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WOODSTOCK 2016

ODYSEJA HISTORYCZNA

(foto: Micha³ Sandecki)

Od hymnu mieszkañcy gminy Krzy¿anów rozpoczêli uroczystoæ jubileuszu
40-lecia Gminnego Orodka Kultury i Sportu. Organizatorem imprezy by³
samorz¹d gminy na czele z wójtem Tomaszem Jakubowskim. Przyby³ych
goci powita³ Marek Ci¹pa³a, dyrektor Orodka. Niedziela, 17 lipca 2016 r.,
sta³a siê równie¿ jubileuszem 65-lecia Zespo³u piewaczego Rustowianki,
50-lecia Zespo³u piewaczego M³ogoszyn i 40-lecia Zespo³u piewaczego Kaszewianki.
(ci¹g dalszy - strona 4)

W CENTRUM MAŁEJ LIGI

Kolejny Przystanek Woodstock. To najbardziej kolorowe miejsce
w Polsce. Przyt³acza nas liczba pozytywnych emocji, które chcemy
przekazaæ naszym czytelnikom. Daj¹c z siebie wszystko, postaramy
siê przedstawiæ Najlepszy Festiwal nie w Polsce, ale na wiecie.
Zacznijmy jednak od faktów, które mog³y co najmniej zmieniæ klimat
Festiwalu. Ze wzglêdu na zbli¿aj¹ce siê wiatowe Dni M³odzie¿y
ca³oæ Festiwalu zaczê³a siê du¿o wczeniej, od 14 do 16 lipca.
Przystanek zosta³ równie¿ og³oszony imprez¹ o podwy¿szonym
ryzyku, co wymusi³o na organizatorach zatrudnienie dodatkowych
firm ochrony. Ponad 1000 cz³onków tzw. Niebieskiego Patrolu by³o
wykorzystanych do utworzenia bramek przed ka¿d¹ ze scen imprezy.
Co wiêcej, pogoda ju¿ pierwszego dnia, od rana do godziny 17, zafundowa³a obfite deszcze, by ostatniego dnia nasta³y letnie ju¿ upa³y.
(ci¹g dalszy - strona 3)

Przez trzy dni (22-24) lipca w Kutnie i w Leszczynku trwa³ VIII Zlot
Grup Rekonstrukcji pod has³em Podró¿ w czasie. Wziê³o w nim udzia³
blisko 1000 osób integralnie zwi¹zanych z mi³oci¹ do Historii. Na Ziemiê
Kutnowsk¹ przybyli rekonstruktorzy z ró¿nych regionów naszego kraju.
(ci¹g dalszy - strona 8-9)

HIT KUTNOWSKIEGO LATA
Tradycyjnie ju¿, jak co roku w okresie wakacyjnym, na Stadionach imienia
Stana Musia³a i Edwarda Piszka rozgrywane s¹ mistrzostwa Europy
i Afryki w kategoriach m³odzie¿owych.
(ci¹g dalszy - strona 12)

KRÓLEWSKI PAŁAC POCZTOWY

FESTIWAL MUZYCZNY

O dziejach królewskiego Pa³acu Pocztowego (podró¿nego) Augusta III
do 1763 roku - czytaj na stronie 11.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

30 sierpnia 2016 r.

Ju¿ po raz siódmy mieszkañcy Kutna mogli obejrzeæ Letni Festiwal
Muzyczny  Kutno 2016. Otwarcia tej imprezy dokonali: Anna Jeremus
Lewandowska, dyrektor festiwalu oraz Zbigniew Burzyñski, prezydent
miasta Kutna, 21 lipca w kociele parafialnym wiêtego Wawrzyñca.
(ci¹g dalszy - strona 15)

¯YCIE EKOLOGICZNE

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
na wêle biologicznym rezerwy technologicznej umo¿liwiaj¹cej w przysz³oci przyjêcie do oczyszczalni
zwiêkszonych iloci cieków oraz ³adunku zanieczyszczeñ. Projekt rozbudowy wspó³finansowany by³ przez
Uniê Europejsk¹ ze rodków Funduszu Spójnoci
w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko.
Obecnie, w ci¹gu mechanicznego napowietrzania cieków,
pracuj¹ dwie gêste kraty schodkowe i dwa piaskowniki.
Po piaskownikach cieki wp³ywaj¹ do czterech bioreaktorów z wydzielonymi komorami dla poszczególnych faz biologicznego procesu oczyszczania.
GO w Kutnie jest obiektem mechaniczno-biologicznym z technologi¹ opart¹ na metodzie osadu czynnego
pracuj¹cego w systemie wielofazowego zintegrowanego usuwania zwi¹zków wêgla, azotu i fosforu.
Zastosowana technologia oczyszczania cieków, metod¹
z osadem czynnym, pozwala osi¹gn¹æ wysoki stopieñ
redukcji zanieczyszczeñ.
Dlatego te¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e oczyszczanie cieków
jest procesem bardzo z³o¿onym i wymaga cile okrelonych warunków. Osad czynny, który jest odpowiedzialny za proces oczyszczania cieków jest bardzo
wra¿liwy na dop³yw ro¿nych substancji m.in.: farb
i lakierów, rozpuszczalników, rodków dezynfekuj¹cych, lekarstw, a tak¿e t³uszczy i olejów spo¿ywczych.
Substancje te w du¿ych ilociach i stê¿eniach wp³ywaj¹ bardzo niekorzystnie na biomasê powoduj¹c jej
niszczenie.
Jakoæ cieków dop³ywaj¹cych do urz¹dzeñ oczyszczalni oraz cieków oczyszczonych monitorowana jest

Grupowa Oczyszczalnia cieków Sp. z o.o. w Kutnie
zosta³a utworzona w roku 1994. Pierwotnie cieki
oczyszczane by³y w dwóch bioreaktorach typu Biooxyblok. Jednak, wraz z rozwojem infrastruktury
komunalnej miasta, rozwojem strefy ekonomicznej,
jak i zmieniaj¹cymi siê przepisami w zakresie oczyszczania cieków, nast¹pi³a potrzeba rozbudowy oczyszczalni.
W roku 2004 oczyszczalnia zosta³a rozbudowana
o dodatkowy piaskownik oraz bioreaktor z centralnie
wbudowanym osadnikiem wtórnym. W 2008 roku
zakoñczona zosta³a modernizacja bioreaktorów typu
Biooxyblok polegaj¹ca na zmianie systemu natleniania
cieków z zastosowaniem wg³êbnego drobnopêcherzykowego napowietrzania. Natomiast w I pó³roczu
2015 roku Spó³ka zakoñczy³a trwaj¹c¹ od 2013 r.
inwestycjê polegaj¹c¹ na rozbudowie oczyszczalni
o dodatkowy ci¹g biologicznego oczyszczania wraz
z niezbêdnymi obiektami towarzysz¹cym. Nadrzêdnym celem rozbudowy oczyszczalni by³o stworzenie
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przez laboratorium zak³adowe, które posiada wdro¿ony system zarz¹dzania jakoci¹ ISO 9001:2008.
Parametry cieków na ujciu do rzeki Ochni spe³niaj¹
wszystkie wymogi norm. Skutecznie redukowane s¹
najbardziej szkodliwe zwi¹zki biogenne (tj. azot i fosfor).
Oczyszczalnia przyjmuje na swoje urz¹dzenia cieki

bytowe, przemys³owe, opadowe oraz nieczystoci
p³ynne dowo¿one do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie GO. Obecnie jest w stanie przyj¹æ
21.000 m 3/d cieków o ³adunku zanieczyszczeñ
20.261 kgO2/d od wskanika BZT5.
Powstaj¹cy w procesie oczyszczania cieków osad
nadmierny po mechanicznym zagêszczaniu jest
odwadniany na wirówkach i po higienizacji wapnem
przekazywany do dalszego zagospodarowania.
Oczyszczalnia cieków w Kutnie nie posiada wêz³a
fermentacji osadów ani gospodarki biogazem.
Plan inwestycyjny na rok 2016 przewiduje realizacjê
oko³o dziewiêciu zadañ na terenie GO Kutno. Priorytetowym zadaniem dla Spó³ki na rok bie¿¹cy jest
przebudowa komory krat na pompowni g³ównej,
a tak¿e udoskonalenie sterowania procesem oczyszczania cieków. Planowane inwestycje spowoduj¹
zmniejszenie zapotrzebowania na energiê elektryczn¹
(dzia³ania proekologiczne).
Dop³ywaj¹ce do oczyszczalni cieki nios¹ ze sob¹
bardzo drobne frakcje zanieczyszczeñ (sieræ, pióra,
t³uszcze twarde, ale i równie¿ odpady w postaci
artyku³ów higienicznych itp.). Zastosowane na chwilê
obecn¹ kraty charakteryzuj¹ siê znacznym stopniem
przepuszczalnoci cz¹stek sta³ych, które trafiaj¹ do
czêci biologicznej. Frakcje cz¹stek sta³ych, przedostaj¹ce siê przez kraty, zalegaj¹ na dnie bioreaktorów,
b¹d te¿ zatrzymuj¹ siê na urz¹dzeniach oczyszczalni,
co niekorzystnie wp³ywa na ich pracê. W konsekwencji
mo¿e dojæ do awarii tych urz¹dzeñ lub ich ca³kowitego uszkodzenia.
U¿ytkownicy kanalizacji bardzo czêsto wrzucaj¹ do
toalet przedmioty, które mog¹ prowadziæ do zatykania
rur kanalizacyjnych, czy usterek elementów samej
oczyszczalni. Czêsto nie zdajemy sobie sprawy z problemów jakie powoduj¹ mieci wyrzucane do kana³u.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niew³aciwe korzystanie z kanalizacji mo¿e powa¿nie zaburzyæ eksploatacjê systemów ciekowych.
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Jan Dêbski - radny Kutna

WOODSTOCK 2016

DLA SPOŁECZEŃSTWA
I ROZWOJU MIASTA

- Jeste radnym ju¿ dobrych kilka lat ...
- Tak te¿ jest. Mam zaszczyt byæ w Samorz¹dzie m. Kutna ju¿
trzeci¹ kadencjê. Jest to tylko mo¿liwe dziêki moim Wyborcom,
którzy chyba widz¹c moje starania na rzecz rozwi¹zywania Ich
problemów po raz kolejny mi zaufali. Dziêkujê Im za to mocno.
- Z jakiej czêci grodu nad Ochni¹ jest g³ównie Twój elektorat?
- W ostatnich wyborach by³ to Okrêg nr 12 obejmuj¹cy po³udniowozachodni¹ czêæ naszego miasta. Okrelaj¹c bli¿ej- Okrêg ten
skupia siê pomiêdzy torami wêz³a PKP i w stronê po³udniow¹ do
ulicy Objazdowej oraz od parku im. Wiosny Ludów do zachodniej
koñcówki miasta - z osiedlem Azory w³¹cznie.
- Jak wygl¹da Twoja wspó³praca z wyborcami?
- Oprócz spotkañ na bie¿¹co du¿¹ pomoc¹ dla mojej dzia³alnoci
s¹ dy¿ury w Urzêdzie Miasta Kutna, gdzie co rodê (godz. 13.30)
spotykam siê z osobami, które zg³aszaj¹ problemy nie tylko
naszego Okrêgu, ale i z ca³ego miasta Kutna. Niejednokrotnie
wskazuj¹ jak je rozwi¹zaæ. Ja te tematy przekazujê do w³adz miasta
i do odpowiednich komórek Urzêdu celem ich rozwi¹zania.
- Czy mo¿esz powiedzieæ, ¿e w swojej pracy odnosisz sukcesy?
- Skromnie mówi¹c - w czasie tych kadencji jak jestem radnym
uda³o mi siê za³atwiæ i pomóc wielu mieszkañcom, i to w ró¿nych
sprawach. Nie bêdê ich wymienia³ (jest ich du¿o), ale wybranie
mnie na Radnego m. Kutna trzeci raz z rzêdu o czym na pewno
wiadczy. Wiem, ¿e mo¿e które moje zapewnienie o rozwi¹zaniu
problemu nurtuj¹cego mieszkañców tej ulicy, czy Osiedla, nie
spe³ni³o siê, ale zapewniam, ¿e dzia³am zawsze w kierunku jego
za³atwienia i to tylko pozytywnego. Odzwierciedleniem tego niech
bêd¹ moje interpelacje w tych sprawach.
- Na jakie problemy aktualnie k³adziesz nacisk?
- Po zakoñczeniu budowy ulicy £êczyckiej i ulicy Siemiradzkiego
jak najszybszej modernizacji oczekuj¹ ulice -Chopina i Paderewskiego. Do wykonania jest wiele odcinków chodnika na kilku
ulicach, ale najwa¿niejszym jest chodnik na ul. Przemys³owej,
ul. Kroniewickiej - na Osiedlu Techniczna. Bardzo chcia³bym
pomóc w budowie sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej dla Osiedla
Azory, bo wi¹¿e siê to z zapowiedzi¹ za strony PKP, ¿e w roku
2018 zamierza zamkn¹æ swoje ujcia wody na Azorach. W³adze
miasta Kutna oraz Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
w obecnej chwili ju¿ podejmuj¹ dzia³ania w celu rozwi¹zania tego
problemu.
- Czego nale¿a³oby Ci wiêc ¿yczyæ?
- Zdrowia oczywicie i ¿eby moja pasja spo³ecznika dawa³a nadal
wymierne efekty. Czêsto podziêkowania, ucisk rêki i umiech od
wyborców daj¹ mi si³ê do dalszego dzia³ania. Wa¿n¹ spraw¹ jest
zrozumienie i poparcie kole¿anek i kolegów radnych oraz w³adz
miasta co do rozwi¹zywania problemów w naszej po³udniowozachodniej czêci miasta. W imieniu spo³ecznoci mojego Okrêgu
dziêkujê Im za to. Chcê te¿ podziêkowaæ mojej Rodzinie i najbli¿szym za cierpliwoæ i wyrozumia³oæ w mojej pracy na Rzecz
Spo³ecznoci i Miasta Kutna. Bez Ich wsparcia by³oby mi naprawdê
ciê¿ko.
- Zatem - dalszego powodzenia!
Rozmawia³ Jerzy Papiewski

(foto: Damian Mekal)
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jednak, pomimo tych problemów i przeszkód, w postaci ogromnych
ka³u¿ wody i b³ota, które o ma³o nie zdejmowa³y butów z nóg, nie
brakowa³o absolutnie niczego z rzeczy, które ju¿ nie raz wspominalimy
w naszych artyku³ach: Tabliczki Free Hugs, czyli darmowe przytulenia,
nieskoñczone umiechy, przybijanie pi¹tek, robienie sobie zdjêæ, mówienie
do ludzi nie proszê pana, ale co najwy¿ej drogi kolego, rozmowy
przy budkach sprzedaj¹cych jedzenie. I to wszystko z ludmi absolutnie
nam nieznanymi, których pierwszy raz spotykamy w ¿yciu. Czysta definicja wzajemnej akceptacji - aby ka¿dy czu³ siê jak w domu. Widaæ by³o,
¿e - Mi³oæ, Przyjañ, Muzyka  to nie tylko slogan.

Relaksu (joga, uwolnij swój g³os, action painting, medytacja z dwiêkiem, teatr improwizowany), te i wiele innych to zajêcia i nazwy namiotów
jakie oferowa³ Woodstock na wzniesieniu, gdzie znajdowa³a siê Akademia.
Odbywaj¹ce siê jak co roku w tym miejscu koncerty, pomimo pónej pory,
przyci¹gnê³y po raz kolejny setki fanów. Tak¿e Teatr Capitol i Stand up
Time dostarczy³y nam niezapomniane prze¿ycia. A spotkania z takimi
goæmi jak aktorzy: Jerzy i Maciej Stuhr, polska dziennikarka Karolina
Korwin Piotrowska, czy za³o¿ycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina
Ochojska równie dobrze wyry³y siê nam w pamiêci.
Trudno nie wspomnieæ o spontanicznych akcji utworzenia flagi Francji
dla uczczenia ofiar z Nicei, czy rozci¹gniêcie tzw. sektorówki bia³oczerwonej w podziêkowaniu dla naszych pi³karzy za ich wystêp na tegorocznym Euro.
Ciê¿ko powiedzieæ, czy co roku pisze siê ten artyku³ coraz trudniej, czy
coraz ³atwiej. Z jednej strony co roku co nas zaskakuje. Co roku mamy
nieskoñczon¹ liczbê prze¿yæ, które dostarczaj¹ nam uczestnicy oraz
organizatorzy, a my je Wam przekazujemy. Ale z powodu, ¿e same s³owa
nie mog¹ zrobiæ wszystkiego, a prêdzej czy póniej skoñczy nam siê
miejsce w gazecie, staje siê to pewnym wyzwaniem, z którym miejmy
nadziejê, ¿e za rok przyjdzie nam siê zmierzyæ. Miejmy nadziejê, ¿e mo¿e
i Wy dostarczycie ich nam. Gor¹co zapraszamy.
Krzysztof, Paulina i Wojtek

(foto: Igor Kohutnicki fotoADHD)
Mówi¹c o tej dziedzinie sztuki trzeba powiedzieæ, ¿e w tym roku ka¿da
osoba mog³a znaleæ co dla siebie. Zaczynaj¹c od zespo³ów doskonale
znanych takich jak: metalowe - Apocalyptica, Bring me The Horizon,
Rockowe Luxtorpeda, Hey czy ³¹cz¹cy folk i rock Enej, czy te¿ g³ównie
znana z popu Marcelina Stoszek, koñcz¹c na tych mniej i bardziej nieznanych, jak alternatywny Rock Kabanosa, industrial metal - Oberschlesienu
oraz rapuj¹cy duet £ona i Webber.

Naszej tegorocznej grupie w tym roku uda³o siê zaskakuj¹co dobrze
porozumieæ co do najlepszych koncertów: 1. Vintage Trouble, 2. £zy,
3. Poparzeni Kaw¹ Trzy, 4. Enej, 5. Kabanos.
Inaczej mówi¹c wachlarz koncertów jak zawsze nie zawiód³. Jak wielkim
b³êdem by³oby jednak niewspommienie o otwartej, jak co roku, Akademii
Sztuk Przepiêknych. Znajd pomys³ na siebie, Nauka gry na instrumentach i piewu z zespo³em Kabanos, Capoeira na Woodstocku, edukacja
w zakresie zdrowego ¿ywienia i informacje na temat cukrzycy, Strefa

Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹...

Rodzinie
.P.

JADWIGI STELMASZEWSKIEJ
Najserdeczniejsze i Najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹ Stelmaszewscy
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PODZIĘKOWANIA
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Leszczynku sk³ada serdeczne
podziêkowania PINI POLONIA Sp. z o.o. za pomoc
w organizacji Pikniku Stra¿ackiego, który odby³ siê 17 lipca
2016 roku na terenie jednostki OSP w Leszczynku.
Z wyrazami szacunku - Zarz¹d OSP w Leszczynku

GMINNE ZAWODY
To w³anie ona, z kole¿ankami i kolegami, tworz¹c grupê wokaln¹
Hulanka zapiewali w 40-minutowym programie znane i lubiane pieni
tego zespo³u.

Na boisku Publicznego Gimnazjum w Strzelcach, 15 lipca 2016
roku, odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze. Uczestniczy³o w nich piêæ dru¿yn Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, trzy
Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze i trzy M³odzie¿owe Dru¿yny
Po¿arnicze.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Takie wydarzenie dostrze¿one zosta³o przez w³adze pañstwowe. By³y
wyró¿nienia. Otrzymali je: Krystyna Kacprzak  Z³oty Krzy¿ Zas³ugi,
Jadwiga Kubaczyk i Marek Ci¹pa³a  Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Zofia
Kustosik i Zuzanna Marciniak  Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi. Odznak¹
Honorow¹ Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej wyró¿niono Zygmunta
Jasiñskiego oraz zespo³y piewacze: Rustowianki, M³ogoszyn,
Kaszewianki, Krzy¿anówek i Siemienice.

Wojewoda Zbigniew Rau m.in. stwierdzi³: Dzisiejsze odznaczenia proszê
traktowaæ jako wyraz uznania i wdziêcznoci Rzeczpospolitej Polskiej
za to, co pañstwo wiele lat czynili. To jest niezwykle wa¿ny wk³ad do
naszego dobra wspólnego. Z tego co pañstwo robi¹ i robiæ bêd¹ skorzystamy my wszyscy. To jest kwintesencja dobra wspólnego, które ka¿dy
patriota czci wspólnie. I z serca, jako przedstawiciel rz¹du polskiego,
i jako wojewoda ³ódzki bardzo serdecznie dziêkujê.
Obok dzia³alnoci kulturalnej Orodek Krzy¿anowski da³ siê poznaæ równie¿
w dzia³alnoci sportowej, czego przyk³adem by³y wrêczone odznaczenia
sportowe Józefowi Paw³owskiemu i Marianowi Bednarczykowi. Dekoracji
dokona³ przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa £ódzkiego Marek Mazur.
By³y kwiaty, upominki i gratulacje, które z³o¿yli m.in.: pose³ RP Tadeusz
Woniak, starosta kutnowski Krzysztof Debich oraz wójt gminy Tomasz
Jakubowski. Druga czêæ imprezy to wystêpy artystyczne, które rozpocz¹³ zespó³ Kalina, prowadzony pod kierunkiem Jolanty Gutowskiej,
choreografa zespo³u. Byæ mo¿e z tej grupy dzieci wyronie kto, kto
w przysz³oci mo¿e pójæ w lady Ali Rzymkowskiej (Borkowskiej);
mieszkanki tej Gminy, dzi wystêpuj¹cej w Mazowszu.

Wyst¹pi³y te¿ zespo³y piewacze dzia³aj¹ce przy GOKiS oraz lubiana przez
mieszkañców gminy Kapela Podwórkowa Kroniewiacy. Gor¹ce brawa
by³y nagrod¹ dla wszystkich wykonawców.
Przys³owiow¹ kropkê nad i postawi³ wójt gminy Tomasz Jakubowski,
który w swym wyst¹pieniu mówi³: Patrz¹c na nasz¹ dzisiejsz¹ uroczystoæ jubileuszow¹, jak równie¿ znaj¹c bogat¹, kulturaln¹ przesz³oæ gminy
Krzy¿anów, cieszê siê, ¿e jej nie zaprzepaszczamy, ale rozwijamy. Ma to
ogromny wp³yw na nasze spo³eczeñstwo, kszta³tuje nastroje i zachowania
ludzi. Drodzy pracownicy Gminnego Orodka Kultury i Sportu, drogie
panie z zespo³ów piewaczych. Dziêkujê wam za trudn¹, ale efektywn¹
pracê i gratulujê wspania³ych jubileuszy. ¯yczê wspanialej, twórczej pracy,
by kolejne lata obfitowa³y w dalsze sukcesy, talenty i wiern¹, sympatyczn¹
publicznoæ.
/A.B./

UROCZYSTY DZIEŃ POLICJI

RÓZANY WYPAD

We wtorek, 12 lipca, w sali Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie,
w 97 rocznicê powstania Polskiej Policji, wiêtowali kutnowscy funkcjonariusze. By³y zaszczytne nominacje i wyró¿nienia; m.in. Rafa³a Towalskiego mianowano na stopieñ nadkomisarza, a Dariusza Wójkowskigo na
stopieñ komisarza. W korpusie aspirantów na wy¿sze stopnie awansowa³o
40 policjantów (17 na stopieñ aspiranta sztabowego, 12 zosta³o starszymi
aspirantami; 2 aspirantami i 9 m³odszymi aspirantami). W korpusie podoficerów awansowano 16 funkcjonariuszy (3 - na stopieñ sier¿anta sztabowego, 10 - na starszego sier¿anta i 3 na stopieñ sier¿anta). Jednego
policjanta mianowano na stopieñ starszego posterunkowego.

Zapraszamy mieszkañców naszego miasta do udzia³u w projekcie pn.
Kochasz ró¿e , kochaj Kutno!
Zapraszamy do wspólnego z nami zwiedzania Narodowej Kolekcji Ró¿
w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Po kolekcji oprowadzaæ nas bêdzie
dr in¿. Marta Monder - kurator i za³o¿yciel Kolekcji Narodowej Odmian
Uprawnych Ró¿. Zapisy w sekretariacie TPZK przy ul. Narutowicza 20
tel. (24) 252-72-72 we wtorki w godz. 16.00-20.00 i pi¹tek w godz. 8.0012.00. Wyjazd w dniu 29 lipca 2016 roku (pi¹tek) o godz. 7.30 Zbiórka
przy ul. Kociuszki (przystanek MZK naprzeciw Stadionu). Powrót oko³o
godz. 18.00. Wyjazd jest bezp³atny - sfinansowany w ramach Kutnowskiego konkursu na mikrodotacje.
Zwiedzanie Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Ró¿ w Ogrodzie
Botanicznym w Powsinie odbywa siê w ramach projektu Kochasz ró¿e ,
kochaj Kutno!.

Zarz¹d ROD Miflex w Kutnie ul, Objazdowa 2 og³asza
przetarg na wykonanie robót elektrycznych na terenie
ogrodu. Zakres rzeczowy robót to: zakup podliczników
pr¹du elektrycznego, ich monta¿ w 33 skrzynkach instalacji
elektrycznej i pod³¹czenie do 160 dzia³ek. Po szczegó³y
robót nale¿y siê zg³aszaæ pod nr. tel. 605-234-302, 724-350-395

WIEŚCI GMINNE
Targowiskowy zakaz

Na targowiskach w ¯ychlinie i Kroniewicach wprowadzono zakaz
handlu ptakami, drobiem i byd³em.
Powód? Powiatowy Inspektorat
Weterynaryjny t¹ sankcj¹ chce
doprowadziæ do tego, aby teren
m.in. zosta³ utwardzony.

Szybszy poci¹g

Spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe

4

podpisa³a umowê na remont trasy
kolejowej nr 18 na odcinku KutnoToruñ G³ówny. Prace rozpoczn¹ siê
we wrzeniu i zakoñcz¹ w listopadzie 2017 r. Wtedy poci¹gi bêd¹
jedziæ 140 km/godz. Remontowany
bêdzie 30-kilometrowy odcinek
Kutno-Toruñ pomiêdzy W³oc³awkiem a Aleksandrowem Kujawskim,
gdzie dojdzie m.in. do wymiany torów.

Nad przebiegiem zawodów czuwa³a komisja sêdziowska powo³ana
przez Komendê Powiatow¹ PSP w Kutnie, której przewodniczy³
m³odszy kapitan Robert Przybyszewski. Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono nastêpuj¹c¹
kolejnoæ miejsc: I miejsce zajê³a OSP z Klonowca Starego, która
wyprzedzi³a druhów z Przyzorza, Strzelec, D³ugo³êki i Muchnic.
W rywalizacji kobiet zwyciê¿y³y ochotniczki z OSP w D³ugo³êce
przed KDP z Przyzorza i Siemianowa. Wród M³odzie¿owych
Dru¿yn Po¿arniczych najlepsi okazali siê reprezentanci z OSP
Przyzórz, a na kolejnych miejscach uplasowa³y siê: dru¿yna
z Muchnic i Siemianowa.

Puchary, dyplomy oraz nagrody wrêczy³ wójt gminy Strzelce
Tadeusz Kaczmarek wspólnie z przewodnicz¹cym Rady Gminy
Stanis³awem Kruglakiem, prezesem Zarz¹du Oddzia³u Gminnego
Zwi¹zku OSP RP w Strzelcach dh Marianem Adamusiakiem,
komendantem gminnym Zwi¹zku OSP RP dh Grzegorzem Pasiewiczem oraz honorowym komendantem gminnym Zwi¹zku OSP
RP w Strzelcach Janem Wójcikowskim. G³ównym organizatorem
zawodów by³ Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP
w Strzelcach, a fundatorem nagród dla najlepszych dru¿yn by³
wójt gminy Strzelce.

Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska
w Kroniewicach
og³asza przetarg ustny nieograniczony

na sprzeda¿ prawa wieczystego u¿ytkowania dzia³ki nr 161/1
o powierzchni 0,2000 ha wraz z budynkiem po by³ym punkcie
skupu mleka po³o¿onej w miejscowoci: MAZEW - dzia³ki
zabudowanej budynkiem z pod³¹czon¹ instalacj¹ elektryczn¹,
wod¹ i kanalizacj¹  cena wywo³awcza 90.000,00 z³.
Przetarg odbêdzie siê dnia 24.08.2016 r. o godz. 1000 w sali
konferencyjnej OSM - Proszkownia Mleka w Kroniewicach.
Przystêpuj¹cy do przetargu s¹ zobowi¹zani wp³aciæ wadium
w wysokoci 10% ceny wywo³awczej, tj. 9,000,00 z³ do kasy
OSM Kroniewice najpóniej do godz. 950 dnia 24.08.2016 r.
Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania
przyczyny.

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 15/436 • 28 LIPCA 2016 R.

¯YCIE KULTURALNE

SZUKALI SKARBÓW

Uprzejmie informujemy,
że w dniach 8−19 sierpnia,
z powodu urlopów dziennikarzy

nasze biuro będzie nieczynne.
Materiały i informacje prosimy przekazywać
na e−mail:
powiatowe@zyciekutna.com.pl
− listownie: 99−300 Kutno, ul. Królewska 47
− lub zostawiać w sklepie pana Dubielaka,
Kutno, ul. Królewska 47, parter.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Chcemy opowiedzieæ dzieciom na czym polega praca archeologa - powiedzia³a Sylwia Stasiak prowadz¹ca zajêcia na terenie dawnego Pa³acu
Saskiego w ramach I tury Lato w Muzeum Regionalnym. Pomimo s³abej
pogody na zajêcia przyby³o 14 dzieci. Trzygodzinne spotkanie mia³o swoje
has³o: I ty zostañ Indiana Jonesem. By³ on postaci¹ fikcyjn¹, g³ównym
bohaterem serii filmów fabularnych. To archeolog i poszukiwacz przygód.
Aby bardziej zainteresowaæ dzieci tematem wykopalisk pani Stasiak
zaprosi³a na te zajêcia studenta archeologii Wiktora Arkitê. To dziêki
niemu dzieci zapozna³y siê z ciekawym urz¹dzeniem o nazwie niwelator,
tak niezbêdnym w prowadzeniu prac wykopaliskowych. Dziêki niemu
dokonuje siê pomiarów g³êbokoci przy wykopach i po³o¿eniu zabytków
archeologicznych. Równie¿ ka¿de dziecko osobicie wyszukiwa³o skarbu
historycznego w odkrytej pod pod³og¹, w jednym z pomieszczeñ
powierzchni, ziemi. By³o wiele pytañ ze strony m³odych poszukiwaczy,
ale te¿ wiele m¹drych i ciekawych spostrze¿eñ.
/A.B./

TRIUMF MARLENY KLUK
Urodzi³a siê 27 marca 1947 roku w Malborku. Z wykszta³cenia
pedagog. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdañskim. Instruktor Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Po przejciu na
emeryturê przeprowadzi³a siê za córk¹ do Kutna. Tu - jak mówi rozpoczê³a drugi etap swojego ¿ycia, tak jak poprzedni - powiêcony pracy spo³ecznej. Dzia³a w ró¿nych organizacjach, ale
najmocniej zwi¹zana jest ze Stowarzyszeniem Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Kutnie. Funkcjonuje w sekcji literatury,
w kabarecie Uniwersytetu, w sekcji teatralnej. Gra³a rolê Meli
w Moralnoci Pani Dulskiej. Pisze wiersze (recytuje te¿ je)
i maluje obrazy.

SUKCESY MICHAŁA!
W VII Ogólnopolskich Warsztatach Fotograficznych AlterDiastar wziê³o
udzia³ 36 osób z ró¿nych regionów naszego kraju. Wród nich znajdowa³o
czterech uznanych - nie tylko na Ziemi Kutnowskiej - fotografików z grodu
nad Ochni¹; Micha³ Jab³oñski, Sylwester Wojciechowski, Wojciech
Bilski i Lech Martynowski. Najwspanialszy laur z tych presti¿owych
Warsztatów przywióz³ do Kutna Micha³ Jab³oñski, który wywalczy³ Grand
Prix. Zwyciê¿y³ w kategorii Fotoreporta¿ Wilanowski znakomicie
dokumentuj¹c wydarzenia w Strefie Kibica podczas meczu Polska - Portugalia w niedawno zakoñczonym we Francji EURO 2016. Micha³
zdoby³ tak¿e nagrodê publicznoci za najlepsze zdjêcie Warsztatów,
wybrane sporód blisko 450 fotografii. Micha³ Jab³oñski, który na co dzieñ
zwi¹zany jest z Muzeum Regionalnym w Kutnie, otrzyma³ równie¿
wyró¿nienie w kategorii Wilanów Nieznany. Nale¿y odnotowaæ te¿
sukces Wojciecha Bilskiego wyró¿nionego w kategorii Wilanów Nieznany. Gratulujemy! Kutnianie udowodnili ¿e Miasto Ró¿ Kutno tak¿e
FOTOGRAFI¥ STOI.
/J.P./

WERNISAŻ PIOTRA CICHOWSKIEGO

Przez dwa tygodnie w sali wystawowej Kutnowskiego Domu Kultury
czynna by³a ekspozycja uznanego malarza Mazowsza P³ockiego Piotra
Cichowskiego. Nosi³a ona tytu³ Surrealizm fantastyczny i cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem. W galerii KDK mo¿na by³o z ciekawoci¹
zobaczyæ 30 prac malowanych ró¿nymi technikami. Piotr Cichowski nale¿y
do aktywnych cz³onków Zwi¹zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików
w Warszawie, a poprzez najbli¿sz¹ rodzinê ma bliskie zwi¹zki z Ziemi¹
Kutnowsk¹.
/J.P./

VII FESTIWAL MUZYCZNY
VII Letni Festiwal Muzyczny w tym roku rozpocz¹³ siê 21 lipca koncertem
M³odzi dla sacrum - Pielgrzymom w drodze - wiatowe Dni M³odzie¿y
w kociele w. Wawrzyñca w Kutnie, a skoñczy siê 28 sierpnia gal¹
operowo-operetkow¹. Wród wydarzeñ artystycznych Festiwalu Spotkanie
z Gwiazd¹ - Bo¿en¹ Beytley-Sieradzk¹ pt. Zaczarowany wiat opery.
PROGRAM
28.07.2016 - czwartek, godz. 18.00, KDK - koncert Z tangiem w tle.
30.07.2016 - sobota, 19.00, plac Pi³sudskiego, koció³ w. Wawrzyñca
(w razie niepogody) - koncert plenerowy pt. Rozpiewane przeboje festiwalowe.
04.08.2016 - czwartek, 19.00, Hotel Rondo - Spotkanie z Gwiazd¹ - Bo¿ena
Beytley-Sieradzka, Zaczarowany wiat opery...
07.08.2016 - niedziela, 18.00, koció³ w. Jana Chrzciciela - artystyczna
oprawa mszy w. oraz koncert kameralny piewamy Tobie Panie.
10.08.2016 - roda, 18.00, koció³ w. Wawrzyñca - artystyczna oprawa
mszy w. oraz koncert muzyki sakralnej.
11.08.2016 - czwartek, 17.00, CTMiT - loncert kameralny Muzyka w teatrze
Pieni najpiêkniejsze na wiecie.
14.08.2016 - niedziela, 19.00, plac Pi³sudskiego, CTMiT (w razie niepogody) - koncert plenerowy M³ode Talenty.
15.08.2016 - poniedzia³ek, 19.00, koció³ w. Wawrzyñca - koncert z okazji
1050 rocznicy Chrztu Polski - Oratorium Bóg Ciê ochrzci³! Bóg da³ Ci si³ê!
17.08. 2016 - roda, 19.00, Hotel Rondo - koncert kameralny Piosenki
z dawnych lat.
20.08.2016 - sobota, 16.00, KDK - koncert galowy pt. S³oneczne melodie lata.
21.08.2016 - niedziela, 11.00, Strzelce, koció³ wiêtej Trójcy - artystyczna
oprawa mszy wiêtej oraz koncert kameralny.
24.08.2016 - roda, 19.00, sala koncertowa PSM - podró¿ z muzyk¹
kameraln¹.
28.08.2016 - niedziela, 12.00, Woniaków - artystyczna oprawa mszy wiêtej
oraz koncert kameralny Muzyka ludowa i kolorowa...
28.08.2016 - niedziela, 19.00, plac Pi³sudskiego, CTMiT (w razie niepogody) - zakoñczenie festiwalu - Gala operowo-operetkowa.

Z BAJKĄ W WAKACJE

Ostatnio wziê³a udzia³ w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
na temat Po kujawsku kochaæ, czy byæ kochanym zorganizowanym
przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne (prezes
Janusz Borkowski) i zdoby³a g³ówne trofeum, czyli statuetkê
Z³otego Kruka 2016 r. za wk³ad w kultywowanie , krzewienie
i ochronê dziedzictwa kulturalnego i historycznego Kujaw
(zawsze pani Marlena by³a pod urokiem Ziemi Kujawskiej) oraz
Ojczyzny. Jej 15 wierszy znalaz³o siê w wydanym z tej okazji
tomie. Oto fragment jednego z nich, zatytu³owany: Nie jestem
Juli¹:
... Dzi moje miasto
w Ochni siê przegl¹da,
a mi³oæ mieszka
w p³atkach ró¿,
ta co po nocach
czasem mi siê ni³a
na skrzyd³ach
babiego lata wróci³a ...
Gratulujemy Laureatce nagrody i podziwiamy jej spo³eczn¹ i kulturotwórcz¹ werwê.
/J.P./

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Spotkanie z podró¿nikiem Kogutkiem Ziutkiem, bohaterem bajek Barbary
Sudo³, by³o du¿¹ atrakcj¹ zajêæ prowadzonych podczas II turnusu wakacji
w miecie, w Bibliotece Miejskiej w Kutnie. W ci¹gu dziesiêciu dni
35-osobowe grupy dzieci w wieku 611 lat zapoznawa³y siê z treci¹
kolejnych bajek o jego bohaterze i te¿ wykazywa³y siê umiejêtnociami
manualnymi podczas prac plastycznych. Jak mówi Monika Szmidt, prowadz¹ca zajêcia z dzieæmi, stanowi to dobr¹ okazjê, aby dzieci pozna³y
nowe gatunki zwierz¹t, a ¿e w tekstach ksi¹¿eczek jest du¿o rymów, wiêc
starsze dzieci chêtnie je czytaj¹. M³odzi czytelnicy polubili bohatera
bajek uwa¿aj¹c go za ciekawskiego, przyjacielskiego i daj¹cego siê lubiæ
mieszkañca pewnego podwórka, w pewnej wiosce. Zajêcia plastyczne
prowadzi³a równie¿ Katarzyna Jówiak. Wszystkie za prace wykonane
przez siebie dzieci zabiera³y do swoich domów.
/A.B./

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na polskiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik Uzdrawiacz. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioenergoterapeutów oraz by³ym prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê wród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju Orodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.
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
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Ma Warszawa Trakt Królewski, dlaczego wiêæ nie mo¿e mieæ go Kutno!?
Wszak w naszym grodzie te¿ bywa³ król (a nawet cesarz i kilku prezydentów, czy premierów). Wiedzie on od kocio³a wiêtego Walentego,
przez ulicê - nomen omen - Królewsk¹, do - aktualnie muzealnego Ratusza. Wra¿enie ogólne - owe ulice - pustoszej¹ (o¿ywiaj¹ siê tylko
w soboty). Ale ju¿ dwanacie lokali szuka u¿ytkowników. Praktycznie
na piêtrach (poza nasz¹ redakcj¹, biurem turystycznym Team Tour,
kafejk¹ i szmateksami) nie ma ju¿ lokali handlowo-us³ugowych. Uby³o
nawet mieszkañców! W ró¿nym okresie zniknê³y miêdzy innymi:
Delikatesy i salon (eleganckiego) obuwia. Na krótko tylko b³ysn¹³
sklep monopolowy, czy kantor walut. Ostatnio pad³ nawet z³otnik,
(gdy zabrak³o dzieciêcych komunii). Nie przyj¹³ siê nawet bar - z tak
modn¹ chiñszczyzn¹. Po zmianie lokalu znika równie¿ filia codziennej
gazety. Nie wiedzieæ kiedy wyniós³ siê sklep z elektronik¹. Jednak
w dalszym ci¹gu trakt ulicy Królewskiej, jak w porz¹dnym miecie, to
ulica BANKOWA! PKO BP, m-Bank, Alior Bank, Credite Agricole, od
niedawna Reiffesen, w zmiennej lokalizacji Santander, Kasy Stefczyka
(ju¿ jedna) i bankopodobne instytucje kredytowe. Cztery lumpeksy
(szmateksy), dwa chiñskie Markety, dwa sklepy Dubielaka. Zbyszko,
Koniarek i Peklimar (a w pobli¿u Olewnik) póki co reprezentuj¹
bran¿ê miêsno-wêdliniarsk¹. To drugi po Galerii rejon sklepów
z odzie¿¹, m.in. Kasia, Pretty Girl, Recman, Yupi, Zuzi, Wszystko
dla puszystych, Blue Shadow, Makali... Rosseman. Cztery sklepy z tanim
obuwiem. Jeden kantor pad³, drugi niedawno otworzy³ podwoje. Trzymaj¹ siê trzej - nie muszkieterowie - lecz jubilerzy. Mniej wiêcej rok
dzia³a sklep rybny (+ miody + wêdliny). Jest Croccantino i Ciastkarnia
Wasiaków. Dwie apteki. Nawet utrzymuje siê sklep meblowy i komputerowy, MDM. Dostojnie trwaj¹ Play i Orange. Uchowa³ siê równie¿
tradycyjno-rodzinny warzywniak, a tu¿ przed dawnym magistratem
nawet jeden, jedyny spo¿ywczy. Drugie biuro podró¿y i lombard.
Trzy kioski, z których jeden - chyba z braku klientów - jest stale
nieczynny w godzinach 7.00-9.00... Tak po prawdzie to raczej d³u¿ej
utrzymuj¹ siê handlowcy, których lokale s¹ ich w³asnoci¹. Mimo, ¿e
Trakt Królewski w Kutnie jest coraz ³adniejszy, to jednak, w sumie jest te¿ coraz biedniejszy! Handel i us³ugi przenios³y siê do marketów;
w mniejszym stopniu - na bazar przy Podrzecznej. I tylko handluj¹cy
owocami i warzywami, grzybami i jagodami, czy te¿ kwiatami, wygrywaj¹ konkurencjê z marketami. Zajmuj¹ jednak najlepsze lokalizacje,
na naro¿nikach - nomen omen - placu Wolnoci. Niech ¿yje wolnoæ
i swoboda!
/a.s./

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !

W 2016 roku Polska mo¿e wyeksportowaæ do USA nawet 40 tysiêcy ton
wieprzowiny, g³ównie boczku i ¿eberek - twierdzi w Rzeczpospolitej
Wies³aw Ró¿añski, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemys³u
Miêsnego. W 2015 roku sprzedalimy tam ju¿ 24 tysi¹ce ton. Chocia¿
nadal olbrzymie trudnoci prze¿ywa rynek mleczarski i wieprzowy. Dosz³o
do tego, ¿e Unia Europejska przekaza³a Polsce prawie 29 milionów euro
na nadzwyczajne wsparcie dla hodowców wiñ (drugie tyle Rada Ministrów przyzna³a ze rodków krajowych). 1 sierpnia ma ruszyæ pomoc dla
producentów mleka, którzy musz¹ p³aciæ kary za przekroczenie kwot
indywidualnych w roku 2014/2015. Nasi producenci maj¹ zap³aciæ ogó³em
659,9 milionów z³otych, a do 15 lutego wp³acili ju¿ 264,8 mln z³. Teraz
rolnicy, którzy ju¿ wp³acili pierwsz¹ ratê d³ugu, mog¹ liczyæ na pomoc
ogólnie w kwocie 395 mln z³. Tyle, ¿e lada dzieñ powinna wp³yn¹æ zgoda
Unii Europejskiej na stosowanie takiej formy pomocy. Masz babo placek!
Pudrowaniem obrotu ziemi¹ nazwa³a Rzeczpospolita poprawki do
dopiero od 30 kwietnia obowi¹zuj¹cej ustawy. Najwa¿niejsza poprawka
to m.in. umo¿liwiaj¹ca bankom udzielanie znowu kredytów hipotecznych.
Jednak - nadal komornicy mog¹ sprzedaæ ziemiê tylko rolnikom (co skutecznie blokuje egzekucje). Masz babo placek!
Nie dziwi wiêc, ¿e mimo bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie, polska
wie stoi murem za Prawem i Sprawiedliwoci¹, gdy¿ w³anie oni
najbardziej odczuwaj¹ pozytywne skutki programu 500 plus. Na tak¹
opiniê wp³ywa tak¿e koció³ i proboszczowie w parafiach, których zdanie
na wsiach ma o wiele wiêksze znaczenie ni¿ w miecie... Chocia¿ polska
wie bardzo siê zmieni³a w ci¹gu ostatnich lat, to jej mieszkañcy nie czuj¹
wdziêcznoci dla poprzednich rz¹dów PO-PSL. Masz babo placek!
Skup ju¿ ruszy³. Spó³dzielnia Ogrodnicza w Kutnie skupi³a ju¿ 400 ton
czarnej porzeczki. Jej cena to 65-75 groszy za kilogram, a w sumie rolnicy
dostarczyli jej oko³o 470 ton, czyli po³owê ubieg³orocznych zbiorów.
Dopiero co zaczyna siê skup czerwonej porzeczki. Cena 2,60, ale iloci ladowe. Podobnie ma siê z ogórkami (aktualna cena skupu to 1,45 z³ konserwowe i 50-70 groszy kwaszeniaki - za kilogram). Masz babo placek!

Z innych szpalt
84% POLAKÓW jest zadowolonych z cz³onkostwa naszego kraju w Unii
Europejskiej. Najwiêksze poparcie jest na wsi (84%), w ma³ych miastach
(90%) i du¿ych miastach (97%).
Przegl¹d nr 28 z 11-17.07.2016r., s.6
90 tys. miejsc pracy czeka na zainteresowanych. Najwiêcej w przemyle
przetwórczym i handlu.
210.728 samochodów zarejestrowano w Polsce w pierwszym pó³roczu.
To o 24% wiêcej ni¿ w 2014 r. Liderami s¹ ci¹gle marki: koda, Toyota,
Volkswagen i Opel.
Warszawski brzeg Wis³y, jego pla¿a i bulwary zosta³y zaliczone przez
brytyjski The Guardian do 10 naj³adniejszych miejskich brzegów rzek
w Europie.
W Polsce mamy 2,444 mln krów, w tym 2,279 mln krów mlecznych,
hodowanych w ponad 264 tys. gospodarstw. Na jedno gospodarstwo
przypada rednio 8,6 krowy.
Przegl¹d nr 29 (863) z 18-24.07.2016 r., s. 6
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Felieton Bywalca

GORĄCE LATO
Nieuchronnie dobijamy do po³owy wakacji, a sezonu ogórkowego
jak nie by³o, tak dalej nie ma. W ca³kiem nieodleg³ej przesz³oci,
w okresie s³usznie minionym, w czasie wakacji dominowa³y
wiadomoci o wzmo¿onej aktywnoci potwora z Loch Ness, o ufoludkach, czy te¿ o niezidentyfikowanych obiektach lataj¹cych
zwanych UFO. W czasach s³usznie minionych polscy parlamentarzyci udawali siê na dwumiesiêczne urlopy, a wrota Sejmu
zamykano na cztery spusty. Tak czy inaczej czuwa³a i rz¹dzi³a si³a
przewodnia narodu. Wybrañców narodu ogarnia³ b³ogi stan
wakacyjnego lenistwa. Rok 2016 jest zupe³nie inny. Nasz parlament tak siê zapracowa³, ¿e a¿ uruchomi³ trzeci¹ nocn¹ zmianê.
Ostatnia ods³ona mia³a miejsce w noc z 21 na 22 lipca. Komentarz
mo¿e byæ tylko jeden. Klasa polityczna pogubi³a siê zupe³nie.
Zatar³y siê granice zdrowego rozs¹dku. Co niektórym pos³om
pomyli³y siê tematy. Problemy rybo³ówstwa zaczê³y siê mieszaæ
z problemami Trybuna³u Konstytucyjnego. Niestety, mimo pónej
nocy nieliczni na sali pos³owie wykazywali wielk¹ ochotê do walki
z konkurencj¹. Granice dobrych obyczajów by³y przekraczane
wielokrotnie. Symbolem upadku by³ rodkowy gruby palec korpulentnego pos³a pokazany m³odemu parlamentarzycie. Pokazanie rodkowego palca oznacza ni mniej, ni wiêcej stwierdzenie
p . siê. Klasa polityczna jest totalnie podzielona, spo³eczeñstwo niestety te¿. W wymiarze lokalnym choroba braku zdrowego
rozs¹dku dotyka powiatowych wybrañców trzymaj¹cych siê kurczowo korytka w³adzy Optymici maj¹ nadziejê, ¿e to siê zmieni.
Pesymici twierdz¹, ¿e bêdzie jeszcze gorzej.
Krzysztof Wac³aw Dêbski

Cytat tygodnia
Przypominam, ¿e 500 plus jest na kredyt. Zad³u¿ylimy siê na dodatkowe
20 mld z³, bo chcemy promowaæ dzietnoæ - wicepremier Mateusz
Morawiecki - na spotkaniu z sympatykami PiS w Bydgoszczy (cytat za
Gazet¹ Wyborcz¹). Wicepremier prostowa³ póniej, ¿e jego s³owa
zosta³y le zinterpretowane.

REKORD
Mamy 23 ministrów i 95 wiceministrów (33 w randze sekretarza stanu
i 62 podsekretarza stanu) - informuje Rzeczpospolita powo³uj¹c siê na
odpowied udzielon¹ pos³owi PO Krzysztofowi Brejzie przez szefow¹
KPRM Beatê Kempê. Poprzedni rekord nale¿a³ do rz¹du Tuska - 91 wiceministrów.

Zdaniem posła...
O zbadanie SKOK-ów (dot¹d przynios³y 4 mld z³ strat,
a Amber Gold 850 mln z³) apelowa³ te¿ S³awomir Neuman
z PO.

Mistrzowie?
W grach zespo³owych rzadko bywamy mistrzami wiata,
Ale kiedy to siê wydarzy,
Chcemy by trwa³o tak przez lata,
Bo z mistrzostwem nam do twarzy.
Ostatnio taki tytu³ zdobyli siatkarze.
Niedawno grali po prostu wietnie.
W kadrze narodowej te same twarze,
Czemu wiêc teraz przegrywaj¹ szpetnie?
Dru¿ynê tworz¹ wyszkoleni zawodnicy,
Którzy potrafi¹ graæ zespo³owo.
Ale ka¿dej grze tak¿e taktyka siê liczy.
Nie tylko miênie s¹ wa¿ne, ale te¿ g³owa.
W tym roku pi³ka no¿na pokaza³a,
Jak wa¿n¹ w zespole jest rola trenera.
W siatkówce ta rola jest bardzo ma³a
I to jest to, co dru¿ynie doskwiera.
Miejmy nadziejê, ¿e na olimpiadzie
Polski zespó³ mistrzostwo poka¿e.
Trafiony trener wszystko u³adzi
I znów triumfowaæ bêd¹ siatkarze.
Kazimierz Ci¹¿ela

SPACERKIEM PO KUTNIE
Eksplozja kolorów

Pod takim has³em Kutnowski Dom
Kultury, ju¿ po raz drugi, zorganizowa³ imprezê wzorowan¹ na
tradycji hinduskiego wiêta Holi.
Kilkuset m³odych kutnian, na placu
Pi³sudskiego, bra³o udzia³ w konkursach, gdzie mo¿na by³o wygraæ
kolory holi. By³y pokazy taneczne
i wystêpy (wraz z nauk¹) formacji
KDK - Fair Play i Alibi. Punktem
kulminacyjnym by³ wyrzut kolo-

rów. Wzajemne posypywanie siê
kolorowym proszkiem sprawi³o, ¿e
publicznoæ mieni³a siê wszystkimi
kolorami têczy.
/J.P./

Personalia

Prokurator Generalny Zbigniew
Ziobro odwo³a³ Prokuratora Rejonowego w Kutnie S³awomira
Erwiñskiego. Jego funkcjê objê³a co najmniej na 9 miesiêcy - Beata
Dolecka - Wieczorkowska (dotychczasowa zastêpca).

BIEL W CZERNI
Podstawa wynagrodzenia lekarza ze specjalizacj¹ to rednio 4,7 tys. z³
brutto, pielêgniarka z tytu³em magistra i specjalizacj¹ zarabia 2,7 tys.
z³, bez specjalizacji 2,4 tys. z³. W tzw. innych zawodach medycznych,
np. fizjoterapeuta, ratownik medyczny, wymagaj¹cych wy¿szego
wykszta³cenia - pensja to 3 tys. z³, ale bez specjalizacji ju¿ tylko
2,5 tys. z³. Technik medyczny dostaje 2,2 tys. z³, a pracownicy ze
rednim wykszta³ceniem, np. opiekun medyczny, tylko 2 tys. z³. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e na rêkê to co najmniej kilkaset z³otych mniej. To kwoty
wynagrodzenia zasadniczego. Do tego dochodzi dodatek sta¿owy,
a jeli lekarz czy pielêgniarka gotowi s¹ pracowaæ ponad etat, mog¹
dorabiaæ, bior¹c dodatkowe dy¿ury. £¹czna kwota - z dodatkami
i dy¿urami - dla lekarzy ze specjalizacj¹ wynosi rednio 8,4 tys. z³
brutto, dla pielêgniarki 4,1 tys. z³ (ze specjalizacj¹) i 3,6 tys. z³ (bez
specjalizacji. Lekarze i pielêgniarki podkrelaj¹ jednak, ¿e górne kwoty
s¹ dla nich osi¹galne, tylko jeli godz¹ siê na pracê po 300 godzin
miesiêcznie. Inne zawody medyczne szans na dorobienie w publicznej
s³u¿bie zdrowia nie maj¹.
(...) Porozumienie Zawodów Medycznych - dziewiêæ zwi¹zków
zawodowych reprezentuj¹cych wszystkie zawody medyczne, które
dot¹d walczy³y o podwy¿ki osobno - podjê³o decyzjê o manifestacji,
która odbêdzie siê 24 wrzenia w Warszawie. Bêd¹ ¿¹dali zmian
w projekcie - takich, za którymi pójd¹ realne podwy¿ki.
- Szacujemy, ¿e przy³¹czy siê do nas 100 tys. lekarzy, pielêgniarek,
fizjoterapeutów, ratowników - mówi Krzysztof Bukiel, szef Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy.
Gazeta Wyborcza z dn. 12 lipca 2016 r., s. 1.

Aż się wierzyć nie chce...
Powiat kutnowski jest na ostatnim miejscu w Polsce pod wzglêdem zalesienia. St¹d trudno nawet uwierzyæ, ¿e przyk³adowo w gminie Kutno dzia³a
a¿ 9 kó³ ³owieckich: Ko³o £owieckie DZIK nr obwodu 6 (Florek, Go³êbiew
Nowy, Go³êbiewek Nowy, Go³êbiewek Stary, Krzesin, Raciborów, ¯urawieniec), nr obwodu 15 (Nagodów, Nowa Wie); Ko³o £owieckie ROGACZ nr obwodu 13 (Krzesin Parcela, Podczachy, Wroczyny, Stanis³awów);
Ko³o £owieckie £O nr obwodu 16 (Kotliska); Ko³o £owieckie
SOKÓ£ nr obwodu 4 (Wola Raciborska, Klonowiec, gmina Strzelce);
Ko³o £owieckie DARZ BÓR nr obwodu 7 (Bielawki, Malina, Komadzyn,
Sieraków); Ko³o £owieckie MYLIWIEC nr obwodu 28 (Obidówek,
Strzegocin); Ko³o £owieckie S£OWIK nr obwodu 27 (Strzegocin,
Julinki, Kolonia, Strzegocin); Ko³o £owieckie BA¯ANT nr obwodu 23,
gmina Daszyna; Ko³o £owieckie £OWIEC nr obwodu 14 (Dudki, Grabków,
Gnojno, Leszno, Leszczynek, Piwkiwki,Wroczyny). Poza tym Polski
Zwi¹zek £owiecki, Zarz¹d G³ówny Warszawa, posiada Orodek Hodowli
Zarodowej KRONIEWICE - nr obwodu 2, gmina Nowe Ostrowy. /K.S./

Uczmy pływać
Lato, upa³y i wolny czas.
Wypoczynek, kusi ciep³a woda.
Dla ma³olatów kolonie i las,
a czasem rozhulana swoboda.
Patrz¹c na utoniêæ statystyki
mo¿na dostaæ prawdziwych dreszczy.
Wodna mieræ ma imponuj¹ce wyniki,
a ile¿ ofiar poch³onie jeszcze.
Wakacje, wiele dzieciaków nad wod¹,
s³oñce, pla¿a, niekontrolowane k¹piele,
bezmylne popisy, bo taka moda,
chêæ imponowania i niestety tragedii wiele.
Niejednego, najzdolniejszego prymusa
z matematyki, fizyki czy geografii,
nad wod¹ do k¹pieli koledzy przymusz¹
i ju¿ z wody nie wyjdzie, gdy p³ywaæ nie potrafi.
Jest tylko jeden prosty sposób
na corocznych tragedii zahamowanie.
W szko³ach zaanga¿owaæ wiele osób
do nauczania porz¹dnego p³ywania.
Kazimierz Ci¹¿ela

Elity
Elity polityczne,
które Polsk¹ rz¹dz¹
s¹ nieodpowiedzialne
ci¹gle tylko b³¹dz¹
Grabi¹ nasz¹ Polskê,
ile siê daje,
a przeciêtnym ludziom
figa pozostaje.
Kariera siê liczy
i du¿e pieni¹dze.
A spo³eczeñstwo siê boi,
kto za ster usi¹dzie.
K³amstwo i cwaniactwo
elity cechuje.
Komu tego brakuje
szybko rezygnuje.
Na górze musi byæ,
m¹droæ i uczciwoæ.
A wtedy siê schowa,
ta paskudna chciwoæ.
O m³odzie¿ nikt nie dba
- bo szkoda zachodu.

A przecie¿ to przysz³oæ
naszego narodu.
M³odzie¿ siê zmienia,
Dziwiæ siê nie trzeba
Bo coraz czêciej
brakuje im - chleba.
M³odzie¿ musi siê uczyæ,
a potem pracowaæ.
To jest ta normalnoæ,
któr¹ trzeba zachowaæ.
Mamy jedno ¿ycie,
wy je marnujecie.
Co powiedz¹ o nas,
w naszym wielkim wiecie.
Przez ¿ycie przejæ
trzeba w³anie godnie.
Nie zak³adaæ maski
- bo tak jest wygodnie.
Odejdcie w cieñ,
ludzie przebrani,
Niech rz¹dz¹ inni,
Polsce oddani.
Wies³awa Pawlak
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HIT KUTNOWSKIEGO LATA − ODYSEJA HISTORYCZNA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ta cykliczna ju¿ impreza cieszy siê z roku na rok coraz wiêkszym
zainteresowaniem, a jej organizatorzy - Stowarzyszenie Historyczne
Pu³k 37, Muzeum Regionalne Kutno i Orodek Kultury Gminy
Kutno - zas³uguj¹ na wielkie s³owa uznania. Przy wydatnej pomocy
Urzêdu Miasta Kutna i Urzêdu Gminy Kutno robi¹ tak wspania³e
to widowisko na ca³¹ Polskê, ¿e lepszej promocji kulturalnohistorycznej Miasto Kutno i Gmina Kutno nie potrzebuje. G³ównym tematem tegorocznej Odysei Historycznej by³y: 966-2016.
1050 lecie chrztu i historii Polski, Polskie Si³y Zbrojne na
Zachodzie, Wojna Obronna 1939. Bitwa nad Bzur¹. Oficjalne
otwarcie Zlotu GRH i powitanie uczestników odby³o siê na placu
Marsza³ka Pi³sudskiego w Kutnie. By³a wystawa sprzêtu wojskowego, samochodów, pojazdów ciê¿kich. Zaciekawienie wzbudzi³y:
tankietka TKS, replika balonu braci Montgolfier oraz prezentacje
konnych wojów Mieszka I, Mazowieckiej Chor¹gwi Husarskiej
im. Karola Chodkiewicza. Ciekawy by³ spektakl historyczny ¯o³nierze wyklêci. By³a wojskowa kuchnia polowa. Gra³a kapela
Kroniewiacy. Wieczorem za - ju¿ w Leszczynku- by³ koncert
zespo³ów: Jetsons rockabily trio, Wine cellar, Ba³agan. Przez
kolejne dwa dni g³ówn¹ aren¹ Odysei by³ zabytkowy park
w Leszczynku, gdzie funkcjonowa³y tak¿e stoiska militarne, strzelnica oraz odbywa³y siê gry i zabawy dla licznej publicznoci.
Du¿ym wziêciem cieszy³y siê: turniej ³uczniczy, redniowieczne
pokazy rzemios³a, kuchnia redniowieczna, dioramy oraz inscenizacje historyczne: Hiszpania w ogniu - Guadarrama 1936,
Wyprawa Mieszka I na Wieletów, Chrzest Mieszka I, Bitwa
nad Bzur¹. Wszystko by³o ciekawe nawet dla laików, chocia¿by:
interaktywny pokaz Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
z 1939 roku, czy loty na uwiêzi balonem jak i pokazy pirotechniczne. Aplauz towarzyszy³ koncertom zespo³ów: The Freeborn
Brothers oraz Monkey and The Baboons. By³a polowa msza
wiêta, któr¹ celebrowa³ ksi¹dz Grzegorz S³omiñski z parafii w.
Wawrzyñca (szczególnie uroczysta, bo to w okresie wiatowych
Dni M³odzie¿y). Wojowie stoczyli te¿ bitwy o mosty, a Polska 1 Dywizja
Pancerna, pod dowództwem gen. Stanis³awa Maczka, prze³ama³a
obronê niemieck¹ w Normandii - tytu³ widowiska Kocio³ pod
Falaise. Niezrównani okazali siê w pokazach szablici, a uniwersalne pojazdy wojskowe prezentowane by³y niezwykle dynamicznie.
Do tego dochodzi³y pokazy mody na prze³omie wieków. Dzia³o
siê bardzo du¿o i ciekawie, i nie tylko w aspekcie historycznym.
Tak pieczo³owicie przygotowana Odyseja d³ugo pozostanie
w pamiêci tysi¹com jej mi³oników.
/J.P./
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ODYSEJA HISTORYCZNA 2010−2015

O I Zlocie Odyseja Historyczna tak miedzy innymi pisa³a nasza gazeta
w nr. 16 z 2010 roku, s. 1: (...) Na zlocie stawi³o siê ponad 200 rekonstruktorów z ca³ej Polski oraz ponad tysi¹c zwiedzaj¹cych. Pomys³ organizacji zlotu wyp³yn¹³ od prezesa Stowarzyszenia Historycznego Pu³k 37
Cezarego Walczaka. Sama idea zlotu, okrelanego jako multiperiod
(mo¿na to t³umaczyæ jako wielookresowoæ), jest szeroko rozpowszechniona na Zachodzie Europy. W Polsce niewiele jest zlotów, które mo¿emy
okreliæ tym mianem i raczej s¹ one zawê¿one do kilku wieków (...).

O drugiej Odysei Historycznej 2011 w komentarzach redakcyjnych
pisalimy To jest to!. Ogl¹da³o j¹ ponad 4 tysi¹ce widzów.

W trzecim - bestsellerem by³a husaria i rekonstrukcja Bitwy pod Kutnem.
A w inscenizacjach historycznych uczestniczy³o 426 osób (gdy w pierwszej tylko 140).
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W kolejnej byli m.in. gladiatorzy, S³owianie, Wikingowie, Potop szwedzki
i Teatr redniowieczny Cives G³ogowiec 1253.

Jubileuszowa V Odyseja odby³a siê tradycyjnie na placu Pi³sudskiego
w Kutnie i w Leszczynku. By³a Godzina W, ale g³ówne punkty programu
powiêcono 100 rocznicy I wojny wiatowej, 75 rocznicy wybuchu
II wojny wiatowej i 70 rocznicy l¹dowania w Normandii. Uczestniczy³o
w niej ju¿ 850 rekonstruktorów.

W roku ubieg³ym furorê robi³y inscenizacje historyczne Wrzesieñ 1939
- obrona twierdzy brzeskiej, Niemcy 1944; walki na froncie zachodnim, czy Bitwa o Konungawele 1135 r. Przyby³o do Leszczynka ju¿
950 rekonstruktorów (a w roku bie¿¹cym oko³o 1000 osób). To budzi
podziw i uznanie! To jedna z najwiêkszych imprez tego typu w Polsce!
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¯YCIE HISTORYCZNE
KRÓLEWSKI PAŁAC POCZTOWY (podróżny) AUGUSTA III (do 1763 r.)
W centrum Kutna, przy ul. Narutowicza 2 i pl. Marsz. J. Pi³sudskiego,
znajduje siê jeden z cenniejszych zabytków miasta  Pa³ac Pocztowy (podró¿ny) wybudowany na polecenie króla Augusta III w 1750 roku.
Kutno w po³owie XVIII wieku znalaz³o siê na trasie nowego traktu pocztowego, bowiem w 1749 roku król August III zmieni³ ustalon¹ dot¹d drogê,
wiod¹c¹ z Drezna przez Wroc³aw  Wieruszów  Widawê  Piotrków 
Ujazd  Rawê do Warszawy, na trasê biegn¹c¹ starym redniowiecznym
szlakiem, na którym le¿a³o Kutno. Po zmianie trasy przejazdu z Drezna
do Warszawy dwór królewski potrzebowa³ miejsc do noclegu i odpoczynku.
Miêdzy Poznaniem a Warszaw¹ konieczne sta³o siê wystawienie nowych
stacji postojowych, których wybudowanie zaproponowano w Kleczewie
i Kutnie. Nowa droga mia³a przede wszystkim skróciæ czas przejazdu przez
obce tereny, znajduj¹ce siê poza granicami Saksonii i Rzeczpospolitej.
Prowadzi³a przez: Königsbrück, Bernsdorf, Hoyerswerda, Spremberg,
Forst lub Brody (1 nocleg), Gubin, Krosno, Griesel/Gry¿yna, wiebodzin (1 polskie miasto), Miêdzyrzecz (2 nocleg), Lewice, Pniewy, Bytyñ,
Lusowo, Poznañ (3 nocleg), Kostrzyn, Nekla, Wrzenia, Brudzewo, Mieczownica, Kleczew (4 nocleg), Sompolno (ta stacja z przyczyny lesistych
terenów nie powinna byæ zmieniana, zawsze jednak winna byæ przedk³adana Jego Wysokoci [pod rozwagê]), Ozorzyn, Luboniek, G³aznów,
Kutno (5 nocleg), Bedlno, Kiernozia, Sochaczew, Leszno, B³onie, Warszawa (ok. 812 km, czyli ok. 505 mil). W styczniu 1752 roku u zbiegu
granic zosta³ wykonany polski Orze³ Bia³y [god³o rzebione] z napisem
dotycz¹cym terytorium królewskiego, tak by Jego Wysokoæ wiedzia³
o przekroczeniu granicy swego w³adztwa. Do Kutna, zosta³ odkomenderowany oddzia³ z³o¿ony z 20 polskich u³anów dla ochrony szlaku i pa³acu.
15 stycznia 1750 roku podpisano kontrakt z kasztelanem ¿mudzkim hrabi¹
Józefem Franciszkiem Pacem, okrelanym w ród³ach jako ówczesny
w³aciciel Kutna, na u¿yczenie koniecznych gruntów za roczn¹ op³at¹ za
ów grunt pomienionemu Panu Kasztelanowi, lub jego dziedzicom, winien
byæ wyp³acany czynsz w wysokoci 500 tynfów w dwóch terminach, pierwsza
rata ostatniego dnia czerwca, druga za ostatniego dnia grudnia, przez
wszystkie lata, ze skarbu Jego Królewskiej Moci. Zarz¹dzaj¹cym pa³acu
mianowano bettmeistera (w kontrakcie z 1750 roku okrelany jako burgrabia) Christhilffa Gotlieba Hausiusa, wczeniej zarz¹dzaj¹cego podobnym
obiektem w D¹browie. Na urz¹dzenie pomieszczeñ przeznaczono zasoby
warszawskiego sk³adu mebli Garde meble. W Kutnie do urz¹dzenia
wnêtrz na osobiste polecenie Henryka v. Brühla wysy³ano tapicerów, którzy
mieli wykonaæ obicia cian tkaninami (nie mo¿na u¿yæ innego materia³u
na tapiserie ni¿ toile). Do wystroju kutnowskiego pa³acu u¿yto 14 sztuk
kotar z bia³ego p³ótna, ka¿da szeroka na 1 bryt, wysoka na 4 ³okcie, do
wykoñczenia królewskiego ³o¿a u¿yto cztery kotary ³ó¿kowe z paskowanego p³ótna oraz dwa zwyk³e materace wypchane w³osiem. Ponadto pa³ac
wyposa¿ono w kanapê, dwanacie krzese³ z oparciami obitych z³ot¹ skór¹,
dwa taborety (siedziska wypchane sianem i obite zielonym suknem), dwanacie siedzisk z oparciami obitych czerwonym pluszem, kanapa z czerwonym pluszem, dwanacie takich¿e krzese³, dwanacie krzese³ obitych
z³ot¹ skór¹, cztery takie¿ taborety. Ponadto zabezpieczono tu czternacie
sienników. Opracowanie projektu i budowê pa³acu powierzono kapitanowi
Johanowi Martinowi Waltherowi (Walterowi, ur. 1712  zm. 1768), który
otrzyma³ wynagrodzenie 120 talarów za wykonanie projektów. Koszty
budowy stanowi³y ok. 5000-6000 talarów. Drewno na budowê pa³acu
pochodzi³o z okolicznych borów: ... drzewa do budowania pa³acu
w Kutnie dla Jego Królewskiey Mosci Pana Mego Mi³osciwego w tym
daiê rezolucya rzeteln¹ i¿ sprzedaæ nie mam woli, ale darmo bez piniêdzy
ile na tê potrzebê JKM Pana Mego Mi³osciwego mam chêæ zupe³n¹ y tym
listem moim pozwalam lite drzewa na boru w lasach Muchnowskich ile
potrzeba bez pieniêdzy y rekompensy, naywiêksza dla mnie satisfakcya
stanie siê gdy mogê byæ ku przys³u¿eniu siê sposobnym .
Przy wznoszeniu pa³acu zaanga¿owano g³ównie niemieckich rzemielników,
a prace wykonywano w szybkim tempie, tak i¿ 21 kwietnia 1750 roku
pa³ac by³ gotowy na przyjêcie króla. J.M. Walther by³ kapitanem korpusu
in¿ynierów (zakoñczy³ karierê w stopniu pu³kownika) i cieszy³ siê popar-

ciem Henryka v. Brühla oraz nale¿a³ do krêgu wspó³pracowników tak
uznanych architektów jak J.Ch. Knöffel, J.H. Schwarze, J.Z. Deybel, J.D.
Jauch, C.F. Pöppelmann. wiadcz¹ o tym niepublikowane dotychczas listy
polecaj¹ce H. v. Brühla, znajduj¹ce siê w drezdeñskim Hauptstaatsarchiv.
Pa³ac zaprojektowano w duchu saskiego baroku, na planie prostok¹ta
z dwoma krótkimi skrzyd³ami bocznymi, zaakcentowanymi ryzalitami
w elewacji frontowej oraz trzecim ryzalitem po rodku, wysuniêtym
analogicznie od strony wewnêtrznej. Szczyt rodkowego ryzalitu zosta³
zwieñczony cesarskim or³em (inspirowany dzie³ami J.D. Jaucha?), a w
tympanonie umieszczono kartusz z herbem Rzeczpospolitej lub inicja³ami
królewskimi. Lukarny oraz wazy wieñcz¹ce tympanon i lukarny przypominaj¹ dzie³a J.H. Schwarzego, J.Z. Deybla czy C.F. Pöppelmanna. Ca³oæ
wzniesiona zosta³a w konstrukcji ryglowo - szachulcowej z ods³oniêtym
szkieletem. Oprócz pa³acu wystawiono na osi skrzyde³ pa³acu po³o¿one
równolegle dwie oficyny, których elewacje w ca³oci pokryte by³y tynkiem. W g³êbi placu usytuowano wozowniê ze stajni¹ oraz kuchniê ze
spi¿arni¹ i piecem chlebowym. Pomiêdzy tymi budynkami wykopano studniê.
W korpusie g³ównym, w jego zachodniej czêci, znajdowa³ siê apartament królewski, prawdopodobnie z gabinetem, garderob¹ i sypialni¹. Obok
apartamentu znajdowa³a siê zapewne antykamera, a w g³ównym, rodkowym
ryzalicie umieszczono kaplicê pa³acow¹.
Jeszcze na pocz¹tku kwietnia 1750 roku obawiano siê czy pa³ac bêdzie
gotowy na podjêcie Augusta III, w zwi¹zku z planowan¹ podró¿¹ króla
do Warszawy. Budowê jednak zdo³ano ukoñczyæ. 21 kwietnia 1750 roku
obie Królewskie Mocie pónym przedpo³udniem o godzinie 11.00 przybyli do Kutna, gdzie wraz z przyjazdem Obojga Królestwa, nakazano
dawaæ salut z ma³ych modzierzy. Ich Królewskie Mocie post¹pi³y w progi
nowo zbudowanego pa³acu [Interims Palais], i spo¿y³y posi³ek o godzinie
11.30; za potem o godzinie 12.30, Królewskie Wysokoci, bez nocowania
w Kutnie, kontynuowa³y podró¿ do Warszawy, gdzie przyby³y o godzinie
22.45 w najlepszym zdrowiu.
Kolejn¹ wizytê w Kutnie odnotowano 8 padziernika 1750 roku, kiedy
rodzina królewska zatrzyma³a siê tu na nocleg (odjechali 9 padziernika
o 7.00 rano) w drodze do Drezna. Wita³ ich w Kutnie prymas Adam Ignacy
Komorowski. Król wyje¿d¿aj¹c z Kutna pozostawi³ dyspozycje dokonania
zmian w kutnowskim pa³acu, m. in. nakazuj¹c przekszta³ciæ westybul
w kaplicê. Ponownie król z ma³¿onk¹ i dzieæmi zawita³ na obiad do Kutna,
jad¹c do Warszawy 31 sierpnia 1752 roku (para królewska o godz. 10.00,
a dzieci o 11.30). Ju¿ pod koniec czerwca wys³ano odpowiedni¹ porcelanê,
aby zabezpieczyæ królewski posi³ek. August III wraz z rodzin¹ i dworem
korzysta³ z kutnowskiego pa³acu jeszcze kilkakrotnie (12 grudnia 1752,
21 czerwca i 17 grudnia 1754 r. oraz 26/27 padziernik 1756 r. i 25/26
kwietnia 1763 r.).
W kolejnych latach dokonywano modyfikacji i remontów kutnowskiego
pa³acu. J.M. Walter zainkasowa³ m.in. 18 czerwca 1752 roku 1903 talary
za pe³ne ukoñczenie budynków w Kleczewie i Kutnie oraz koniecznych
mostów i dróg na trakcie pocztowym przez Wielkopolskê do Warszawy.
By³a to suma przeznaczona równie¿ na wybudowanie koniecznych
mostów i dróg na trasie pocztowej przez Wielkopolskê do Warszawy.
Kolejny remont przeprowadzono 13 lutego 1753 roku, przekazano 454
talary za zmiany przeprowadzone w miejscach naszych noclegów w Kleczewie i Kutnie. Dalsze prace (od 5 wrzenia 1754 roku) by³y ju¿ prowadzone pod nadzorem Urzêdu Budowlanego i z nakazu dyrektora warszawskiego urzêdu Jana Fryderyka Knöbla, który otrzyma³ pieni¹dze za kolejny
remont 31 grudnia 1756 roku. W 1763 roku przeprowadzono ponownie
prace remontowe. Król skorzysta³ z pa³acu po raz ostatni 25 kwietnia 1763
roku, kiedy opuszcza³ Polskê udaj¹c siê do Drezna, gdzie zmar³ w padzierniku tego samego roku.
Po mierci Augusta III Pa³ac Pocztowy sta³ siê w³asnoci¹ w³acicieli
miasta, ale nie znamy bli¿ej okolicznoci i warunków na jakich do tego
dosz³o bowiem jeszcze wg dokumentu z 1778 roku stan prawny nie by³
uregulowany.
dr Piotr A. Stasiak

Ze wspomnieñ Ksawerego Franka

(...)My wiedzielimy, ¿e naszym celem jest walka z Niemcami hitlerowskimi, i ¿e wejdziemy w sojusz z ka¿dym, kto bêdzie szanowa³ zasady
równoci i demokracji, i bêdzie po naszej stronie. Liczylimy na ¿o³nierza
radzieckiego, podziwialimy ich powiêcenie, bohaterstwo i zdeterminowanie w walce. Bylimy im radzi i wdziêczni, ale o Polskê i jej kszta³t
polityczno-spo³eczny chcielimy walczyæ sami, co najwy¿ej z pewn¹
pomoc¹ sojuszników. Niestety, nie wszyscy na miano naszych sojuszników chcieli zas³u¿yæ. Ale o tym mo¿emy mówiæ swobodnie dopiero dzi
- w 1988 r.
(...) Ujawni³em siê tam, gdzie mnie dobrze znali, gdzie mieli o mnie wszystkie
dane. Jestem cz³owiekiem honoru, broni³em swego narodu i nie mam nic
do ukrycia.
(...) Po zebraniu plonów - powiedzia³ K. Frank - i ich podziale miêdzy
wszystkich pracuj¹cych, ³¹cznie ze mn¹, dokonalimy podzia³u ca³ej ziemi.
Ja, za wyran¹ sugesti¹ w³adz, zrezygnowa³em z przys³uguj¹cego mi prawa
do dzia³ki i przesta³em bezporednio zajmowaæ siê produkcj¹ roln¹, chocia¿
jako rolnik mia³em bardzo dobre oceny, nawet u kutnowskiego starosty
Kazimierza Kucnera.
TPZK. Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom IV. Kutno 2000; s. 451-458

POWSTANIE WARSZAWSKIE
(...) Ja - powiedzia³ Frank - nie nale¿a³em do bojaliwych i nie mia³em
innych zahamowañ Do powstania szed³em z ochot¹ i nie bêdê zarozumia³y,
jeli powiem, ¿e chcia³em biæ wroga i nieæ pomoc braciom krwawi¹cym
w nierównym boju. Przyznajê, ¿e lubi³em dzia³ania niebezpieczne i ryzykowne, ale racjonalne, szlachetne i s³u¿¹ce realizacji celów spo³ecznie
po¿¹danych. Poddawa³em siê wyzwaniom trudnym, nie zwa¿aj¹c zbytnio
na fina³, który najczêciej nie dawa³ siê przewidzieæ i móg³ byæ równie
dobrze - zwyciêski, jak i tragiczny. Jak ka¿dy cz³owiek te¿ siê ba³em, ale
nie mog³em obojêtnie patrzeæ jak cierpi mój naród, moi bliscy i s¹siedzi.
Nie chcia³em byæ dekownikiem, bowiem m³odych, obojêtnych, pozostaj¹cych poza ruchem konspiracyjnym, za takich w³anie uwa¿ano.
(...) Dopiero póniej zrozumia³em - mówi³ K. Frank - ¿e by³o to zwi¹zane
z rozpoczêciem dzia³añ frontu za Wis³¹. Niemcy ze wzglêdów taktycznooperacyjnych, d¹¿yli do zdobycia Sielc, aby armii radzieckiej uniemo¿liwiæ
wysadzenie desantu na Siekierki.
(...) Powstañcy nie chodzili, a s³aniali siê ze zmêczenia, g³odu i braku
snu. Szczególnie dotkliwie odczuwalimy brak wody, uzbrojenia i medykamentów. W ostatniej fazie walki na Mokotowie upad³a nadzieja zwi¹zana z frontem wschodnim. Armia Radziecka i Wojsko Polskie od
23 wrzenia przesz³y do obrony.
(...) Panowa³o ogólne zadowolenie, ¿e zbli¿a siê wyzwolenie, ¿e skoñczy
siê g³ód i codzienne zagl¹danie mierci w oczy. W tej chwili niewa¿ne
by³o, z której strony zbli¿a siê wyzwolenie i kto bêdzie wyzwolicielem.
W duchu liczylimy powa¿nie na Zachód, ale najwa¿niejsze by³o, ¿eby
nast¹pi³o to jak najprêdzej. Liczylimy na sojusznika, który pozwoli nam
walczyæ u swego boku samodzielnie.
(...) Póniej - powiedzia³ Frank - gdy kompania Krawiec w nierównej
walce krwawi³a na Mokotowie, nie ukrywali ¿alu do tych, którzy stali za
Wis³¹ i patrzyli na agoniê miasta i setek tysiêcy ludzi.

Ksawery Jan Frank
Urodzi³ siê 16 kwietnia 1923 r. w rodzinie ziemiañskiej, w Cyganach,
w powiecie kutnowskim, zmar³ 12 stycznia 1999 r. w Warszawie.
¯o³nierz ZWZ-AK, pseudonim Kiejstut. Po wojnie w 1948 r. zarejestrowa³ taksówkê nr 2 w Kutnie (nr 1 taxi wzi¹³ Nowaczyk). W latach
piêædziesi¹tych wiadczy³ us³ugi transportowe i zajmowa³ siê rajdami,
pocz¹tkowo motocyklowymi, a od 1955 r. - samochodowymi. W 1959
roku uzyska³ koncesjê na porednictwo w handlu samochodami osobowymi, w zwi¹zku z czym wyprowadzi³ siê z Kutna do Warszawy.
Odznaczony m.in. Odznak¹ Grunwaldzk¹, Medalem za Warszawê (oba
w 1945 r.), Krzy¿em Armii Krajowej (1960) i Warszawskim Krzy¿em
Powstañczym (1983). By³ 11-krotnym mistrzem Polski (6-krotnie
w rajdach samochodowych i 5-krotnie w wycigach samochodowych).

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 15/436 • 28 LIPCA 2016 R.

Z dziejów Szko³y Podstawowej w Szewcach
Nadolnych, gm. Bedlno, pow. kutnowski

MIĘDZY PAMIĘCIĄ A ZAPOMNIENIEM
O historii powstania szko³y wiele ju¿ powiedziano i napisano. Dobrze, ¿e
i dzi mówi siê i pisze o przesz³oci. Bo przecie¿ Pomniki i Pamiêæ s¹
wieczne. Tu, w ma³ej wiosce, na pocz¹tku XX wieku wród mieszkañców
narodzi³a siê idea, zgodnie z któr¹ tylko m¹drzy i wykszta³ceni ludzie
mog¹ budowaæ przysz³oæ Polski. Ta idea i zapa³ spo³ecznoci Ksiê¿ackiej
zaowocowa³y w okresie miêdzywojennym rozpoczêciem budowy szko³y.
Szko³a powsta³a wysi³kiem wielu ludzi. Chwa³a Im. Osobicie mia³em
mo¿noæ poznaæ dwóch z tych naszych lokalnych Wielkich Polaków 
Piotra Chlebnego i Józefa wi¹tkowskiego. Dzi pozosta³y po Nich tylko
skromne mogi³y na cmentarzach, ale przetrwa³ pomnik najtrwalszy - nasza
Szko³a, nasza Alma Mater. Dane mi by³o poznaæ pierwszych nauczycieli
rozpoczynaj¹cych tu pracê tu¿ po wojnie. Jednym z nich jest Józef Zawilak
(pochodz¹cy z Micina), z którym do dzi utrzymujê kontakt. Ten obecnie
80-letni kap³an, pracuje w Parafii wiêtego Wawrzyñca w Kutnie. Drug¹
z tych osób by³ nie¿yj¹cy ju¿ Stanis³aw Proniewski. Pozna³em go w dwóch
rolach  jako mojego nauczyciela, mentora, i jako wspó³pracownika. Jego
¿ycie i zas³ugi opisa³em w ksiêdze pami¹tkowej V Zjazdu Absolwentów
II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, 1954-2014.
Razem M³odzi Przyjaciele!
W za³¹czeniu moje wspomnienia Pierwsze Orlêta Gniazda Kasprowicza,
strona 108-110.
Po siedmiu latach pracy na Ziemi £ódzkiej, wraz z ¿on¹ i dwojgiem dzieci,
przyby³em w okolice Kutna (tutaj siê wychowa³em). Ówczesny inspektor
owiaty zaproponowa³ mi stanowisko kierownika Szko³y Podstawowej
w Kutnie przy ul. Staszica. Mnie jednak pachnia³a wie. I sta³o siê.
1 wrzenia 1968 roku obj¹³em stanowisko kierownika szko³y, a póniej
dyrektora Szko³y Podstawowej w Szewcach Nadolnych. Zast¹pi³em wiêc
tym samym Stanis³awa Biñkowskiego (jego ¿ona, Zofia pe³ni³a funkcjê
nauczyciela). W budynku tej szko³y mia³a równie¿ sw¹ siedzibê Szko³a
Przysposobienia Rolniczego (2 oddzia³y), któr¹ zarz¹dza³ mój poprzednik,
Stanis³aw Biñkowski. W roku 1969 przeniós³ siê On wraz z ¿on¹ do Czerwonki (Szko³a Rolnicza). Obejmuj¹c obowi¹zki kierownika w szkole
w Szewcach zmuszony by³em zamieszkaæ w po³o¿nym w pobli¿u szko³y
starym baraku. Nie trwa³o to na szczêcie d³ugo, bowiem lokalna spo³ecznoæ wsi Szewce Nadolne dba³a o swych nauczycieli. Za czasów
Stanis³awa Biñkowskiego rozpoczêto w czynie spo³ecznym budowê Domu
Nauczyciela. Jesieni¹ 1968 zasta³em ten budynek w stanie surowym.
Stara³em siê wiêc szybko go wykoñczyæ. Niezbêdne prace dotyczy³y
po³o¿enia tynków wewnêtrznych, centralnego ogrzewania, przy³¹czy energii elektrycznej, przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych. Budowa zosta³a
zakoñczona przy ogromnym udziale i pomocy ze strony mieszkañców
wsi Szewce Nadolne, w³adz gminy i rodziców uczniów obwodu szkolnego.
Jeli dobrze pamiêtam, w grudniu 1968 w budynku tym zamieszka³em
wraz ze swoj¹ rodzin¹. Zamieszka³y tu równie¿ rodziny pañstwa Biñkowskich, Czes³awy Rublewskiej i Miros³awy Ko³odziejskiej. Warto podkreliæ
kontrast pomiêdzy nowoczesnym w owym czasie Domem Nauczyciela
a warunkami bytowymi mieszkañców wsi. Ich domami by³y drewniane
chaty kryte, na wzór ³owicki, s³omianymi strzechami. Jedyny funkcjonuj¹cy
w tym okresie telefon nale¿a³ do szko³y i s³u¿y³ wszystkim mieszkañcom
wsi. W owym czasie by³em te¿ jedynym w okolicy posiadaczem samochodu osobowego. Nic wiêc dziwnego, ¿e nigdy nie odmawia³em pomocy
i transportu w razie choroby lub innych losowych zdarzeñ. Mieszkañcy
zawsze zachowywali to we wdziêcznej pamiêci. Lata siedemdziesi¹te
i osiemdziesi¹te XX wieku to dobry okres w historii wsi. Znikaj¹ s³omiane
strzechy, powstaj¹ nowe piêkne domy i zabudowania inwentarskie. Jako
pami¹tka po starych czasach pozosta³y widoczne do dzi resztki wierzb
sadzonych przez mieszkañców Polski miêdzywojennej a tak¿e pojedyncze,
wysokie topole - sadzone przez naszych uczniów. W Szkole Podstawowej
w Szewcach Nadolnych przepracowalimy 23 lata. Ja - Wojciech W³odarczyk: 1968-1984 - jako dyrektor szko³y, 1984-1989 - jako inspektor
owiaty w Bedlnie, 1989-1991 - jako nauczyciel do momentu przejcia
na emeryturê; ¿ona - Bogda W³odarczyk: 1968-1984 - jako nauczyciel,
1984-1992 - jako dyrektor szko³y do momentu przejcia na emeryturê.
W ci¹gu ca³ego okresu naszej pracy kilkakrotnie musielimy zmagaæ siê
ze wszystkimi konsekwencjami jakie dla szko³y niós³ wy¿ demograficzny.
By³y lata, gdy liczba uczniów dochodzi³a do 260, co wymaga³o organizacji
podwójnych oddzia³ów klas. Do tego dochodzi³o 30 uczniów Zasadniczej Szko³y Rolniczej. W owym czasie grono pedagogiczne liczy³o oko³o
15 nauczycieli. Lata 1980-1990 to nap³yw do szkó³ dzieci z kolejnego
rocznika wy¿u demograficznego. Szko³y odczuwa³y ogromny brak
nauczycieli. W³anie w roku 1984, kiedy zosta³em inspektorem owiaty,
stanêlimy przed problemem uzupe³niania braków kadry nauczycielskiej.
Zaistnia³a wtedy koniecznoæ zatrudniania nauczycieli niewykwalifikowanych, absolwentów liceów i techników. Ja sam zatrudni³em oko³o
30 takich osób, które dzi s¹ wspania³ymi pedagogami z ukoñczonymi
studiami i pracuj¹ jako dyrektorzy szkó³ lub funkcjonuj¹ w strukturach
organów owiatowych.
(c.d.n.)
Bogda i Wojciech W³odarczykowie, Kutno-£¹koszyn (czerwiec 2016)

SIERPNIOWE DATY
5-VIII-1990 r. - powsta³o Stowarzyszenie Ad Memorandum imienia
Walentyny i Feliksy Mniewskich (prezes Andrzej Mariusz Wieczorkowski).
15-VIII-1991 r. - Ewa Grz¹lewicz i Marian Nowakowski, cz³onkowie
TKKF Zapora przy ZPR Miflex, zdobyli Mont Blanc, najwy¿szy
szczyt Europy.
5-7 VIII-1993 r. - Alastor, kutnowski zespó³ muzyczny, otrzymuje
nagrodê jury na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie.
31-VIII-1993 r. - zakoñczy³a dzia³alnoæ Kolejowa Delegatura Wojskowa
w Kutnie.
21-VIII-2001 r. - rozporz¹dzeniem Rady Ministrów utworzono £ódzk¹
Specjaln¹ strefê Ekonomiczn¹ S.A. Podstrefa Kutno.
1-29 VIII 2010 r. - zacz¹³ siê I Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2010, zorganizowany przez Annê Jeremus-Lewandowsk¹.
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

KUTNOWSKI BASEBALL

Skutki nawa³nicy

W Kutnie, przy ul. Wyszyñskiego 8,
du¿a stara wierzba przewróci³a siê
na blok mieszkalny. Nikomu nic siê
nie sta³o, a drzewo zosta³o usuniête.
Po nocnej wichurze stra¿acy usuwali
ga³êzie w parku Traugutta, a stra¿
miejska zabezpieczy³a przy jednej
z alejek miejsce, gdzie le¿a³ zerwany
przewód elektryczny. Sprz¹tanie
trwa³o tak¿e przy ulicach: Lotniczej,
D³ugiej i Deotymy. W powiecie
stra¿acy interweniowali 18 razy.
Najwiêksze szkódy nawa³nica wyrz¹dzi³a w gminach: D¹browice,
£aniêta, Kroniewice i Kutno.

Niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego
Policjanci ujawniaj¹ wykroczenia
pope³niane przez pieszych. W Kutnie
przeprowadzili akcjê 18 lipca ujawniaj¹c 18 wykroczeñ. 13 to przechodzenie w miejscu niedozwolonym, a 5 niestosowania siê do
sygnalizacji wietlnej. To g³ówne
grzechy pieszych. W pierwszym
pó³roczu 2016 roku policjanci
ujawnili 655 wykroczeñ pieszych.
570 to przechodzenie przez jezdniê
w miejscach niedozwolonych, 40
niestosowanie siê do sygnalizacji
wietlnej, 45 poruszanie siê po
niew³aciwej stronie drogi.

Bezpieczne wakacje

Kutnowscy policjanci odwiedzaj¹
dzieci na pó³koloniach organizowanych na terenie miasta. Tematem
spotkañ jest bezpieczeñstwo nad
wod¹, zachowanie na drodze, w domu,
czy na placu zabaw. W spotkaniu
na pó³koloniach zorganizowanych
przez Kutnowski Komitet dla Bezrobotnych, aspirant Edyta Machnik,

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe M-5 (72,9 m2), dwukondygnacyjne, dwa balkony, IV piêtro.
wymienione okna. Kutno, ulica
Podrzeczna. Tel. 691-997-360
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514007-818
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 przebudowany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Woniaków. Tel.
605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki standard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507072-007
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m 2
w miejscowoci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ul Jagielloñskiej  mieszkania 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605991-655
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
Wynajmê lokal na dzia³alnoæ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Królewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przedstawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
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wyjania³a dzieciom jak reagowaæ
w sytuacjach zagro¿enia i do kogo
zwracaæ siê o pomoc. Dzieci otrzyma³y ksi¹¿eczki mówi¹ce o bezpieczeñstwie.

Na wnuczka

Na wnuczka, na policjanta, na
pracownika opieki spo³ecznej, czy
na pracownika spó³dzielni mieszkaniowej - oszustom nie brak
pomys³owoci! Coraz wiêcej osób
(zw³aszcza starszych) pada ich ofiar¹.
Ostatnio ich celem stali siê lokatorzy
bloków na ulicy Kolejowej w Kroniewicach. M³odzi oszuci, pod
pretekstem pomiaru i kontroli okien,
próbowali dostaæ siê do mieszkañ
i wy³udzaæ dane osobowych, a tak¿e
pieni¹dze.

Skutek nieuwagi

W jednym ze sklepów, w gminie
Oporów, z³odziej wykorzystuj¹c
nieuwagê ekspedientki ukrad³ karty
do³adowuj¹ce do telefonów komórkowych ró¿nych sieci o ró¿nych
nomina³ach. Straty 1750 z³otych.
W Kutnie, na ulicy Sklêczkowskiej,
w okolicy restauracji z³odziej
ukrad³ pozostawiony portfel z pieniêdzmi w kwocie 300 z³otych,
dowodem osobistym, prawem jazdy
i dowodem rejestracyjnym od
samochodu Ford Mondeo.
W Stanis³awowie z³odziej ukrad³
pozostawion¹ na stacji paliw
saszetkê z prawem jazdy, dowodem
osobistym oraz rejestracyjnymi: od
przyczepy, ci¹gnika rolniczego,
motoroweru i 200 z³otych.
W miejscowoci Tretki, gmina
¯ychlin, po wypchniêciu drzwi balkonowych z³odziej dosta³ siê do
wnêtrza niezamieszka³ego domu
Lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2
na dzia³alnoæ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wejcie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie w
Kutnie przy ul. M.C. Sk³odowskiej 46. Tel. 510-991-497
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wózkiem 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 hydromasa¿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 Kutnie przy 1 bramie. Tel. 667-218-122
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe na ul. Podrzecznej 57,6 m2,
II piêtro, WC oddzielnie, 3 pokoje,
du¿y balkon. Tel. 517-745-957
Sprzedam mieszkanie 58 m 2
w centrum Kutna - niski czynsz.
Tel. 663-450-741
Sprzedam 70,4 m 2 w centrum
Kutna, w³asnociowe, wspólnota
mieszkaniowa. 4 pokoje, podwy¿szony parter. Tel. 603-809-819
Sprzedam lub zamieniê, dom piêtrowy w centrum Kroniewic, 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

i zerwa³ ze ciany podgrzewacz
wody powoduj¹c zalanie pomieszczeñ budynku. Straty 2 tysi¹ce z³otych.
W ¯ychlinie, na ul. ¯eromskiego,
z niezamkniêtego samochodu Opel
z³odziej ukrad³ portfel z dowodem
osobistym, prawem jazdy oraz 200
z³otych.
W Kutnie, na ulicy Chopina, z niezamkniêtego samochodu VW Crafter
z³odziej ukrad³ torbê z z dokumentami, pieniêdzmi 450 z³otych, tabletem i aparatem fotograficznym
Nikon. £¹czne straty 2200 z³otych.

Przygoda z kucykiem

W Pobórzu, gmina Oporów, kieruj¹cy VW Polo 47-latek z Gostyniñskiego, na prostej drodze zjecha³ na
pobocze i uderzy³ w drzewo. Dozna³
urazu mostka. Jego pasa¿era, 19-latka
z urazami krêgos³upa, przewieziono do kutnowskiego KSS. Jak siê
okaza³o w pojedzie znajdowa³ siê
trzeci uczestnik zdarzenia - kucyk!
Zwierzêciu nic siê nie sta³o, zaj¹³
siê nim pobliski gospodarz.

Wszystko siê przyda

W Nowej Wsi, gmina Kutno, z³odziej
ukrad³ 2 przed³u¿acze, 2 poziomice,
2 reflektory, i 13 opakowañ wkrêtów z terenu budowy domu. Straty
w³aciciela oko³o 1000 z³otych.

Z³odziejski demonta¿

W Kutnie, na ulicy Tarnowskiego,
z³odziej zdemontowa³ i ukrad³ dwa
ko³a do samochodu Opel Astra II.

Telefoniczny donos

W podkutnowskich Dudkach, na
terenie jednego z komisów samochodowych, 41-latka z £odzi zabra³a
z niezamkniêtego auta Nissan telefon komórkowy. Zostawi³ go kutnianin, kiedy wchodzi³ do biura

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
i budynek gospodarczy w Pleckiej
D¹browie. Tel 783-112-775
Sprzedam samochód UAZ do
rejestracji. Tel. 24 285-12-80
Sprzedam pralkê typu FRANIA,
ul. Podrzeczna. Tel. 517-745-957
Sprzedam naro¿nik + dwa fotele,
stan bardzo dobry. Tel. 692-069-510
Sprzedam biurko i krzes³o komputerowe Ikea, szafê i segment. Tel.
662-061-772
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysokoci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam tanio 500 sztuk pustaka
betonowego. Tel. 783-112-775
Sprzedam tanio 1000 sztuk ceg³y
dziurawki Tel. 783-112-775
DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okolicznociowe.
Tel. 609-107-203

Wydzierżawię
magazyny
o powierzchni
od 90 m2 do 540 m2
Kutno, ul. Majdany 14

Tel. 607-092-666

KURKI,
KOGUTY

odchowane
12 tyg. zamawiaæ

Sójki-Parcel
Tel. (24) 252-11-34

i nie zamkn¹³ samochodu. Gdy
wróci³, telefonu nie by³o. Podczas
przeszukania kobiety policjanci,
odnaleli przy niej zgubê. Grozi
jej do 5 lat wiêzienia.

Kraksa

W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic
Wyszyñskiego i ¯wirki-Wigury,
zderzy³y siê dwa auta. Jedno z nich
dachowa³o. Kierowca - obywatel
Ukrainy, dozna³ obra¿eñ g³owy. Jak
wynika z ustaleñ, kierowca VW
Passata nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
Ladzie i uderzy³ w bok pojazdu.

Amerykañski baseball sprowadzi³ do Kutna Kubañczyk Juan Francisco
Echevaria. W 1985 r. zg³oszono sekcjê do rozgrywek o mistrzostwo Polski,
a ju¿ w 1986 kutnowscy baseballici siêgnêli po tytu³ wicemistrzowski.
To dziedzina sportu, w której kutnowianie zdobyli najwiêcej tytu³ów Mistrza
Polski (w 2015 r. podwójn¹ koronê, czyli Puchar Polski i Mistrzostwo
Polski) Od 15 lipca 1995 r. odbywaj¹ siê w Kutnie na obiektach Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu, Miêdzynarodowe Zawody zwane
Mistrzostwami Europy i Afryki. Umowê o realizacji tej inwestycji podpisa³
m.in. ówczesny prezydent miasta Krzysztof Debich, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Pawe³ Jaros oraz prezes Ma³ej Ligi Creighton Halle.

Kraksa z Ukraink¹

W Kaszewach, gmina Kutno, na
krajowej nr 92, kieruj¹ca Daewoo
Tico 41-letnia Ukrainka, wyje¿d¿aj¹c z drogi podporz¹dkowanej nie
ust¹pi³a pierwszeñstwa prawid³owo
jad¹cemu Alfa Romeo, kierowanemu
przez 28-latka z powiatu kutnowskiego. Dozna³a urazów g³owy
i przewieziono j¹ ³ódzkiego szpitala. 47-letni pasa¿er Tico dozna³ urazu ¿eber, a kieruj¹cy Alf¹ 28-latek
urazu krêgos³upa.

Trafi³ w drzewo

W Zleszynie, gmina Bedlno, osobowy Ford z niewyjanionych przyczyn uderzy³ w drzewo. Kierowcê,
zakleszczonego w rozbitym aucie,
wydobywali stra¿acy. Z licznymi
obra¿eniami przewieziono go mig³owcem LPR do ³ódzkiego szpitala.

Denat

Na autostradzie A1 jad¹cy w kierunku Gdañska Toyot¹ Coroll¹ na
wysokoci Strzelec zjecha³ na pas
zieleni, a w niego uderzy³o jad¹ce
za nim BMW. Kieruj¹cy Toyot¹
poniós³ mieræ, a jego 38-letni pasa¿er dozna³ urazu rêki.

Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na drugiej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹gowa). 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

ARTYKUŁY METALOWE
• podkładki • nakrętki
• śruby • kołki • wkręty
Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980
Sprzedam nowy dom, halê magazynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165
Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczyszczalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekuperacj¹. Cena 890 tys. z³.
Tel. 507-072-007

NAGROBKI

Najtaniej w Kutnie
GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Tegoroczne rozgrywki, z których najlepsze polec¹ na mistrzostwa wiata
do Stanów Zjednoczonych, rozpoczêli baseballici 12-14 lat. Gra³o 10
dru¿yn, a nasz kraj reprezentowa³a Ma³a Liga Gepardy ¯ory. Wygra³ zespó³
z Czech. Nastêpnie walczy³y dru¿yny 11-12 latków (10 ekip), a trzeci
i ostatni turniej mia³ miejsce wród 11-12 letnich adeptów softballu. G³ówn¹
imprez¹ towarzysz¹c¹ mistrzostwom Regionu Europa-Afryka jest Parada
Ma³ej Ligi, która rozpoczyna siê na placu Pi³sudskiego z udzia³em m.in.
w³adz miasta Kutna. Szkoda tylko, ¿e w mistrzostwach od lat nie bior¹
udzia³ dru¿yny z Kutna. (kiedy reprezentowa³y i to udanie nasz¹ Polskê.
Ach, gdzie czasy uznanego trenera Andrzeja Pietrzaka i .P. Mariana Dydy,
kiedy kutnianie nawet grali w USA!).
/J.P./
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Beniaminek IV ligi ³ódzkiej z Kutna intensywnie przygotowuje siê do
rozgrywek mistrzowskich, które rozpoczn¹ siê ju¿ 6 sierpnia. Oprócz
typowych zajêæ szkoleniowo-taktyczno-technicznych podopieczni trenera
S³awomira Ryszkiewicza graj¹ spotkania kontrolne. Bêdzie ich ³¹cznie
siedem, a przeciwnikami s¹ dru¿yny z Mazowsza, Kujaw, Wielkopolski
i Ziemi £ódzkiej. W pierwszym spotkaniu kutnianie po wyrównanej walce
ulegli zespo³owi Brazylijskiej Akademii Futbolu 0:2, a nastêpnie pokonali
u siebie (na bocznym boisku) te¿ beniaminka IV ligi (ale mazowieckiej)
Deltê S³upno 3:1(0:0). Dru¿yna goci (trener Przemys³aw Michalski - ex
pi³karz MKS-u Kutno) w 90% oparta jest na zawodnikach uznanej Wis³y
P³ock - co podkrela kierownik teamu kutnowskiego Andrzej Królak. To
by³ po¿yteczny mecz dla obu dru¿yn, zw³aszcza dla szkoleniowców.
Obserwowa³o go (mimo rodka tygodnia i godz. 18.00) du¿o fanów pi³ki
no¿nej. Klas¹ dla siebie by³ najlepszy strzelec ubieg³ego sezonu w ekipie
Kutna Kamil Zagajewski (24 gole), który pope³ni³ klasyczny hat-trick
zdobywaj¹c bramki w 53, 83 i 90 minucie. Dla przyjezdnych honorowego
gola strzeli³ w 78 minucie (z wolnego) Arkadiusz ¯aglewski (mecze
w I dru¿ynie Wis³y P³ock).
Kutno: Pawe³ Sobczak (46 Micha³ Soko³owicz), Adrian Bartczak
(46 Adrian Krzymieniewski), Maciej Kowalczyk, Andrzej Grzegorek
(85 Mateusz Maryniak - nasz junior), Bartosz Kaczor, £ukasz Góralczyk
(46 Daniel Knys - Stal G³owno), Mariusz Jakubowski, Kamil Zagajewski,
Rafa³ Serwaciñski (Warta Sieradz), Dawid Strzelczyk - £KS £ód
(88 Wiktor Kopczyñski - nasz junior), Sylwester P³acheta - ¯yrardowianka
¯yrardów, (65 Adrian Bartczak). Kolejnym rywalem kontrolnym by³y silne
rezerwy ekstraligowej Wis³y P³ock.
KS Kutno - Wis³a II P³ock 2:1 (1:0)
Czwartoligowiec z Mazowsza (IV miejsce w minionym sezonie) okaza³
siê dobrym sparingpartnerem i przez to mecz by³ ciekawy, i obfitowa³
w liczne sytuacje podbramkowe, a akcje obu dru¿yn zmienia³y siê niczym
w przys³owiowym kalejdoskopie. Pierwsza po³owa spotkania w wykonaniu
teamu trenera S³awomira Ryszkiewicza by³a mo¿na mia³o powiedzieæ
na pi¹tkê. Du¿o strza³ów, niez³a wspó³praca wszystkich formacji i wola
walki. Testowanych by³o kolejnych czterech pi³karzy: Piotr Charzewski
(Elana Toruñ), Bartosz Placek (£KS £ód), Jan Nizio³ (SMS £ód)
i Damian Mospinek (Stal G³owno). Druga ods³ona meczu by³a bardziej
wyrównana, chocia¿ kutnianie przewa¿ali.

Koszykówka

Lekkoatletyka

BRAWA DLA „POLFARMEXU S.A.
Ta znana i ceniona nie tylko w Polsce firma farmaceutyczna jest g³ównym
sponsorem mêskiego basketu ju¿ od 2009 roku. To dziêki niej (prezes
Zarz¹du Mieczys³aw Woko) i wsparciu finansowym reprezentacyjna
dru¿yna Kutna w tej dyscyplinie sportu (wtedy nazwa AZS WSGK
Polfarmex) awansowa³a najpierw do I ligi PZKOSZ, a od sezonu 2012/
2013 do Tauron Basket Ligi, czyli polskiej ekstraklasy prowadzonej przez
Polsk¹ Ligê Koszykówki. Ciesz¹ sukcesy teamu Polfarmex Kutno,
którego trenerem jest Jaros³aw Krysiewicz (VII miejsce w minionych rozgrywkach TBL) i wspania³y sponsoring Polfarmexu S.A. Jest nowa umowa
na sezon 2016/2017 satysfakcjonuj¹ca obie strony.

STERNICY KS KUTNO
Najwiêksze Stowarzyszenie miasta Kutna, ukierunkowane przede
wszystkim na futbol, funkcjonowaæ bêdzie w sezonie 2016/2017
pod kierownictwem Zarz¹du w sk³adzie: Zbigniew Tomczak - prezes,
Jakub Ozdowski, W³odzimierz Klimecki, Micha³ £ucki, Jacek
Wojdecki. W sk³ad Komisji Rewizyjnej weszli; Andrzej Królak,
£ukasz Stasiak. Powodzenia!

Mocno podbudowany wynikami polskich zawodników na ostatnich
mistrzostwach Europy w Amsterdamie, gdzie nasi po raz pierwszy
w historii zajêli pierwsze miejsce dru¿ynowo zdobywaj¹c 12 kr¹¿ków (6 z³otych, 5 srebrnych i 1 br¹zowy), postanowi³em podkreliæ
rolê jak¹ wród królowej sportu odgrywa Kutno. Tak, tak - Nasze
Miasto Ró¿! Od kiedy powsta³ piêkny Stadion Miejski im. H.T.
Reymana i którym tak wspaniale zawiaduje Miejski Orodek Sportu
i Rekreacji (dyr Pawe³ lêzak, zastêpca dyr. Agnieszka Jaroszczak, koordynator lekkiej atletyki Marek Witkowski) w grodzie
nad Ochni¹ odbywaj¹ siê ogólnopolskie imprezy z udzia³em czo³ówki m.in. polskich sprinterów, redniodystansowców, skoczków
wzwy¿ i w dal. Od 12 lat wielk¹ popularnoci¹ cieszy siê Ogólnopolski Mityng O Ró¿ê Kutna, który z roku na rok gromadzi
coraz wiêcej znanych zawodników i wchodzi w sk³ad Grand Prix
PZLA. Do Kutna przyje¿d¿aj¹ utytu³owani mistrzowie, aby
podzieliæ siê z m³odzie¿¹ swoimi praktycznymi uwagami - jak
wygrywaæ, jak osi¹gaæ najlepsze wyniki, jak najlepiej trenowaæ
i ³¹czyæ teoriê z praktyk¹. Oto niektórzy z nich:

Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu prezesa Mieczys³awa Woko i ca³ego
Zarz¹du Spó³ki Polfarmexu, którzy tak wspaniale wspieraj¹ koszykarzy
w grodzie nad Ochni¹, mo¿emy byæ spokojni o rozwój basketu w naszym
miecie - podkrela i dziêkuje Darczyñcom prezes Zarz¹du KKS ProBasket Kutno S.A. Mariusz Pi¹tek. Jednoczenie dodaje: Nadchodz¹cy
sezon powinien byæ tak¿e udany, a potencjalni Nasi Sponsorzy Zawsze
Bêd¹ Mile Widziani.

JUŻ NIEDŁUGO ...

Liczni fani basketu mêskiego z niecierpliwoci¹ czekaj¹ na pierwsze mecze
mistrzowskie Polfarmexu w trzecim sezonie w Tauron Basket Lidze. Zespó³
trenera Jaros³awa Krysiewicza i jego asystenta Krzysztofa Szablowskiego
oraz Wojciecha Walicha wspieraæ bêd¹: grupa taneczna Polfarmex Dance
Team oraz Klub Kibica. Powodzenia! Trzymajmy kciuki za Naszych!
Bramki: 1:0 - Piotr Charzewski (21), 2:0 - £ukasz Góralczyk (56, asysta
Piotr Kierus), 2:1 - Piotr Majchrzak (70). Warto nadmieniæ, ¿e Mariusz
Jakubowski nie strzeli³ karnego (wykona³ go tak jak Kuba B³aszczykowski)
KS Kutno - Pelikan £owicz 0:3 (0:1)
Pod wodz¹ trenera Bogdana Jówiaka do naszego miasta przyjecha³a ca³a
trzecioligowa dru¿yna goci, maj¹ca aspiracje na drug¹ ligê, z silnymi
rezerwami. Ksiê¿acy wygrali ten mecz dziêki dwóm prezentom
od sêdziego liniowego (ewidentny spalony i karny z kapelusza).
Kutnianie mieli du¿ego pecha, bowiem Mariusz Jakubowski znów nie
wykorzysta³ jedenastki (7 minuta) po faulu na Kamilu Zagajewskim,
a testowany Adam Grisgraber (Izbica Kujawska) w 79 minucie strzeli³
³adnie... w poprzeczkê. Ponadto w 15 minucie Bartosz Kaczor przestrzeli³
g³ow¹ z 1 m. Mecz móg³ siê podobaæ licznej widowni, bo by³ szybki
i zaciêty. Tylko ci sêdziowie... Dla zespo³u by³ego drugoligowca gole
zdobyli: Dawid Berg (40) oraz Fabian Fa³owski (61, 71). Warto te¿ podkreliæ dobr¹ postawê w bramce Kutna Micha³a Soko³owicza i powrót
do zespo³u Gracjana Sobczaka.
KS Kutno - UKS Lider W³oc³awek 3:0 (1:0)
To by³ kolejny, ciekawy mecz. Trener S³awomir Ryszkiewicz da³ szansê
wszystkim zawodnikom, którzy s¹ brani pod uwagê do szerokiej kadry.
Druzyna goci, graj¹ca we w³oc³awskiel lidze okregowej, mimo pora¿ki
pozostawi³a po sobie dobre wra¿enie. Mia³a nawet kilka sytuacji na gole
(zw³aszcza w pierwszej po³owie). Kutnianie zaprezentowali dobry futbol,
a ka¿da ich akcja - urozmaicona sztuczkami technicznymi - nios³a z sob¹
znamiona bramki. Druga po³owa to zdecydowana dominacja Kutna.
Bramki: 1:0 - Damian Mospinek (4), piêkny strza³ z 22 metrów, 2:0 Gracjan Sobczak (68), asysta Piotra Kierusa, 3:0 - Mariusz Jakubowski
(72) - asysta G. Sobczaka.
Warto odnotowaæ strza³y w poprzeczkê: Kamila Zagajewskiego (47)
i £ukasza Góralczyka (23). Ostatnie dwa sparingi: 27.07 o godz. 18.00
z Olimpi¹ Ko³o i 30.07 w Izbicy Kujawskiej.

BYLI TEŻ W KUTNIE ...

Na zdjêciu od lewej: Marian Woronin - pierwszy Europejczyk,
który osi¹gn¹³ 10 sekund na 100 m, Jerzy Papiewski - komentator
sportowy, Jacek Wszo³a - mistrz
olimpijski w skoku wzwy¿ (1976
Montreal - 225 cm), wicemistrz
olimpijski (1980 Moskwa - 231
cm) oraz rekordzista wiata (1980
r. 235 cm Eberstadt).
Na zdjêciu Zdzis³aw Hoffman rekordzista wiata w trójskoku
(17,73 cm 1983); obecnie jego
syn Karol jest wicemistrzem
Europy z Amsterdamu 17,16 cm.
Reprezentuje MKS Aleksandrów
£ódzki i te¿ czêsto goci³ na
naszym stadionie.

Pi³ka no¿na

AWANS „DĄBROWIC” I „BEDLNA”

SKARB KIBICA „KUTNA”
20 zespo³ów graæ bêdzie w sezonie 2015/2016 w IV lidze ³ódzkiej. Rozgrywki rundy jesiennej rozpoczn¹ siê ju¿ 6 sierpnia i trwaæ bêd¹ a¿ do 26
listopada.
Oto terminarz jesieni z udzia³em dru¿yny Kutna:
1. KS Sand Bus Kutno - Omega Kleszczów
06.08. godz. 16.00
2. Unia Skierniewice - Kutno
13.08
3. Kutno - GKS II Be³chatów
20.08. godz. 15.00
4. Kutno - Ceramika Opoczno
24.08. godz. 17.30
5. LKS Kwiatkowice - Kutno
27.08
6. Kutno - Zjednoczeni Be³chatów
03.09. godz. 16.00
7. MKS Jutrzenka Warta - Kutno
07.09
8. Kutno - Pilica Przedbórz
10.09. godz. 15.00
9. RKS UKS Mechanik Radomsko - Kutno
17.09
10. Kutno - GLKS Andrespolia Winiowa Góra 24.09. godz. 15.00
11. Zjednoczeni Stryków - Kutno
01.10
12. Kutno - LKS Zawisza Pajêczno
08.10. godz. 15.00
13. Ner Poddêbice - Kutno
15.10
14. Kutno - W³ókniarz Zelów
22.10. godz.15.00
15. KS Warta Dzia³oszyn - Kutno
29.10
16. Kutno - KS Warta Sieradz;
05.11. godz. 12.00
17. Polonia Piotrków Trybunalski - Kutno
12.11
18. Kutno - Zawisza Rzgów
19.11. godz. 12.00
19. KS Parady¿ - Kutno
26.11
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W sezonie 2016/2017 w³ódzkiej klasie A graæ bêdzie dru¿yna Klubu Sportowego D¹browice, która wietnie finiszowa³a pokonuj¹c w decyduj¹cych
meczach - lokalnego rywala D¹browiankê D¹browice i MKS ¯ychlin
(faworyt).
Koñcowa tabela:
1. KS D¹browice
20
48
55:16
2. D¹browianka
20
44
54;26
3. MKS ¯ychlin
20
40
80:26
4. Witonianka II Witonia
20
28
55:58
5. GKS Byszew
20
9
33:95
6. Olimpia Oporów
20
7
23:79
Miejsce Ostrovii Ostrowy, spadkowicza z ³ódzkiej klasy okrêgowej, zajmie
zespó³ GKS Bedlno, który mia³ imponuj¹cy rezultat w tej klasie rozgrywkowej. Wszystkie mecze wygrane i bardzo pokany stosunek bramkowy.
Koñcowa tabela:
1. GKS Bedlno
22
66
103:13
2. Bzura M³ogoszyn
22
45
68:46
3. Sazan Pêczniew
22
44
68:44
4. Witonianka Witonia
22
42
69:45
5. LKS winice Warckie
22
41
75:42
6. Bzura Ozorków
22
37
49:36
7. Magnat Sierpów
22
31
52:49
8. Victoria Grabów
22
30
48:46
9. Malina Pi¹tek
22
23
45:56
10. Zryw liwniki
22
9
25:105
11. Iskra Góra w. Ma³gorzaty
22
6
25:119
12. Kroniewianka Kroniewice 22
15
21:47 (wczeniej wycofana z rozgrywek, odda³a mecze walkowerem)
Dru¿ynom - KS D¹browice i GKS Bedlno - ¿yczymy godnego reprezentowania Ziemi Kutnowskiej w swoich mistrzostwach!

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Miko³aj Miko³ajczyk rodem z Kutna

ŚWIETNY TANCERZ I CHOREOGRAF
Ten ceniony polski artysta (tak¿e re¿yser), którego mam wielk¹ przyjemnoæ
znaæ i podziwiaæ urodzi³ siê 25 stycznia 1969 r. w naszym miecie. Jest
absolwentem miêdzy innymi II Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia Jana
Kasprowicza (tak¿e z Kasprowicza wywodzi siê inna s³awa - tyle ¿e muzyczna - Agnieszka Miko³ajczyk...nomen omen). W grodzie nad Ochni¹
znany by³ jako Pawe³ Miko³ajczyk. Tutaj stawia³ pierwsze kroki na scenie.
By³ w Grupie Teatralnej od jutra, wspó³tworzy³ Letnie Spotkania
Artystyczne. To by³y solista Teatru Wielkiego w Poznaniu. Obecnie
niezale¿ny choreograf. Tworzy wybitne prace oraz ruch i choreografie do
spektakli muzycznych i dramatycznych. Dawno nieogl¹dany artystycznie
w Kutnie, co jest dosyæ dziwne. Sprowadzamy do naszego miasta ró¿nych
ludzi wielkiej sztuki, w tym pochodz¹cych z Kutna artystów, a o Miko³aju
- Pawle Miko³ajczyku - jakby siê zapomnia³o (albo celowo, albo niewiadomie), zw³aszcza ¿e nasz krajan zawsze podkrela swój rodowód i korzenie zwi¹zane integralnie z naszym Kutnem. Ma tutaj najbli¿sza rodzinê.

KUTNOWSKI ORLI SZLAK
Wêdruj¹c po Pradolinie Bzury i Neru, w Kterach, spotka³em znajomego
ba¿anta. Po chwili, zza krzewu, wyszed³ drugi ba¿ant. Okryty siatk¹
maskuj¹c¹, obserwowa³em je. Nie okazywali wobec siebie wrogoci. Od
zalotów minê³o ju¿ kilka miesiêcy, hormony wróci³y do normy, wiêc
w komitywie rozgl¹dali siê za pokarmem. Przydrepta³a do nich kaczuszka.
W tym momencie koguty nastroszy³y pióra, przyczai³y siê i naskoczy³y
na siebie. Kaczuszka niewinna stanê³a na boku. Po potyczce nasz ba¿ant
sam pozosta³ na placu boju. Konkurent prysn¹³ w krzaki, kaczuszka
wystraszona odlecia³a. A on, puszy³ siê jeszcze przez jaki czas, nastêpnie
dumnie odmaszerowa³, piej¹c g³ono. Spotyka³em go, gdy nastroszony
wraca³ w to samo miejsce, ale konkurent nie pojawi³ siê. Mo¿e wiosn¹,
gdy nadejdzie czas godów zobaczê go walcz¹cego o dominacjê i prawo
bycia ojcem. Bywaj zdrów, dzielny ba¿ancie.

Ba¿anty zosta³y sprowadzone z Azji do Europy, a w XVI wieku trafi³y do
Polski. Te silne i wojownicze ptaki na wiosnê zajmuj¹ teren i zaciekle
broni¹ go przed konkurentami. Swoj¹ obecnoæ sygnalizuj¹ niskim,
dononym g³osem. Kogut tworzy parê z jedn¹ samic¹ lub z kilkoma.
Na zdjêciu Miko³aj jako wujek Nicole i Leona; dzieci jego siostry Angeliki mieszkaj¹cej w Belgii. Mam nadziejê, ¿e po tym artykule wzronie
zainteresowanie sztuk¹ Miko³aja Miko³ajczyka, jego wielkim i uniwersalnym artystycznie talentem, i zostanie wreszcie zapraszany do naszego
miasta na spotkania kulturotwórcze i koncerty; miasta - które promuje
w wiecie nie tylko swoim nazwiskiem. Jest ze wszech miar zas³u¿ony
dla wspó³czesnego Kutna i jego kultury. Przypomnê wiêc naszym Czytelnikom i osobom odpowiedzialnym za kulturê i promocjê (bardzo dobr¹!!!)
naszego miasta Kutna sylwetkê Miko³aja Paw³a Miko³ajczyka - osoby
zreszt¹ bardzo skromnej i niezwykle komunikatywnej. Ukoñczy³ Pañstwow¹
Szko³ê Baletow¹ w Poznaniu. Studiowa³ na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu historiê sztuki i socjologiê. Pracowa³ m.in. we
Wroc³awskim Teatrze Pantomimy we Wroc³awiu, Polskim Teatrze Tañca
w Poznaniu, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Badisches Staatstheater
w Karlsruhe. Przeszed³ wszystkie szczeble artystycznej kariery; od adepta
do pierwszego solisty baletu. W Szczecinie, w Operze na Zamku, by³
kierownikiem baletu, który przeobrazi³ w autorski Teatr Tañca Teatr DNA
- taniec zakodowany genetycznie. Wspó³pracowa³ z choreografami
reprezentuj¹cymi ró¿ne style taneczne i sposoby mylenia oraz kreowania
przestrzeni artystycznej, miêdzy innymi z takimi artystami jak: Henryk
Tomaszewski, Mats Ek, Brigitt Cullberg, Ewa Wycichowska, Conrad Drzewiecki, Anatol Fodo. Wystêpowa³ na wielu festiwalach w kraju, jak i za
granic¹, a m.in.: Edynburgu, Sofii, Lille, Carcassone, Berlinie, Hamamatsu,
Xanten, Luksemburgu, Brukseli, Brugii, Kownie, Warszawie, Poznaniu,
Koszalinie, £odzi, Opolu, Krakowie, Lublinie. Wspó³tworzy³ warsztaty
i festiwale tañca, m.in.: Letnie Spotkania Artystyczne w Kutnie, L¹deckie
Lato Baletowe w L¹dku Zdroju; warsztaty tañca w Sieradzu i Szczecinie,
warsztaty w ramach programu Instytutu Muzyki i Tañca Myl w ruchu
w Zduñskiej Woli oraz w Zakrzewie, gdzie by³ te¿ koordynatorem artystycznym projektu Dekalog. Warsztaty Prowadzi³ równie¿ warsztaty
z osobami niepe³nosprawnymi ze rodowiskowego Domu Samopomocy
w Serocku (powsta³ Projekt Alicja w Krainie Czarów. Wspó³pracowa³
ze znanymi re¿yserami teatralnymi, dla których tworzy³ re¿yseriê ruchu
w spektaklach operowych i dramatycznych, m.in.: Barbar¹ Wachowicz,
Maj¹ Kleczewsk¹, Grzegorzem Jarzyn¹, Adamem Hanuszkiewiczem, Krystyn¹ Meissner, Miko³ajem Grabowskim, Wojciechem Szelachowskim.
Jego najwa¿niejsze spektakle baletowe to: ¯egnaj Polsko - pokazywana
w Operze na Zamku w Szczecinie, Kronika zapowiedzianej mierci
stworzona w Teatrze Wielkim w Poznaniu oraz do muzyki Krzysztofa
Pendereckiego Strofy na sopran i g³os recytuj¹cy. Po odejciu od pracy
w zespo³ach baletowych artysta zrealizowa³ w poznañskim Starym Browarze dwa solowe spektakle - Waiting (2006) i Z Tob¹ chcê ogl¹daæ
wiat (2008). W 2011 r. powsta³o Plaisir damour (premiera w ramach
Maat Festivalu/ Konfrontacji Teatralnych w Lublinie), która razem z poprzednimi pracami tworzy autobiograficzny Tryptyk. Nale¿y podkreliæ,
¿e w 2008 roku Waiting pokazano w ramach Polskiej Platformy Tañca
w Poznaniu jako jeden z wa¿niejszych polskich spektakli ostatnich lat.
Tryptyk pokazywano natomiast w czasie 32 Warszawskich Spotkañ
Teatralnych, a tak¿e podczas pierwszej edycji Festiwalu Tañca Wspó³czesnego KRoki w Krakowie. Miko³aj Miko³ajczyk w 2014 roku rozpocz¹³
obchody jubileuszu 25 sezonu artystycznego. 20 czerwca 2015 roku, podczas obchodów 80-lecia Zakrzewskiego Domu Kultury Dom Polski
zosta³ odznaczony Odznak¹ Honorow¹ Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej.
Ma na swoim przebogatym koncie artystycznym ponad 200 wa¿nych ról
tanecznych, ponad 400 choreografii i inscenizacji do spektakli w teatrach
operowych, muzycznych i dramatycznych. Ostatnio (czerwiec 2016 rok)
odniós³ kolejny wielki sukces tworz¹c choreografiê do spektaklu w re¿yserii
Jana Komasy Ksenofonia w miêdzynarodowej obsadzie. To wspania³e
widowisko dla 25 tysiêcy osób w ramach Malta Festival 2016 powsta³o
z okazji 60 rocznicy Poznañskiego Czerwca i by³o entuzjastycznie przyjête
(3 transmisje telewizyjne w Polonii), a Newsweek (27.06-03.07.2016 r.
- str. 90) pisa³: Miko³ajczyk i Komasa to znane marki. Do tego pierwsza
liga tancerzy wiata. Taneczny ho³d dla poleg³ych - rewelacja widowiskowa. Artyku³ nosi³ tytu³ Zatañczyæ bunt. W roli g³ównej nasz kutnianin
Miko³aj Miko³ajczyk. Nie pozostaje nic innego tylko powiedzieæ ... Do
zobaczenia w Kutnie!
Jerzy Papiewski
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 436

PŻK

Poziomo: A-1. Du¿y ptak z mokrade³ A-7. Niewolnik, s³uga
B-9. Uczucie (dawniej) C-1. Wynalazca druku D-9. Niewysoko nad Sanem E-1. Jañ E-5. Le¿y nad Ochni¹ G-1. Marcowe... filmowy dramat obyczajowy I-1. Czerwone wiat³o
na tyle stoj¹cego samochodu I-6. piew na dwa g³osy J-9. Skowronek polny K-1. Nadwozie samochodu L-9. Z³o¿ona z tañców
M-1. W rêku Amora M-5. Lampa z kloszem (porcelanowa lub
z alabastru).
Pionowo: 1-A. Rozpostarte na rejach masztu 1-I. Szybuje
ten ptak bardzo wysoko 2-E. Jest na rubie 3-A. Orodek turystyczny nad Popradem 3-I. Pasza dla konia 4-F. Syn króla
tebiañskiego, który polubi³ matkê 5-A. Rezultat 5-J. Nie jedna
w twórczoci Bacha 6-E. Usystematyzowanie 7-A. ... ptasi przeciwko kaszlowi 7-I. Wypêdzi³ ma³pê z kapieli (w wierszu)
9-A. Przeciwko molom 9-I. Wycigu lub autobusu 11-A. Nie
jeden wyszed³ spod pióra Jacka Cygana (ku zadowoleniu
melomanów) 11-I. Zmys³owa aura 13-A. Sufit, powa³a 13-I.
Wa¿ny sk³adnik mieszanki do silników spalinowych.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka
Has³o: D1-K9-E11-I3 A5 M7-C7-G6-E8-L11

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.

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

Telefon:

Do lêgów przystêpuj¹ w kwietniu i maju. Gniazdo znajduje siê w gêstej
trawie. Jaj w gniedzie mo¿e byæ od 8-12 szt. Wysiadywaniem zajmuje
siê tylko samica. Czas inkubacji trwa 24-28 dni. Pisklêta wykluwaj¹ siê
prawie jednoczenie i od razu s¹ w stanie zdobywaæ po¿ywienie. Szybko
dorastaj¹. W wieku 1 roku mog¹ zak³adaæ w³asne gniazda. ¯ywi¹ siê nie
tylko pokarmem rolinnym. Poluj¹ na limaki, owady i nornice. Ba¿anty
podlegaj¹ ochronie od pocz¹tku marca do koñca wrzenia. Nie odlatuj¹
do ciep³ych krajów.
Sympatyk ptaków i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz
Warto wiedzieæ: 1 m2 lici drzew produkuje ok. 0,8 kg tlenu rocznie. Oznacza to, ¿e nawet drzewko, krzew czy ma³a rolinka, ma du¿e znaczenie dla
rodowiska, w którym ¿yjemy. Drzewa s¹ równie¿ filtrem zanieczyszczeñ
py³owych i gazowych jakie znajduj¹ siê w powietrzu. Absorbuj¹ CO 2
zmniejszaj¹c efekt ciplarniany

724−126−378

US£UGI
Projektowanie i nadzór
w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

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, nadcinienie, 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

Masz problem
z komputerem
DZWOŃ 605−65−17−76
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POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA
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¯YCIE DIECEZJALNE

FESTIWAL MUZYCZNY

PO LATACH ...

POLOWA MSZA
W trakcie Odysei Historycznej odprawiono mszê wiêt¹ polow¹, któr¹
celebrowa³ ksi¹dz Grzegorz S³omiñski z parafii w. Wawrzyñca.

DZIECI Z „SANEPIDEM”

(ci¹g dalszy ze strony 1)
By³ to koncert muzyki sakralnej wpisuj¹cy siê w wiatowe Dni M³odzie¿y,
których miejscem bêdzie Kraków. Has³em koncertu by³o: M³odzi dla sacrum
 Pielgrzymom w drodze. Goæmi honorowymi byli pielgrzymi z W³och, którzy
w liczbie oko³o 50 osób przebywali w naszym miecie. Koncert poprowadzi³a
Ewa Murzynowska, która m.in. powiedzia³a: Niech utwory zaprezentowane
dzisiejszego wieczoru skieruj¹ nasze myli ku wielkim, g³êbokim i piêknym
prze¿yciom, gdy¿ ju¿ pierwszy utwór z repertuaru Leonarda Cohena pod
tytu³em Hallelujah w wykonaniu 12-letniej Ani Kowalewskiej ze Szko³y
Podstawowej nr 9 w Kutnie sta³ siê pocz¹tkiem muzycznej uczty. Dla Ani
ten wystêp by³ nagrod¹ za piêkn¹ prezentacjê wokaln¹ podczas Miêdzyszkolnego Konkursu Piosenki Religijnej Cecyliada Kutno2015. Wyst¹pili równie¿:
Beata Panfil - sopran, Marta Panfil - mezzosopran, zespó³ muzyczny  Aleksandra Lesner skrzypce, Agnieszka Grzeczka wiolonczela, Anna Macuk obój,
Natalia Hy¿ak klawesyn, Kamil Lis organy. To m³odzi artyci, niedawni absolwenci Akademii Muzycznej w Poznaniu.
/A.B./

We wtorek, 12 lipca, w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kutnie odby³o siê spotkanie uczestników Akcji Lato w Bibliotece z przedstawicielk¹ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Kutnie Jolant¹ Dudkiewicz. Przeprowadzona pogadanka dotyczy³a podstawowych zasad dbania o higienê osobist¹ i otoczenia, unikania zagro¿eñ
maj¹cych wp³yw na zdrowie (dymu tytoniowego - tzw. biernego palenia)
oraz zdrowego od¿ywiania. Dzieci rozwi¹zywa³y krzy¿ówkê z has³em,
zgaduj - zgadule i uczestniczy³y w mini warsztatach o zdrowym stylu
¿ycia. Aktywni uczestnicy spotkania otrzymali upominki ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.
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2 lipca tego roku, pod has³em Tak m³odo ju¿ siê nie spotkamy, odby³o
siê kolejne spotkanie absolwentów Technikum Mechanicznego na Azorach
- rocznik 1963-1968. Rocznik ten jest specyficzny, ostatni zwi¹zany
z Azorami. Mówi Andrzej Bielicki: Klimat tej szko³y, ciuchcia oraz
warsztaty, czy internat na strychu, mia³ swoj¹ atmosferê. Mo¿e dlatego
nasze spotkania odbywaj¹ siê na Azorach w gocinnym Duecie, gdzie
czuje siê bliskoæ szko³y. Doæ istotnym zjawiskiem jest to, ¿e ze spotkania
na spotkanie jest nas coraz wiêcej. Du¿a w tym zas³uga W³odzimierza
G³adysiaka, który wiele czasu powiêci³ na skontaktowanie siê z kole¿ankami i kolegami. Jak zwykle niezawodny by³ nasz pierwszy wychowawca S³awomir Pilarski z ma³¿onk¹. Pan S³awomir wiele czasu powiêci³
wspomnieniom o Kole Filatelistycznym, którego wielu uczniów tego rocznika by³o uczestnikami du¿o wystaw; ³¹cznie z pierwszym prezesem ko³a
Bogdanem Chmieleckim. W spotkaniu udzia³ wziê³o 24 absolwentów,
dwóch nie dotar³o z przyczyn niezale¿nych, a cztery ma³¿onki obtañcowywane by³y do pónych godzin wieczornych. Kolejne spotkanie - jak
zdrowie pozwoli - ustalilimy za dwa lata - w 50 rocznicê ukoñczenia
Szko³y. Do zobaczenia.
/J.P./

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

30 sierpnia 2016 r.

15

