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POZDROWIENIA Z GRUZJI

Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej powróci³ z IV �wiatowej Olim-
piady Tañca Ludowego �Nowe ¿ycie 2016�. Odby³a siê ona w Gruzji,
w miejscowo�ci Kabuleti, po³o¿onej na wybrze¿u Morza Czarnego - na
pó³nocny wschód od Batumi.           (ci¹g dalszy - strona 3)

FESTIWAL OGNIA

Przez dwa dni - na placu Pi³sudskiego - w Kutnie odbywa³ siê ju¿ po raz
siódmy �Fireproof�. Otworzy³a go parada kuglarzy, która przesz³a ulic¹
Królewsk¹, a Fundacja DKMS zorganizowa³a specjalny punkt dla dawców
szpiku. Zaprezentowa³a siê udanie Grupa Cyrkowa �Figielek�. Gra³ te¿
�Jelonek�, który �wietnie ³¹czy muzykê heavy metalow¹ z gr¹ na skrzypcach.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Mi³o nam poinformowaæ, i¿ £ukasz Wójcik, kutnowski szybownik zrze-
szony w Aeroklubie W³oc³awskim, zosta³ odznaczony Medalem Tañskiego
za wybitne osi¹gniêcia w sporcie szybowcowym za 2014 rok (zdobycie 5
medali mistrzostw �wiata i mistrzostw Europy). Medal wrêczy³ Jerzy
Kolasiñski, przewodnicz¹cy Kapitu³y oraz Jacek Dankowski, trener
szybowcowej kadry narodowej i cz³onek Zarz¹du Aeroklubu Polskiego.
£ukasz jest 42 osob¹, który dost¹pi³a tego zaszczytu. Medal Tañskiego
jest najwa¿niejszym polskim odznaczeniem szybowcowym ustanowio-
nym na wniosek Lotniczej Komisji Historycznej Aeroklubu Polskiego dla
upamiêtnienia 60 rocznicy pierwszych wzlotów szybowcowych polskiego
pioniera szybownictwa - Czes³awa Tañskiego.

Dla £ukasza Wójcika

MEDAL TAŃSKIEGO

ODYSEJA HISTORYCZNA

W lipcu, w Kutnie oraz Leszczynku, odbêdzie siê ju¿ VII edycja Zlotu
Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna.

(ci¹g dalszy strona 4 i 11)

20 LAT MINĘŁO...

(fotoreporta¿ zamieszczamy na stronie 2)

W dniach 23-29 czerwca b.r. zespó³ wokalny �Buziaki� z MDK w Kutnie
wzi¹³ udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tañca �Magia
Italiana� w Rimini we W³oszech. W kategorii zespo³ów wokalnych do
15 lat zespó³ otrzyma³ I miejsce. W sk³ad zespo³u wchodz¹ uczennice
kutnowskich gimnazjów; Barbara Cie�liñska, Agata Daniel, Zuzanna
Jó�wiak, Maria Nodzak, Julia Wo�niak. Wyjazd na festiwal zosta³ zorga-
nizowany przy wsparciu finansowym prezydenta Miasta Kutna.

„BUZIAKI” W RIMINI

Wielka gratka w Sójkach, w �Dworze�,
�lub odbywa siê na dworze.

     (ci¹g dalszy - strona 4)

RAPT POD KUTNEM !!!
M£ODA UPROWADZONA !!!

SENSACYJNA NOC W KOMPLEKSIE �DWÓR SÓJKI�!!!

50 LAT MAŁŻEŃSTWA

Barbara i W³odzimierz Klimeccy, w sobotê 9 lipca 2016 r., otrzymali
medale �Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie� przyznane im przez prezy-
denta RP Andrzeja Dudê z okazji prze¿ytych ze sob¹ wspólnie 50 lat. Ten
akt mia³ miejsce w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie, a odznaczy³ Ich
Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Kutna. Zwracaj¹c siê do Jubilatów
powiedzia³: �Piêædziesi¹t lat temu wypowiedzieli�cie sakramentalne
�tak�. Przyrzeczenie to sk³adali�cie sobie z ufno�ci¹, ¿e jako dobre ma³-
¿eñstwo bêdziecie dzieliæ troski i mno¿yæ dobre chwile, wspomagaæ siê
wzajemnie i cieszyæ siê wspóln¹ rado�ci¹. By³ to pocz¹tek funkcjonowania
nowej rodziny. To w³a�nie w rodzinie praktykowali�cie to co w ¿yciu szcze-
gólnie wa¿ne � mi³o�æ, wzajemne zrozumienie i szacunek dla siebie i innych,
ale te¿ odpowiedzialno�æ, pracowito�æ i obowi¹zkowo�æ�.

(ci¹g dalszy - strona 3)
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20 LAT MINĘŁO...

W pi¹tek, 10 czerwca 2016 roku, firma AMZ �wiê-
towa³a 20�lecie dzia³alno�ci. Zorganizowano je
w piêknym, odrestaurowanym Zamku Gostyniñskim.
W�ród zaproszonych go�ci Jubileuszu znajdowali
siê przedstawiciele w³adz miasta Kutna z prezy-
dentem miasta Kutna Zbigniewem Burzyñskim
oraz byli i obecni wspó³pracownicy firmy.

Firma AMZ-KUTNO S.A. to sta³y sponsor pi³karskich dru¿yn m³odzie¿owych Klubu Sportowego Kutno, baseballistów MKS Stal-BiS Kutno
oraz koszykarzy �Polfarmex� Kutno. Firma wspiera równie¿ finansowo Specjaln¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 13 dla S³abo S³ysz¹cych przy SOSW
Nr 2 w Kutnie. Firma aktywnie uczestniczy w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Urz¹d Miasta w Kutnie.
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Wiele serdeczno�ci dla czytelników �Powiatowego ̄ ycia Kutna� i miesz-
kañców Ziemi Kutnowskiej przes³ali z niedawno zakoñczonej w Polsce
�Anakondy 16� bracia - Tomasz i Damian Papiewscy. To by³y najwiêksze
w naszym kraju manewry wojskowe po 1989 roku. Bra³o w nich udzia³
31 tysiêcy ¿o³nierzy (w tym ponad 12 tysiêcy z Rzeczpospolitej Polskiej
i 14 tysiêcy ze Stanów Zjednoczonych). W æwiczeniach aktywnie uczest-
niczyli ¿o³nierze z 19 pañstw Paktu Pó³nocno-Atlantyckiego (NATO)
i kilku partnerskich. W manewrach wykorzystanych by³o ponad 3 tysi¹ce
pojazdów ró¿nego rodzaju, ponad 100 samolotów i 12 okrêtów. ¯o³nierze
budowali miêdzy innymi przeprawy promowe i amfibijne mosty na Wi�le
i Odrze przez Wielonarodowy Batalion In¿ynieryjny.

WOJSKOWE POZDROWIENIA

Tomek i Damian co prawda mieszkaj¹ obecnie w Kro�nie Odrzañskim,
ale s¹ �ci�le zwi¹zani z Ziemi¹ Kutnowsk¹ (¯ychlin, Kutno). Tu maj¹
blisk¹ Rodzinê, tu spêdzaj¹ aktywnie wolny czas. S¹ obecnie m³odymi,
zawodowymi ¿o³nierzami. Bakcyl wojskowy odziedziczyli po ojcu Krzysz-
tofie, który by³ wysokiej rangi oficerem. Równie¿ po tacie (pod ka¿dym
wzglêdem wzór dla Nich) otrzymali �dar� gry w pi³kê no¿n¹. Krzysztof
gra³ w dobrej dru¿ynie wtedy w ¯ychlinie, a Damian i Tomek w ligowych
zespo³ach Ziemi Lubuskiej. Najwiêkszy sukces futbolowy w Rodzinie
Papiewskich osi¹gn¹³ Tomasz zdobywaj¹c tytu³ wicemistrza Polski dru¿yn
m³odzie¿owych (w finale jego team - Lubuska Szko³a Pi³karska - przegra³
z £KS-em £ód�, a gra³ w niej m.in. £ukasz Madej). Nagrody wrêcza³
wtedy najlepszym Micha³ Listkiewicz i Adam Nawa³ka. Dziêkujemy Tom-
kowi i Damianowi za pozdrowienia i ¿yczymy teraz sukcesów w wojsku.

/J.P./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W olimpiadzie wziê³o udzia³ ponad 1500 uczestników z kilkudziesiêciu
zespo³ów z ró¿nych krajów �wiata, w tym liczne zespo³y gruziñskie, które
po mistrzowsku prezentowa³y swoje umiejêtno�ci taneczne i artystyczne
oraz zespo³y z Rosji, £otwy, Kazachstanu, Estonii, Iranu i Polski. Zespó³
Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej zaprezentowa³ polski folklor wywo-
dz¹cy siê z Ziemi Kutnowskiej w barwnych jego strojach. Publiczno�æ
gromkimi brawami oklaskiwa³a nasze koncerty, które bardzo siê podoba³y.
Byli�my w pewnym stopniu egzotyczni dla zespo³ów, które prezentowa³y
swój ca³kiem odmienny folklor.

POZDROWIENIA Z GRUZJI

Otrzymali�my podziêkowania i dyplomy za udzia³ w Olimpiadzie oraz
szczególne wyró¿nienie dla choreografii prezentowanego uk³adu tanecznego
dla naszej choreograf Patrycji Lichej. Wyjazd mia³ na celu pokazanie
polskiego folkloru poza granicami kraju, nawi¹zanie kontaktów kulturo-
wych w celu rozwijania warto�ci ponad materialnych, a przede wszystkim
promowaæ nasz kraj oraz miasto Kutno. Dziêkujemy wszystkim, którzy
przyczynili siê do naszego wyjazdu. Zadanie by³o czê�ciowo dofinanso-
wane przez prezydenta miasta Kutna.

Prezes ZPiTZK - Bo¿ena Sudomir

SPACERKIEM PO KUTNIE

FESTIWAL OGNIA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W konkursie �Fireshow� wziêli udzia³ mi³o�nicy tañca z ogniem z ró¿-
nych regionów naszego kraju. Odbywa³y siê równie¿ warsztaty i animacje
dla dzieci (w�ród nich kuglarstwo cyrkowe oraz tañce na chu�cie, dmu-
chañce, bañki mydlane. Podoba³y siê bardzo: spektakl Teatru Ulicznego
�Na walizkach�- �Beczka �miechu� i koncerty zespo³ów - �Marne szanse�,
�Black Radio�. Ca³o�æ prowadzi³a - Têczowa Fabryka Zabawy �Carnival�
i Klub Szczudlarzy z Sochaczewa.            /J.P./

25 spotkanie robocze radnych m. Kutna mia³o charakter nadzwyczajny
i dotyczy³o kwestii dwóch skarg z³o¿onych przez mieszkañców grodu nad
Ochni¹. Po zalogowaniu siê 13 rajców (tyle by³o obecnych) i od�piewaniu
polskiego hymnu narodowego oraz wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej
(5 osób) radni uznali jednog³o�nie bezzasadn¹ skargê mieszkanki ulicy
£êczyckiej na dzia³anie prezydenta miasta Kutna w sprawie dojazdu do
jej nieruchomo�ci. Komisja Rewizyjna rozpatrywa³a tê skargê na 3 posie-
dzeniach. Ta sprawa �przewija siê� przez Radê Miasta Kutna ju¿ ponad
6 lat. Wyj�cie jest jedno - wyst¹pienie na drogê s¹dow¹ w sprawie ustalenia
drogi koniecznej. Radni rozpatrywali tak¿e skargê obywatela Kutna na
pracownika lub pracowników Urzêdu Miasta (dotyczy goñca albo goñ-
ców) w sprawie dorêczania pism (nie dochodz¹ z Ratusza). Na wniosek
Komisji Rewizyjnej radni jednog³o�nie przekazali tê kwestiê do za³atwienia
prezydentowi m. Kutna.            /J.P./

JUBILEUSZOWA SESJA Mural patriotyczny
W wyniku ponownych konsultacji
spo³ecznych, przeprowadzonych
w dniach od 13 czerwca 2016 r. do
26 czerwca 2016 r., wy³oniono zwy-
ciêsk¹ tematykê muralu patriotycz-
nego przy ul. Mi³ej. Oddano 299
wa¿nych g³osów. Wyniki kszta³tuj¹
siê nastêpuj¹co: Panteon wybitnych
kutnian (Antoni Troczewski, Woj-
ciech Rychtelski, Eugeniusz Filipo-
wicz, b³. ks. Micha³ Wo�niak,
Józef Ku�, Stefania Danielewicz,
Pelagia £adykowska-Zys) � 103
odpowiedzi � 34,45%; ¯o³nierze

Wyklêci - 196 odpowiedzi - 65,55%.
W najbli¿szych dniach zostanie
og³oszony konkurs na wykonanie
projektu oraz realizacjê zadania.

Personalia
Od 5 lipca stanowisko prezesa
Kutnowskiego Szpitala Samorz¹-
dowego Sp. z o.o. obj¹³ Marek
Kie³czewski, dotychczasowy
dyrektor do spraw medycznych (to
ju¿ bodaj¿e - bo ju¿ zgubili�my
rachubê - 25 prezes-dyrektor od
2000 roku). Zast¹pi³ on Roberta
Wilanowskiego, który z³o¿y³ rezy-
gnacjê.

Na 109 uczniów maturê w I LO im. J.H. D¹browskiego zda³o 108.
W �Kasprowiczu� egzamin pisa³y 93 osoby. Jedna nie zda³a, sze�æ ma szanse
obroniæ j¹ w sierpniu. W Zespole Szkó³ nr 1 im. S. Staszica do egzaminu
dojrza³o�ci przyst¹pi³o 96 licealistów, z których 3 osoby bêd¹ mia³y
poprawki oraz 74 uczniów technikum, z których do popraw przyst¹pi 10
osób. W kutnowskim Ekonomiku maturê napisa³y 122 osoby, z których
101 zda³o, a 19 przyst¹pi do egzaminu poprawkowego w sierpniu.
W Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 w Kutnie do egzaminu podesz³y 93
osoby. Z 7 uczniów, którym nie uda³o siê go zaliczyæ, 6 mo¿e liczyæ na
poprawkê. W Zespole Szkó³ Nr 4 w Kutnie-Azorach do egzaminu dojrza-
³o�ci przyst¹pi³o zaledwie 17 osób. 6 z nich nie uda³o siê zaliczyæ matury
z jednego przedmiotu, wiêc jeszcze nie wszystko stracone i mog¹ liczyæ
na poprawê swojego wyniku pod koniec wakacji. W Zespole Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Rolniczego w Mieczys³awowie natomiast do matury przyst¹-
pi³o 20 osób, z których 10 zda³o, a 6 poprawia egzamin w sierpniu. Nasze
gratulacje dla tych co zdali!

KUTNOWSCY MATURZYŚCI

Od 21 lipca do 28 sierpnia Kutno bêdzie aren¹ VII Letniego Festiwalu
Muzycznego. Dominowaæ bêdzie muzyka klasyczna; opera i operetka.
Dyrektorem Festiwalu i jego re¿yserem oraz prowadz¹c¹ bêdzie prof. Anna
Jeremus-Lewandowska. Imprezy odbywaæ siê bêd¹: w ko�ciele �w. Waw-
rzyñca, Kutnowskim Domu Kultury, na placu Pi³sudskiego (scena plene-
rowa), w Hotelu Rondo, w ko�ciele �w. Jana Chrzciciela, w Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca, w ko�ciele �w. Trójcy w Strzelcach, w Pañstwowej Szkole
Muzycznej - park Wiosny Ludów i w pa³acu w Siemienicach. Festiwalowi
towarzyszyæ bêd¹ Mistrzowskie Miêdzynarodowe Warsztaty Wokalne.
21.07 (godz. 19) Festiwal otworzy w ko�ciele �w. Wawrzyñca koncert
z okazji �wiatowych Dni M³odzie¿y. Gwiazd¹ Festiwalu bêdzie prof.
Bo¿ena Betley. W dniach 9-10-11 wrze�nia Kutnowski Dom Kultury
organizuje �wiêto Ró¿y. Bêdzie to 42 edycja spotkania z królow¹ kwia-
tów. Wystawa ró¿ i aran¿acji florystycznych bêdzie w KDK, a imprezy
odbêd¹ siê na placu Pi³sudskiego (m.in. Festiwal Piosenki Dzieciêcej
�Kwietnik�, �Gotuj z Exdrobem�), w parku Traugutta (m.in. �Przystanek
Dziecko�) i na �Scenie nad Ochni¹� (m.in. Anna Wyszkoni, IRA, Grzegorz
Hy¿y). Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego zorganizuje �Jarmark
Ró¿any� (plac Pi³sudskiego i ul. Królewska) z udzia³em ponad 100
wystawców i �Weso³e Miasteczko� (plac Wolno�ci i park nad Ochni¹)
z �Lunaparkiem� i Diabelskim M³ynem�. Koszt 42 �wiêta Ró¿y� 500
tys. z³ (300 tys. KDK + 200 tys. sponsorzy).           (J.P.)

PRIORYTETOWE IMPREZY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
By³y ¿yczenia, kwiaty, szampan. Jubilatom go�cie za�piewali �sto lat�.
Pani Barbara i jej m¹¿ W³odzimierz poznali siê na weselu u kole¿anki
i kolegi, za� rok pó�niej oni sami stanêli na �lubnym kobiercu. Pani
Barbara przesz³a na emeryturê po kilkudziesiêciu latach pracy w s³u¿bie
zdrowia, a jej m¹¿ natomiast po 44 latach pracy w �Miflexie� równie¿
zosta³ emerytem. W Kutnie da³ siê poznaæ jako dzia³acz spo³eczny i poli-
tyczny. By³ radnym miasta przez 4 kadencje, wiceprzewodnicz¹cym Rady
Miasta, a tak¿e zastêpc¹ prezydenta miasta. Pañstwo Klimeccy dochowali
siê dwójki dzieci: Renaty i Micha³a. Maj¹ troje wnucz¹t: Jakuba, Macieja
i Zuzannê. Do ¿yczeñ i gratulacji sk³adanych Jubilatom do³¹cza siê rów-
nie¿ nasza Redakcja.           /A.B./

50 LAT MAŁŻEŃSTWA
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WIEŚCI GMINNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
ODYSEJA HISTORYCZNA to impreza dziêki której nasze miasto bez
walorów turystycznych i historycznych sta³o siê znane nie tylko w Polsce,
ale równie¿ poza jej granicami. Niepowtarzalna formu³a zlotu oraz jego
wyj¹tkowy klimat przyci¹gaj¹ du¿¹ liczbê pasjonatów historii, rekonstruk-
torów, mi³o�ników militariów oraz pojazdów zabytkowych, ale nie tylko.
Projekt kierowany jest przede wszystkim do osób, które chc¹ dowiedzieæ siê
czego� wiêcej, ni¿ to co mog¹ wyczytaæ w podrêcznikach historii. Bezpo-
�redni kontakt z �¿yw¹� histori¹ pozwala na odbycie swoistej podró¿y
w czasie. Geneza Zlotu niew¹tpliwie zwi¹zana jest z histori¹ Stowarzyszenia
Historycznego Pu³k 37, gdy¿ idea zorganizowania imprezy powsta³a w trakcie
zawi¹zywania organizacji, ale nale¿y pamiêtaæ o innych osobach i instytu-
cjach, które w tym uczestniczy³y. S¹ to przede wszystkim: Jacek Dziedziela
z Grupy Rekonstrukcji Historycznych 1 Samodzielnej Brygady Spadochro-
nowej przy Zwi¹zku Polskich Spadochroniarzy Oddzia³ w £odzi oraz Alek-
sandra Rzadkiewicz ze �rodkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Spo³eczno-
Kulturalnego ��rodek�. Cezary Walczak oraz Wies³aw Paluchowski � prezes
i wiceprezes Stowarzyszenia Historycznego Pu³k 37. Ówcze�ni cz³onkowie
GRH 1 SBS w dniu 10 listopada 2009 r. uczestniczyli w obchodach �wiêta
Narodowego RP odbywaj¹cych siê w Kwaterze G³ównej NATO w Brukseli.
W drodze powrotnej do kraju snuto plany i zastanawiano siê nad przysz³o�ci¹
obu organizacji. Jednym z wielu pomys³ów, które wówczas pad³y, by³ ten
zaproponowany przez Jacka Dziedzielê, by wspólnie zorganizowaæ zlot
historyczny o du¿ym przekroju czasowym na wzór imprezy odbywaj¹cej siê
w Anglii Military Odyssey. Tak narodzi³a siê idea Odysei w Kutnie. Pierwsz¹
ods³onê postanowiono zorganizowaæ w roku 2010. Stowarzyszenie Histo-
ryczne Pu³k 37 bêd¹c w trakcie rejestracji w KRS, nie maj¹c mo¿liwo�ci
pozyskania �rodków finansowych na realizacjê przedsiêwziêcia, jak równie¿
nie  maj¹c do�wiadczenia w organizacji tego typu zlotów zwróci³o siê
o pomoc do Aleksandry Rzadkiewicz � prezesa �SSK �rodek. To Aleksandra
Rzadkiewicz tchnê³a ¿ycie w nasz pomys³. Zajê³a siê tak¿e stron¹ finansow¹
imprezy. Pocz¹tki by³y bardzo trudne,pe³ne w¹tpliwo�ci. Zaanga¿owanie
Cezarego Walczaka, Rafa³a Ambroziaka, Wies³awa Paluchowskiego, Alek-
sandry Rzadkiewicz oraz cz³onków Stowarzyszenia Historycznego Pu³k 37
i innych instytucji, które udzieli³y nam wsparcia pozwoli³y na pokonanie
przeciwno�ci. Z niepokojem czekali�my na rozpoczêcie imprezy. By³o mi³e
zaskoczenie, kiedy do Kutna przyby³o 289 rekonstruktorów z 23 grup. Uda³o
siê, by³ to nasz pierwszy sukces.  Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych
Odyseja Historyczna sta³ siê imprez¹ cykliczn¹. Z roku na rok impreza siê
rozrasta³a przyci¹gaj¹c coraz wiêksz¹ liczbê zarówno widzów jak i rekon-
struktorów. W ubieg³ym roku udzia³ w Odysei wziê³o oko³o 800 rekonstruk-
torów, natomiast chêæ uczestnictwa w tegorocznej edycji potwierdzi³o ju¿
oko³o 1200. Niestety, warunki terenowe i finansowe mamy ograniczone,
dlatego nie jeste�my w stanie przyj¹æ tak wielu uczestników. Pragnê nad-
mieniæ, i¿ Odyseja Historyczna w plebiscycie portalu dobroni.pl w 2014
roku znalaz³a siê w gronie 5 najlepszych imprez rekonstrukcyjnych w Polsce
i zosta³a wyró¿niona znakiem Primus Inter Pares tu cyt.: ��za wspania³¹
i niepodrabialn¹ atmosferê zlotow¹�. W dniach 22-24 lipca 2016 roku odbê-
dzie siê ju¿ siódma edycja pod nazw¹ �VII Zlot Grup Rekonstrukcji Histo-
rycznych Odyseja Historyczna Odcinek VII�.         (c.d. - strona 11)

ODYSEJA HISTORYCZNA

W dniach 2-3 lipca odby³y siê najwiêksze w województwie
kujawsko�pomorskim Targi Rolnicze AGRO-TECH 2016.
By³a to ju¿ XXXIX edycja tej wspania³ej imprezy targowej.
Wed³ug organizatorów teren Targów odwiedzi³o 35 tysiêcy
go�ci. Obok ekspozycji maszyn rolniczych odbywa³a siê
wystawa zwierz¹t hodowlanych.

Wielka gratka w Sójkach, w �Dworze�,
�lub odbywa siê na dworze.
Wielki rwetes! Byæ nie mo¿e,
M³odzi jad¹ na motorze.
Ku uciesze wszystkich Go�ci,
M³odzi w szczê�ciu i rado�ci,
Bêd¹ ¿yli po wsze czasy.
A na raucie rarytasy.
Tañce, hulanki, swawole.
A gdy skoñczy siê przyjêcie,
Noc po�lubna w apartamencie.
Ale có¿ to! Przy niedzieli,
Pannê m³od¹ raptem wziêli
I w tradycji starej mocy,
Spe³ni¹ prawo pierwszej nocy.
Ten obyczaj  choæ od Gala
Biskup, Dziekan go pochwala.
Kto za� M³od¹ w czas odbije,
Z m³odym wódki siê napije.
Jegomo�ciom mina zrzednie,
Bo wesele i tak przednie.
Ta historia, choæ fa³szywa,
Do spe³nienia jest mo¿liwa.
Tylko u nas, tylko w �Dworze�,
Wszystko siê wydarzyæ mo¿e.

      [£.W.]

RAPT POD KUTNEM !!!
M£ODA UPROWADZONA !!!

SENSACYJNA NOC W KOMPLEKSIE �DWÓR SÓJKI�!!!

XXXIX TARGI ROLNICZE AGRO−TECH 2016

Firma EXPOM Kro�niewice jest sta³ym uczestnikiem tej
wspania³ej, cyklicznej imprezy.
Firma z Kro�niewic produkuje maszyny rolnicze ju¿ 25 lat,
a jej biuro konstrukcyjne za wprowadzanie wielu innowacji
i nowych konstrukcji maszyn jest laureatem wielu presti¿o-
wych nagród miêdzynarodowych.
W tym roku EXPOM pokaza³ szereg nowo�ci � agregat
�cierniskowy AJAX TRIO oraz wa³y uprawowe z nowymi
pier�cieniami sto¿kowymi JACEK IMPULS oraz z sek-
cjami do ciêcia resztek po¿niwnych JACEK GLADIO.

Za ca³okszta³t dzia³alno�ci oraz za wprowadzanie
nowoczesnych konstrukcji maszyn rolniczych
EXPOM Kro�niewice otrzyma³ Grand Prix oraz
nagrodê DLG Stowarzyszenia Rolników Niemiec.

Leszek Weremczuk, dyrektor ds. marketingu i handlu

W kutnowskiej podstrefie
Amerykañska Uma Inwestmenst
Sp. z o.o. (Kellog Company) uzy-
ska³a kolejne, trzecie pozwolenie
na monta¿ dwóch nowych linii
produkuj¹cych przek¹ski Pringles.
Ma to kosztowaæ oko³o 73 milionów
z³otych i zwiêkszyæ zatrudnienie
o 80 osób.

Odciête od �wiata
Mamy kapitalizm, wiêc wszystko
musi siê op³acaæ ... Kutnowski
PKS, od wakacji zawiesi³ bezpo-
�rednie kursy szkolne do D¹browic.
Sêk w tym, ¿e by³y to jedyne kursy
do Kutna!?

Z kro�niewickiej kwesty
Z zebranych 1 listopada 2015 r. w

W niedzielê, 26 czerwca 2016 roku, przeprowadzono w Piwkach zawody
sportowo-po¿arnicze, w których wziê³o udzia³ 7 dru¿yn stra¿ackich,
reprezentuj¹cych wszystkie jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z terenu
gminy Kutno. Komisjê sêdziowsk¹ zawodów powo³a³ komendant powiatowy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Marek Myszkowski, a sêdzi¹ g³ównym by³
starszy ogn. Andrzej Popielarczyk. Zawody rozegrane zosta³y w dwóch
konkurencjach: æwiczenia bojowe i sztafeta po¿arnicza z przeszkodami.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zdoby³a jednostka OSP we
Wroczynach, drugie - OSP w Wysokiej Wielkiej, trzecie - OSP w Lesz-
czynku. Zawody odby³y siê w mi³ej i sportowej atmosferze, a po og³oszeniu
wyników uczestnicy oraz kibice zostali zaproszeni na wojskow¹ grochówkê.

Kinga £uczak

ZAWODY POŻARNICZE

trakcie kro�niewickiej kwesty datków
(4127 z³) uda³o siê odrestaurowaæ
pomnik Henryka Gzowskiego. Naj-
pierw ufundowa³a go ¿ona obywatela
ziemskiego. Pomnik to pochy³o za-
sklepiony sarkofag, osadzony na
lu�nych ³apach okrytych li�æmi
akontu i wykonany z piaskowca.

Policyjne roszady
Od 1 lipca podkomisarz Dariusz
Bujalski pe³ni obowi¹zki zastêpcy
komendanta w Kro�niewicach.
Podobn¹ funkcjê w ¯ychlinie otrzy-
ma³ Jacek Borowicz.

Milionerzy
W powiecie kutnowskim jest a¿
(tylko) oficjalnych 25 milionerów.
Przyby³ ... jeden!
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

6 sierpnia 2016 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@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.

Polonia we Francji zajmuje drugie miejsce po Ameryce pod wzglêdem
liczebno�ci osób pochodzenia polskiego i liczy milion Polaków. Twór-
czynie z Kutna wystawia³y swoje prace w Galerii Handlowej Hipermarketu
Auchan w Arras i Salonie Polskim w Tilloyes les Moflaines. To ju¿ trzecia
wizyta we Francji naszej hafciarki, gdzie promuje nasze miasto, stowa-
rzyszenie i miasto Kutno. Imprezê zak³óci³y warunki atmosferyczne, wielkie
ulewy, woda wdar³a siê tak¿e do Galerii, gdzie by³y stoiska naszych pañ.
Czasami zdarzaj¹ siê i takie okoliczno�ci� A oto list jaki otrzyma³y Panie
od Kongresu Polonii Francuskiej:
Drodzy Wystawcy, wykonawcy rêkodzie³a ludowego,
Kongres Polonii Francuskiej pragnie Wam serdecznie podziêkowaæ za
udzia³ w naszym polonijnym �wiêcie Rynek en fete i w Salonie Rolnictwa
Terres en Fete, za wasz dobry humor, ¿yczliwo�æ, cierpliwo�æ. Chwile
spêdzone z Wami pozostan¹ na d³ugo w naszej pamiêci. Mamy nadziejê,
¿e wszyscy wrócili szczê�liwie do Polski i ¿e spotkamy siê ponownie
w przysz³ym roku. Sukces naszego �wiêta zawdziêczamy równie¿ Wam.

Pozdrawiamy - Dorota Zwerenz, Sekretariat Maison de la Polonia
de France Kongres Polonii Francuskiej

Zadanie dofinansowanie by³o ze �rodków finansowych prezydenta miasta
Kutna. Dziêkujemy Bo¿enie Sudomir, prezes Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej za  u¿yczenie strojów ludowych dla naszych cz³onkiñ.

We Francji

KUTNO NA DNIACH POLONII
W dniach od 25 maja do 6 czerwca 2016 r. cz³onkinie TPZK z Sekcji
Rêkodzie³a Artystycznego: Urszula Jêdrzejczyk - hafciarka i Nina Kuni-
kowska - malarka, na zaproszenie Domu Polonii Francuskiej i Kongresu
Polonii Francuskiej wziê³y udzia³ w jednym z bardzo wielu wydarzeñ
kulturalnych organizowanych w ramach uczczenia 93 rocznicy przybycia
Polaków do Nord-Pas de Calais we Francji. a by³y to �Targi Rzemie�lnicze�
podczas Dni Kultury Polskiej.

W upa³y s³oñce piecze i parzy,
któ¿ nie chcia³by byæ wtedy na pla¿y,
byæ na ulicach miêdzy murami
jak na pustyni,
upa³ atmosferê niezno�n¹ czyni.
Oj naturo, czasem jeste�
wrog¹ i nieczu³¹.
Na t¹ piêkn¹ i cich¹ przyrodê
zsy³asz gro�n¹, katastroficzn¹ pogodê.
Upa³y gasisz nawa³nic¹ burzy,
zrywasz dachy, palisz gromem!
Wisi wtedy strach nad ka¿dym domem.
Masz jednak w opiece
nasz powiat kutnowski,
bo bije tutaj serce centralnej Polski.

Danuta Kustosik

Ze sztambucha

W naszym klimacie

Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie uhonorowano
w Ogólnopolskim Konkursie �Teatr szkolny - edukacja kulturalna m³o-
dego cz³owieka� zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego
w Warszawie. Przygotowano przedstawiene teatralne i zaprojektowano
plakat oraz przeprowadzono konkursy szkolne: recytatorski, wiedzy o wy-
branym aktorze i wiedzy o teatrze. Ponadto zorganizowano spotkanie
z Krzysztofem Ryzlakiem - re¿yserem i szefem Grupy Teatralnej �od jutra�.
Odby³ siê Szkolny Dzieñ Talentów, w czasie którego uczniowie mogli
zaprezentowaæ swoje zainteresowania artystyczne. W ramach konkursu
uczniowie �Grabskiego� byli na spektaklu w Teatrze Wielkim w £odzi
i napisali jego recenzjê.Wiele zadañ by³o realizowanych przez m³odzie¿
dzia³aj¹c¹ w Szkolnym Kole Teatralno-Dziennikarskim, przy du¿ym zaan-
ga¿owaniu ca³ej spo³eczno�ci �Grabskiego�. Koordynatorkami konkursu
by³y: Dorota Chojnacka (opiekun ko³a) oraz Halina Sankowska i Monika
Kowalska. Przygotowany spektakl �Zim¹�, na motywach dramatu Szaloma
Asza, prezentowany by³ o�miokrotnie mieszkañcom Kutna i powiatu.
Uczniowie �Grabskiego� chêtnie uczestnicz¹ w ¿yciu kulturalnym i pla-
nuj¹ kolejne projekty artystyczne.

TEATR „GRABSKIEGO”

Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e mo¿emy poinformowaæ naszych Zacnych
Czytelników o tym, ¿e ksi¹¿ka autorstwa Tomasza Skuzy i Moniki Glindy,
zatytu³owana �£ódzkie - najpiêkniejsze miejsca�, znalaz³a siê w pierwszej
pi¹tce tytu³ów nominowanych do presti¿owej Nagrody �Z³oty Ekslibris
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Pi³sudskiego w £odzi za
rok 2015� - w kategorii �Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi
£ódzkiej�. Ogó³em do nagród kwalifikowa³y siê 104 tytu³y woluminów
wydanych w regionie ³ódzkim w ubieg³ym roku, w tym piêknie wydana
i opracowana ksi¹¿ka mieszkañców Kutna - Tomasza Skuzy i Moniki Glindy.

LAUR DLA MONIKI I TOMKA

Nagrodê G³ówn¹ zdoby³ album �Sieradzka ksiêga pokoleñ: Sieradz w XX
wieku w fotografii�. Gratulujemy sympatycznym autorom z Kutna kolej-
nego sukcesu i przypominamy, ¿e maj¹ Oni w swoim ju¿ bogatym dorobku
ponad 10 pozycji o tematyce turystycznej i regionalnej, w których bardzo
interesuj¹co prezentuj¹ zabytki architektury oraz walory historyczne
i krajobrazowe poszczególnych rejonów województwa ³ódzkiego. Ich
wydawc¹ jest Progres Kutno (tel. 605-360-733).            /J.P./

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Z pocz¹tkiem lipca rozpoczê³y siê w Bibliotece Powiatowej w Kutnie
zajêcia czytelnicze z dzieæmi, które ukoñczy³y szósty rok ¿ycia. Pierwsza
grupa to 28 osób z ró¿nych zak¹tków miasta. Trzygodzinne spotkania
przez dwa pierwsze tygodnie wakacji prowadzone s¹ przez Sylwiê Fr¹tczak.
Wa¿nym ich elementem jest miêdzy innymi czytanie ksi¹¿ek, a w³a�ciwie
ich fragmentów, które s¹ przez dzieci omawiane. Ka¿de z nich ma swoje
zdanie i mi³o jest pos³uchaæ krótkiej wypowiedzi dziecka. Ale to nie
wszystko, bo ka¿dy m³ody czytelnik ma okazjê na tym spotkaniu opowie-
dzieæ o ksi¹¿ce, któr¹ sam przeczyta³, przekonuj¹c jednocze�nie swoje
kole¿anki i kolegów w³a�nie do jej przeczytania. Jak mówi pani Fr¹tczak,
spotkanie dzieci w pomieszczeniu czytelni przeniesione jest równie¿ przed
budynek biblioteki, po prostu dla ma³ego relaksu. Kolejny turnus czytel-
niczy poprowadzi Katarzyna Józwiak.           /A.B./

WAKACJE Z KSIĄŻKĄ

W dniach od 8 lipca do 21 sierpnia 2016 roku w salach Muzeum Regio-
nalnego mieszkañcy naszego miasta mog¹ ogl¹daæ ciekaw¹ wystawê pod
tytu³em �Broñ ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w P³ocku�. Kustosz
wystawy Kazimierz �wircz zaznaczy³, ¿e zosta³a ona podzielona na dwie
czê�ci. W pierwszej sali zaprezentowana zosta³a broñ bia³a, a wiêc XIV-
wieczne miecze, szable polskie i europejskie, pa³asze i bagnety. S¹ to
egzemplarze broni znalezionej na polach walki. Ta czê�æ ekspozycji uzu-
pe³niona jest planszami pokazuj¹cymi budowê ró¿nych rodzajów broni
i techniki walki nimi. W drugiej sali pokazano nowe nabytki Muzeum
Mazowieckiego w postaci m.in. 15 rewolwerów z koñca XIX wieku, które
znalezione zosta³y w 2011 roku podczas remontu budynku przy ulicy
Tumskiej w P³ocku oraz 3 jednostki broni z okresu II wojny �wiatowej
wykopane w 2013 roku w miejscowo�ci Janoszyce w powiecie p³ockim
przez saperów z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jest rêczny karabin
maszynowy z 1927 roku, pistolet maszynowy PPSz wz, 1941, czyli popu-
larna �pepesza�, niemiecki karabinek szturmowy StG wz. 1944. S¹ zdjê-
cia rewolwerów centralnego zap³onu. Z przyczyn technicznych wiêkszo�æ
eksponatów znalaz³a swoje miejsce w oszklonych gablotach.           /A.B./

SZABLE I PISTOLETY

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

26 lipca 2016 r.
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic
... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton Bywalca

Ale siê �por¹ba³o�! Rz¹d szykuje nowelizacjê ustawy o ochronie zwie-
rz¹t ... Podobno przewiduje ona kary nawet do piêciu lat wiêzienia za
szczególne okrucieñstwo nad zwierzêtami. Równie¿ kary pieniê¿ne
siêgaj¹ce nawet do 100.000 z³otych. Mój s¹siad, stary Kowalski, jak o tym
us³ysza³ to sceptycznie stwierdzi³: �Pani w Polsce ju¿ siê tak narobi³o,
¿e w sumie to lepiej siê bêdzie traktowaæ zwierzêta ni¿ ludzi...�. Masz
babo placek! Czy wiecie, ¿e dzi� dochód rolnika siêga ju¿ 82 procent
dochodów zarabiaj¹cych poza rolnictwem (10 lat temu by³o to oko³o 60
procent). Chocia¿ w rolnictwie, jak i w górnictwie, nie jest lekko...
Wystarczy podaæ, ¿e za mleko w skupie p³acono jeszcze w tym roku oko³o
30 groszy; po rolniczych protestach powiêkszono do 80 groszy ... Wypisz
wymaluj op³acalna cena dla rolnika winna wynie�æ 1,20 z³ ... St¹d nie jest
dziwne, ¿e z rolnictwa ¿yje na wsi jedynie 10 procent mieszkañców wsi
(w wysokotowarowych gospodarstwach jest wiêcej ni¿ dwie trzecie). Masz
babo placek! Zmieni³a siê ustawa o elektrowniach wiatrowych. Teraz
popularne �wiatraki� musz¹ byæ oddalone od mieszkañ co najmniej 10-
krotn¹ wysoko�æ tych instalacji (wraz z wirnikiem i ³opatami), co stanowi
oko³o 1,5-2 kilometrów. Dotychczas istniej¹ce �wiatraki�, które nie spe³-
niaj¹ tych wymogów, nie mog³yby byæ rozbudowane ... Czy to lepiej, czy
to gorzej!? Dla inwestorów kolejny �szlaban�! Masz babo placek! Jeszcze
nie widaæ pieniêdzy na Program Pilota¿owy �Leader�, ale wiele siê w tej
sprawie dzieje. Otó¿ wojewódzka komisja oceni³a lokalne programy na
podstawie 16 kryteriów, przygotowanych przez instytucjê zarz¹dzaj¹c¹
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - ministra
rolnictwa i rozwoju wsi. Na li�cie przyjêtych do realizacji znalaz³o siê
kutnowskie Stowarzyszenie Rozwoju Gmin �Centrum�. Co prawda
dopiero na 13 miejscu, ale finansowanych ma byæ 14 grup dzia³ania (punk-
tacja maksimum 245 punktów, nasz program osi¹gn¹³ 187 punktów).
Pozyska³o ono �rodki w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) kwotê 7.762.000,00 z³otych. W ramach realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 12 gmin (Bedlno, D¹browice,
Kutno, Krzy¿anów, £aniêta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, ¯ychlin,
Góra �w. Ma³gorzaty, Witonia) realizowane bêd¹ m.in.: operacje polega-
j¹ce na utworzeniu nowego przedsiêbiorstwa, szkoleñ w zakresie kultury
i bazy turystycznej, jak te¿ odnowa zabytków. Liczba mieszkañców objêtych
Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju to 62.621 osób. Masz babo placek!
Ani cz³owiek siê nie obejrza³, a tu ju¿ minê³o pó³rocze. Ju¿ siê zaczynaj¹
rzepakowe - czyli ma³e - ¿niwa. A za nimi na prze³omie lipca - sierpnia
zaczn¹ siê te w³a�ciwe sprzêty zbó¿. Jak siêgam wstecz to przypominam
sobie, ¿e dawniej ten okres to by³a prawdziwa mobilizacja. Przygotowa-
nia - jakby do prawdziwej wojny. G³ówne has³o to: �Ka¿dy k³os na wagê
z³ota�. Podstawowy problem to wówczas by³ brak sznurka do snopowi¹-
za³ki. Dzi� nic z tych emocji. Raz, dwa i po krzyku. W dodatku zmêczy siê
i to g³ównie od s³oñca jedynie operator kombajnu. Poza tym
z regu³y nie jest nim rolnik, w³a�ciciel gruntu. Masz babo placek! Gmina
Kutno ju¿ wyznaczy³a termin do¿ynek. Bêdzie to niedziela 21 sierpnia.
Bodj¿e po raz pierwszy w Polsce, w tym dniu nasza gmina otrzyma nowy
symbol - sztandar. Bêdzie i drugi dla OSP Strzegocin dzia³aj¹c¹ ju¿ od
1923 r., której prezesem Zarz¹du jest Miros³aw Karczewski. Masz babo placek!

Zdaniem �Super Expresu� z 25-26 czerwca 2016 r. Nr 147 (7542) eksperci
o efektach brytyjskiego referendum dla Polaków stwierdzaj¹, i¿ jest wiêcej
minusów ni¿ plusów. Do negatywów zaliczaj¹: wahania kursu walut,
szok dla gospodarki (wy¿sze ceny niektórych towarów), utrata przez
Polaków mieszkaj¹cych w Wielkie Brytanii zasi³ków i socjalu, trudniejszy
dostêp do pracy dla Polaków w Wielkiej Brytanii, ostrzejsze kontrole na
granicach, niepewno�æ, wzrost nastrojów nacjonalistycznych i os³abienie
pozycji Polski w relacjach z Rosj¹.
S¹ i plusy, do których zalicza siê: os³abienie z³otego (bo sprzyja ekspor-
terom), impuls do dobrych zmian i reform w Unii Europejskiej (np. do
wiekszej roli Polski na forum UE), powrót do ideii pañstwa narodowego
(co wzmocni³oby suwerenno�æ i niezale¿no�æ Polski wzglêdem UE).
Wymieniaj¹ równie¿ powody angielskiego brexitu:
(...) Decyduj¹cy to katastrofalna, samobójcza, samowolna decyzja Angeli
Merkel, która za ca³¹ Uniê postanowi³a, ¿eby Europê otworzyæ na
niekontrolowany nap³yw niebezpiecznych islamskich imigrantów. (...)
(...) wewnêtrzne psucie Unii, która sta³a siê chorym rajem dla mno¿¹cych
siê eurourzêdasów. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron 4 lata temu
gorzko szydzi³ z p³ac unijnych urzêdasów z p³ac unijnych urzêdasów:
�Ponad dwustu pracowników Komisji Europejskiej zarabia wiêcej ode
mnie�. Czy co� siê zmieni³o? Tak. Po kolejnych dwóch latach obliczono,
¿e od Camerona zarabia ju¿ oko³o 10 tysiêcy urzêdników Unii! Do dzi�

Chyba ju¿ w Kutnie zniknê³y auta z polskimi flagami. Przez trzy
tygodnie by³o wa¿ne - tak¿e dla kutnowian - jedno wydarzenie,
Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej. Skoñczy³o siê dobrze, no mo¿e
z minusem. Ale w sumie to moim zdaniem przedwcze�nie! Kto wie,
czy jeszcze raz trafi siê naszym �kopaczom� taka szansa zdobycia
medalu. Gdyby nie fatalny karny z Portugali¹! ¯al mi B³aszczykow-
skiego, bo w pamiêci kibiców nie bêdzie wspominana jego bardzo
dobra gra w turnieju, lecz jego niefortunny strza³ (zreszt¹ prawie iden-
tycznie strzela³ mecz wcze�niej). Co zostaje? Mamy poczucie sukcesu,
mimo ¿e odpadli�my w æwieræfinale. Nie ponosz¹c pora¿ki w nor-
malnym czasie gry! Dwa zwyciêstwa i dwa razy remisy! Remisy - z dru-
¿ynami z pierwszej czwórki, mistrzem Europy i mistrzem �wiata.
Wygrane z dru¿ynami lepszymi od nas w klasyfikacji UEFA. Mieli�my
du¿o szczê�cia i na koñcu PECH. Przy ca³ym uznaniu dla trenerskiego
teamu Adama Nawa³ki (najwiêkszego wygranego mistrzostw) trzeba
zwróciæ uwagê, ¿e pope³nili oni dwa b³êdy. Po pierwsze - chyba
w meczu z Portugali¹ nie dokonano zmian pi³karzy polskich, mimo
¿e przeciwnicy wprowadzili a¿ trzech zawodników. Tak w ogóle to
potwierdzi³ siê syndrom �krótkiej ³awki�, gdy¿ zapewne byli�my
dru¿yn¹ o minimalnej liczbie wystêpu rezerwowych. Druga uwaga -
dotyczy zmiany bramkarza na sam koniec meczu. By³ ju¿ gotowy
Szczêsny, wy¿szy i z d³u¿szymi rêkami bramkarz od - �wietnie spisu-
j¹cego siê w turnieju - Fabiañskiego. Potwierdzi³o siê za to, ¿e
poziom sportowy wszystkich dru¿yn siê wyrówna³ i z niedu¿ym prze-
k¹sem mo¿na stwierdziæ, ¿e �ostatni mogliby - byæ pierwszymi�. Jednak
jest sukces! Najcenniejsze, ¿e mamy znowu zespó³! Jak za trenera Gór-
skiego! Teraz musimy szukaæ dobrych i bardzo dobrych zmienników,
gdy¿ bez dobrych rezerw, nasi, �wietni napastnicy zbytnio uwik³ani
byli w defensywie. Brawo pi³karze! Brawo Nawa³ka z pozosta³ymi
osobami w kadrze trenerskiej. Chyba po tych mistrzostwach bêdziemy
ju¿ mogli im stworzyæ warunki podobne do tych co maj¹ Niemcy!
Tym bardziej, ¿e zawodnicy otrzymaj¹ wygrane w ME 6,5 mln euro.
W cieniu Mistrzostw dla wiêkszo�ci kibiców sensacyjny news: zmiana
prezesa w KS Kutno. Rodzinna spó³ka nie zdzier¿y³a dotychczaso-
wych wyczynów m³odocianego szefa i po prostu wyrzuci³a go ze �sto³ka�.
Teraz rz¹dzi - senior rodu. Oby z sukcesem! Ci¹g dalszy nastapi...
Temat, który sam �wpad³� naszej redakcji. Otó¿ zebrane dane o trenerze
S³awomirze Ryszkiewiczu przynios³y nieoczekiwane informacje. Ma
on ju¿ 35 lat pracy trenerskiej (a w tym a¿ 33 - bez przerwy za skromne
pobory). W 35-lecie doprowadzi³ KS Kutno do IV ligi. Brawo panie
S³awku! Redakcja og³asza, ¿e w nowym sezonie IV-ligowym wrêczymy
Mu okaza³y (identyczny jak otrzyma³a ju¿ dru¿yna) puchar. Mo¿e
i tym razem KTO� siê do nas do³¹czy...!?       Andrzej Stelmaszewski

�Co dzieje siê w Polsce? - zapewne takie pytanie zadaje sobie wielu zdezo-
rientowanych Polaków. No có¿, odpowied� jest prosta jak linia ³amana ...
Po o�miu latach rz¹dzenia ust¹pi³a jedna opcja, zwi¹zana bardziej z na-
szym zachodnim s¹siadem! Skrótowo ujmuj¹c - partia ta zrobi³a wiele,
aby Polska faktycznie - nie istnia³a! Za to ka¿dy �ze swoich� móg³ siê
horrendalnie dorobiæ...  �wiadcz¹ o tym chocia¿by ujawnione, kelnerskie
�ta�my prawdy� naszych ELYT (korekta - nie poprawiaæ!). Jedno co
pozytywne, ¿e ka¿dy z pods³uchiwanych wiedzia³ dobrze, w jak z³ym
kierunku �idzie pañstwo�. Ale ich cynizm, pogoñ za pieniêdzmi, a przede
wszystkim buta czy pycha, doprowadzi³y do tego, ¿e ju¿ ich nie ma...
A raczej s¹ jako opozycja, której aktualnie rz¹dz¹cy wypominaj¹ ich spek-
takularno-aferalne wyczyny... Chocia¿ i nie s¹ bez grzechu! Nie przyznaj¹
siê do tego, ¿e do w³adzy �dorwali siê� po wyborczej, samobójczej hucpie
Lewicy! Przez co jej g³osy przesz³y - w uproszczeniu - na przeciwników.
Tak w ogóle to PiS otrzyma³ nawet - procentowo licz¹c - mniej g³osów
ni¿ w poprzednich wyborach (sic!). Zwyciêzcy swój sukces zawdziêczaj¹
tak¿e wyborczemu przekupstwu (+500). Zbawcze pieni¹dze dla ubo¿ej¹-
cego polskiego spo³eczeñstwa. Jako� nikt nie próbuje oceniæ tego ekono-
micznego... prostactwa (które spowoduje zapewne, ¿e �poci¹g p³acowy�
ju¿ ruszy³)... Co by siê nie chcia³o powiedzieæ, to faktem jest, ¿e rz¹dz¹ca
ekipa powoli, powoli prowadzi rekonstrukcjê Polski - jako pañstwa. Chce
siê ona te¿ jako utrzymaæ przez d³u¿szy okres czasu. Chocia¿ wygl¹da na
to, jakby przywracano system, który ju¿ funkcjonowa³, w naszym kraju,
PRL - tylko prawicowy!? Pieniêdzy - nie za wiele, a w dodatku �rodki
unijne jeszcze w �lesie�. Pozostaj¹ wiêc dzia³ania raczej polityczne, a nie
gospodarcze. To nie wymaga wiêkszych nak³adów, ale przynosi uznanie
spo³eczeñstwa dla nowej zmiany. Bo tylko g³upi nie chcia³by lepszego
prawa i wiêcej sprawiedliwo�ci! Wiêc trzeba daæ chocia¿by namiastkê
tego Polakom! Niech maj¹! I siê ciesz¹ - z rozliczeñ w³adzy. Tylko by³ej!
Do kompletu brakuje opanowania samorz¹dów, wiêc trzeba siê za nie szybko
zabraæ. Nowi ludzie wszêdzie. BIERNI, MIERNI - ale WIERNI. Jak siê
nie sprawdz¹ to wyci¹gnie siê pierwsz¹ kopertê: Zwalaæ na poprzedni-
ków (którzy przeszkadzaj¹. Ale gdy siê to w koñcu nie uda, to pozostanie
wyj¹æ trzeci¹ kopertê, w której jest jedno s³owo na literê �S�. I jeszcze
jedna sprawa. Znowu �garstka� ludzi to sami swoi! Pozosta³a wielka wiel-
ko�æ - to obywatele drugiej kategorii. A co z Polakami? No có¿! Dwa
- trzy miliony ju¿ za granic¹. Tyle samo chce siê tam udaæ. Tylko NIKT
- ich ju¿ nie chce!      Jan Widz
P.S. Chocia¿ w 2015 r. tylko w Niemczech osiad³o 178 tysiêcy kolejnych
Polaków.            /a.s./
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Ma szkockie jezioro Loch Ness swojego potwora!? Kutno nie gorsze,
wszak �Kto w Kutnie nie by³ ten ¿ycia i �wiata nie zna�. Co prawda to
prawda, ¿e w naszym mie�cie nie ma jeziora, ale poza rzek¹ (aktualnie
strumykiem), na drugim miejscu wymienia siê staw w parku Traugutta,
ten przy KDK. I w³a�nie tam odkryto kutnowskiego potwora (zgód�my
siê, ¿e potworka). Trafi³ on na ³amy internetowe, prasy, a nawet sensacyj-
nego TVN. Za niego ... uznano ¿ó³wia jaszczurowatego. W dobry czas,
bo w lipcow¹ kaniku³ê. Postanowi³ go wy³owiæ tutejszy Urz¹d. Zlecenio-
dawca jest zadowolony, ma robotê i j¹ szanuje, ju¿ nawet ze szlamu
wyci¹gn¹³ jednego osobnika. W internetowej wersji: �s¹ one spokojne,
a warunki w parku sprzyjaj¹ ich rozwojowi. Mog¹ jednak stanowiæ
zagro¿enie dla �rodowiska i ludzi. Zak³ócaj¹  bowiem równowagê w eko-
systemie zjadaj¹c wielk¹ ilo�æ ryb i ikry, a tak¿e przenosz¹ patogeny, które
nie wystêpuj¹ w naszym otoczeniu�. Za to inni prze�cigaj¹ siê w forsowaniu
sensacji i grozy, a¿ do horroru. �¯ó³w sieje strach w parku - krzycz¹
w tytule� Dodaj¹ - �Mo¿e odgry�æ d³oñ�. I jeszcze: �Broni¹c siê zdecy-
dowanie stawia na atak, a pomagaj¹ mu w tym masywne szczêki - naj-
wiêkszy osobnik bez trudu przegryza kciuk czy nadgarstek doros³ego mê¿-
czyzny�. MONDO CANU, czyli PIESKI �WIAT ... Czê�æ g³owi siê, kto
go do tego kutnowskiego Loch Ness - wpu�ci³. Z³o�liwi twierdz¹, ¿e to
uczyni³ dziennikarz dziennika, który w³a�nie likwiduje swój miejscowy
oddzia³. Ale to tylko - PLOTKA!      Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

POLSKA − BEZ POLAKÓW!

KUTNOWSKI HORROR
Jak w Loch Ness...

Czytelniczy Hyde Park

BREXIT

W �rodê, 29 czerwca 2016 roku, odby³a siê sesja absolutoryjna kutnowskiej
Rady Powiatu. Jak mo¿na by³o przewidzieæ korytko w³adzy tak mocno scemen-
towa³o koalicjê radnych Komitetu Obywatelskiego, Polskiego Stronnictwa
Ludowego i Platformy Obywatelskiej, ¿e uzyskanie absolutorium za kiepskie
w sumie rz¹dy w 2015 roku nie stanowi³o ¿adnego problemu. Zapa�æ finansowa
szpitala, rezygnacja z potrzebnych �wiadczeñ medycznych , problemy powia-
towej o�wiaty nie mia³y ¿adnego znaczenia dla radnych koalicji, którzy uznali,
¿e wszystko jest w nale¿ytym porz¹dku i trio - Krzysztof Debich, Zdzis³aw
Trawczyñski i Artur Gierula - dobrze pracuje. Koalicji najlepiej wychodzi two-
rzenie nieprawdziwej i wirtualnej rzeczywisto�ci oraz rzucanie pustych dekla-
racji bez pokrycia, które maj¹ doprowadziæ powiat do �wietlanej przysz³o�ci.
Ponadto liderzy koalicji uwa¿aj¹, ¿e nikt nie bêdzie im przeszkadza³ w budowie
powiatowej potêgi. St¹d miêdzy innymi w 2015 roku  pogonili z Kutna PZU
SA, która by³a sk³onna zainwestowaæ w kutnowski szpital 35-50 milionów z³.
Warto jeszcze raz przypomnieæ, ¿e to skarb pañstwa jest decyzyjnym akcjona-
riuszem PZU. Niestety, na Sesji nie by³o ¿adnej dyskusji merytorycznej nad
absolutorium. Koalicja wbrew oczywistym faktom wierzy, ¿e jest dobrze i bêdzie
jeszcze lepiej, a opozycja, choæ mocno niespójna, wie, ¿e jest �le i bêdzie jeszcze
gorzej. Za udzieleniem absolutorium g³osowa³o 11 radnych koalicji, 8 by³o
przeciw, a 1 radny wzi¹³ na wstrzymanie i siê wstrzyma³. Humorystycznym
akcentem sesji by³ wniosek radnego Zió³kowskiego o odwo³anie Konrada
K³opotowskiego z funkcji przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej. Uczucia rad-
nego Zió³kowskiego s¹ zmienne, a stosowanie zasady �za, a nawet przeciw�
ma swoj¹ bogat¹ historiê równie¿ w jego dzia³aniach. Na wniosku radnego
Zió³kowskiego szybko i skutecznie skorzysta³a koalicja trzymaj¹ca w³adzê
i ochoczo odwo³a³a Konrada K³opotowskiego. Nowym przewodnicz¹cym
Komisji Rewizyjnej zosta³ �swój� radny Filipiak. W ten oto sposób zosta³a
z³amana niepisana i dot¹d stosowana zasada, ¿e przewodnicz¹cym Komisji
Rewizyjnej jest radny z opozycji. Rz¹dz¹cy uznali, ¿e bêdzie lepiej jak �swój�
bêdzie kontrolowa³ �swoich� i ¿adna opozycja nie mo¿e w tym przeszkadzaæ.
Buta i arogancja nie po raz pierwszy wziê³a górê nad rozs¹dkiem. Powiatow¹
koalicjê KO,PSL i PO, przy cichym wsparciu jednego radnego, ³¹czy przede
wszystkim chêæ trwania na stanowiskach i istniej¹ce mo¿liwo�ci zatrudniania.
St¹d nie by³o zdziwienia, ¿e koalicja broni jak niepodleg³o�ci starosty Krzysz-
tofa Debicha i podejmuje uchwa³ê o zaskar¿eniu do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego zarz¹dzenia zastêpczego wojewody w sprawie odwo³ania
starosty z powodu z³amania ustawy antykorupcyjnej. W tej sprawie 10 radnych
koalicji podjê³o uchwa³ê, 1 by³ przeciw, 1 siê wstrzyma³ (�rodek na wstrzymanie
okaza³ siê znów skuteczny) i reszta opozycji nie wziê³a udzia³u w g³osowaniu.
Sprawa zarzutu o z³amanie ustawowych przepisów antykorupcyjnych toczyæ
siê bêdzie przez kolejne miesi¹ce przed s¹dem. Koalicja ma ca³kiem dobre
samopoczucie, pomimo ¿e szpital znajduje siê w fatalnej kondycji finansowej
i przypomina samolot, który wpad³ w korkoci¹g, a pilot utraci³ zdolno�æ kiero-
wania i unikniêcia katastrofy. K³opoty szpitala, strata finansowa i rosn¹ce zobo-
wi¹zania oraz byæ mo¿e inne powody spowodowa³y rezygnacjê Roberta Wila-
nowskiego z funkcji prezesa spó³ki szpitalnej. Zrezygnowa³a równie¿ cz³onek
Zarz¹du szpitala Joanna Trawiñska-Zab³ocka i dyrektor ekonomiczno-finan-
sowy/prokurent spó³ki Ma³gorzata Marek. Falê rezygnacji, któr¹ niektórzy
opozycyjni radni nazywaj¹ ucieczk¹ przed zbli¿aj¹ca siê katastrof¹, uzupe³nia
rezygnacja z³o¿ona przez przewodnicz¹cego rady nadzorczej. Nie do koñca
wiemy wszystko o co tutaj chodzi. Przecie¿ starosta Krzysztof Debich i jego
wierny zastêpca Zdzis³aw Trawczyñski od dawna g³osili, ¿e sprawy szpitala
id¹ w dobrym kierunku i szpital od wrze�nia ubieg³ego roku wychodzi na
prost¹. Wed³ug zapowiedzi rz¹dz¹cych likwidacja Oddzia³u Wewnêtrznego III
i rezygnacja z kontraktu rocznego w wysoko�ci ok. 3,5 miliona z³otych, czasowe
ograniczenia dzia³alno�ci neurologii, �porz¹dki� z chirurgami, mia³y byæ wa¿-
nym elementem uzdrowienia sytuacji finansowej szpitala. Niestety, zaklinanie
rzeczywisto�ci niewiele da³o. Na posiedzeniu po³¹czonych komisji Rady
Powiatu w dniu 29.06.2016 r. dyskutowano o kutnowskim szpitalu. Starosta
Krzysztof Debich, wicestarosta Zdzis³aw Trawczyñski i nowy, podobno czasowy
prezes szpitala Marek Kie³czewski na posiedzeniu zaprezentowali przede
wszystkim dobre samopoczucie. Nie bardzo chcieli odnie�æ siê merytorycznie
do fatalnej finansowej sytuacji naszego szpitala. Przytoczê kilka faktów, które
budz¹ niepokój i nad którymi nie mo¿na przej�æ obojêtnie. Zobowi¹zania na
dzieñ 31.01.2015 r. wynosi³y ponad 18 milionów z³., zobowi¹zania na dzieñ
1.06.2016 r. wynosz¹ 22,2 miliona z³otych. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e
powiat kutnowski dokapitalizowa³ szpital kwot¹ 2 milionów z³otych. Gdyby
nie by³o tego ruchu, to zobowi¹zania szpitala  wzros³yby o ponad 6 milionów
z³otych. Zgodnie z buñczucznymi zapowiedziami ustêpuj¹cego prezesa
Roberta Wilanowskiego oraz panów Krzysztofa Debicha i Zdzis³awa Traw-
czyñskiego, od wrze�nia ubieg³ego roku szpital mia³ osi¹gaæ dodatkowy wynik
na swojej dzia³alno�ci. Niestety, deklaracje by³y typowo ¿yczeniowe. Mamy
rok 2016 i wed³ug stanu na 1.06.2016 r. szpital w pierwszym pó³roczu wypra-
cowa³ 1,6 miliona straty. W tej sytuacji trudno siê dziwiæ, ¿e ustêpuj¹cy Zarz¹d
szpitala nie wytrzyma³ ci�nienia i z³o¿y³ dymisjê. Wysokie miesiêczne wyna-
grodzenie prezesa wynosz¹ce marne 17,5 tysi¹ca z³otych, które mia³o byæ
kosmetycznie obni¿one, nie stanowi³o wystarczaj¹cej zachêty do realizacji misji
zleconej przez zgromadzenie wspólników, którym jest Zarz¹d Powiatu. Wydaje
siê, ze bryndza finansowa szpitala, jazda bez trzymanki jak¹ wybra³ Zarz¹d
Powiatu by³y g³ównymi powodami wszystkich szpitalnych rezygnacji. Opary
absurdu unosz¹ce siê nad samorz¹dem powiatowym s¹ coraz bardziej gêste
i toksyczne. Niestety, dominacjê w samorz¹dzie zyska³ model ABC - to jest
arogancja, buta i cienizna.           Krzysztof Wac³aw Dêbski

OPARY ABSURDU

wystarczy na piêæ lat zostaæ europos³em i nic nie robiæ, ¿eby ustawiæ siê
finansowo na ca³e ¿ycie.
Wizerunek Unii kompromitowa³y wszystkie te �g³upie g³upoty�, którymi
zajmowa³y siê urzêdasy: ile ma byæ wody w sp³uczce w toalecie, czy mar-
chewka jest owocem, czy warzywem, czy �limak to ryba �ródl¹dowa etc.
Unia sta³a siê swoj¹ w³asn¹ karykatur¹.

Co to oznacza w praktyce, choæby dla nas?
Do koñca nikt nie wie. Wielka Brytania dalej jest w Unii i bêdzie jeszcze
d³ugo. Na razie rynek w krótkiej perspektywie pokaza³ spadek warto�ci
funta i z³otówki. Przyznaæ nale¿y, ¿e prze¿yli�my du¿o gwa³towniejsze
wahania. Najwa¿niejszy wniosek z Brexitu to czerwona kartka dla szefów
Unii: Merkel, Schulza, Junckera i tak¿e robi¹cego za t³o Tuska.

W �Polityce�
nr 27 z 29.06-05.07 znajdujemy niejako uzupe³nienie wniosków �Super
Expresu�. To pismo z kolei twierdzi, ¿e �Niew¹tpliwie najwiêcej straci³
premier David Cameron - postawi³ na opcjê remain ca³y swój polityczny
kapita³�.
Poza tym zwraca uwagê, ¿e �Referendum jest niew¹¿¹ce, co jest kolejn¹
komplikacj¹. W Wielkiej Brytani nie ma klasycznego trójpodzia³u w³adzy.
Formalnie suwerenem nie jest naród, tylko parlament. Dlatego wynik
referendum musi byæ zatwierdzony przez Izbê Gmin. I tu jest podobny
problem jak z Cameronem - zdecydowana wiêkszo�æ jej cz³onków, rów-
nie¿ konserwatystów, by³a przeciwna Brexitowi. Czy wiêc maj¹c sami
odmienne zdanie, zag³osuj¹ za Brexitem?� k.s.
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Czas robi swoje, a pamiêæ ju¿ nie taka jak by³a. Jednak¿e mój
pobyt w tej zacnej miejscowo�ci (przy okazji doskonale zwiedzi³em
Jej okolice) pozosta³ i pozostanie na d³ugo w mojej osobowo�ci.
Mówi¹, ¿e przesz³o�æ nie wraca. I ci co tak twierdz¹ maj¹ na pewno
racjê, ale ja muszê dodaæ (i to z ca³¹ powag¹), ¿e nigdy Ona nie
umiera. Tak siê sta³o w przypadku �mojej� Szko³y w Szewcach
Nadolnych. Wiele rzeczy, osób, wydarzeñ na trwa³e pozostanie
w mojej pamiêci. A dlaczego?, kto� spyta. I bêdzie to pytanie
retoryczne, bowiem dobrych i ¿yciowych chwil nie mo¿na ot tak
sobie wymazaæ. S¹ one sta³e. By³ w Szewcach mój debiut w pracy
zawodowej, który teraz z perspektywy czasu wspominam nawet
z ³ezk¹ w oku. Tutaj zaczyna³em edukowaæ uczniom jêzyk polski
i uczyæ siê od miejscowego �rodowiska praktycznego podej�cia
do ¿ycia. W Szewcach otrzyma³em ... pierwsz¹ wyp³atê pieniê¿n¹.
To by³o naprawdê Co�! Stara³em siê byæ dobrym nauczycielem
i my�lê, ¿e podczas swojej pracy w Szkole i poza ni¹ zostawi³em

TO BYŁY PIĘKNE DNI...

... w Go³êbiewku Witold Mniewski (o¿eniony w 1851 r. z Joann¹
S³ubieck¹) prowadzi³ s³ynn¹ stadninê koni arabskich...
... podczas uroczysto�ci 3 lipca 1938 roku mieszkañcy Leszczynka wrêczyli
37 Pu³kowi Piechoty, zakupiony ze sk³adek mieszkañców, samochód typu
�³azik�...
... Tadeusz S³awiñski, w³a�ciciel Leszna, by³ absolwentem Akademii
Rolniczej w Louvain w Belgii. By³ uczestnikiem wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 r. Maj¹c w³asne auto zosta³ szoferem w Sztabie Generalnym
Wojska Polskiego.
... w³a�ciciel (od 1883 r.) Maliny Naftal Majznek wybudowa³ pa³ac. By³
on równie¿ w³a�cicielem cukrowni �Maria� w Sójkach, �Kornelin�
w £aniêtach i �Izabelin� w powiecie ciechanowskim ...
... w 1827 roku Podczachy liczy³y 13 domów i 101 mieszkañców ...
... na placu ofiarowanym przez dzia³acza spo³ecznego Boles³awa Górec-
kiego, 25 listopada 1927 roku, otwarto �Salê Stowarzyszeñ M³odzie¿y�.
Poza nim fundatorami byli: jego córka Emilia, patronka tego stowarzy-
szenia i nauczyciel Lesser. G³ówn¹ czê�æ domu stanowi³a sala ze scen¹.
Do niej przylega³a piekarnia, z której korzysta³a s³u¿ba folwarczna ...
... w Wysokiej Wielkiej by³ pomnik, ods³oniêty 3 listopada 1929 r., pole-
g³ych za Ojczyznê (pierwszy w Polsce) ...
... �Helena Ogstrogska, czyli honor mojej siostry. Dramat historyczny
z roku 1553�. To utwór napisany przez E. Sygietyñskiego, administratora
Wysokiej Wielkiej ...

1.VII.1991 r. - zarz¹dzeniem prezydenta miasta Jerzego Ceranowskiego
powo³ano Stra¿ Miejsk¹;
4.VII - powsta³a Spo³eczna Fundacja Miasta Kutna;
24.VII.1994 r. - w by³ych magazynach Spó³dzielni �Perspektywa�, przy
ulicy Przemys³owej, otwarto �Big Market� - pierwszy w mie�cie wielko-
powierzchniowy sklep;
15.VII.1996 r. - w Kutnie, zorganizowano pierwsze w Polsce mistrzostwa
Europy narodowych reprezentacji m³odzików w baseballu.

W 2016 roku tematami przewodnimi bêd¹: 966-2016 � 1050 lecie chrztu
i historii Polski, Polskie Si³y Zbrojne na Zachodzie, Wojna obronna 1939
- Bitwa nad Bzur¹. W  imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Program Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych
�Odyseja Historyczna Odcinek VII�

Kutno-Leszczynek 2016
Pi¹tek 22.07.2016 - plac Marsz. J. Pi³sudskiego Kutno (wstêp wolny)
Wystawa sprzêtu wojskowego, samochody, pojazdy ciê¿kie, mini dioramy,
prezentacje grup, wojskowa kuchnia polowa, Kapela Kro�niewiacy.
16:00 Oficjalne otwarcie VII Zlotu GRH Odyseja Historyczna i powitanie
go�ci oraz uczestników zlotu.16:15 Prezentacja Szko³y Obrony Powietrznej,
czyli interaktywny pokaz Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
z 1939 roku.
16:45 Prezentacja konnych wojów Mieszka I.
17:15 Prezentacja GRH Mazowiecka Chor¹giew Husarska im. Karola
Chodkiewicza.
17:45 Prezentacja XVIII repliki balonu braci Montgolfier � Lotnicza Eks-
pedycja Historyczna.
18:15 Prezentacja i pokaz pojazdów: TKS + Universal Carrier.
18:30 Widowisko historyczne �¯o³nierze wyklêci�.

LESZCZYNEK - gmina KUTNO
Dzieci do lat 12 wstêp wolny. Bilet w formie opaski � 6 z³ od osoby (wa¿ny
przez jeden dzieñ). Zerwana opaska traci wa¿no�æ! Kasa czynna do godz.
20.30. Teren zlotu otwarty dla zwiedzaj¹cych do zakoñczenia koncertu.
20:30 Koncert zespo³u JETSONS ROCKABILY TRIO, Wine Cellar, oraz
zespó³ BA£AGAN.

Sobota 23.07.2016 - Leszczynek, gmina KUTNO
Dzieci do lat 12 wstêp wolny. Bilet w formie opaski � 6 z³ od osoby (wa¿ny
przez jeden dzieñ). Zerwana opaska traci wa¿no�æ! Kasa czynna do godz.
21.30. Teren zlotu otwarty dla zwiedzaj¹cych do zakoñczenia koncertu.
Kuchnia polowa, grill, stoiska militarne, wystawa sprzêtu, prezentacje
grup, gry i zabawy dla publiczno�ci, strzelnica.
07:30-8:20 Pogoñ za balonem braci Montgolfier (poza terenem zlotu).
10:00 Otwarcie VII Zlotu GRH Odyseja Historyczna.
10:00-15:00 Turniej ³uczniczy � I etap.
10:00-15:00 �redniowieczne pokazy rzemios³a, kuchnia �redniowieczna,
gry i zabawy przy dioramach.
11:00 Pokaz dynamiczny pojazdów.
12:00 Prezentacja Szko³y Obrony Powietrznej  czyli interaktywny pokaz
Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej z 1939 roku prowadzony przez
GRH III Okrêgu Policji PañstwowejKomisariat w Radomiu.
13:00 Turniej indywidualny wojów.
14:00 Inscenizacja historyczna: Hiszpania w ogniu � Guadarrama 1936.
15:00 Prezentacja konnych wojów Mieszka I � GRH Walhalla.
15:30 Inscenizacja historyczna: wyprawa Mieszka I na Wieletów.
16:00 Artyleria na prze³omie wieków � pokaz artyleryjski.
17:00 Konny pokaz husarski w wykonaniu GRH Mazowiecka Chor¹giew
Husarska im. Karola Chodkiewicza oraz pokazy szablistów.
18:00 Chrzest 966. Inscenizacja chrztu Mieszka I.
19:00 Inscenizacja historyczna: Bitwa nad Bzur¹.
19:30 Moda na prze³omie wieków.
20:30 Prezentacja XVIII repliki balonu braci Montgolfier � Lotnicza Eks-
pedycja Historyczna. Loty na uwiêzi, pokazy pirotechniczne.
21:30 Koncert zespo³u The Freeborn Brothers oraz   Monkey and The
Baboons.

Niedziela 24.07.2016 - Leszczynek, gmina KUTNO
Dzieci do lat 12 wstêp wolny. Bilet w formie opaski - 6 z³ od osoby (wa¿ny
przez jeden dzieñ). Zerwana opaska traci wa¿no�æ!
10:00 Otwarcie terenu dla zwiedzaj¹cych.
10:00 Msza �wiêta � polowa.
10:00-15:00 Turniej ³uczniczy � II etap - fina³owy.
11:00 Prezentacja konnych wojów Mieszka I � GRH Walhalla.
12:00 Kocio³ pod Falaise � prze³amanie obrony niemieckiej w Normandii
przez polsk¹ 1 Dywizje Pancern¹ pod dowództwem genera³a Stanis³awa
Maczka.
13:00 Turniej wojów � bitwy o mosty.
14:00  Pokaz dynamiczny pojazdów.
15:00 Oficjalne zakoñczenie VII Zlotu Odyseja Historyczna. Rozdanie
nagród.

ODYSEJA HISTORYCZNA

Czy wiecie, że...

LIPCOWE DATY

Tak bym strawestowa³ popularn¹ kiedy� piosenkê i �wietnie
interpretowan¹ przez Halinê Kunick¹ do czasów, kiedy przeby-
wa³em w Szewcach Nadolnych (nawet by³em tam zameldowany)
i mia³em wielk¹ przyjemno�æ pracowaæ przez dwa lata szkolne
w miejscowej �podstawówce� oraz w Szkole Rolniczej (1969-70,
1970-71).

po sobie du¿o dobrych �cz¹steczek�. Uczniowie przyjêli mnie
bardzo dobrze, Komitet Rodzicielski i Rada Pedagogiczna tak¿e,
a Szanowni Mieszkañcy okolicznych miejscowo�ci szybko zaak-
ceptowali. Stara³em siê byæ po prostu, mówi¹c jêzykiem potocz-
nym, �równy�, chocia¿ wymaga³em najpierw od siebie, a potem
od innych. Musia³a byæ wtedy odpowiednia korelacja. I by³a.
Z racji tego, ¿e interesowa³em siê sportem (do dzi� mi to pozosta³o)
mia³em chyba u ch³opców du¿y autorytet. A jak wspólnie �urz¹-
dzili�my� boisko do pi³ki no¿nej i na nim rozgrywali�my praw-
dziwe mecze (oczywi�cie z moim udzia³em), to on jeszcze wzrós³).
Kopali�my futbolówkê na serio i nawet zdarza³o siê, ¿e w ferworze
zaciêtej walki ... co� siê mocno wyrwa³o. Musia³em przepraszaæ.
Szybko mi jednak wybaczano. Najlepiej mo¿e o tym powiedzieæ
- kiedy� �wietny uczeñ SP w Szewcach Nadolnych, a dzi� mój
Przyjaciel - Krzysztof Ko³ach. Takich sytuacji siê nie zapomina.
Uczniowie byli fantastyczni; uczyli siê na miarê swoich mo¿liwo�ci
i warunków bytowych, i nie by³o z nimi ¿adnych k³opotów i pro-
blemów wychowawczych. Nasza m³odzie¿ nie jest z³a, tylko trzeba
umieæ do Niej  trafiæ s³owem i czynem. Daæ dobry przyk³ad. Trak-
towa³em J¹ jako bardzo m³odziutkie kole¿eñstwo. Oprócz sportu
wpaja³em uczniom turystykê i krajoznawstwo. Uczy³em poprzez
liczne wycieczki kochaæ nasz¹ piêkn¹ Polskê, okolice Szewców
i Ziemiê Kutnowsk¹. Nasze eskapady krajoznawcze integrowa³y
wszystkich (tylko w znaczeniu pozytywnym); uczniów, nauczy-
cieli, rodziców. Mimo minionych ju¿ 45 lat pamiêtam nazwiska
�mojej� dziatwy szkolnej, grona nauczycielskiego i przyjació³
Naszej Szko³y. Dlaczego pamiêtam? Bo byli we wszystkim, co
robili �wietni...

Oto niektórzy z nich: Krzysztof Ko³ach, Beatka - pó�niej z mê¿a
Fryz, Gra¿ynka Roszewska, Janus, Wilkowiecka, Char¹¿ka,
rodzeñstwo Kosteckich, Janowski, Mrowicki, Ignacy Kubiak i pañ-
stwo: Ogrodowczyk, Siuda, Roszewscy, Chlebni; nauczyciele: p.p
W³odarczykowie, Ko³odziejscy, panie �wi¹tkowskie, Krystyna
Pisera, Rublewscy. Szko³a Podstawowa w Szewcach Nadolnych
da³a mi wiele dobrego i bêdê zawsze o Niej wyra¿a³ siê z wielk¹
czu³o�ci¹. By³a mi bliska i wa¿na. Z wielk¹ przyjemno�ci¹ i rado-
�ci¹ trzymam za Ni¹ i za Jej uniwersalne sukcesy przys³owiowe
kciuki.     Jerzy Papiewski
P.S.  Szko³a Podstawowa w Szewcach Nadolnych we wrze�niu
2016 roku bêdzie obchodzi³a Jubileusz 80 - lecia istnienia, 20 rocz-
nicê nadania Jej imienia Bohaterów Walk nad Bzur¹ oraz 10-lecia
po�wiêcenia i przekazania sztandaru.
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Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie w
Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ózko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm, Bass
15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac na cmentarzu w Kut-
nie przy 1 bramie. Tel. 667-218-122

SPORTOWE PRZE¯YCIE

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M-5 (72,9 m2), dwukondy-
gnacyjne, dwa balkony, IV piêtro.
wymienione okna. Kutno, ulica
Podrzeczna. Tel. 691-997-360
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam mieszkanie 47 m2, 2 pok.,
III p., os. XX-lecia. Tel. 609-107-203
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków. Tel.
605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m2

w miejscowo�ci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ul Jagielloñskiej � mieszka-
nia 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605-
991-655
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824

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

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

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Wydzierżawię
magazyny
o powierzchni

od 90 m2 do 540 m2

Kutno, ul. Majdany 14
Tel. 607-092-666

SKUP
OGÓRKA

Spó³dzielnia Ogrodnicza
w Kutnie, ul. Majdany 14

Tel. (24) 254-69-08
607-092-666

Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe
na ul. Podrzecznej  57,6 m2, II piê-
tro, WC oddzielnie, 3 pokoje, du¿y
balkon. Tel. 517-745-957
Sprzedam mieszkanie 58 m2

w centrum Kutna - niski czynsz.
Tel. 663-450-741
Sprzedam 70,4 m2 w centrum Kut-
na, w³asno�ciowe, wspólnota
mieszkaniowa, 4 pokoje, podwy¿-
szony parter. Tel. 603-809-819
Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze
48 m2 parter na wiêksze (60 m2).
Tel. 699-648-195
Wynajmê mieszkanie w centrum
Kutna (Barlickiego) 38 m2, p.2. Tel.
(24) 356-60-87
Sprzedam dom 120 m2, wszystkie
media dzia³ka 600 m2, osiedle
Olimpijska. Tel. 601-866-642
Sprzedam lub zamieniê, dom piê-
trowy w centrum Kro�niewic, na
bloki w Kutnie. Cena do negocjacji.
Tel. 663-495-985
Zamieniê dom i pomieszczenia
gospodarcze (100 m2+100 m2), na
M3 w Kutnie z dop³at¹ (do 3 piêtra).
Tel. 664-884-957
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ i bu-
dynek gospodarczy w Pleckiej
D¹browie. Tel 783-112-775
Sprzedam dzia³ki rolne ³¹ki ¿wi-
rowe. Tel. 603-036-582
Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹
0,46 ha z domem i bud. gospodar-
czymi w Bo¿ej Woli. Tel. 884-799-317
Sprzedam 6,10 ha ziemi w ¯ura-
wieñcu, Tel. 691-507-568
Sprzedam pralkê typu �FRANIA�
w centrum Kutna. Ul. Podrzeczna.
Tel. 517-745-957

Zaprezentowali�my pocz¹tki historii kutnowskiego pi³karstwa, oczywi�cie
na rozgrywane mistrzostwa Europy we Francji, jak te¿ w ho³dzie dla spor-
towca, �wietnego trenera, a tak¿e - niestety - ju¿ nie¿yj¹cego - dziennikarza
sportowego �P¯K� - Jerzego Tru�ciñskiego, z którego ksi¹¿ki �Kutnowski
Sport. Kronika z lat 1918-2000� pochodz¹ zamieszczone informacje.

PIŁKA NOŻNA
(...) Sekcja pi³ki no¿nej Czarnych rozpoczê³a dzia³alno�æ w 1927 roku,
w chwili powo³ania do ¿ycia Kolejowego Klubu Sportowego Parowóz.
Pod tak¹ nazw¹ pi³karze rozpoczêli sportowe boje. Od 1932 r. do
wybuchu wojny grali jako KPW. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
wystêpowali jako ZZK Ruch, w latach 1949-50 KS Kolejarz, a od
1957 r. jako KKS Czarni. W 1927 r. dru¿ynê pi³karsk¹ tworzyli:
Edward Cydzik, Stefan Goliszewski, Kazimierz Jatczak, Stanis³aw
Mierzejewski, Mieczys³aw Nowowiejski, Stefan Paca³owski, Antoni
Prawczyñski, Wac³aw Rec³aw, Stefan Rzadkiewicz, Stanis³aw Ró¿ycki,
Stanis³aw �wiêtochowski, Józef Usarek i Stefan  Zalewski. W tym
te¿ roku zespó³ zg³oszony zosta³ do rozgrywek klasy �C�. W 1929 r.
dru¿yna Parowozu awansowa³a do klasy �B� i rozgrywa³a spotkania
z zespo³ami: Kutnowianki, Makabi Kutno, Jutrzni Kutno i Turu Kutno.
W 1932 r. awansowa³a do klasy �A�. Ju¿ jako KPW spotyka³a siê
z dru¿ynami: Soko³a Kutno, Strzelca Kutno, Kujawiaka W³oc³awek,
Erzetu ¯ychlin i Orl¹t Aleksandrów Kujawski. W okresie lat 1937-
1939 dru¿yna KPW Kutno by³a jednym z silniejszych zespo³ów klasy �A�.
W latach przedwojennych barw KKS Parowóz, a pó�niej KPW Kutno
bronili: Adamczyk, Jerzy Bia³y, Zenon Cichocki, Edward Cydzik, Cze-
s³aw Dobrzyñski, Stanis³aw Garstka, Stefan Goliszewski, Kazimierz
Jatczak, Tadeusz Jedyk, Antoni Krawczyk, Królikowski, Kubiak, Kubik,
Józef Langiewicz, Zygmunt Langiewicz, Franciszek Mañski, Stanis³aw
Matusiak, Stanis³aw Mierzejewski, Józef Motylewski, Ryszard Moty-
liñski, Teofil Nowacki, Mieczys³aw Nowowiejski, Mieczys³aw Osiñski,
Zenon Osiñski, Stefan Paca³owski, Antoni Prawczyñski, Zygmunt
Protekta, Antoni Rec³aw, Wac³aw Rec³aw, Rogoziñski, Stanis³aw
Ró¿ycki, Stefan Rzadkiewicz, Jan Sobierajski, Józef �wiêtochowski,
Stanis³aw �wiêtochowski, Józef Usarek, Czes³aw Wi�niewski, Henryk
Wi�niewski, Jan Wo�niak, Jan Wybrañski i Stefan Zalewski. (...)
(...)�Tygodnik Kutnowski� z 26 listopada l922 r. zamie�ci³ notatkê:
�Hufiec powo³a³ dru¿ynê pi³karsk¹�. W sprawozdaniu z pierwszego
roku dzia³alno�ci klubu wynika, i¿ w dniu l sierpnia 1922 r. rozpoczê³a
dzia³alno�æ sekcja pi³ki no¿nej Harcerskiego Klubu Sportowego Kut-
nowianka. Za³o¿yciele  tworzyli wówczas pierwsz¹ dru¿ynê klubu;
byli to: Ignacy Dziedziczak, Tadeusz Kaczorowski, Eugeniusz
Karpiñski, W³odzimierz Karpiñski, Eugeniusz Kasparek, Mieczys³aw
Kasparek, Stanis³aw Lonkwic, Apolinary Ma³ecki, Tadeusz Niezgucki,
Lucjan Osimowicz, Marian Osuchowski, Stefan Paca³owski, Franci-
szek Pietrzak, Miko³aj Popow i Zbigniew Szulc.

Historyczne zdjêcie pi³karzy Kutnowianki, 1922 r. Od lewej stoj¹:
Zbigniew Szulc, Tadeusz Kaczorowski, Apolinary Ma³ecki, W³odzi-
mierz Karpiñski, Lucjan Osimowicz. Klêcz¹: Mieczys³aw Kasparek,
Franciszek Pietrzak, Miko³aj Popow; w dolnym rzêdzie: Eugeniusz
Karpiñski, Tadeusz Niezgucki i Ignacy Dziedziczak.

W 1922 r. Kutnowianka rozegra³a wiele spotkañ towarzyskich.
Pokona³a: Kutnowski Amatorski Klub ¯ydowski 6:0, Makabi
W³oc³awek 1:0 i KS 37 pp Kutno 3:0
W nastêpnych latach pi³karze Kutnowianki spotykali siê z takim
i zespo³ami jak: Sokó³ £êczyca, KS 14 p.p. W³oc³awek, Kujawianka
W³oc³awek, TUR Kutno, Hakoah £ód�, HKS W³oc³awek i Polonia
Warszawa. Oprócz wy¿ej wymienionych zawodników w latach
miêdzywojennych Kutnowiankê reprezentowali: Jan Bagrowski,
Banasiak, Wac³aw Bartczak, Mieczys³aw Celkowski, Chmielewski,
Dachniewski, Leonard Gandziarek, Habich, Izydorczyk, Witold
Jachimowicz, Jankowski, Jarczyñski, Józef Kawczyñski, Zygmunt
Kisielewski, Antoni Kobus, Kowalski, Koza, Krajewski, Marczewski,
Czes³aw Matusiak, Wac³aw Miksa, Jerzy Mosort, Okupski, Papa-
jewski, Wac³aw Rec³aw, Stefan Rzadkiewicz, Antoni Sobczyk,
Wies³aw Suciñski, Antoni �miechowski, Józef �wiêtowski, Toma-
szewski, Stanis³aw Tru�ciñski, Jan Zgórzyñski i Józef ¯abicki.

KURKI,
KOGUTY

odchowane
12 tyg. zamawiaæ

Sójki-Parcel
Tel. (24) 252-11-34

Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
Sprzedam 6,2 ha ziemi, Piwki
ko³o Kutna. Tel. 605-830-684
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872

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

Tel. 609-107-203

Policja apeluje!
 - nie otwierajmy drzwi bez spraw-
dzenia kto i po co przyszed³,
- nie przekazujmy ¿adnych pieniêdzy
osobom, które telefonicznie podaj¹
siê za cz³onków naszej rodziny lub
prosz¹ o przekazanie pieniêdzy
poprzez osoby po�rednicz¹ce,
- bêd¹c w domu zawsze zamykajmy
drzwi wej�ciowe,
- je�li zjawi siê u nas przedstawiciel
jakiej� instytucji, bez otwierania
drzwi, telefonicznie mo¿emy
sprawdziæ, czy jest on pracowni-
kiem danej firmy i czy jest do nas
akurat kierowany,
- je�li ju¿ kogo� chcemy wpu�ciæ
do mieszkania, najlepiej robiæ to
w towarzystwie s¹siada, rodziny
lub innej zaufanej osoby,
- o wszystkich podejrzanych sytu-
acjach informujmy natychmiast
Policjê.

Uwaga na kole¿anki
W Kutnie, przy ulicy Wojska Pol-
skiego, do mieszkania 91-latki
wesz³y dwie kobiety twierdz¹c, ¿e

s¹ znajomymi jej córki. Jedna ze
z³odziejek zabawia³a rozmow¹
staruszkê, a w tym czasie druga
z szafy w pokoju ukrad³a oko³o
1000 z³otych. Kradzie¿ po up³ywie
bez ma³a godziny ujawni³a córka.
poszkodowanej.

�Szklarze�
W Kutnie, przy ulicy Matejki, dwaj
z³odzieje udaj¹c pracowników firmy
montuj¹cej okna, pod pozorem
uszczelnienia okien weszli do
mieszkania. Wykorzystuj¹c nie-
uwagê mieszkanki i jej podesz³y
wiek ukradli oko³o 5 tysiêcy z³o-
tych.

Okazja czyni z³odzieja
W Wo�niakowie, gmina Kutno,
z³odziej wykorzystuj¹c niezabez-
pieczone okno w sypialni nieza-
mieszkanego domu ukrad³ armaturê
³azienkow¹ i artyku³y elektryczne
powoduj¹c straty oko³o 10 tysiêcy
z³otych.
W Kutnie, przy ul. Grunwaldzkiej,
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
mieszkañca Kutna ukrad³ pozosta-

wiony na tylnym siedzeniu samo-
chodu telefon komórkowy Sam-
sung galaxy. Straty - 1000 z³otych.
W Stanis³awicach, gmina Bedlno,
z³odziej przyw³aszczy³ pozostawion¹
na stacji paliw saszetkê z dowodem
osobistym, prawem jazdy, dowodem
rejestracyjnym oraz pieniêdzmi.

Wandal
W £êkach Ko�cielnych, gmina
Krzy¿anów, wandal uszkodzi³
i przewróci³ p³ytê nagrobkow¹ na
cmentarzu. Straty w³a�ciciel osza-
cowa³ na oko³o 3 tysi¹ce z³otych.

Ucieczka
W ¯ychlinie, przy ulicy £ukasiñ-
skiego, kieruj¹cy Fordem Fiesta na
skrzy¿owaniu ulic nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹-
cemu rowerem. Rowerzysta prze-
wróci³ siê i odniós³ obra¿enia cia³a,
a kierowca auta uciek³ z miejsca
zdarzenia.

Przew³aszczenie
W ̄ ychlinie, przy ulicy Cmentarnej,
z³oczyñca przyw³aszczy³ znaleziony
portfel z pieniêdzmi (oko³o 50 z³o-

tych) na szkodê mieszkanki powiatu
w³oc³awskiego.

Dachowanie
W miejscowo�ci Krzy¿anówek,
gmina Krzy¿anów, kieruj¹cy autem
i zje¿d¿aj¹c z wiaduktu straci³
panowanie nad autem i �dachowa³.
Przewieziono go do  szpitala.

Kraksa
W miejscowo�ci Golêdzkie, gmina
Oporów, Opel Omega, jad¹cy od
¯ychlina zderzy³ siê z Renault
Laguna jad¹cym w przeciwnym
kierunku. Pierwsze z aut dachowa³o,
za� drugie wjecha³o do przydro¿-
nego rowu. Dwóch kierowców
trafi³o do szpitala. Obaj byli trze�wi.

P³on¹³ las
W Chru�cinku, gmina £aniêta,
sp³on¹³ hektar lasu. Do po¿aru
zadysponowano 5 jednostek OSP:
£aniêta, Klonowiec Stary, Grochów
i Go³êbiewek Nowy oraz dwie JRG
z PSP Kutno. Dzia³ania przy gasze-
niu ognia i przelaniu pogorzeliska
wod¹ trwa³y oko³o 2 godzin.

Dach−Pap
SPRZEDAŻ PAP
zgrzewalnych

po cenach
producenta

781−310−433

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

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

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

Sprzedam naro¿nik + dwa fotele,
stan bardzo dobry. Tel. 692-069-510
Sprzedam biurko i krzes³o do kom-
putera �Ikea�. Szfê i segment. Tel.
662-061-772
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysoko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam tanio prêty zbrojeniowe
do betonu - ok. 1 tony oraz 500
sztuk ceg³y. Tel. 783-112-775
Sprzedam plac na Cmentarzu Para-
fialnym w Kutnie. Tel. 511-937-463
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

KolarstwoCiê¿ary

Pi³ka no¿na

Z przyjemno�ci¹ informujemy, ¿e w o�mioosobowym Zarz¹dzie jest
S³awomir Erwiñski, prezes KKS Pro Basket �Kutno� (foto z lewej), a do
trzyosobowej Komisji Rewizyjnej wybrano  cz³onka Rady Nadzorczej
KKS Pro Basket �Kutno� S.A. Jerzego Fronczaka (foto z prawej). Gratu-
lujemy i ¿yczymy tylko sukcesów!
Wybory odby³y siê tak¿e w £ódzkim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Na kadencjê
2016 - 2020 prezesem zosta³ Adam Ka�mierczak, który w £ZPN dzia³a
od 2002 roku. �Zdetronizowa³� Edwarda Potoka, szefa £ZPN od 2004
roku. W sk³adzie S¹du Kole¿eñskiego (6 osób) jest Zdzis³aw Bartol,
d³ugoletni prezes by³ego Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�.

KUTNIANIE WE WŁADZACH
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów
£ódzkiego Zwi¹zku Koszykówki wybrano na prezesa £ZKOSZ Bart³o-
mieja Wojdaka. To jego ponowny tytu³! Nowy - �stary� prezes to by³y
dobry sêdzia ekstraklasy polskiego basketu.

Aleja ZHP by³a aren¹ zakoñczenia drugiego etapu 27 Miêdzynarodowego
Wy�cigu Solidarno�ci i Olimpijczyków, w którym bra³o udzia³ 130 zawod-
ników z 23 pañstw. Najszybciej d³ugo�æ 99.6 km z Koluszek do grodu
nad Ochni¹ pokona³ Holender Jasper Hamelink. Drugi by³ Pawe³ Franczak,
a trzeci £ukasz Bodnar. Tegoroczny tour po czterech województwach -
³ódzkim, mazowieckim, �wiêtokrzyskim i podkarpackim - mia³ piêæ etapów
i wyniós³ 726 km. Cieszy fakt podjêcia siê organizacji tego gigantycznego
przedsiêwziêcia przez Miasto Kutno (Urz¹d Miasta i Miejski O�rodek
Sportu i Rekreacji).

PRESTIŻOWA IMPREZA

Cztery lata temu te¿ mieszkañcy Kutna i Ziemi Kutnowskiej mogli pasjo-
nowaæ siê Wy�cigiem Solidarno�ci i Olimpijczyków, a pierwszy - na metê
usytuowan¹ na placu Marsza³ka Pi³sudskiego - przyjecha³ wtedy Niemiec
Andree Schultze. Przed przyjazdem na metê kolarzy seniorów w Alei ZHP
��cigali siê� najm³odsi adepci kolarstwa (od lat 4 do 12). Mieli do poko-
nania ró¿ne dystanse od 200 m do 2 km. By³y dla wszystkich 22 zawodni-
ków (obojga p³ci) pami¹tkowe dyplomy, a trzech najlepszych - w swoich
grupach - otrzyma³o medale pami¹tkowe i nagrody rzeczowe.

Oto zwyciêzcy 8 edycji Mini Wy�cigu Solidarno�ci w Kutnie: Lucjan
Rzetelski, Grzegorz Brz¹kalski, Oliwer Surma, Oliwia Aleksandrowicz,
Anna Grzanowska, Kamil Michalik, Szymon Ko³udzki, Antoni Kobus,
Amelia Grabska, Szymon I¿yñski, Mateusz O³dakowski (wygra³ te¿ kon-
kurs rysunkowy), Oliwer Adamczewski, El¿bieta Wielec, Kacper Furmañski,
Marcel Barabasz, Mateusz Rêdzikowski. Mimo tropikalnej wrêcz aury
Aleja ZHP by³a w tym dniu prawdziw¹ - sportow¹ i nie tylko, wizytówk¹
wspó³czesnego i piêknego Kutna.

Sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ kutnianina Antoniego Kaliñskiego w Mistrzo-
stwach Europy Federacji EPC w wyciskaniu na ³aweczce le¿¹c. Zawody
zosta³y rozegrane w Wiedniu (Austria) z udzia³em 210 zawodników
z kilkunastu pañstw Europy. Antoni Kaliñski startuj¹c w kat. wagowej do
67,5 kg i kat. wiekowej 60-65 lat wycisn¹³ 112,5 kg i zaj¹³ pierwsze miejsce,
a uzyskany wynik jest nowym rekordem �wiata w tej kategorii wagowej
i wiekowej wymienionej Federacji.

TRIUMF KALIŃSKIEGO

Kutnowski KS Sand Bus dokona³ wrêcz kolejnego super dzie³a. Przypo-
mnijmy: 15 lipca 2014 roku powsta³ nowy klub - KS Kutno, a jego
seniorska dru¿yna KS Sand Bus rozpoczê³a rozgrywki od ³ódzkiej klasy A
i po jednym tylko w niej sezonie awansowa³a do ³ódzkiej ju¿ klasy okrê-
gowej (tzw. V ligi), i znów po jednym sezonie osi¹gnê³a kolejny awans,
tym razem do IV ligi ³ódzkiej. Nie mieliby�my nic przeciwko temu, aby
tak siê dzia³o co roku! Awans wywalczyli zawodnicy: Pawe³ Sobczak,
Karol Czekalski, Piotr Mucha, Mateusz Ka�mierczak, £ukasz Kubiak,
Mateusz Wojtczak, Micha³ £awniczak, Marcin Ma�liñski, Rafa³ ¯emiga³a,
Bartosz Paw³owski, Igor Wójcik, Gracjan Sobczak, Piotr Michalski,
Jacek Walczak, Bartosz Paw³owski, Maciej Kowalczyk, Bartosz Kaczor,
Micha³ Szymczak, Damian Skumórski, Bartosz Kapruziak, £ukasz
Góralczyk, Jakub Kustra, Andrzej Grzegorek, Damian Ziemniak, kapitan
Mariusz Jakubowski, Adrian Bartczak, Patryk Ga³ecki Piotr Kierus,
Wojciech Gapiñski, Adrian Krzymieniewski, Micha³ Wietrzyk, Kamil
Zagajewski; trener S³awomir Ryszkiewicz, trener bramkarzy Pawe³
Klekowicki, kierownik zespo³u Andrzej Królak, opieka medyczna Alicja
£ucka; Zarz¹d Klubu: prezes Dominik Tomczak, wiceprezesi - Zbigniew
Tomczak, W³odzimierz Klimecki, Micha³ £ucki. Komisja Rewizyjna:
£ukasz Stasiak, Jaros³aw Tomczak, Andrzej Królak; Sponsorzy: Urz¹d
Miasta Kutna, Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji Kutno, Sklep z upo-
minkami i prezentami �Wezyr�, Delikatesy Ozdowscy, Dubimex, Firma
Transportowo - Przewozowa Sand Bus, Auto-Handel i skup metali kolo-
rowych Czaja - Lewandowski, Tõnsmeier, Bosch - service Miniszewski.
Team kutnowski rozegra³ 30 meczy mistrzowskich, w których 23 razy
wygra³, 4 spotkania zremisowa³ i 3 razy przegra³ (remisy i pora¿ki na
wyje�dzie). Najwiêcej bramek - 24 - zdoby³ Kamil Zagajewski.

Koñcowa tabela:
1. KS Sand Bus Kutno 30 73 pkt. 107:36
2. Orze³ Parzêczew 30 61 127:45
3. GLKS D³utów 30 61 63:42
4. Termy Uniejów 30 52 78:46
5. Górnik £êczyca 30 52 58:35
6. Sokó³ II Aleksandrów £. 30 47 66:44
7. PTC Pabianice 30 42 64:47
8. W³ókniarz Pabianice 30 40 50:73
9. Zawisza II Rzgów 30 40 43:51
10. W³ókniarz Konstantynów £. 30 38 45:70
11. Start Brzeziny 30 37 41:66
12. MKS Tuszyn 30 35 41:66
13. LZS Justynów 30 33 42:52
14. KKS Koluszki 30 24 39:81
15. Ostrovia Ostrowy 30 24 46:89
16. Start £ód� 30 24 45:98
Rozgrywki w IV lidze rozpoczn¹ siê 6 sierpnia Do tego czasu dru¿yna
S³awomira Ryszkiewicza rozegra 7 meczów sparingowych: 7.07 g. 17.00
w Kutnie z Brazil Soccery Academy, 13.07 g. 18.00 w Kutnie z Delt¹
S³upno, 16.07 g. 12.00 w Kutnie z Wis³¹ II P³ock, 20.07 g. 18.00
w Kutnie z Pelikanem II £owicz, 23.07 g. 12.00 w Kutnie z Liderem
W³oc³awek, 27.07 g. 18.00 w Kutnie z Olimpi¹ Ko³o i 30.07 g. 12.00
w Baruchowie z GLKS.

PO SEZONIE

Ciekawostki...
� Od 27 czerwca do 31 sierpnia br. czynny bêdzie basen miejski przy ulicy
Narutowicza w Kutnie. Funkcjonowaæ bêdzie w godzinach 10.30-18.00.
Wstêp bezp³atny, a o bezpieczeñstwo korzystaj¹cych z tego jedynego
i otwartego akwenu w naszym mie�cie dbaæ bêdzie wykwalifikowana
kadra ratownicza. W ubieg³ym roku z basenu, którym zawiaduje Miejski
O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, skorzysta³o ponad 60 tysiêcy osób.
� Koszykarze kutnowskiego Polfarmexu (7 miejsce w zakoñczonym
sezonie Tauron Basket Ligi): Grzegorz Grochowski, Sebastian Kowal-
czyk (nowy zawodnik teamu) i Mateusz Bartosz zostali powo³ani do
kadry B reprezentacji Polski. Po zajêciach szkoleniowo-treningowych
w kraju wezm¹ udzia³ w 10 meczach towarzyskich w Chinach. W dru¿ynie
tej jest te¿ by³y ju¿ koszykarz Polfarmexu Jaros³aw Zyskowski. Kadra B
to zaplecze pierwszej dru¿yny trenowanej przez Mike�a Taylora. Graæ
w niej bêd¹ m³odzi i utalentowani zawodnicy, którzy w perspektywie bêd¹
stanowiæ o mocnej dru¿ynie Polski. Kadra B to nowy projekt Polskiego
Zwi¹zku Koszykówki.
� Przez cztery dni na Stadionie Miejskim im. Henryka Tomasza Reymana
w Kutnie przebywa³a Brazylijska Akademia Futbolowa, która prowadzi³a
warsztaty z pi³k¹ no¿n¹ dla najm³odszych mi³o�ników �kopanej� (dzieci
roczniki od 2002-2006). Klinikê Futbolow¹ prowadzili (jak w poprzed-
nich dwóch latach) pi³karze z Brazil Soccer Academy, którzy przyjechali
do Polski i do Kutna na zaproszenie Ko�cio³a Zielono�wi¹tkowego - pastor
Arkadiusz Delik. By³ te¿ mini - turniej dzikich dru¿yn (rocznik 2001
i starsi) na Orliku przy alei ZHP oraz mecze Brazylijczyków z juniorami
KS Kutno i KS Sand Bus - beniaminkiem IV ligi. Organizatorem Kliniki
by³ MOSiR Kutno.
� Na obiektach Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie,
tradycyjnie w okresie wakacyjnym, trwaj¹ mistrzostwa Regionu. Najlepsze
dru¿yny z poszczególnych kategorii wiekowych polec¹ na mistrzostwa
�wiata do Stanów Zjednoczonych. Zawody rozpoczêli juniorzy z Polski,
Austrii, Bia³orusi, Czech, Niemiec-USA, Wêgier, W³och, Litwy, Holandii
i Wielkiej Brytanii.

Baseball

W Londynie i Sant Boi (Hiszpania) odby³y siê turnieje kwalifikacyjne
Klubowego Pucharu Europy w Baseballu z udzia³em mistrza Polski i zdo-
bywcy Pucharu Polski MKS STAL BiS Kutno oraz klubu z Wroc³awia
jako wicemistrza Polski z 2015 roku. Zwyciêzcy z turniejów spotkaj¹ siê
we wrze�niu, by zagraæ o Puchar Europy i awansowaæ w rankingu Euro-
pejskiej Federacji Baseballu. Mówi Pawe³ Szczepanik: �Udzia³ w londyñ-
skim turnieju pokaza³, ¿e nasza dru¿yna ma w sobie potencja³ i sportowo
mo¿emy spogl¹daæ w przysz³o�æ. Zespó³ z �redni¹ wieku 23,6 by³ naj-
m³odszy w turnieju, a reprezentowali go: Agacki Pawe³, Bielecki Gracjan,
Cichowski Kacper, Gajdziñski Dominik, Grzanowski Mariusz, Kaliszuk
Patryk, Kamiñski Kacper, Kolasiñski Jakub, Matecki Robert, Nadolski
Jakub, Nowicki Mateusz, Piotrowski Krzysztof, Serafin Mateusz, Wasiak
Micha³, Wojtczak Artur, Wojtczak Jakub, Wróblewski Maciej. Sztab szko-
leniowy stanowili: trener I Smakowski Marcin, trener II Pietrzak Andrzej,
kierownik dru¿yny Gajdziñski Rafa³, fizjoterapeuta Otto Mateusz. Miasto
reprezentowa³ Pawe³ Szczepanik, inspektor Wydzia³u Edukacji i Sportu.
Byli�my jedyn¹ dru¿n¹ w turnieju, która nie wzmacnia³a siê zawodnikami
z innych klubów. Dru¿yna jecha³a na zawody z chêci¹ sprawdzenia, czy
wszystkie dotychczasowe tytu³y mistrzowskie wystarcz¹ na rywalizacjê
z �rednimi dru¿ynami europejskimi. Choæ nie tytu³y graj¹, to okazuje siê,
¿e nie przypadkiem od wielu lat klub jest najlepszym w Polsce, co potwier-
dzi³ ten miêdzynarodowy turniej. Jestem przekonany, ¿e zbudowanie
dru¿yny na wy¿szy poziom rozgrywek miêdzynarodowych to kwestia
postawienia sobie takiego celu oraz wykorzystania zdobytego do�wiad-
czenia w kwestiach szkoleniowych jak i precyzyjnego planu organizacyjno-
fiansowego. W pierwszej 10 najlepszych zawodników turnieju by³o 5 Belgów
i 3 Polaków, a prawie ka¿d¹ ze statystyk indywidualnych otwiera³ Jakub
Wojtczak (najlepiej �pa³kuj¹cy� zawodnik turnieju), Artur Wojtczak albo
Maciej Wróblewski, prawie w ka¿dej ze statystyk dru¿ynowych kutnowska
dru¿yna zajê³a II miejsce. Tegoroczny wyjazd do Slough zapewne da³ nam
odpowiedzi na kilka pytañ natury kondycji sportowej naszego klubu.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e do�wiadczenie i potwierdzenie w³asnej warto�ci
indywidualnej i zespo³owej zdobytej w tym turnieju winno zaprocentowaæ
w play offach tegorocznej ekstraligi baseballu, które zaczniemy 5 wrze-
�nia br. meczem z �Silesi¹� Rybnik�.
Ostateczna klasyfikacja turnieju w Londynie: I miejsce Borgerhout Squ-
irrels (BEL), II miejsce MKS Stal Kutno (POL), III miejsce London Mets
(GBR), IV miejsce Sofia Blues (BUL), V miejsce Atletico Alexandria
(ROM).

KUTNO W PUCHARZE EUROPY

Pierwszy sparing rozegra³ beniaminek IV ligi ³ódzkiej - KS Kutno. Pod-
opieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza przegrali u siebie z zespo³em
Brazil Soccer Academy 0:2 (0:0) wzmocnionym pi³karzami Kutna. Mecz
by³ wyrównany, a gole strzelali: w 56 min. Tomasz Walczak i w 67 min.
Chiqunho.

PRZED SEZONEM
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 435

Has³o: C1-B7-J12-E2-G5-B1-G6-K8-M3  I3-D10-M1-C5
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47. Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 429
nagrodê otrzymuje Iwona Pawlak z Grabkowa.

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Poziomo: A-1 Broñ osy A-7. Kabaret znany z programu TVP
�Dziêki Bogu ju¿ weekend� B-9. Nale¿y do rodziny potasowców
C-1. �... byæ� zekranizowana powie�æ Jerzego Kosiñskiego D-9.
... Prze³êcz w Tatrach Wysokich (2.137 m n.p.m.) E-1. Zwierzê
podobne do kozy E-5. Prawy dop³yw Kury G-1. W czasie
mistrzostw �wiata Brazylia 2014, reprezentacja tego kraju wygra³a
z Nigeri¹ 2:0 (po dogrywce) I-1. ... dyskiem lub pi³k¹ do kosza
J-9. P³ynie w korycie K-1. Uduszona przez mê¿a Otella L-9. ... Czarne
- sztuczny zbiornik wodny w Beskidzie �l¹skim M-1. Kulszowa
M-5. Choroba oczu.

Pionowo: 1-A. �... Mateusza� - film z F. Pieczk¹ 1-I. Wyró¿-
nienie honorowe 2-E. Artystyczna tkanina �cienna 3-A. Na koniec
obiadu 3-I. P³ynie przez ¯yrardów 4-F. Dymna z ekranu 5-A.
Dwuko³owa taczka 5-J. Nie jeden w czasie brazylijskiego Mun-
dialu 2014 6-E. Czaple pióro do ozdoby kapelusza 7-A. Letnie
mieszkanie 7-I. W porzekadle podobno piêkno�ci szkodzi 9-A.
Antylopa afrykañska 9-I. Zielona na boisku pi³karskim 11-A.
Samochód jak wyspa 11-I. As reprezentacji Argentyny walcz¹cy
na M� Brazylia 2014 (kapitan dru¿yny) 13-A. Czê�æ partii lub
stronnictwa 13-I. Objaw przeziêbienia.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

�Piersi� w Kutnie

ZESPÓŁ DLA WSZYSTKICH
�Album roku - rock�. Najwiêksz¹ popularno�ci¹ cieszy³a siê pochodz¹ca
z p³yty piosenka �Nie gniewaj siê Janek�, która dotar³a do drugiego miejsca
w audycji TVP 2 - �30 ton, lista przebojów�. Po 2005 roku dzia³alno�æ
wydawnicza zespo³u uleg³a wstrzymaniu, jednako¿ muzycy nadal kon-
certowali; m.in. podczas letnich festiwali muzycznych. W roku 2010
lider formacji Pawe³ Kukiz nagra³ album wraz z Maciejem Maleñczukiem
z repertuarem Kabaretu Starszych Panów - �Starsi Panowie�. Nastêpnie
wokalista podj¹³ solow¹ dzia³alno�æ artystyczn¹. Jego debiutancki album,
zatytu³owany �Si³a i honor� ukaza³ siê w 2012 roku. 14 pa�dziernika 2013
roku - ju¿ po odej�ciu Paw³a Kukiza i skróceniu nazwy zespo³u - nak³a-
dem Agencji Muzycznej Polskiego Radia do sprzeda¿y trafi³ kolejny
album pt. �Piersi i przyjaciele 2�. Go�cinnie w nagraniach wziêli udzia³:
Andrzej Nowak, cz³onek zespo³u �TSA�, Jacek Jêdrzejczak, grupa �Big
Cyc�, Tomasz Lipnicki - lider �Lipali� oraz Pawe³ i £ukasz Golcowie.
Dziesi¹ta produkcja grupy dotar³a do 2 miejsca polskiej listy przebojów
OLiS, a wspomniana wcze�niej �Ba³kanica� zajê³a 5 lokatê Polish
Airplay Chart i znalaz³a siê na licznych listach przebojów takich popular-
nych rozg³o�ni radiowych jak RMF FM i Eska. Obecny sk³ad zespo³u to:�
Marek Kryjom - wokal wspieraj¹cy, gitara, instrumenty perkusyjne,
harmonijka ustna; Adam Asan Asanow - wokal prowadz¹cy, Zbigniew
Mo�dzierski - gitara basowa, instrumenty klawiszowe, wokal wspieraj¹cy;
Adam K³os - gitara, wokal wspieraj¹cy; Marcin Papier - perkusja; Marcin
Respondek - puzon; Erwin ¯ebro - tr¹bka.        Jerzy Papiewski

Niech wszystkie barwy têczy dadz¹ nam wiarê i nape³ni¹ nadziej¹, ¿e
przyrodê mo¿na pokochaæ i chroniæ, by przetrwa³a do przysz³ych pokoleñ.
W powiecie kutnowskim, który ma podobno najmniej lasów w Polsce,
znajduj¹ siê nawet rezerwaty przyrody i Obszary Natura 2000 Pradoliny
Bzury i Neru. Mamy w kraju 23 Parki Narodowe, a sceptycy nie uwierz¹,
gdy przeczytaj¹, ¿e ju¿ w �redniowieczu chroniono u nas przyrodê.

Ta doskona³a grupa go�ci³a w naszym mie�cie podczas �Kutnowskiej
Majówki� i zosta³a przez liczn¹ publiczno�æ doskonale przyjêta. �Piersi�
to polska kapela graj¹ca szeroko pojêt¹ muzykê rockow¹. Powsta³a w 1984
roku w Niemodlinie z inicjatywy wokalisty Paw³a Kukiza, gitarzysty
Rafa³a Jezierskiego, basisty Zbigniewa Mo�dzierskiego oraz perkusisty
Andrzeja Olszewskiego. W 1997 roku po zwi¹zaniu siê z krajowym
oddzia³u koncernu EMI formacja przyjê³a nazwê �Kukiz i Piersi�. Do
2013 roku funkcjê lidera �Piersi�  pe³ni³ Pawe³ Kukiz, wraz z którym
w sk³adzie formacja zarejestrowa³a dziewiêæ wydawnictw, a tak¿e wylan-
sowa³a miêdzy innymi takie przeboje jak: �Maryna�, �Zo�ka�, �Ca³uj
mnie�, �O, Hela�. Ówczesn¹ twórczo�æ grupy charakteryzowa³y prze-
�miewcze teksty, które porusza³y kwestie spo³eczne, kulturalne i polityczne
w naszym kraju. Po opuszczeniu w 2013 roku sk³adu przez Paw³a Kukiza
szeregi formacji uzupe³ni³ wokalista bu³garskiego pochodzenia - Adam
�Asan� Asanow, natomiast nazwa grupy zosta³a skrócona do �Piersi�.
W odnowionym sk³adzie zespó³ zarejestrowa³, wyró¿niony dwukrotnie
platynow¹ p³yt¹, album pod tytu³em �Piersi i przyjaciele 2�. Pochodz¹ca
z p³yty piosenka �Ba³kanica�, utrzymana w stylistyce pop-rocka i folku,
przysporzy³a grupie nowych odbiorców. Kompozycja ta trafi³a na ró¿ne
listy przebojów rozg³o�ni radiowych w Polsce. Grupa zadebiutowa³a
w 1992 roku albumem �Piersi�, który ukaza³ siê nak³adem wytwórni
muzycznej Polskie Nagrania Muza. Na p³ycie znalaz³ siê kontrowersyjny
utwór �ZChN zbli¿a siê�, który przysporzy³ zespo³owi popularno�ci. Utwór
ten powsta³ na bazie melodii z pie�ni ko�cielnej �Pan Jezus ju¿ zbli¿a
siê�, do której powsta³ nowy tekst. W roku 1993 nak³adem wytwórni
muzycznej �Silverton� ukaza³ siê drugi album formacji zatytu³owany �My
ju¿ s¹ Amerykany�. W roku 1994 zosta³ wydany cover album �Piersi�
zatytu³owany �60/70 Piersi i przyjaciele�. Na p³ycie znalaz³y siê interpre-
tacje utworów miêdzy innymi z repertuaru Grupy Skifflowej �No To Co�,
Karin Stanek, Macieja Kossowskiego, �Czerwonych Gitar�. Go�cinnie
w nagraniach wziêli udzia³ miêdzy innymi: wokalista zespo³u �Proletaryat�
Tomasz Olejnik, artystka solowa Kasia Kowalska oraz liderka zespo³u
�Closterkeller� Anja Orthodox. Równie¿ w 1994 roku do sprzeda¿y trafi³
jedyny album koncertowy grupy �Live 93�. Na wydawnictwie znalaz³ siê
zapis wystêpu formacji podczas festiwalu w Jarocinie. Tego samego roku
muzycy zorganizowali w Niemodlinie koncert z okazji dziesiêciolecia
dzia³alno�ci. W jego ramach poza jubilatami wyst¹pi³y ponadto miêdzy
innymi zespo³y - �Acid Drinkers� i �Closterkeller�. W roku 1995 ukaza³
siê trzeci album formacji zatytu³owany �Powrót do raju� Na p³ycie znala-
z³y siê m.in. utrzymane w konwencji satyry na ówczesn¹ sytuacjê poli-
tyczn¹ piosenki - �Powróæ¿e komuno� oraz �Bolszewicy na mszy, czyli
pie�ni o cudownym nawróceniu�. Rok pó�niej odby³a siê premiera filmu
sensacyjnego �Girl Guide� w re¿yserii Juliusza Machulskiego, w którym
Pawe³ Kukiz zagra³ (i to �wietnie) jedn¹ z g³ównych ról. W obrazie wyko-
rzystano ponadto piosenki z repertuaru �Piersi� , m.in. takie jak: �My ju¿
s¹ Amerykany� i �Zo�ka�. 24 listopada nak³adem wytwórni muzycznej
�Pomaton EMI� ukaza³ siê czwarty album grupy pt. �Raj na ziemi�,
a tak¿e pierwszy sygnowany nazw¹ �Kukiz i Piersi�. Pochodz¹ce z p³yty
piosenki - �Ca³uj mnie� i �O, Hela� zyska³y miano przebojów plasuj¹c
siê odpowiednio na 4 i 13 miejscu Listy Przebojów Programu Trzeciego
Polskiego Radia. Ponadto teledysk do utworu �O, Hela� uzyska³ nominacjê
do nagrody polskiego przemys³u fonograficznego �Fryderyka� w kategorii
�Teledysk roku�. Rok pó�niej do sprzeda¿y trafi³a pierwsza kompilacja
nagrañ zespo³u pt. �... przeboje�. Pi¹ty album grupy pt. �Piersi ojczy�niane�
zosta³ wydany 25 kwietnia 2000 roku. Go�cinnie w nagraniach wziêli
udzia³ m.in. - gitarzysta Maciej G³adysz, znany z wystêpów w zespole
�Wilki� oraz wokalistka Dominika Kurdziel, rozpoznawalna wówczas jako
perkusistka w talk-show Wojciech Jagielskiego �Wieczór z wampirem�
(RTL 7). 4 pa�dziernika 2004 roku ukaza³ siê szósty album zespo³u
zatytu³owany �Piracka p³yta�. Wydawnictwo uplasowa³o siê na drugim
miejscu najpopularniejszych p³yt w Polsce (OLiS). Nagrodzone z³ot¹ p³yt¹
nagrania uzyska³y ponadto nominacjê do �Fryderyka� w kategorii

KUTNOWSKI ORLI SZLAK

Nasz obszar Natura 2000 ma status ostoi ptaków. W³a�nie, nad rzekê Bzurê,
co jaki� czas przylatuje wspania³y ptak. Ja go nazywam �Bielik Wielki�.
Jest or³em, protoplast¹ naszego god³a. W pewnym momencie milkn¹
¿urawie, dziêcio³y przestaj¹ kuæ swe dziuple, a czajki siadaj¹ na ziemi.
Nadlatuje orze³. Czujê to i spogl¹dam do góry. Jego majestat i potêga
rzucaj¹ na kolana. Patrzê jak urzeczony. A on niesiony pr¹dem ciep³ego
powietrza p³ynie w�ród ob³oków, oddalaj¹c siê. Odprowadzam go wzro-
kiem, a gdy nie starcza ju¿ oczu, siêgam po lornetkê. Widzê jak zbli¿a siê
do horyzontu i rozp³ywa hen daleko, we mgle. Wtedy zawsze ¿yczê mu
du¿o szczê�cia i proszê: Wróæ orle jeszcze raz w te strony i jeszcze raz,
i jeszcze... i wraca.

Sympatyk ptaków i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz
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W sobotê, 4 lipca, dla uczestników Akcji Letniej 2016 zorganizowanej
przez Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych w Kutnie odby³y siê
pogadanki przedstawicielek: Powiatowej Stacji Sanitarno�Epidemiolo-
gicznej Kutnie - Jolanty Dudkiewicz oraz Komendy Powiatowej Policji
w Kutnie - Edyty Machnik. Tematyka spotkania dot. przestrzegania higieny,
zdrowego stylu ¿ycia (w tym zapobiegania chorobom zaka�nym), profi-
laktyki antytytoniowej oraz bezpieczeñstwa podczas wakacji. Wspólnie
z dzieæmi rozwi¹zywano przygotowan¹ krzy¿ówkê z has³em �Zdrowe
wakacje�.

ZDROWE WAKACJE

Ju¿ po raz kolejny z pocz¹tkiem wakacji dzieci ze szkó³ podstawo-
wych miasta i Gminy Kutno bior¹ udzia³ w pó³koloniach zorganizo-
wanych przez Oratorium im. B³ogos³awionego Micha³a Rua przy
parafii �w. Micha³a Archanio³a w Wo�niakowie. W I turnusie ( 27.VI-
1.VII.) udzia³ bra³o 240 osób, w II turnusie (4.VII�8.VII.) nieco mniej,
bo 220 osób, natomiast III turnus przewidziany zosta³ na okres od
11.VII do 15. VII Spotkania odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku.
Codzienne zajêcia rozpoczyna³y siê modlitw¹ o godz. 9.00 w ko�ciele,
pó�niej zgodnie z wytyczonym ich planem realizowane by³y jego

PÓŁKOLONIE W WOŹNIAKOWIE

Nasz¹ Redakcjê �Powiatowego ¯ycia Kutna� odwiedzi³a pani Jadwiga -
sta³y czytelnik �P¯K� - z uroczymi wnuczêtami: Nicole (7 lat) i Leonem
(3 lata), urodzonymi w Belgii. Mówi¹ i �piewaj¹ piêknie po polsku, mimo
¿e na co dzieñ pos³uguj¹ siê przewa¿nie jêzykiem flamandzkim. Ich mama
Angelika urodzi³a siê w Kutnie. Nicole i Leon od�piewali w Redakcji
�P¯K� - na cze�æ polskiego teamu pi³karskiego - nasz hymn narodowy
bêd¹c ubranymi w koszulki Euro 2016 z symbolem kraju nad Wis³¹ (�Polska
- bia³o czerwoni�). Zaprezentowali te¿ fragment wiersza flamandzkiego
w uk³adzie tanecznym (nic dziwnego - ich wujek Miko³aj Miko³ajczyk
jest uznanym w Polsce i Europie choreografem i re¿yserem).           /J.P./

NIECODZIENNA WIZYTA

kolejne punkty. By³y wiêc gry �wietlicowe, zabawy na niepogodê,
zabawy rekreacyjne, sport na weso³o. W pomieszczeniach Oratorium
grano w tenisa sto³owego, bilard, pi³karzyki. Organizatorzy zapewnili
opiekê wychowawcz¹ i opiekê medyczn¹, a tak¿e wy¿ywienie � drugie
�niadanie i obiad. Dzieci wyje¿d¿a³y równie¿ poza teren Oratorium �
by³y w Aquaparku, by³y w P³ocku zwiedzaj¹c ZOO, katedrê i amfiteatr,
by³y w parku DINO  PARK w Ko³acinku. Najwiêcej rado�ci dawa³y
dzieciom zajêcia czwartkowe � dzieñ sportowy, tzw. podwórko ksiê-
dza Bosko. Tego dnia by³o nie tylko najg³o�niej, ale i chyba najmilej,
bo za zwyciêstwa w ró¿nych konkurencjach sportowych by³y nagrody
rzeczowe, dziêki dotacjom pieniê¿nym od Urzêdu Miasta i Gminy
Kutno. Jak zapewnia koordynator projektu ksi¹dz Henryk Chibowski,
prezes SL SALOS �Ró¿a Kutno� � podczas pobytu dzieci na pó³kolonii
stosowany jest system wychowawczy �w. Jana Bosko, oparty na rozu-
mie, religii i dobroci wychowawczej.         /A.B./




