿ tu¿.
Poranki obudz¹ siê mgli�cie.

Zakwit³y liliowo wrzosy,
Grzybami zapachnia³ las.
Odlatuj¹cych gêsi po¿egnalne g³osy
I z³otych kukurydz czas.

Babim latem i mg³ami
Zasnute pola i ³¹ki.
Br¹zy kasztanów pod drzewami,
Chryzantemy i astry rozwijaj¹ p¹ki.

Jesieñ, to pora obfito�ci
Pe³na kolorowego uroku
Choæ nie brak tak¿e szaro�ci.
I tak dzieje siê co roku.

Tak nasz redakcyjny kolega Kazimierz Ci¹¿ela poetycko pisze o jesieni,
która chyba w kolorach jest ¿ó³to-br¹zowo-czerwona. Masz babo
placek!
W Sejmie znowu atak na ministra rolnictwa i rozwoju wsi � Krzysztofa
Jurgiela. Zaatakowano go nawet za przepisy ograniczaj¹ce � do minimum
� obrót prywatn¹ ziemi¹. Tymczasem okaza³o siê, ¿e tylko w 2016 roku
sprzedano jej obcokrajowcom o�miokrotnie wiêcej, ni¿ rok wcze�niej!?
Masz babo placek! Zarzucono mu, ¿e to on podniós³ wiek emerytalny
rolników z 55 lat dla kobiet i 60 mê¿czyzn do 60 i 65 lat (sic!). Masz babo
placek! Ale najgorszy zarzut wi¹za³ siê z bezradno�ci¹ ministra w zwal-
czaniu afrykañskiego pomoru �wiñ(ASF). �Gdy koñczy³a siê kadencja
rz¹du PO-PSL by³y trzy ma³e ogniska tej choroby � grzmiano z trybuny
sejmowej - obecnie 99 (w 3 województwach) co zagra¿a polskiemu
eksportowi. Przypomniano te¿ wyborcz¹ obietnicê ministra zrównania
europejskich dop³at do rolników � Masz babo placek! Natomiast pre-
mier ripostowa³, ¿e �rolnictwo jest w doskona³ej kondycji�, na co wp³yw
mia³ program 500+ (?!).Masz babo placek! Pointa by³a oczywista: za
odwo³aniem g³osowa³o 169 pos³ów, przeciw 231, a wstrzyma³o siê
22 parlamentarzystów (!).Masz babo placek!

Samorz¹dowi � biznesmeni
Przewodnicz¹cy Rady dostanie 1950 z³ nieopodatkowane do rêki (gdyby
by³o potraktowane z podatkiem, jak p³aca to by³oby oko³o 3000 z³ (!),
wiceprzewodnicz¹cy po 1700 z³, przewodnicz¹cy komisji po 1500 z³,
zastêpcy po 1350, zwyk³y radny 1300 z³, a radny cz³onek Zarz¹du spo-
³eczny dostanie 1750 z³. Potr¹cenia za nieobecno�æ na radzie, komisji
oraz wcze�niejsze wyj�cie z sesji po 200 z³.

Pielêgniarki w Polsce
Dzi� pielêgniarek jest 288 tysiêcy. Do koñca 2030 r. uprawnienia emery-
talne uzyska 80-100 tysiêcy.

SPACERKIEM PO KUTNIE

Gmina Krzy¿anów jest jedyna gmin¹ w Powiecie Kutnowskim która od
kilku lat anga¿uje bardzo du¿e �rodki finansowe w przebudowê oraz
remont dróg powiatowych, czyli zadania nale¿¹ce do Powiatu Kutnow-
skiego. W 2012 roku Gmina Krzy¿anów zainwestowa³a 475 ty� z³ w³a-
snych �rodków w budowê chodnika przy drodze powiatowej w Kaszewach
Dwornych (w trosce o bezpieczeñstwo uczniów tamtejszej szko³y Pod-
stawowej jak te¿ okolicznych mieszkañców). W 2015 roku Gmina Krzy-
¿anów wyrêczaj¹c Powiat przebudowa³a drogê relacji Szewce Owsiane �
Krzy¿anów - Rustów - Konary o d³ugo�ci 6 km za kwotê 1,8 mln z³
w 2016 roku Krzy¿anów po�wiêcaj¹c 1,7mln z³ przebudowa³ kompleksowo
4 km drogi powiatowej z Soko³u do Krzy¿anowa. W obecnym roku za
kwotê 2,3 mln z³ Gmina Krzy¿anów przebudowa³a 3,75 km drogi powia-
towej relacji M³ogoszyn � Ktery wraz z chodnikami o d³ugo�ci 748 m.
Oprócz tej drogi Krzy¿anów wykona³ chodniki wraz z przebudow¹ drogi
powiatowej w miejscowo�ci £êki Ko�cielne z kwotê 765 tys. z³.

GMINA KRZYŻANÓW INWESTUJE
W POWIATOWĄ INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ

Autora (-kê) przekazanego nam artyku³u �Polska
kraj kwitn¹cej � lipy!� prosimy o bezpo�redni kon-
takt telefoniczny z redakcj¹ pod numer 695-59-1000.
Dyskrecja zapewniona!      Redakcja

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzy¿anów Tomasz Jakubowski podkre�la, ¿e ka¿da reali-
zowana przez niego inwestycja jest przemy�lana, solidna i na miarê
21 wieku tak, aby s³u¿y³a mieszkañcom jak najd³u¿ej. Inwestowanie
w infrastrukturê drogow¹ powiatow¹ jest wspóln¹ decyzj¹ wójta i Rady
Gminy Krzy¿anów i to w³a�nie wójt gminy Krzy¿anów Tomasz Jaku-
bowski wyst¹pi³ do Starostwa Powiatowego w Kutnie z propozycj¹
poprawy stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Krzy¿anów dla dobra,
wygody i bezpieczeñstwa swoich mieszkañców.

Waldemar Wolski, prezes Rejonowej Spó³dzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej
w Kutnie - Ju¿ od trzech lat nie skupowali�my truskawek. Nie przyjê³y
siê one w Kutnowskiem, a z innych terenów nie by³o sensu ich �ci¹gaæ,
gdy¿ przemys³ zorganizowa³ bezpo�rednie dostawy od hodowców � Dla
nas najwa¿niejsze, i w tym roku, by³y czarne porzeczki. Ceny - w sumie
narzucone przez firmy zachodnie - wynosi³y w tym roku od z³otówki do
70 groszy za kilogram (rok wcze�niej 70 groszy, dwa lata nawet 40 (!).
Cztery lata temu skup wynosi³ 700-800 ton, w tym roku trochê wiêcej ni¿
450 ton. Do tego przyczyni³y siê trzykrotne przymrozki, a to skutkowa³o,
¿e z hektara uzyskiwano tych owoców 2 do 4 ton. Kompletna plajta
w wi�niach! Normalny coroczny skup to by³o 150-200 ton, a skup 2017
to zaledwie 15 (!) ton. Co prawda cena za kilogram by³a do�æ korzystna,
gdy¿ kszta³towa³a siê na poziomie 5-6 z³/kg � Równie¿ kiepsko by³o
w tym roku z czerwon¹ porzeczk¹. Skupili�my 30 ton, ci¹gle od tych
samych ludzi, a w innych latach norm¹ by³ skup 100-150 ton. Wy¿sza
cena 5 z³ � nie nadrobi³a strat ilo�ciowych � Wreszcie aronia, której
skupili�my podobnie jak w poprzednich latach, oko³o 30 ton. Tyle, ¿e
pod �presj¹ Zachodu� mogli�my zaoferowaæ cenê 50 groszy za kilogram,
co przyczyni³o siê do tego, ¿e rolnicy zaoruj¹ pola z t¹ upraw¹ � Wreszcie
skup ogórków� Cena ich u nas by³a na poziomie 1,30-1,50 z³/kg! Kto
najbardziej zyska³? Od przyk³ad spod rêki: aktualnie jeszcze skupujemy
je  po 3 z³ote, w naszym sklepie (?) 4,50, a na bazarze � 6 z³/kg. Kierujê
RSOP w Kutnie ju¿ 24 lata, ale tak trudno jeszcze nie by³o nigdy! Jeste�my
eksporterami prawie w 100%. Jednak obserwujemy, ¿e  firmy zachodnie
�ruguj¹� z rynku organizuj¹c swoje dostawy, najpierw od grup produ-
cenckich, a aktualnie � po ich likwidacji � od producentów i owoców
i warzyw. W dodatku � w sumie nie�. !

Felieton Bywalca

SKUPOWE DYLEMATY

Inauguracja roku
Uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego 2017 odby³a siê w auli
Wy¿szej Szko³y Gospodarki Kra-
jowej w Kutnie 7 pa�dziernika.
Rekrutacjê przed³u¿ono do koñca
pa�dziernika 2017 roku!

�Mondi� zwalnia!
Kutnowski �Mondi� to najwiêkszy
producent opakowañ z tektury

Od wielu lat polskie miasta �cigaj¹ siê w organizacji rozmaitych imprez, które
szumnie nazywane s¹ festiwalami. Mamy wiêc w £odzi Festiwal �wiat³a
i Festiwal Baniek Mydlanych. Warszawa i Toruñ zapraszaj¹ nas na Festiwal
Kolorów. W Kaliszu mamy Festiwal Smaków, a Lublin idzie jeszcze dalej, bo
organizuje Europejski Festiwal Smaków. Na organizatora czeka �wiatowy
Festiwal Smaków, ale na razie nie widaæ kandydata. Mamy wiêc wiele komer-
cyjnych imprez wyra�nie nadu¿ywaj¹cych w nazwie s³owo festiwal, które kiedy�
by³o zarezerwowane dla imprez kulturalnych. Dobrze, ¿e Kutno podtrzymuje
dobre tradycje i dalej organizuje Festiwal Szaloma Asza. W dniach 5-8 pa�-
dziernika odby³a siê ju¿ X edycja tego Festiwalu, organizowanego w cyklu
dwuletnim. Impreza ³¹czy przesz³o�æ z tera�niejszo�ci¹ Kutna, bowiem nale¿y
pamiêtaæ, ¿e kiedy� w Kutnie dominowa³y dwie spo³eczno�ci � polska i ¿ydow-
ska. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e kiedy� byli�my w du¿ej czê�ci narodem
tolerancyjnym. Dzisiaj jest inaczej, a obcych boimy siê jak ognia. Festiwal
przypomina fakt, ¿e w Kutnie urodzi³ siê znany pisarz Szalom Asz. Oferta
festiwalowa by³a bogata. Mieli�my mo¿liwo�æ uczestniczenia w spotkaniach,
panelach dyskusyjnych, pokazach filmowych, koncertach i spektaklach teatral-
nych. Organizatorem Festiwalu Szaloma Asza by³a Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Kutnie, któr¹ nale¿y zaliczyæ do wa¿nych promotorów
kultury w Kutnie i regionie. Niestety, Kutno staje siê równie¿ znane z imprezy,
któr¹ prze�miewcy z poczuciem humoru mogliby nazwaæ Festiwalem Pêkniê-
tych Balonów i Powszechnego �miechu. Organizatorem tego festiwalu tasiemca
jest koalicja rz¹dz¹ca w samorz¹dzie powiatowym. W dniu 27 wrze�nia, po
trzech latach zgodnego psucia samorz¹du przez starostê Krzysztofa Debicha
i wicestarostê Zdzis³awa Trawczyñskiego wspomaganych przez radnych Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, Komitetu Obywatelskiego i Platformy Obywa-
telskiej, �koalicja trzech�, zakoñczy³a swój ¿ywot. Starosta Krzysztof Debich
(KO) sprawnie przeprowadzi³ operacjê wykluczenia i zniewolenia. Do grona
wykluczonych trafi³a Platforma Obywatelska, której czo³owi dzia³acze zostali
usuniêci. Artur Gierula zosta³ odwo³any z Zarz¹du Powiatu, a Janusz Pawlak
zawieszony w wykonywaniu obowi¹zków dyrektora szko³y. Starosta dla sku-
tecznego wykonania tego ciêcia i powo³ania swojego radnego do Zarz¹du,
pozyska³ kilku radnych tak zwanych tajnych wspó³pracowników. Tradycyjnie
wicestarosta Zdzis³aw Trawczyñski i pozostali radni PSL przykucnêli i dalej
kurczowo trzymaj¹ siê stanowisk, które pozyskali wcze�niej dziêki ³askawo�ci
starosty Krzysztofa Debicha. Niektórzy komentatorzy twierdz¹, ¿e PSL jest
parti¹, dla której punktem pierwszym programu jest zabezpieczenie stanowisk
dla swoich cz³onków i sympatyków. Ta okoliczno�æ zosta³a doskonale rozpo-
znana i wykorzystana przez starostê, który dobrze wyczu³ s³abo�æ miernego
i wiernego koalicjanta. Tak wiêc tandem Krzysztof Debich, Zdzis³aw Traw-
czyñski trwa dalej. Dzia³ania tego tandemu przypominaj¹ bieg wio�larski dwójki
bez sternika, którego meta znajduje siê za progiem wodospadu.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

FESTIWALE

falistej oraz worków przemys³o-
wych w Polsce, a w naszym mie�cie
fabryka specjalizowa³a siê w pro-
dukcji opakowañ elastycznych.
Likwidacja kutnowskiego zak³adu
wi¹¿e siê z konieczno�ci¹ konsoli-
dacji fabryk w zwi¹zku z nadwy¿k¹
poda¿y, a pracê straci oko³o 150
osób. Zak³ad funkcjonowa³ w Kut-
nie od 2010 do 2014 roku jako
Printpack.
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AGRO SHOW BEDNARY 2017

AGRO−FACTORY II
99−300 Kutno, Piwki 1/2

(24) 254−00−00, 516−154−300, 607−061−760
www.agrofactory2.pl

biuro agrofactory2.pl; agrofactory2 wp.pl

Agro Show w skrócie to: 4 dni wystawy, ponad 800 wystawców
i ponad setka wystawców z zagranicy, blisko 150 tysiêcy zwiedzaj¹-
cych i prawie 120 ha powierzchni ekspozycji. Wystawê zorganizowa³a
po raz dziewiêtnasty Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urz¹dzeñ
Rolniczych. Kutnowska firma �Agro Factory II�, po raz pierwszy
w historii Agro Show Bednary wystawi³a samodzielnie stoisko targowe.
Obs³ugiwali je w³a�ciciele firmy � Ilona i Robert Denarscy oraz
pracownicy: Bartosz Borucki, Sebastian Zaro�lak i S³awomir Trem-
barczy. Prezentowali oni 20 maszyn z aktualnej, jak¿e bogatej oferty
firmy. By³y wa³y, agregaty, chwastowniki, grubery. Du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³a siê nowo�æ, czyli wa³ uprawowy GOMIX AGRE
SSIWE. Niepogoda- deszcz, ale szczególnie w niedzielê przyby³o na
Targi Agro Show 2017 wielu rolników. Dyskutowano o zastosowaniu
maszyn i urz¹dzeñ, a o powodzeniu wystawy �wiadczy³ fakt, ¿e czê�æ
z nich sprzedano �na pniu� w Bednarach!

CNHi Kutno na TARGACH AGRO SHOW 2017
XIX  Miêdzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW to wy-
darzenie, które po raz kolejny przyci¹gnê³o wielu zwiedzaj¹cych.
W podpoznañskich Bednarach ekspozycjê swoich maszyn mia³a
firma CNH Industrial Kutno Sp. z o.o.
Odwiedzaj¹cy stoisko CNH Industrial Kutno Sp. z o.o. mogli
zapoznaæ siê z kompletn¹ ofert¹ maszyn do uprawy, siewu i pielê-
gnacji ro�lin oraz maszyn zielonkowych i wozów paszowych
produkowanych pod mark¹ KONGSKILDE.
Nasi obecni i przyszli klienci mogli zobaczyæ ponad 20 ró¿nych
maszyn sektora Agro m.in.: agregaty do przedsiewnej uprawy gleby
Vibro Master serii 3000 z now¹, hydraulicznie sterowan¹ belk¹
wyrównuj¹c¹; siewniki mechaniczne ProfiLine i MasterLine

  z nowym uk³adem kontrolno-steruj¹cym KONNECT 1000;
pneumatycze siewniki precyzyjne Variosem VM4 i VF6; brony
wirnikowe oraz kultywatory podorywkowe Delta Flex 5000
wyposa¿one we wzmocnione zêby robocze;  maszynê do zbioru
kamieni Stonebear 2.60, tegorocznego laureata konkursu Dobry
Wzór 2017 organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemy-
s³owego oraz dobrze znane wszystkim p³ugi: Överum i Kongskilde.
Najwiêksz¹ popularno�ci¹ w�ród zwiedzaj¹cych cieszy³y siê wozy
paszowe KONGSKILDE oraz kosiarka dyskowa SB2405 dedy-
kowana w szczególno�ci do ma³ych i �rednich gospodarstw.
Tegoroczna aran¿acja stoiska wyró¿nia³a je na tle pozosta³ych
wystawców.

Pracownicy firmy CNH Industrial Kutno Sp. z o.o. reprezentuj¹cy
stoisko.

Kosiarka czo³owa GXS 3605.

Siewnik punktowy Variosem 2.4 VM4.

Prezentowany na wystawie p³ug Kongskilde HRT 51080.

Stoisko CNH Industrial Kutno reprezentuj¹ce markê KONGSKILDE.

Prezentowana gama wozów paszowych VM 10, VM 12 i VM 18.

Maszyna do zbierania kamieni Stonebear 2.60 o szeroko�ci roboczej 6,2 m.
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W pomieszczeniu sterowni stacji uzdatniania wody. Od lewej:
Eugeniusz Ciastek, kierownik tej stacji, Piotr Maæczak - technolog.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. z o.o. w KUTNIE
99−300 Kutno ul. Przemysłowa 4, Tel. (24) 253−33−20; fax (24) 254−28−44

www: http://www.pwik.kutno.pl, e−mail: biuro@pwik.kutno.pl

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie
zrealizowa³o zadanie inwestycyjne pn. �Modernizacja i rozbudowa
Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie, ul. Graniczna 13�.
Etap I (w 2013 r.) obejmowa³ zakres:
- wykonanie nowego budynku technologicznego SUW, zainstalo-
wannie 21 filtrów DynaSand o ³¹cznej wydajno�ci 600 m3/godz.
(3 ci¹gi po 7 filtrów - pracuj¹cych w technologii ci¹g³ego, samo-
czynnego p³ukania wraz z separatorem zanieczyszczeñ dla wody
pop³ucznej),
- wykonanie nowych, miêdzyobiektowych ruroci¹gów technologicz-
nych i nowego okablowia w terenie SUW,

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Kutnie, ul. Graniczna 13

- przebudowanie osadników wód pop³ucznych,
- wymiana orurowania i armatury przy zbiornikach retencyjnych wody
uzdatnionej,
- zainstalowanie nowoczesnego agregatu pr¹dotwórczego wraz z now¹
rozdzielni¹ pr¹du,
- wykonanie nowych odcinków ruroci¹gów t³ocznych wody surowej
od Studni 1, 2, 3, 4, 5 (³¹cznie ok. 1500 mb),
- dobudowanie 2 budynków magazynowych oraz wykonanie nowego
ogrodzenia terenu Stacji.
Etap II (w 2016 r.) obejmowa³ zakres:
- rozbiórka starej hali filtrów,
- modyfikacja dróg wewnêtrznych, chodników i placów wraz z ich
odwodnieniem,
- wykonanie nowego o�wietlenia terenu SUW dostosowanego do
aktualnych ci¹gów komunikacyjnych,
- uporz¹dkowanie powierzchni gruntów i zagospodarowanie zieleni¹
terenu w obrêbie SUW.
Uzyskane efekty, to m.in.:
- zwiêkszenie pewno�ci zaopatrzenia mieszkañców w wodê,
- zwiêkszenie bezpieczeñstwa sanitarnego (podwójna bariera bakte-
riologiczna � lampa UV i chlorowanie) oraz bezpieczeñstwa eksplo-
atacyjnego (zasilanie rezerwowe z nowoczesnego agregatu pr¹dotwór-
czego),
- zmniejszenie kosztów uzdatniania wody w wyniku zastosowania
nowoczesnych, energooszczêdnych technologii i urz¹dzeñ,
- zmniejszenie ilo�ci �cieków odprowadzanych do kanalizacji poprzez
oczyszczanie wód pop³ucznych,
- ograniczenie poboru wód ze z³ó¿ podziemnych ze wzglêdu na
niewielkie straty w procesie uzdatniania,

- poprawa wizerunku architektonicznego rejonu ul. Granicznej
w wyniku zast¹pienia starych, zdegradowanych obiektów budow-
lanych SUW nowymi obiektami o estetycznym wygl¹dzie wraz
z nowym ogrodzeniem terenu.
Projekt modernizacji SUW opracowa³a firma �AWP Nordic
Products Sp. z o.o�  z £odzi. Generalnym wykonawc¹ robót by³o
przedsiêbiorstwo �HYDRO-Marko Maria Pluta� z Jarocina � etap
I oraz �P.B.P. TRAKT Bobrzak, Tec³aw Sp. j.� z Kutna � etap II.
Warto�æ ogólna zadania: I etap � 14.200.000 z³ sfinansowany
po¿yczk¹ z WFO�iGW w £odzi na kwotê 12.419.635 z³ i kredytem
w BO� S.A. na kwotê 1.480.365 z³, II etap - 679.001 z³ sfinanso-
wany kredytem inwestycyjnym w BO� S.A. ze �rodków Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego.

Urz¹dzenia stacji uzdatniania wody.
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W dniach 22�25 wrze�nia 2017 odby³a siê kolejna edycja najwiêkszych
plenerowych Targów Rolniczych AGRO SHOW Bednary. Ponad 100 tysiêcy
zwiedzajacych, 800 wystawców z 22 krajów �wiata to kilka liczb wska-
zuj¹cych ogrom tej imprezy. Firma EXPOM Kro�niewice, najwiêkszy
europejski producent wa³ów uprawowych, prezentowa³ swoje wyroby, razem
z GRUP¥ Agro 7, na 3500 m2. Oprócz znanych ju¿ w ponad 20 krajach
maszyn uprawowych EXPOM wystawi³ swoje nowo�ci: wa³ JACEK
GLADIO przeznaczony do rozdrabniania resztek po¿niwnych kukurydzy,
s³onecznika oraz innych upraw; brona rotacyjna ASTRA do walki z chwa-
stami w miêdzyrzêdziach oraz do uprawy pó³ pod zasiewy. EXPOM po-
siada w swojej ofercie najszerszy asortyment wa³ów ³¹kowo uprawowych
w Polsce obejmuj¹cy wiele zastrze¿onych konstrukcji jak: MAXIMUS czy
TYTAN. Wielk¹ popularno�ci¹ i uznaniem ciesz¹ siê agregaty uprawowe
oraz maszyny do pielêgnacji ³¹k i pastwisk. Tylko marka EXPOM mo¿e
zapewniæ bezawaryjn¹ pracê maszyn w polu oraz 24 miesiêczn¹ gwarancjê.

AGRO SHOW 2017
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ZASADY GRY W BASEBALL (cz. IV)

Rzucanie pi³ki, a w zwi¹zku z tym i rola pitchera, jest nie do przece-
nienia. Wysoka klasa pitchera czêsto decyduje o zwyciêstwie dru¿yny
i odwrotnie, a b³êdy przez niego pope³niane zwykle koñcz¹ siê zdo-
byciem punktów przez dru¿ynê przeciwn¹. Pitcher zajmuje pozycjê
w centralnym punkcie br¹zowego kwadratu w odleg³o�ci 60 stóp od
catchera, do którego kierowane s¹ jego rzuty. Ka¿dy z pitcherów ma
swoj¹ w³asn¹ technikê rzutu, lecz mo¿na wyró¿niæ w nich pewne
zasadnicze wspólne cechy. W pierwszym momencie pitcher trzyma
pi³kê w d³oni za plecami. Przebieraj¹c palcami stara siê uchwyciæ
pi³kê tak, by najskuteczniej j¹ uwolniæ w koñcowej fazie rzutu.

Nastêpnie lekko przysiadaj¹c na jednej nodze wykonuje pó³obrót
jednocze�nie wykonuj¹c wypad cia³em z jednoczesnym potê¿nym
wymachem rêki, w której trzyma pi³kê. W koñcowej fazie zamachu
uwalnia pi³kê, która szybuje w kierunku catchera. Wyrzut koñczy siê
przysiadem, w którym hamowana jest energia bezw³adno�ci cia³a.
Pitcher, po wykonaniu rzutu, szybko podnosi siê, by byæ gotowym na
ewentualne wy³apanie pi³ki odbitej przez battera przeciwnej dru¿yny,
gdy ta znajdzie siê w jego zasiêgu. Taka sytuacja nie jest czêsta, lecz
zwykle prowadzi do zbicia zawodnika w sprzyjaj¹cych okoliczno�ciach
double, a nawet triple play. To co na pierwszy rzut oka mo¿e siê
wydawaæ ³atwym w istocie jest nie tylko wymagaj¹cym fizycznie, lecz
i technicznie zadaniem. Pi³ka rzucona przez pitcherów profesjonal-
nych osi¹ga prêdko�æ do 150 km/godz. Pi³ka musi byæ rzucona precy-
zyjnie, gdy¿ aby zostaæ zaliczona jako prawid³owa musi nadlecieæ do
³api¹cego j¹ catchera odpowiednim torem. Dodatkowo pitcher nadaje
pi³ce rotacjê, by odpowiednio zmodyfikowaæ tor oraz by w chwili
kontaktu z kijem w czasie uderzenia mo¿liwie jak najbardziej utrudniæ
batterowi dalekie, p³askie odbicie, które zagwarantuje mu dostatecznie
du¿o czasu na zdobycie bazy lub nawet da mu home run. Wprawni
pitcherzy posiadaj¹ wiele technik rzutów. Najczê�ciej stosowana jest
fastball, kiedy to pi³ka wyrzucona jest z mo¿liwie jak najwiêksz¹ prêd-
ko�ci¹ i pod¹¿a po torze prostolinijnym w kierunku catchera.

Jerzy Papiewski

P.S. To nasz ostatni odcinek abecad³a baseballowego, który powinien
zwiêkszyæ, tak jak i poprzednie, zainteresowanie t¹ dyscyplin¹
sportu. Dostali�my du¿o telefonów gratuluj¹cych �P¯K� pomys³u na
przypomnienie zasad gry. Du¿o egzemplarzy trafi³o równie¿ do
baseballistów.
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To by³o 9 czerwca 1941 roku, w  godzinach przedpo³udniowych, na Starym
Rynku (obecnie plac Wolno�ci) powieszono trzech Polaków: Kaliksta
Perkowskiego (pracownik kolejowy - 45 lat), Wilhelma Czerneckiego
(oficer w stanie spoczynku - 52 lata) i Piotra Sanda (komendant Policji
Kolejowej Kutno-Azory - 46 lat). Zostali oni skazani na �mieræ przez S¹d
Specjalny we W³oc³awku 31 maja 1941 roku za przemyt m¹ki i cukru do
Generalnego Gubernatorstwa. Na polecenie gauleitera i namiestnika Kraju
Warty Arthura Greisera egzekucja odby³a siê w obecno�ci burmistrza
Wielfreda Schuermanna, przedstawicieli niemieckich w³adz i przymusowo
spêdzonych mieszkañców miasta. Wykonaniem wyroku kierowa³ praw-
dopodobnie szef kutnowskiego Gestapo Eduard Schmidt. Cia³a zamor-
dowanych odciêto z szubienicy o godzinie osiemnastej, po czym wywie-
ziono w nieznanym kierunku.  Z powojennych zeznañ �wiadków wynika,
¿e Perkowski, Sand i Czarnecki zostali aresztowani w maju 1941 roku.
Sand przebywa³ w areszcie oko³o 3 tygodni. W niemieckich aktach
s¹dowych znajduje siê informacja, ¿e 15 maja 1941 roku Baltruschat prze-
s³uchiwa³ podejrzanych o przestêpstwa  gospodarcze. Niestety, brak
bli¿szych danych na ten temat � napisa³ Tomasz Stempowski  w ksi¹¿ce
�Kariera SS-Oberscharfuhrera Hermana Baltruschata 1939-1943�.

(na podstawie: www.tpzk.eu)

Lechos³aw Kubiak urodzi³ siê 6 lutego 1928 roku w £odzi. Po ukoñczeniu
siedmiu lat rozpocz¹³ naukê w Szkole Powszechnej w Kutnie, któr¹ prze-
rwa³ w 1939 roku z powodu wybuchu II wojny �wiatowej. W czasie oku-
pacji hitlerowskiej Pan Lechos³aw w³¹czy³ siê w nurt dzia³añ organizacji
AK dostarczaj¹c nielegaln¹ prasê do £¹koszyna i Kutna pod wskazane
adresy. W 1945 roku rozpocz¹³ naukê i ukoñczy³ 4-letnie Gimnazjum
Handlowe i Liceum Administracyjno-Handlowe w Kutnie. W latach szkol-
nych 1945-1949 nale¿a³ do Harcerstwa, w Liceum by³ za³o¿ycielem
organizacji �Ligi Morskiej�. Po ukoñczeniu szko³y �redniej odby³ wiele
kursów ksiêgarskich, a w 1952 roku rozpocz¹³ pracê w �Domu Ksi¹¿ki�
w Kutnie, jako zastêpca kierownika ksiêgami do 1981 roku, pó�niej do
1999 roku, jako kierownik Antykwariatu. W roku 1962 ukoñczy³ w War-
szawie Studium Reklamy. W latach 1963-2005 by³ nauczycielem przed-
miotów liternictwa i reklamy w Technikum Ekonomicznym i Zasadniczej
Szkole Zawodowej Nr 2 w Kutnie. Przez osiem lat pracowa³ jako grafik
w kinie �Polonia�. W latach 60-tych ubieg³ego wieku, wraz z Marianem
Górecznym, Wac³awem Budzyñskim, Marianem Mosingiewiczem i Jerzym
Korczakowskim, za³o¿y³ Ko³o Fotograficzne. W latach 70-tych XX wieku
dzia³a³ w dziedzinie ochrony zabytków Kutna, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem ulicy Królewskiej. By³ cz³onkiem komitetu za³o¿ycielskiego
Muzeum Miasta Kutna. Wraz ze Stanis³awem Hy¿ym za³o¿y³ �Ko³o
Numizmatyczne� w Kutnie. W 1992 roku, przy Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kutnie im. Stefana ̄ eromskiego, utworzy³ �Ko³o
Dobrej Ksi¹¿ki i Grafiki�. Organizowa³ liczne wystawy, odczyty i prelekcje
na temat pisarzy i grafików. Ostatni¹ prac¹ spo³eczn¹ w roku 2008 by³o
zorganizowanie w Bibliotece sali widowiskowej, gdzie wy�wietlane s¹
filmy o tematyce operowej i operetkowej. Do dnia dzisiejszego jest
sekretarzem Ko³a �Armii Krajowej� w Kutnie. W 2016 roku otrzyma³
tytu³ honorowy �Przyjaciel Biblioteki� za serce, zaanga¿owanie i wsparcie
dzia³añ Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana ¯erom-
skiego w Kutnie.
Lechos³aw Kubiak jest jednym z pierwszych cz³onków Towarzystwa Przy-
jació³ Ziemi Kutnowskiej. Posiada legitymacjê cz³onkowsk¹ z numerem 8.
Przez ponad czterdzie�ci lat istnienia TPZK bardzo aktywnie dzia³a³ na
rzecz popularyzacji dziejów regionu kutnowskiego, nieustannie gromadzi
materia³y dotycz¹ce Ziemi Kutnowskiej. W latach 80-tych zainicjowa³
wybijanie medali pami¹tkowych o tematyce �Ludzie Ziemi Kutnowskiej�.
W 1981 roku wydano pierwszy medal, z wizerunkiem Stefana ¯erom-
skiego patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Projektantem
medalu by³ Lechos³aw Kubiak i Henryk Lesiak. Zapocz¹tkowa³o to seriê
wydawnicz¹, któr¹ kontynuowa³o TPZK. Wybito 29 medali, które wykona³a
Mennica Pañstwowa w Warszawie. Medale bite by³y w dwóch seriach.
Pierwsza z nich to seria �Generalska�, druga - �Ludzie i wydarzenia
Ziemi Kutnowskiej�. Dziêki dzia³alno�ci Lechos³awa Kubiaka, ka¿dy
kolekcjoner pami¹tek zwi¹zanych z Ziemi¹ Kutnowsk¹, mo¿e pochwaliæ
siê poka�nym i interesuj¹cym zbiorem medali, które projektowali polscy
wybitni arty�ci medalierzy: Ewa Olszewska Borys, Stanis³awa W¹tróbska -
Frindt, Grzegorz Kowalski, Jerzy i Krystian Jarnuszkiewicz oraz Robert
Kotowicz. Jubilat jest autorem projektu plakatu na potrzeby Gie³dy
Staroci, który do dnia dzisiejszego jest wizytówk¹ kiermaszów organizo-
wanych przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Zaprojektowa³
równie¿ etui do medali wybitych przez TPZK, a tak¿e seriê widokówek
na jubileusz 25-lecia Towarzystwa. Z jego �rodków finansowych powsta³o
wydawnictwo - �Kutno na starej Pocztówce� i reprinty starych pocztówek.
W 1999 roku by³ inicjatorem nadania szkole w Szczycie im. 37 Pu³ku
Piechoty ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Z jego inicjatywy w 2000 roku
powsta³a tablica pami¹tkowa w Ko�ciele Parafialnym w Or³owie, upa-
miêtniaj¹ca bohaterstwo ¿o³nierzy polskich we wrze�niu 1939 roku. By³
inicjatorem nadania imienia W³adys³awa Grabskiego Zespo³owi Szkó³ nr 3
w Kutnie w 2003 rok.
Lechos³aw Kubiak znany jest nie tylko z dzia³alno�ci patriotyczno-orga-
nizacyjnej w Miejskim Komitecie Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
w Kutnie z ramienia �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,
jest równie¿ numizmatykiem, mi³o�nikiem architektonicznego piêkna
z Kutnowskiej Komisji Ochrony Zabytków, czy wreszcie jednym z ini-
cjatorów powstania Muzeum Regionalnego w Kutnie. Wspó³organizowa³
wiele wystaw grafiki w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece im. Stefana
¯eromskiego w Kutnie oraz spopularyzowa³ muzykê operow¹ i operetkow¹
w sali zdarzeñ wizualnych w MiPBP, do której powstania wniós³ swój
wk³ad. Znany jest, jako kolekcjoner regionaliów z Ziemi Kutnowskiej,
który swoje zbiory udostêpnia podczas wystaw i u¿ycza do wydawnictw
regionalnych. Jest autorem tekstów do �Kutnowskich Zeszytów Regio-
nalnych� wydawanych przez TPZK.
Lechos³aw Kubiak zosta³ uhonorowany odznak¹ Zas³u¿ony Dzia³acz
Kultury (1979), Wzorowy Ksiêgarz I stopnia (1989), Z³ot¹ Odznak¹ TPZK
(2007) oraz odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1998).

Laudacja wyg³oszona na 45-lecie TPZK

JUBILEUSZ REGIONALISTÓW

POWIESZENI!

Z ¿ycia hrabiego Jana Moszyñskiego z Sójek

KALENDARIUM
1877 � W Krakowie, w dniu 16 stycznia, na �wiat przychodzi Jan
Moszyñski, nie�lubny syn malarza Wojciecha Kossaka i Stefanii
z Cieleckich, ¿ony Jerzego Moszyñskiego. Jan otrzymuje nazwisko
Moszyñski, gdy¿ prawnie zostaje uznany za syna Jerzego. Przez pierwszy
rok ¿ycia ch³opiec wychowuje siê w rodzinnym maj¹tku Moszyñskich
w £oniowie ko³o Sandomierza.
1878 � W marcu zwi¹zek jego rodziców rozpada siê. Stefania opuszcza
dom mê¿a i z najm³odszym synem powraca do Sójek. Jerzy nie zgadza
siê na oddanie ¿onie dwóch starszych synów, Stefana i Stanis³awa.
Pozostaj¹ oni z ojcem w £oniowie. Odt¹d Jan wychowuje siê w atmos-
ferze ziemiañskiego dworu otoczony opiek¹ matki i dziadków. Kszta³ci
siê w domu. W Sójkach zamieszkuje guwernantka, Angielka, panna
Reidy.
1883 � Siedmioletni Jan wyje¿d¿a z matk¹ w kilkumiesiêczn¹ podró¿
po Europie. Odwiedzaj¹ Wenecjê, Florencjê i Rzym. W stolicy W³och
zatrzymuj¹ siê na d³u¿ej. Jan bawi w towarzystwie znamienitych osób.
Odwiedza z matk¹ ksiê¿n¹ Karolinê Sayn Wittgenstein � wielk¹ muzê
s³ynnego kompozytora Franciszka Liszta. Poznaje te¿ malarza Henryka
Siemiradzkiego i dyplomatê Karola Za³uskiego. Du¿ym prze¿yciem
dla ch³opca jest prywatna audiencja u papie¿a Leona XIII. Janio, wzru-
szony tak podnios³¹ chwil¹, pada do stóp papie¿a, by pok³oniæ mu siê
nisko. Ojciec �wiêty widz¹c wzruszenie dziecka, ka¿e posadziæ go
ko³o siebie i do koñca audiencji trzyma rêkê na jego g³owie. Po kilku
tygodniach spêdzonych w Rzymie Stefania i Jan wyruszaj¹ w dalsz¹
podró¿. Na krótko zatrzymuj¹ siê w Pary¿u, a lato i wczesn¹ jesieñ
spêdzaj¹ nad morzem w uroczym bretoñskim miasteczku Vannes we
Francji. W drodze powrotnej odwiedzaj¹ sanktuarium w Lourdes.
1887 � Jan rozpoczyna naukê w  Akademii Terezjañskiej w Wiedniu.
Jest to szko³a o wspania³ych tradycjach za³o¿ona przez cesarzow¹ Mariê
Teresê w 1746 roku. Od XIX wieku kszta³ciæ siê w niej  mogli ch³opcy
z rodzin szlacheckich i mieszczañskich, którzy mieli w przysz³o�ci
zostaæ wysokimi urzêdnikami administracji austriackiej. Jan nawi¹zuje
tam serdeczne przyja�nie z przysz³ymi dyplomatami, ambasadorami
i wysokimi rang¹ wojskowymi. W�ród jego kolegów s¹ te¿ arystokraci,
ksi¹¿êta, a nawet król Egiptu Abbas II. Wysoki poziom nauczania
i nadzwyczajna szkolna dyscyplina ukszta³towa³y charakter ch³opca.
Musia³ byæ niezwykle pracowity, tym bardziej, ¿e rozpoczynaj¹c naukê
nie zna³ jeszcze dobrze jêzyka niemieckiego, w którym odbywa³y siê
zajêcia. Z czasem jednak opanowa³ go doskonale. Uczy³ siê te¿ religii,
³aciny, greki, geografii, historii, matematyki. W pó�niejszych latach
dosz³y nauki przyrodnicze, fizyka i filozofia. Oprócz sta³ych przed-
miotów uczniowie uczestnicz¹ w dodatkowych, wybranych przez siebie
zajêciach, takich jak gra na fortepianie i nauka jêzyka obcego.
1894 � Jan wystêpuje jako pa� na dworze wiedeñskim. Podczas cere-
monii obchodzonych  na Wielkanoc 1894 roku, w piêknym paziow-
skim stroju, us³uguje samemu cesarzowi Franciszkowi Józefowi I.
Warto dodaæ, ¿e tytu³ pazia  mogli otrzymaæ tylko wychowankowie
Akademii Terezjañskiej, w tym tak¿e Polacy ze szlacheckich rodów.
Paziów by³o trzydziestu, a ka¿dy z kandydatów musia³ wyró¿niaæ siê
szczególnymi osi¹gniêciami i doskona³¹ prezencj¹. Uczestniczyli
w wielu wa¿nych uroczysto�ciach dworskich.
1896 � Jan Moszyñski koñczy Theresianum zdaj¹c egzaminy maturalne
wiosn¹ 1896 roku. Naukê kontynuuje na Wydziale Prawa Uniwersy-
tetu Wiedeñskiego. Jan jest ju¿ przystojnym m³odzieñcem, a w Wiedniu
kwitnie ¿ycie towarzyskie. Ma mi³e usposobienie, ciekaw¹ osobowo�æ,
dobre maniery. Bawi wiêc na wiedeñskich salonach i obraca siê
w wysokich krêgach. Podró¿uje, czê�æ wakacji spêdza w towarzystwie
przyjació³, którzy zapraszaj¹ go do swoich rodzinnych posiad³o�ci,
wytwornych dworów, zamków i pa³aców. Jego koledzy przyje¿d¿aj¹
te¿ do Sójek. W czasie studiów Jan podejmuje pierwsze próby dzien-
nikarskie. Do wydawanego w Warszawie czasopisma: �Je�dziec i My-
�liwy� posy³a bie¿¹ce wiadomo�ci sportowe. Pisze wiersze. Najczê�ciej
zabawne rymowanki. Przejawia te¿ zdolno�ci artystyczne. Obdarzony
niezwyk³¹ fantazj¹, ponoæ od rêki, na zawo³anie rysuje znakomite
karykatury.
1902 � W kwietniu Jan Moszyñski zdaje koñcowe egzaminy na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Wiedeñskiego, koñcz¹c tym samym edukacjê. Po
studiach wraca do rodzinnego domu w Sójkach i z du¿ym zapa³em
zajmuje siê gospodarstwem. Pocz¹tek jego ziemiañskiej kariery nie
jest ³atwy. S¹ to trudne czasy dla rolnictwa, spadaj¹ ceny zbó¿, pro-
dukcja rolna przynosi coraz mniejsze dochody. Kapry�ne warunki
atmosferyczne, powodzie, na przemian z suszami, pogarszaj¹ sytuacjê.
M³ody gospodarz oszczêdza na w³asnych wydatkach, by wesprzeæ
potrzebuj¹cych dotkniêtych klêsk¹. Pomaga ludziom ze swego okrêgu,
najwiêcej miejscowym.      (c.d.n.)

Magdalena £ukomska

Teatr amatorski w wydaniu profesjonalnym, czyli
�Damy i Huzary� na deskach KDK
Jak mówi¹ cz³onkowie zespo³u Amatorskiego Teatru im. A. Fre-
dry, dzia³aj¹cego przy Kutnowskim Domu Kultury - �nasz
teatr tylko z nazwy jest amatorski�. I choæ osoby dzia³aj¹ce
w Teatrze to te¿ amatorzy w niemal ka¿dym znaczeniu tego
s³owa - bo prawie nikt z osób zaanga¿owanych w dzia³ania
teatru nie ma przygotowania teatralnego, ale za to wszyscy s¹
niezwykle zaanga¿owanymi amatorami dzia³añ teatralnych -
to poziomu artystycznego ich spektakli, profesjonalizmu oraz
frekwencji na ka¿dej premierze  móg³by im pozazdro�ciæ nie
jeden zawodowy teatr. W pa�dzierniku, na deskach KDK,
zobaczymy ju¿ trzeci¹ fredrowsk¹ premierê w wykonaniu
Teatru.
O cz³onkach swojego zespo³u tak mówi Jagoda Kubiak, opiekun
grupy i re¿yser wszystkich spektakli Teatru: �S¹ to osoby, które
przychodz¹ do nas po pracy, w czasie wolnym i graj¹ swoje role.
Tak naprawdê nie wiem do koñca co ich tutaj przygania. Jestem
pe³na podziwu i chcia³abym przekazaæ im wielkie podziêkowania
za wytrwa³o�æ i za zapa³ w realizowaniu swojej pasji�.
�Damy i Huzary� to ju¿ trzecia, w ci¹gu zaledwie dwóch lat
istnienia grupy, premiera.  Dwie poprzednie - czyli �Zemsta�
i �Utrapienie� cieszy³y siê olbrzymi¹ popularno�ci¹ w�ród kut-
nowskiej publiczno�ci - bilety na spektakle rozchodzi³y siê w tempie
b³yskawicznym, a zespó³ podczas premier nagrodzony zosta³ owa-
cjami na stoj¹co.Bilety na najnowsz¹ premierê, która odbêdzie siê
ju¿ 26 pa�dziernika, rozesz³y siê jak ciep³e bu³eczki, ale kto siê
zagapi³ ma jeszcze szansê zobaczyæ dwa dodatkowe spektakle:
2 listopada oraz 9 grudnia.Re¿yserem nowej, podobnie jak i dwóch
poprzednich, premiery jest Jagoda Kubiak, asystentem re¿ysera
Weronika Urbaniak, scenografiê przygotowa³a Marta Fija³kowsk¹,
kostiumy zaprojektowa³a i uszy³a Magdalena Górska. W spekta-
klu wyst¹pi¹: Krzysztof Murzynowski (Major), Bart³omiej Sawicki
(Rotmistrz), Mateusz Sawicki (Edmund), Stanis³aw Ko³odziejczak
(Kapelan), Jadwiga Piórkowska (Pani Orgonowa), Ewa Kuku³a
(Pani Dyndalska), Stefania Szadkowska (Panna Aniela), Katarzyna
Brewiñska (Zofia), Katarzyna Szczepaniak (Józia), Danuta Lemañska
(Zuzia), Weronika Urbaniak (Fruzia), Patryk Kubiak (Grzegorz),
Stanis³aw Borkowski (Rembo).
Przypomnijmy, ¿e Kutnowski Teatr Amatorski im. A. Fredry
powsta³ w styczniu 2015 roku, a jego nazwa nawi¹zuje do dzie-
wiêtnastowiecznych tradycji teatralnych Kutna i osoby Antoniego
Troczewskiego, który w 1899 roku powo³a³ do ¿ycia amatorski
zespó³ teatralny, który swoj¹ siedzibê mia³ Dom Dochodowymy
Stra¿y Ogniowej, czyli dzisiejszym Centrum Teatru Muzyki i Tañca.

Kutnowski Dom Kultury
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm,
Bass 15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê podwójny plac na cmen-

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
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ

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

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

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

SKUP CEBULI
w ³usce i bia³ej

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

607-092-666
ZAPRASZAMY

TANIE
POKOJE

od 15 z³/osobo-doba
Tel.: (24) 254-69-08

607-092-666

FIRMA BUDOWLANA
ZATRUDNI MURARZA
I PRACOWNIKÓW DO

DOCIEPLEÑ
PRACA NA TERENIE KUTNA

TEL. 606-911-241

Zgrupowanie II Ligi Widzew
£ód� w Kudowie Zdroju 1969 r.
Stoj¹: Bogdan Sobota i Zdzi-
s³aw Filipiak.

Kutnowski boks

ZATRZYMANE W KADRZE

Trening Stali Kutno 1962 r. Od lewej: Stanis³aw Czerwiñski, Bogdan
Sobota, Miros³aw Kucharski.

Przed meczem Stali Kutno z RKS Ruda; maj 1963 r. Stoj¹ od
lewej: Józef Zió³kowski, Marek Rydlewski, Kazimierz Rydlewski,
Wies³aw Marciniak, Leszek Wójkowski i Mieczys³aw Kucharski.
Klêcz¹ od lewej: Bogdan Sobota i Marek Rydlewski.

Zgrupowanie przed mistrzostwami Polski - Cetniewo 1967 r.
Stoj¹ od lewej: trener Witold Majchrzycki, Bogdan Guziñski, Bog-
dan Sobota, (?) Kowalski, Zbigniew Piórkowski, (?) Walewski,
Zdzis³aw Dro¿d¿al, Miros³aw Rojewski, Jan Prochoñ, Boles³aw
Klimek, Mieczys³aw Kucharski, Jerzy ̄ urek, Tadeusz Chojnacki,
Zygmunt Cegielski. Klêcz¹ od lewej: Zdzis³aw Burchard, Andrzej
Olszewski, Zdzis³aw Filipiak, Bogdan Radzikowski, Jerzy Sza³a-
macha, Bogdan Korkosiñski.

Przed mistrzostwami Polski
- Cetniewo wrzesieñ 1967 r.:
Mieczys³aw Kucharski, Jerzy
¯urek, Bogdan Sobota.

Zdjêcia ze zbiorów Bogdana Soboty

tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Sprzedam mieszkanie 60 m2, cen-
trum Kutna. Tel. 502-810-282
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 pokoje, balkon. Tel. 24 356-60-87
Wynajmê mieszkanie w Kutnie,
II piêtro, 2pok.+k+³; 49 m2, czê-
�ciowo umeblowane i wyposa¿one.
Tel. (po 16.00) 691-620-644
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, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,62 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam nieruchomo�æ 5 ha ziemi
dom piêtrowy i budynki gospodarcze
w Pniewie gm. Bedlno. Tel. 513-
243-164
Sprzedam posesjê 400 m2 z budyn-
kami w Grotowicach, gmina Oporów.
Tel. 723-052-740
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD �Kolejarz� ul. Kro�niewicka
(ogród nr 1). Tel. 660-704-149
Sprzedam dzia³ki budowlane Nowa
Wie� k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³ki rolne i ³¹ki przy
trasie Wa³y � M³ogoszyn. Tel. 603-
036-582
Sprzedam dzia³kê z lasem w Sokol-
nikach ko³o Ozorkowa z domem
piêtrowym 158 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam ziemiê orn¹ 2,13 ha oraz
dzia³ki budowlane w ¯urawieñcu.
Tel. 691-507-568
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ 380 m2,
ogrodzona z altan¹, pr¹d i woda.
ROD Kutno - Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam dzia³kê budowlano-roln¹
0,46 ha z domem i budynkami

gospodarczymi w Bo¿ej Woli. Tel.
507-842-155
Sprzedam dzia³ki budowlane oko-
lica os. domków jednorodzinnych
£¹koszyn). Tel. 603-743-182
Sprzedam dzia³kê na ROD Kutno-
Azory, ogrodzona, woda, pr¹d elek-
tryczny. Tel. 503-950-717
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
Sprzedam samochód Suzuki Swift
2006 r., 1,3 benzyna, czarny meta-
lik, klimatyzacja, komplet opon
zimowych. Tel. 510-112-835
Sprzedam Skodê Felicja (poj. sil.
1,3), rocznik 1996. Op³acona. Stan
dobry. Tel. 666-104-192
Wydzier¿awiê plac 1,5 ha w Mali-
nie, media, wêze³ A1. Tel. 661-226-
056; 665-487-680
Kupiê p³yty CD analogowe, pol-
skie � zagraniczne. Tel. 725-81- 02
Sprzedam tanio piêknie wydane
ksi¹¿ki oraz serial USA na DVD
�Pogoda dla bogaczy�. Tel. 604-
254-132
Sprzedam  2 szafki kuchenne
nieu¿ywane. 692-128-631 i 696-
508-588
Sprzedam kryszta³y. Tel. 608-615-325
Sprzedam dwie agawy 20-letnie
i m³odsze. Idealne do ogrodu. Tel.
645-504-892
Odst¹piê tanio grobopiwnicê na
cmentarzu w £¹koszynie. Cena
1700 z³ do negocjacji. Tel. 604-
254-132
Odst¹piê za zwrot poniesionego
kosztu �wie¿o wymurowan¹
podwójn¹ piwnicê na Cmentarzu
w Wo�niakowie. Tel. 663-391-432

Oszala³y �Ksawery�
Czwartkowej nocy, z 5/6 pa�-
dziernika, nad Kutnowskiem
�szala³� orkan �Ksawery�. Da³
siê mocno we znaki! Wia³ oko³o
100 kilometrów na godzinê!!!
Przy szkole w Go³êbiewie drzewo
spad³o na parking, niszcz¹c
samochody. Pada³y �jak zapa³ki�
du¿e drzewa, chocia¿by w Kutnie
przy ul. Mireckiego, czy £¹ko-
szyñskiej. Zniszczone dachy,
ogrodzenia czy linie energetycz-
ne. Stra¿acy wyje¿d¿ali 53 razy,
a wiêkszych szkód doliczono siê
a¿ 20. Najwiêcej w Kutnie i gminie
Kutno, ale te¿ w Kro�niewicach,
¯ychlinie, D¹browicach, Krzy¿a-
nowie, £aniêtach, Ostrowach
i Oporowie. Przyk³adowo miesz-
kañcy ulicy £¹koszyñskiej jeszcze
w sobotê przed po³udniem nie
mieli pr¹du (lodówki, pralki,
telewizja).
Po¿yteczne spotkania
Komendant Komisariatu Policji
w Kro�niewicach podkomisarz
Dariusz Bujalski zorganizowa³
28 wrze�nia w GCKSiR nt. �Poroz-
mawiajmy o bezpieczeñstwie - mo-
¿esz mieæ na nie wp³yw�. Tematem
spotkania by³y aktualne problemy
spo³eczne i  lokalnie wynikaj¹ce
z Krajowej Mapy Zagro¿eñ Bezpie-
czeñstwa, a tak¿e aplikacji �Moja

Komenda� i program �Dzielnicowy
bli¿ej nas�. Poruszono równie¿
tematykê  bezpieczeñstwa w miesz-
kaniach, m.in. omówiono oszustwa
na tzw. �legendê�. Stra¿acy za�
z KP PSP przedstawili zagro¿enie
jakim jest czad.

Grzybiarskie zguby
Gostyniñscy policjanci szukali
dwóch kobiet (58 i 32 lata), które
zgubi³y siê w lesie. Wraz z 62-latkiem
zbiera³y grzyby ko³o Marianowa
Sierakowskiego. Po próbach poszu-
kiwania (¿ony i córki) mê¿czyzna
powiadomi³ policjê w Gostyninie,
która po godzinie, odnalaz³a zagi-
nione. Policjanci apeluj¹, aby infor-
mowaæ bliskich o wyprawie do lasu
i miejscu, do którego siê wybieramy,
a tak¿e czasie powrotu. Do lasu
wybierajmy siê w kilka osób, a gdy
która� siê zgubi powiadomiæ nale¿y
najbli¿sz¹ jednostkê policji i szybko
rozpocz¹æ poszukiwania. Warto
mieæ telefon komórkowy z dobr¹
bateri¹ i zapamiêtywaæ punkty
odniesienia, by móc znale�æ drogê
powrotn¹. Nie wybieraæ siê do lasu
po zmierzchu, ani w z³¹ pogodê!

Tragiczne zdarzenia
Na autostradzie A1, w okolicy wêz³a
Sójki, w wypadku zgin¹³ 42-latek
i 6-letnie dziecko. Mieszkaniec
mazowieckiego, jad¹cy Peugeotem,
zjecha³ na boczny pas jezdni i ude-

rzy³ w ty³ stoj¹cej ciê¿arówki
Renault (drogowcy maluj¹cy pasy).
Kierowca oraz jad¹ce z nim 6-letnie
dziecko ponie�li �mieræ na miejscu.
W Budkach Suserskich, gmina
Szczawin Ko�cielny, dachowa³a
osobówka z Kutna. Zgin¹³ kierowca
- 43-letni mieszkaniec ¯ychlina,
który zjecha³ do rowu, gdzie dacho-
wa³. Stra¿acy �wyciêli� go nieprzy-
tomnego z pojazdu, ale reanimacja
nie przynios³a efektu.

Wpadka
Kutnowscy kryminalni i policjanci
z ¯ychlina zatrzymali 30-latka,
który od kilku miesiêcy ukrywa³ siê
przed wymiarem sprawiedliwo�ci
w bloku. Nikomu nie otwiera³
i rzadko wychodzi³ z mieszkania.
Zosta³ rozpoznany, kiedy  podszed³
do okna balkonowego. Zatrzyma-
nego przewieziono do Zak³adu
Karnego w £owiczu.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, na ulicy Zielarskiej,
z siedzenia niezamkniêtego pojazdu
pasa¿era z³odziej ukrad³  torebkê
damsk¹ z 3 tysi¹cami z³otych na
szkodê mieszkañców powiatu
³êczyckiego.

Na dwóch gazach
W Krzy¿anowie 28-latka kieruj¹ca
VW potr¹ci³a mê¿czyznê, który
szed³ �rodkiem jezdni. Jak siê
okaza³o mia³ we krwi 2,52 promila

alkoholu. Dozna³ obra¿eñ w postaci
urazu g³owy oraz wstrz¹�nienia
mózgu. Kieruj¹ca pojazdem by³a
trze�wa.

Denat
W Gos³awicach wy³owiono z Bzury
cia³o 74 letniego poszukiwanego
mê¿czyzny. Akcja trwa³a kilkana-
�cie godzin; od momentu, gdy
policja otrzyma³a zg³oszenie o za-
giniêciu. Mê¿czyzna porusza³ siê na
wózku inwalidzkim.

Zderzenie z radiowozem
W podkutnowskich Dudkach dosz³o
do kolizji policyjnego radiowozu
KIA z osobowym Renault. Ozna-
kowany radiowóz jecha³ na inter-
wencjê, mia³ w³¹czone sygna³y
�wietlne i d�wiêkowe. Kieruj¹cy
Renaultem go nie �zauwa¿y³� i nie
us³ysza³. Policjanci trafili na kut-
nowski SOR.

Z³odziejski cyklosport
W Kutnie, na ulicy Braci �niadec-
kich, z niestrze¿onego parkingu
z³odziej ukrad³ rower Unibike na
szkodê mieszkañca Kutna. Straty
1500 z³otych

Cudze lepsze
W Wojszycach, gmina Krzy¿anów,
po wy³amaniu drzwi w budynku
gospodarczym z³odzieje ukradli
elektronarzêdzia mieszkañcowi
£odzi na kwotê 5 tysiêcy z³otych.

ARTYKUŁY METALOWE
• podkładki • nakrętki
• śruby • kołki • wkręty

Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980
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¯YCIE SPORTOWE

Pi³ka no¿na

Koszykówka

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

W poniedzia³ek, 18 wrze�nia, na obiektach Ma³ej Ligi Baseballu odby³y
siê indywidualne biegi prze³ajowe dla szkó³ ponadgimnazjalnych zorga-
nizowane przez Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie. By³y to
jednocze�nie eliminacje do Fina³u Wojewódzkiego w Indywidualnych
Biegach Prze³ajowych organizowanych przez £ódzki Szkolny Zwi¹zek
Sportowy oraz sportowa inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W za-
wodach wziê³o udzia³ 101 zawodniczek i zawodników  (34 dziewcz¹t i
67 ch³opców) z dziewiêciu szkó³ powiatu kutnowskiego: I LO im. gen.
J.H. D¹browskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ZS Nr 1 im. St. Staszica
w Kutnie, ZS w ¯ychlinie, ZSZ Nr 2 im. A. Troczewskiego, ZS Nr 3 im.
W³. Grabskiego, ZS Nr 4 im. Z. Balickiego, I LO PUL w Kutnie, ZSCKR
w Mieczys³awowie.

Lekkoatletyka

LICEALIADA

Najlepsza pi¹tka w kategorii dziewcz¹t: 1. Justyna Matusiak � ZSZ Nr 2
w Kutnie, 2. Martyna Ciesielska � I LO w Kutnie, 3. Alicja Pietrzak � I LO
w Kutnie, 4. Martyna Maciejewska �   ZS Nr 1 w Kutnie, 5. Karolina
Jankowska  �  I LO w Kutnie.

Najlepsza pi¹tka w kategorii ch³opców: 1. B³a¿ej Wilanowski - ZS Nr 1
w Kutnie, 2. Daniel Wi�niewski - ZS Nr 1 w Kutnie, 3. Kacper Szyszka -
ZS Nr 3 w Kutnie, 4. Patryk Prosa³ � ZS Nr 4 w Kutnie, 5. Bogumi³
Osowski � I LO PUL w Kutnie.
Najlepsza pi¹tka zawodniczek oraz zawodników uzyska³a prawo repre-
zentowania powiatu kutnowskiego w Finale Wojewódzkim, który odbêdzie
siê w Uniejowie.

Ciê¿ary

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ kutnian Antoniego Kaliñskiego i £ukasza
Zdobiaka w Mistrzostwach �wiata Federacji GPC w Trójboju Si³owym.
Zawody zosta³y rozegrane w dniach 18/09-23/09/2017 w miejscowo�ci
Trutnov (Czechy) z udzia³em 520 zawodników z kilkudziesiêciu pañstw
�wiata. Antoni Kaliñski, startuj¹c w kat. wagowej do 67,5 kg i kat. wiekowej
60-64 lat, bra³ udzia³ w dwóch konkurencjach - wyciskaniu na ³aweczce
le¿¹c, gdzie uzyska³ wynik 110 kg i zaj¹³ pierwsze miejsce zdobywaj¹c
tytu³ mistrza �wiata. Natomiast w martwym ci¹gu uzyska³ wynik 130 kg,
co wystarczy³o do zdobycia drugiego tytu³u mistrza �wiata. £ukasz Zdo-
biak startowa³ w wyciskaniu na ³aweczce le¿¹c jako open senior w wadze
do 125 kg. Wyciskaj¹c ciê¿ar 252,5 kg wygra³ tê kategoriê wagow¹ zdo-
bywaj¹c tytu³ mistrza �wiata, a próba pobicia rekordu �wiata tym razem
siê nie powiod³a.

TRIUMFUJĄ
Rutyniarz w I lidze PZKOSZ z Bydgoszczy (6 sezon) dwukrotnie zwy-
ciê¿y³ nasz team w sparingach przed sezonem: u siebie 81:80 i w Kutnie
76:61. Mecze kontrolne to jednak �inne niebo�. Kutnianie w grodzie nad
Brd¹ zas³u¿enie triumfowali. To by³a kontynuacja ich zwyciêstw (naj-
pierw �l¹sk). Tak trzymaæ! Wspania³y by³ doping kutnowskich kibiców
z Klubu �Polfarmex� (prezes Mieczys³aw Orliñski).

POLFARMEX POKONAŁ ASTORIĘ!

Cenny sukces odnios³a dru¿yna trenera Andrzeja Grzegorka pokonuj¹c
wy¿ej notowany zespó³ w tabeli (4 miejsce) z Zelowa. Go�cie, którzy
przyjechali do Kutna po co najmniej punkt, musieli uznaæ wy¿szo�æ
gospodarzy graj¹cych bardzo ambitnie i z du¿¹ determinacj¹. To da³o efekt
w postaci 3 punktów. Pierwszego gola (40 minuta) zdoby³ � po �wietnym
podaniu Dmitrija Pietrowa � Adrian Kralkowski. Ostatnie 25 minut by³o
fascynuj¹ce dla ka¿dego fana futbolu. Zelowianie grali ostro, a momentami
brutalnie i nie mogli siê pogodziæ z faktem przegrania tego pojedynku.
Nie przebierali w �rodkach! Utemperowa³ ich, prostackie momentami
zachowania, Adrian Marcioch strzelaj¹c w doliczonym czasie gry (90+1)
piêknego gola z 18 metrów i po indywidualnej akcji. Strza³ z ostrego k¹ta
by³ na miarê kamery filmowej. Brawa!

KS Sand Bus Kutno � W³ókniarz Zelów 2:0 (1:0)

ALEŻ EMOCJE…

Kolejn¹ wygran¹ zaliczyli podopieczni trenerów - Dominika Tomczaka
i Jacka Walczaka � w ³ódzkiej klasie A (beniaminek KS II) pokonuj¹c
w �winicach Warckich miejscowy LKS 3:1 (0:0). Bramki zdobyli dla kut-
nian: Dominik Dêbowski, Tomasz Tarcz i Mateusz Motylewski (karny);
6 meczy � 5 wygranych, 1 remis; 16 pkt; gole 29:3 i prowadzenie w tabeli!
Oby tak dalej!

LIDER – „KUTNO II”

To tytu³ Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego, który mia³ te¿ has³o �Biegaj
z nami w Kutnie�. Przy s³onecznej aurze imprezê, której patronowali:
marsza³ek województwa ³ódzkiego Witold Stêpieñ i prezydent m. Kutna
Zbigniew Burzyñski, organizowa³ kutnowski Miejski O�rodek Sportu
i Rekreacji. Rozpoczê³a siê ona od biegu blisko 300 przedszkolaków
(6-5-4-3 latków). By³o rodzinnie i �wi¹tecznie. Biegn¹cy przedszkolak
otrzyma³ medal i certyfikat. Gra³ zespó³ disco-polo �Big Party�. Bieg g³ówny
rozegrany zosta³ na 10 km trasie atestowanej przez PZLA. Wziê³o w nim
udzia³ 175 zawodników obojga p³ci.

„KUTNOWSKA ZA− DYSZKA”

Astoria Bydgoszcz � Polfarmex Kutno 62:73
(w kwartach: 16:23, 20:8, 13:22, 13:20)

Kutno: Micha³ Marek 9, Mateusz Zêbski 20, January Sobczak 7, Tomasz
Wojdy³a 12, Arkadiusz Kobus 11, Przemys³aw Tradecki 2, Dawid Adam-
czewski 8, Damian Janiak 3, Damian Antczak 1.
Cz³onek Zarz¹du KKS Pro-Basket Kutno S.A. Jerzy Fronczak o tym meczu
powiedzia³ �P¯K�: �Spotkanie ka¿demu musia³o siê podobaæ, gdy¿ by³o
zaciête i wyrównane. Druga po³owa nasza. Postawie kutnian tylko biæ
brawa�. I to czynimy!

Najstarszy mia³ 81 lat � Janina Rosiñska z Pabianic. W dorobku ma szereg
tytu³ów mistrza Polski, Europy, �wiata (Kalifornia 2011) w maratonie;
ponad 1000 medali i 600 pucharów. Najm³odszy � przyjecha³ z Gostynina
(16 lat). Biegacze � amatorzy reprezentowali liczne kluby i stowarzyszenia
z Polski (m.in. Warszawa, Poznañ, £ód�, P³ock, Bia³ystok, Wroc³aw). Liczni
te¿ byli zawodnicy Ziemi Kutnowskiej (m.in. Stowarzyszenie Integracja
Kro�niewice, Rozbiegani ¯ychlin, Kutno Biegaj). Klas¹ dla siebie byli
Ukraiñcy, którzy zajêli czo³owe miejsca: Dmytro Didorodiuk, Jurij
Vykhopen, Sergi Kovlaidis. Biegn¹cych wita³y sympatyczne brawa miesz-
kañców grodu nad Ochni¹, a zlokalizowanie startu i mety na placu Mar-
sza³ka Pi³sudskiego jest �strza³em w z³oty medal�. Tu by³a te¿ dekoracja
kobiet i mê¿czyzn w klasyfikacji generalnej, mistrzostw miasta Kutna
i Powiatu Kutnowskiego oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Zwieñczeniem jej by³o wspólne zdjêcie zawodników Biegu. Brawo orga-
nizatorzy, a zwyciêzcami praktycznie byli wszyscy.

ZAPROSZENIE NA ZAWODY
Koszykówka I liga
14.10 godz. 17.30 Polfarmex Kutno � Nysa K³odzko hala SP nr 9
18.10 godz. 18.00 Polfarmex Kutno -  KK Warszawa
21.10 godz. 17.30 Polfarmex Kutno � Spójnia Stargard Szczeciñski

Pi³ka no¿na IV liga
Stadion Miejski ul. Ko�ciuszki
14.10 g. 15.00  KS Sand Bus Kutno � Ceramika Opoczno
25.10 g. 15.00  KS Sand Bus Kutno � Omega Kleszczów

Po wygranych na wyjazdach zespo³u trenera Andrzeja Grzegorka � z MKS
¯ychlin 8:0 i Or³em Parzêczew 11:0 � kutnianie w III rundzie Pucharu
Polski Okrêgu £ódzkiego pokonali zas³u¿enie u siebie beniaminka IV
ligi ³ódzkiej zespó³ ze Zgierza. Nie by³ to porywaj¹cy pojedynek, nawet
mo¿na stwierdziæ � momentami nudny, ale cieszy wygrana i �doszluso-
wanie� do najlepszych.

KS Sand Bus Kutno  - MKP Boruta Zgierz 1:0 (0:0)
Bramkê � jak¿e cenn¹ � zdoby³ g³ow¹ w 70 minucie Maciej Kowalczyk,
któremu �wietnie futbolówkê wy³o¿y³ Arkadiusz Mysona.
�Kutno�: Pawe³ Sobczak, Maciej Kowalczyk, Piotr Nawrocki, Mariusz
Jakubowski (58 Adrian Marcioch), Przemys³aw Nawrocki (82 Kamil
Wielgus), Adrian Kralkowski, Oskar Szumer,  Eryk Padzik, Arkadiusz
Mysona, Bartosz Placek (70 Dominik Dêbowski), Patryk Retkowski
(64 Dmitrij Pietrow).

AWANS „KUTNA” Z RÓŻNYM SKUTKIEM
W IV lidze kutnianie, mimo du¿ej przewagi, przegrali w Parady¿u 0:1
(0:0) po golu w 52 minucie Pêgowskiego, a w meczu na szczycie ³ódzkiej
klasy A KS II Kutno wygra³ z Magnatem Sierpów 3:0 (0:0) po bramkach:
Tomasza Tracza (55), Damiana Kozaneckiego (67) i Damiana Kozanec-
kiego (68). Tym samym KS II Kutno umocni³ sie na fotelu lidera.

Pi³ka no¿na
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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 464
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Has³o: G3-A8  D5-J10-L5-K5-M1-C8-A2
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47. Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 463 nagrodê
otrzymuje El¿bieta Dysko z Kutna

Poziomo: A-1. W dawnej Polsce urzêdnik ziemski, rz¹dca dóbr
królewskich A-7. Lewy dop³yw Dunaju B-9. Napisa³ �Przygody dobrego
wojaka Szwejka� C-1. Pisa³a dialogi do telewizyjnej audycji �Jacek i Agatka�
(Wanda) D-9. ¯a³obny utwór literacki E-1. Mickiewicza �Do m³odo�ci�
E-5. Szczyt w Rodopach G-1. �Trzy dni ...� w tytule amerykañskiego filmu
sensacyjnego z Robertem Redfordem I-1. Pozycja zale¿na od warunków
I-6. Pierwiastek chemiczny stosowany do produkcji ¿arówek J-9. Jezioro
S³one w pó³nocno-zachodnim Iranie K-1. �Koniec z ...� w tytule komedii
filmowej USA z Woody Allenem, a tak¿e przedmie�cie Los Angeles
z g³o�nym o�rodkiem produkcji filmów USA L-9. Pieprznik M-1. G³os
K. Kowalskiego M-5. Gorycze w ro�linach leczniczych.

Pionowo: 1-A. Bibelot 1-I. Miêso przy ¿ebrach (zw³aszcza u wieprza)
2-E. Du¿y ptak z rzêdu go³êbi wystêpuj¹cy w XVII wieku 3-A. Z rodziny
krukowatych 3-I. Najpopularniejszy instrument dêty w staro¿ytnej Grecji
4-F. Miejsce wiecznego szczê�cia wg Starego Testamentu 5-A. Wyp³ywa
w pobli¿u Ga³kówka 5-J. Miara papieru 6-E. Sofia Scicolone - najs³aw-
niejsza W³oszka (Oscar za film �Matka i córka�) 7-A. Rzymska bogini
ogniska domowego 7-I. �... ksiê¿niczka Burgunda� Gombrowicza 9-A.
Pañstwo nad Zatok¹ Gwinejsk¹ 9-I. �... Suflera� z Krzysztofem Cugow-
skim 11-A. Pozycja siedz¹ca w jodze 11-I. Naturalna farba brunatna
13-A. Krawêd� 13-I. �Miara� dobrej roboty.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

W po³owie wrze�nia jecha³em na obserwacjê przyrody. Ch³odny
poranek i nisko zawieszone bure chmury z wolna przesuwa³y siê
nad ziemi¹. Pó³nocny wiatr potrz¹sa³ ga³êziami drzew str¹caj¹c
li�cie przydro¿nych topól, a wydobywaj¹ce siê z kominów
ob³oczki dymu zwiastowa³y nadchodz¹c¹ jesieñ.
Na drodze upstrzonej ka³u¿ami, pozosta³ymi po deszczu, czyha³y
ukryte pod wod¹ g³êbokie wykroty, wiêc jazda przypomina³a
raczej slalom narciarski. Te utrudnienia i du¿y ruch na trasie spra-
wia³, ¿e kilometry ubywa³y bardzo wolno.
Wreszcie dojecha³em do mostu na Bzurze, w Kterach. Przede mn¹,
jak okiem siêgn¹æ, rozpo�ciera³a siê Pradolina. Przepiêkny obszar
Natura 2000, ostoja ptaków i biotop wszelkiego stworzenia, przy-
wita³ mnie wszechobecn¹ mg³¹. Niecki, zag³êbienia i ledwo
widoczne wierzbowe ³ozy, okryte by³y delikatn¹ i lekko faluj¹c¹
po�wiat¹, jak we �nie.
Lecz to miejsce by³o realne i prawdziwe, jak krople rosy na trawie
i �lady danieli na piasku, czy �pi¹cy na  okrytym  mg³¹ wierzbo-
wym krzewie myszo³ów.

UŚPIONA PRADOLINA BZURY

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Promienie s³oñca, obejmuj¹c coraz wiêkszy obszar Orlego Szlaku,
dociera³y wszêdzie. Mg³a pobudzona ich moc¹  ust¹pi³a. Budzi³o
siê ¿ycie. Pierwsze jego oznaki ujrza³em wraz ze zbli¿aj¹cym sie
kluczem ptaków - odlatywa³y ¿urawie. Towarzyszy³ im cichn¹cy
klangor. Pomacha³em rêk¹ na po¿egnanie, ¿yczy³em szczê�cia
i patrzy³em, patrzy³em d³ugo wierz¹c, ¿e wiosn¹ powróc¹.
Wa¿ne
Z inicjatywy Juliusa Mortona obchodzony jest równie¿ w Polsce
10 pa�dziernika - Dzieñ Drzewa. My solidaryzujemy siê z ekolo-
gami walcz¹cymi w Puszczy Bia³owieskiej przeciwko rabunko-
wemu wycinaniu drzew.
W 1924 r. wydzier¿awiono Anglikom puszczê w Bia³owie¿y
z zezwoleniem na zrêby zupe³ne. Po podpisaniu dokumentów
zarz¹dzono ³owy. Obecny na polowaniu redaktor tak skomentowa³:
�Wystrzelaæ, wyci¹æ i obficie po�wiêciæ�.

Cisza oraz spokój, a dochodz¹cy z odleg³ego lasu pomruk ³osia,
nie by³ w stanie wkomponowaæ siê w  trwaj¹ce u�pienie otoczenia.
Lekki wiatr, buszuj¹cy pomiêdzy trzcinowiskami, jak gdyby od
niechcenia wpada³ pomiêdzy uschniête konary stoj¹cego nad brze-
giem rzeki drzewa, a ono skrzypi¹c zaczyna³o graæ sw¹ smêtn¹
melodiê. Niesiona ona - po wzburzonych falach Bzury i przez trzci-
nowiska, li�cie gr¹¿eli, uchwyciwszy siê skrzyde³ ptaków - prze-
by³a d³ug¹ drogê by do mnie dotrzeæ i� dotar³a.
W tym momencie poja�nia³o. Poprzez ponure chmury przejrza³o
s³oneczne �wiat³o, prawdziwy cud natury.

Patrycja Markowska w Kutnie

ŚWIETNA WOKALISTKA

Urodzona 21 grudnia 1979 w Warszawie piosenkarka jest tak¿e autork¹ tekstów.
To córka Grzegorza Markowskiego, lidera zespo³u Perfect oraz bratanica war-
szawskiego biskupa Rafa³a Markowskiego. 3 grudnia 2001 ukaza³ siê jej debiu-
tancki album studyjny zatytu³owany Bêdê silna. Znalaz³y siê na nim przeboje
�Opêtanie�, �Drogi kolego� oraz �Musisz byæ pierwszy� � duet z Marcinem
Urbasiem. Debiut przyniós³ piosenkarce nominacjê do nagrody polskiego prze-
mys³u fonograficznego Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii. Drugi
album studyjny Markowskiej pt. Mój czas ukaza³ siê 16 pa�dziernika 2003.
Promowa³y go piosenki �Kameleon� i ballada �Z twoich r¹k�. 17 pa�dziernika
2005 roku zosta³ wydany trzeci album piosenkarki zatytu³owany Nie zatrzyma
nikt, z którego pochodzi³ przebój �Gdy zgasn¹ �wiat³a�. Jesieni¹ tego samego
roku wyst¹pi³a w drugiej edycji programu Taniec z gwiazdami emitowanego
w TVN. Jej partnerem by³ Micha³ Skawiñski, z którym zajê³a ósme miejsce,
odpadaj¹c w czwartym odcinku. 15 czerwca 2007 na 44. Krajowym Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu zdoby³a pierwsz¹ nagrodê w konkursie Premiery
oraz nagrodê dziennikarzy za wykonanie utworu ��wiat siê pomyli³�. 25 czerwca
wyda³a swój pierwszy album koncertowy Patrycja Markowska Live, który zawie-
ra³ nagrania na ¿ywo, zarejestrowane w warszawskiej Stodole. Czwarta p³yta
Markowskiej pt. �wiat siê pomyli³ zosta³a wydana 1 pa�dziernika. Piosenka
�Jeszcze raz� z niego pochodz¹ca promowa³a polsk¹ komediê romantyczn¹,
film o tym samym tytule. Kr¹¿ek �wiat siê pomyli³ by³ pierwszym du¿ym suk-
cesem wydawniczym Markowskiej i zdoby³ status platynowej p³yty. 25 kwietnia
2008 piosenkarka otrzyma³a statuetkê Eska Music Awards 2008 w kategorii
Artystka roku. Jesieni¹ ukaza³a siê edycja specjalna albumu, zawieraj¹ca przebój
pt. �Deszcz�. 11 lipca 2008 zagra³a koncert przed Nelly Furtado w Poznaniu,
a 20 czerwca 2009 wyst¹pi³a przed Lennym Kravitzem w Krakowie. 26 pa�-
dziernika 2010 ukaza³a siê pi¹ta p³yta piosenkarki pt. Patrycja Markowska.
Kilka tygodni po premierze wydawnictwo osi¹gnê³o status z³otej p³yty, a wkrótce
potem platynowej. P³ytê promowa³o piêæ singli: �Ksiê¿ycowy�, �Hallo, hallo�,
�Ostatni�, �W hotelowych korytarzach� oraz �Tylko mnie nie strasz�. W tele-
dysku do utworu �W hotelowych korytarzach� zagra³ ¿yciowy partner artystki
Jacek Kopczyñski. 9 listopada 2010 ukaza³a siê p³yta zespo³u Perfect XXX, na
której Markowska go�cinnie za�piewa³a w duecie z Grzegorzem Markowskim
utwór �Trzeba ¿yæ�. Wiosn¹ 2013 wraz z Justyn¹ Steczkowsk¹, Markiem
Piekarczykiem oraz Tomsonem i Baronem z Afromental zasiad³a w jury drugiej
edycji programu The Voice of Poland, która ruszy³a 2 marca na antenie stacji
telewizyjnej TVP2. 28 maja wyda³a swój szósty studyjny album pt. Alter Ego.
P³yta by³a promowana tytu³owym singlem z p³yty oraz piosenk¹ �Dzieñ za
dniem�, do których to powsta³y tak¿e teledyski. 14 lipca wokalistka wyst¹pi³a
podczas koncertu Lata ZET i Dwójki w S³ubicach, gdzie wykona³a medley
utworów �Break Through� i �Alter Ego� oraz utwory: �Dzieñ za dniem� i �Ksiê-
¿ycowy� (w duecie z Natali¹ Nykiel). W listopadzie 2013 Markowska zagra³a
z zespo³em trasê klubow¹ promuj¹c¹ album Alter Ego. Oprócz kilkunastu kon-
certów w Polsce muzycy zagrali 3 koncerty dla Polonii na Wyspach Brytyjskich.
15 grudnia na ostatnim koncercie trasowym w klubie Hybrydy w Warszawie
odebra³a z³ot¹ p³ytê za ten album. Teledysk do trzeciego singla �Wielokropek�
powsta³ w Las Vegas[30]. W styczniu 2014 mia³a miejsce premiera kolejnego
singla z albumu �Alter Ego� � �Ocean�. Artystka wykonuje go z Arturem Ga-
dowskim. 31 maja 2014 wyst¹pi³a podczas drugiego dnia festiwalu TOPtrendy
2014 w konkursie Najwiêksze Przeboje Roku z piosenk¹ �Dzieñ za dniem�
w�ród wykonawców, których piosenki by³y w ostatnim roku najczê�ciej granymi
w stacjach radiowych. W tym samym festiwalowym dniu, zasiad³a w jury kon-
kursu Trendy. 17 sierpnia wokalistka wyst¹pi³a podczas koncertu Lato ZET
i Dwójki w Zabrzu, gdzie wykona³a utwory �Everybody Needs Somebody To
Love� / �Posz³abym za tob¹� / �Hush� oraz swoje autorskie utwory: �Ocean�
w duecie z Arturem Gadowskim oraz �Nim siê zamienisz w ¿art� � pi¹ty singiel
z albumu Alter Ego. W lipcu 2014 powsta³ teledysk do utworu �Nim siê zamie-
nisz w ¿art� wyre¿yserowany przez Jana Macierewicza, w którym wziê³y udzia³
dzieci cz³onków zespo³u Patrycji. W lutym 2015 zajê³a 14 miejsce w plebiscycie
radia RMF FM na artystê 25-lecia. 13 kwietnia ukaza³o siê wydawnictwo kon-
certowe (CD+DVD) Patrycja Markowska na ¿ywo. 19 kwietnia piosenkarka
wyst¹pi³a z zespo³em w Wembley Arena w Londynie podczas koncertu Top
Music Wembley. 26 czerwca wyst¹pi³a z zespo³em podczas koncertu Europejski
Stadion Kultury w Rzeszowie, na którym za�piewa³a w duecie z Tanit¹ Tikaram
utwory �Ksiê¿ycowy� oraz �Good Tradition�. 13 listopada 2015 ukaza³ siê
album zespo³u Pectus, Kobiety, na której Markowska za�piewa³a w duecie z wo-
kalist¹ zespo³u, Tomaszem Szczepanikiem utwór �Miêdzy s³owami� 18 grudnia
2015 mia³a miejsce premiera teledysku do utworu Markowskiej �Nawigacja�,
skomponowanego z okazji 10. jubileuszowej edycji charytatywnego Kalendarza
D¿entelmeni 2016. 2 czerwca 2017 roku mia³a miejsce premiera jej nowego
albumu studyjnego zatytu³owanego Krótka p³yta o mi³o�ci. Zapowiedzi¹ nowego
albumu by³a premiera czterech utworów, które piosenkarka nagra³a w duecie
z innymi wykonawcami; do utworów nakrêcono teledyski: �Wyznanie� (Leszek
Mo¿d¿er), �Nie potrzeba mi nic wiêcej� (Grzegorz Skawiñski), �By� spojrza³
na mnie� (Marek Dyjak) i �Bezustannie� (Ray Wilson). Kolejnym singlem pro-
muj¹cym nowym album by³ utwór �Kochaina� Prywatnie zwi¹zana jest z aktorem
Jackiem Kopczyñskim. 9 stycznia 2008 piosenkarka urodzi³a syna Filipa Kry-
stiana. Zosta³a ambasadorem zorganizowanych w Krakowie �wiatowych Dni
M³odzie¿y 2016. Ta uniwersalna artystka krótko mówi o sobie: �Nie tak ³atwo
opisaæ moj¹ drogê na scenê, bo nie wiem od czego tak naprawdê zacz¹æ. Czy
od tego, ¿e w wieku trzech lat za�piewa³am najbardziej zachrypniêtym, dzie-
ciêcym g³osem �Nie ma wody na pustyni� i ca³e przedszkole mówi³o: �Jaki
piêkny i zdolny ch³opiec�. Czy od tego, jak �piewa³am w podstawówce. Po
dwóch latach okaza³o siê, ¿e instruktor wy³¹cza³ mój mikrofon, gdy¿ nawet
bez niego przebija³ siê mój specyficzny alt, �rednio pasuj¹cy do s³owiczych
g³osów kole¿anek. Pocz¹tek liceum to pierwszy zespó³�.        Jerzy Papiewski
P.S. Ta sympatyczna piosenkarka by³a g³ówn¹ ozdob¹ artystyczn¹ 43 Spotkania
z Królow¹ Kwiatów w Kutnie, które mia³o miejsce te¿ na Stadionie Miejskim
im. Henryka Tomasza Reymana.
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
24 października 2017 r.

G³ównym punktem programu gali by³ wystêp Kwartetu RAMPA, zespo³u
wokalnego istniej¹cego od roku 1992. Ta grupa przez wiele lat wspólnego
wystêpowania wypracowa³a w³asne brzmienie i rzadk¹ dzi� umiejêtno�æ
�piewania w harmonii wielog³osowej. Szefem kwartetu jest Grzegorz
Kucias, a �piewaj¹ tak¿e: Joanna Pa³ucka, Anna �cigalska i Stefan Ka¿uro.
Wyst¹pili równie¿ cz³onkowie Stowarzyszenia Z³oty Wiek z programem
cygañskim oraz zespó³ �piewaczy Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Organizatorzy obchodów Dni Seniora podczas kilkudniowego
programu przewidzieli m.in. wystêp Babskiego Kabaretu �Old Spice Girls�
w wykonaniu Emilii Krakowskiej, Barbary Wrzesiñskiej i Lidii Stani-
s³awskiej, zajêcia sportowe w Aquaparku Kutno, turnieje bryd¿a sporto-
wego, warsztaty kosmetyczne, spektakle teatralne i seanse filmowe,
spotkanie z lekarzem i dietetykiem oraz cztery Bale Seniora.         /A.B./

KUTNOWSCY SENIORZY
Ju¿ po raz szósty seniorzy naszego miasta, przy wsparciu prezydenta Kutna
zorganizowali imprezê pod nazw¹ Kutnowskie Dni Seniora. Ich realizacjê
przewidziano od 27 wrze�nia do 7 pa�dziernika 2017 roku. Rozpoczê³y
siê zawodami wêdkarskimi, ale faktyczny pocz¹tek stanowi³a Gala
w Kutnowskim Domu Kultury. Tu, zebranych powitali prowadz¹cy spo-
tkanie Marlena Kluk i Andrzej Zielonka. G³os zabra³ tak¿e prezydent
miasta Zbigniew Burzyñski, który m.in. ¿yczy³ seniorom wspania³ych
humorów i zdrowia, ale tak¿e przekaza³ im �w³adzê nad miastem w postaci
symbolicznego, du¿ego metalowego klucza�. Fakt ten przyjêto gromkimi
oklaskami.

Trwaj¹ca ju¿ od kilku miesiêcy rewitalizacja XVII wiecznego barokowego
ko�cio³a i pojezuickiego kolegium w Rawie Mazowieckiej przynosi kon-
kretne efekty. Nowy dach, pod³ogowe ogrzewanie i czê�ciowo ods³oniête
polichromie, to tylko nieliczne - widoczne skutki przeprowadzanego pro-
jektu konserwatorskiego. �Rewitalizacja zespo³u obiektów sakralnych pod
wezwaniem Niepokalanego Poczêcia NMP w Rawie Mazowieckiej w celu
rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii� jest odpowiedzi¹ Proboszcza na
wolê parafian i dramatyczny stan obiektów. To tak¿e nasze podziêkowanie
przodkom za ten piêkny dar jakim jest rawska �wi¹tynia. Powrót do wy-
gl¹du sprzed wieków to, troska o to, aby kolejne pokolenia mog³y cieszyæ
siê jej dostojnym widokiem. Tym bardziej, ¿e obiekty te s¹ niezwykle
wa¿ne dla historii miasta, regionu ale i ca³ej Polski. Na przestrzeni lat
ko�ció³ nie przechodzi³ tak gruntownego remontu, a z¹b czasu i inne czynniki
zewnêtrzne robi³y swoje. W³a�nie dlatego pod nadzorem pani konserwator
i we wspó³pracy z wieloma osobami nie tylko odtwarzana jest pierwotna
estetyka gmachu, ale tak¿e jest on restaurowany oraz przystosowywany
do dzisiejszych potrzeb i funkcji. Mo¿e rodziæ siê zatem pytanie, czy
potrzebny jest remont a¿ na tak¹ skalê? Mo¿e wystarczy³oby jedynie
od�wie¿yæ? Zapytali�my o to Roberta Nowaka � inspektora spo³ecznego
nadzoruj¹cego prace w naszym ko�ciele:
- Panie Robercie od wielu lat zajmuje siê Pan budownictwem i jest spe-
cjalist¹ w tej kwestii. Przygl¹daj¹c siê naszym pracom remontowym
z pewno�ci¹ nasuwa siê Panu wiele spostrze¿eñ. Proszê zatem powiedzieæ,
czy Pana zdaniem tak wielkie przedsiêwziêcie jakim jest rewitalizacja
ko�cio³a oraz przylegaj¹cego do niego budynku kolegium faktycznie by³o
konieczne?
- Zdecydowanie Tak! Ca³y zespó³ Pojezuickich Obiektów Sakralnych
o których mowa, przez d³ugie lata s³u¿¹c ludziom, ulega³ stopniowemu
niszczeniu. Przeciekaj¹cy dach, wilgoæ w murach, z³a kondycja stropów
i jeszcze wiele innych, bardzo powa¿nych zniszczeñ, powodowa³y coraz
wiêksz¹ degradacjê obiektu. Trzeba zatem jasno powiedzieæ, ¿e tylko tak
gruntowny remont, móg³ skutecznie zahamowaæ ten niszcz¹cy proces.
- Czas robi swoje! Proszê zatem troszkê przybli¿yæ jak wygl¹daj¹ prace
w obiekcie?
- Pierwszy etap prac rozpocz¹³ siê w czerwcu 2016 r i obejmowa³ remont
dachu. Zniszczona przez z¹b czasu zabytkowa wiê�ba ko�cio³a i dzwonnicy,
zosta³a czê�ciowo wymieniona i w ca³o�ci zaimpregnowana. Inna sytu-
acja by³a na budynku kolegium. Tam konstrukcja dachu ze wzglêdy na
swój katastrofalny stan wymaga³a ca³kowitej wymiany. Po tych pracach
ca³y kompleks zosta³ pokryty miedzian¹ blach¹. O takim wyborze zdecy-
dowa³ konserwator, ze wzglêdu na trwa³o�æ takiego pokrycia (nawet 300
lat) a szczególnie na zabytkowy charakter obiektu. Po przyst¹pieniu do
drugiego etapu, który rozpocz¹³ siê w tym roku, prace zosta³y podjête na
ca³ym kompleksie. W pierwszej kolejno�ci ko�ció³ trzeba by³o przygotowaæ.
Zosta³y zdemontowane i przewiezione do pracowni konserwatorskiej:
o³tarze, organy i inne zabytki ruchome. Nastêpnie rozpoczêto prace
wewn¹trz �wi¹tyni i kolegium. Na drodze przetargu wy³oniono do tych
wszystkich prac generalnego wykonawcê firmê Castellum z Wroc³awia
- Zmagania z dachem, czyli pierwszy etap rewitalizacji, mo¿na uznaæ za
zakoñczony. Jak Pan powiedzia³ trwa rozpoczêty w tym roku etap kolejny.
Proszê pokrótce  powiedzieæ co uda³o siê ju¿ zrobiæ w tym czasie?
- Po tych kilku miesi¹cach zosta³a wyremontowana czê�æ kolegium u¿yt-
kowana przez Siostry Nazaretanki, które pracuj¹ przy parafii. W ca³ym
obiekcie zosta³y ju¿ wymienione okna. Trwaj¹ prace przy elewacji ko-
�cio³a i kolegium. W du¿ym stopniu zaawansowane s¹ tak¿e niewidoczne
prace elektryków i hydraulików, którzy w ko�ciele i w czê�ci pomiesz-
czeñ kolegium ju¿ roz³o¿yli ogrzewanie pod³ogowe oraz inne instalacje.
We wnêtrzu �wi¹tyni przywracanej do pierwotnego wygl¹du konserwato-
rzy zakoñczyli usuwanie wtórnych przemalowañ, natomiast w absydzie
prezbiterium zosta³a tak¿e czê�ciowo ods³oniêta zabytkowa polichromia.
- Z tego, co pan mówi, mo¿na wnioskowaæ, ¿e prace trwaj¹ bardzo
intensywnie. Ci¹gle jednak wiele przed nami. Co zatem czeka nas
w przysz³o�ci i kiedy przewidziane jest zakoñczenie tego wielkiego dzie³a?

- Faktycznie prace id¹ do przodu ale du¿o jeszcze do zrobienia. W okresie
zimowym ze wzglêdu za warunki atmosferyczne, remont zostanie wzmo-
¿ony we wnêtrzu budynku. W ko�ciele konserwatorzy bêd¹ kontynuowaæ
misterne prace przy polichromiach, które ci¹gle s¹ jeszcze ods³aniane
warstwa po warstwie. Po ca³kowitym odkryciu przyst¹pi¹ do oczyszczania
i punktowania, czyli po prostu przywracania im dawnego blasku. Na skle-
pieniu i w korpusie ko�cio³a koñcz¹ siê prace przy scalaniu muru z warstw¹
tynkarsk¹, które w wyniku drgañ i up³ywu czasu rozwarstwi³y siê. Jest to
praca bardzo mozolna polegaj¹ca na wstrzykiwaniu spoiwa miêdzy ceg³ê
a tynk. Nastêpnie czeka nas jeszcze posadzka, powrót o³tarzy i obrazów
oraz wiele innych prac. Po zakoñczeniu rewitalizacji w budynku kole-
gium powstan¹ nowe pomieszczenia u¿ytkowe dla parafian i spo³eczno�ci
lokalnej w tym sale muzealne, pomieszczenia dla Centrum Spotkañ i Dia-
logu oraz Biblioteki Dzieciêcej. Ca³y obiekt zostanie przystosowany tak¿e
do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Prace te pozwol¹ rozszerzyæ dzia³ania
kulturowe podejmowane przez parafiê. Je¿eli wszystko bêdzie sz³o pra-
wid³owo, to kompleks zostanie oddany do u¿ytku w grudniu 2018 roku
i na nowo bêdzie ja�nia³ swoj¹ pierwotn¹ �wietno�ci¹. Stanie siê on
z pewno�ci¹ per³¹ naszego regionu i atrakcj¹ turystyczn¹.

prob. Bogumi³ Karp, by³y ksi¹dz parafii �w. Jana Chrzciciela w Kutnie
Ka¿de wielkie dzie³o potrzebuje wsparcia. Ca³kowity koszt prac wynie-
sie prawie 22 miliony z³otych. Dziêki staraniom parafii prace
remontowe zosta³y wsparte w du¿ej czê�ci przez Zarz¹d Województwa
£ódzkiego �rodkami unijnymi. Równie¿ Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Fundusz Ko�cielny oraz samorz¹dy udzieli³y
pomocy. Jednak parafia i tak musi zgromadziæ wk³ad w³asny w kwocie
ponad 7 milionów z³otych.

REMONT NA MIARĘ 400 −LECIA
Zabytkowy kompleks obiektów pojezuickich w Rawie Mazowieckiej odzyskuje swój dawny blask

JAK ZATEM MO¯NA POMÓC?
- POPRZEZ MODLITWÊ
- FINANSOWO:
a) przekazuj¹c inne dobrowolne wp³aty na konto:

46929100010131353420000020
b) przekazuj¹c 1% za po�rednictwem Fundacji Caritas Diecezji
£owickiej:KRS Fundacji: 0000252350  dodaæ: �Na remont du¿ego
ko�cio³a w Rawie Maz.�
- BÊD¥C WOLONTARIUSZEM REMONTU:
zachêcaj¹c swoich znajomych, rodzinê oraz inne osoby tak¿e spoza
Rawy, aby zechcieli wesprzeæ nasze prace i przekazaæ dowoln¹ kwotê.

Bie¿¹ce informacje o pracach mo¿na znale�æ na stronie parafii: www.pa-
rafia.rawa-maz.pl/remont-kosciola oraz na facebooku: www.facebo-
ok.com/rawaduzykosciol




