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WÓJCIK PIĄTY NA ŚWIECIE

W Pociunai, na Litwie, zakoñczy³y siê trwaj¹ce dwa tygodnie 34 Szybowcowe
Mistrzostwa wiata w klasie Club, Standard i 20-metrowej. £ukasz Wócik
(z prawej) reprezentowa³ na nich Polskê i Kutno w klasie 20-metrowej,
w której lata³ w parze z Miros³aw Matkowskim na dwumiejscowym
niemieckim szybowcu ASG-32Mi.
(ci¹g dalszy - strona 17)
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SZTANDAROWE DOŻYNKI

Sk³adam serdeczne podziêkowania firmom i przedsiêbiorstwom, które
zdecydowa³y siê wesprzeæ finansowo inicjatywê nadania sztandaru Gminie
Kutno. Jest to wyraz otwartoci, zrozumienia, a tak¿e dowód owocnej
wspó³pracy samorz¹du Gminy Kutno z lokalnymi przedsiêbiorcami. ¯yczê
Pañstwu wielu sukcesów oraz wytrwa³oci, aby kolejne lata obfitowa³y
w nowe wyzwania, które bêd¹ ród³em prawdziwej satysfakcji i przyczyn¹
nieustannego rozwoju.
Wójt Gminy Kutno - Jerzy Bry³a
Fundatorzy sztandaru Gminy Kutno: Adam Handzelewicz VESTER,
Ma³gorzata i Pawe³ Z³otowscy HYDROBUD, Pierro Pini PINI POLONIA, Marek £uczak HYDRO-PARTNER, Stanis³aw Bobrzak
TRAKT, Tadeusz Ozdowski Zak³ad Piekarniczo-Cukierniczy T.D.J.
Ozdowscy, Marzena Olszewska OPTIMA, Bogdan Denarski AGROFACTORY, Gra¿yna i Czes³aw Wiêtczakowie FAZOT, Miros³aw
Nowak SADEKO, Wojciech ¯uk BUDMEL, Bank Spó³dzielczy
WSPÓLNA PRACA, Mariusz Turek MEBLE TUREK, Marek
Wojciechowski Dyrekcja Inwestycji, Barbara Kamiñska PRD, Rafa³
Winiewski BIOTERMO, Maciej Budny BUDROX, Jerzy Wojciechowski, Wojciech Podlasin, Gabinet Weterynaryjny w Kroniewicach,
Wies³aw Dobrzyñski WIKA-Bis, Grzegorz Wieczorek ECO-THERM,
Adam Motyka, Andrzej Wasilewski BUDOTERM, Miros³aw Ziêtek
ELEKTROBUD.
(fotoreporta¿ - strona 9)

„LATO Z RADIEM” W KUTNIE

Niezapomniana atmosfera i wspania³e muzyczne prze¿ycia towarzyszy³y
przez kilka godzin wystêpom tuzów polskiej estrady i rozrywki na
Stadionie Miejskim imienia Henryka Tomasza Reymana w Kutnie.
(ci¹g dalszy - strona 2)

DOŻYNKI W KROŚNIEWICACH

wiêto Wojska Polskiego

BITWA WARSZAWSKA
Nie tylko mieszkañcy gmin powiatu kutnowskiego, ale równie¿ rolnicy
z województw rodkowej Polski, przybyli licznie na tzw. DZIEÑ
OTWARTY zorganizowany przez Agromê Polsad Sp. z o.o. w sobotê,
13 sierpnia 2016 r.
(ci¹g dalszy - strona 4)

W niedzielê odby³o gminno-parafialne wiêto plonów w Kroniewicach. Rozpoczê³a je msza wiêta w kociele parafialnym pod
wezwaniem Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny, któr¹
celebrowa³ ksi¹dz dziekan Jacek Drzewiecki.
(ci¹g dalszy - strona 4)

Tegoroczne obchody 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz wiêta Wojska
Polskiego rozpoczê³y siê w naszym miecie o godzinie 17.00 przed pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
(ci¹g dalszy - strona 3)

PARAFIALNY ODPUST

W rodê, 10 sierpnia 2016 roku na placu Wolnoci, rozstawiono barwne
namioty. By³y oznak¹ odpustu w parafii wiêtego Wawrzyñca, patrona ludzi
ubogich.
(ciag dalszy - strona 19)

¯YCIE KOLOROWE

„LATO Z RADIEM” W KUTNIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
T³umy mieszkañców Ziemi Kutnowskiej i regionu ³ódzkiego
z wielkim znawstwem i kulturaln¹ percepcj¹ oklaskiwa³y wystêp
zespo³u Maleo Reggae Rockers  umiejêtnie ³¹cz¹cego muzykê
rockow¹ z muzyk¹ reaggae. Podoba³ siê - i to bardzo  Rafa³ Brzozowski, który pomimo m³odego wieku ma ju¿ na koncie cztery
albumy ze swoimi piosenkami, w tym jeden nagrany wspólnie
z liderem popularnego Lady Pank Janem Borysewiczem. I pomyleæ, ¿e Rafa³ Brzozowski uprawia³ kiedy... zapasy. Jednak gwiazd¹
wieczoru by³ niezwykle popularny Andrzej Piasek Piaseczny,
znany w Polsce i nie tylko piosenkarz, autor dobrych tekstów
i kompozytor. To by³y lider grupy muzycznej Mafia. By³o te¿
Dobre Co dla dzieci. Rodzinn¹ atmosferê i zabawê dla najm³odszych milusiñskich stworzy³o Centrum Umiechu i Polskie Radio.
Bardzo dobrze siê z³o¿y³o, ¿e na trasie koncertowej niezmiernie
popularnego Lata z Radiem znalaz³o siê nasze Kutno. Du¿e wiêc
wyrazy uznania dla w³adz miasta (na czele z prezydentem
Zbigniewem Burzyñskim), samorz¹dowców i sponsorów. Lepszej
promocji Nasze Miasto, które z dnia na dzieñ piêknieje, nie potrzebuje! O ile sobie przypominam to druga wizyta Lata z Radiem
w Kutnie. W latach 90-tych ubieg³ego wieku (te¿ na stadionie miejskim  troszeczkê inaczej wygl¹daj¹cym i nie maj¹cym jeszcze
tak uznanego patrona), program prowadzi³ Roman Czejarek,
a gwiazdami byli m.in. Skaldowie, grupa Babsztyl i zespó³
wokalno-taneczny Just 5. Tegoroczn¹, bardzo udan¹ zreszt¹
edycjê Lata z Radiem prowadzili: Monika Tarka i Robert Kilen
z Programu I Polskiego Radia. Oj, dzia³o siê, dzia³o!
/J.P./
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¯YCIE REGIONALNE
wiêto Wojska Polskiego

BITWA WARSZAWSKA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Po podniesieniu flagi pañstwowej na maszt i odegraniu hymnu pañstwowego, przez orkiestrê dêt¹ OSP w Kutnie, zebrani mieszkañcy miasta
wys³uchali okolicznociowego przemówienia Zbigniewa Wdowiaka,
wiceprezydenta miasta. Nawi¹zuj¹c do wydarzeñ z roku 1920, kiedy to
rozegra³a siê decyduj¹ca batalia wojny polsko-bolszewickiej, okrelanej
równie¿ Cudem nad Wis³¹, powiedzia³ m.in. Bitwa Warszawska
zatrzyma³a pochód wojsk sowieckich maj¹cych w planach podbicie
Europy Zachodniej. Istot¹ bitwy by³o, przy zwi¹zaniu wojsk sowieckich
na przedpolach Warszawy, uderzenie znad Wieprza pod dowództwem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Du¿e umiejêtnoci dowódcze, sprawnoæ
wywiadu, powiêcenie ¿o³nierzy, ich odwaga i determinacja zdecydowa³y
o sukcesie wojsk polskich.

Po dokonaniu apelu pamiêci przez dr. p³k. Remigiusza Winiewskiego
przyby³e na uroczystoæ delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem wi¹zanki kwiatów.
Wartê honorow¹ pe³nili uczniowie I LO PUL w Kutnie.
Dalsza czêæ obchodów mia³a miejsce w kociele pw. wiêtego Wawrzyñca,
gdzie mszê wiêt¹ za Ojczyznê odprawi³ ksi¹dz Jerzy Swêdrowski, dziekan kutnowski. Po jej zakoñczeniu odby³ siê koncert w ramach VII Letniego Festiwalu Muzycznego z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. By³o
to Oratorium  Bóg Ciebie ochrzci³! Bóg da³ Ci si³ê! To piêkne dzie³o
muzyczne nawi¹zywa³o do redniowiecznych misteriów wykonywanych
w kocio³ach, a okazja by³a wyj¹tkowa.

WYRÓŻNIENIA DZIAŁKOWCÓW
Tradycyjnie w ostatni¹ sobotê sierpnia Zarz¹d Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego  KOLEJARZ w Kutnie zorganizowa³ dla 136 dzia³kowców
integracyjne spotkanie zwi¹zane z Dniem Dzia³kowca.

Po wys³uchaniu odtworzonego z p³yty hymnu zebrani uczcili minut¹ ciszy
pamiêæ zmar³ego Adama Dawidowicza, cz³onka Zarz¹du. Na spotkaniu
by³ m.in. prezydent miasta Zbigniew Burzyñski. Wszystkich powita³
powita³ prezes Zarz¹du ROD Kolejarz Dariusz Pasiñski. W swym krótkim wyst¹pieniu zaznaczy³, i¿ Tegoroczny Dzieñ Dzia³kowca obchodzony
jest w roku jubileuszu 35-lecia Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców. Stwarza
to okazjê do przeledzenia historii naszego Zwi¹zku, do przypomnienia
dokonañ w sprawie obrony ustawy o ogrodach dzia³kowych z 13 grudnia
2013 roku. W programie integracyjnego spotkania by³o te¿ podsumowanie og³oszonego wczeniej konkursu na naj³adniejsz¹ dzia³kê pod
has³em Wzorowa Dzia³ka 2016.

Pora na szkołę
Wrzesieñ w teczce ksi¹¿ki niesie
Min¹³ czas wakacji weso³y
Dojrzewaj¹ kasztany, idzie jesieñ
Jak zawsze, pora wróciæ do szko³y
Jaka ta szko³a bêdzie
co te¿ doroli wymyl¹
Bowiem ministerstwa glêdzi
¿e nowe instrukcje przyl¹
Bêdzie kolejna restrukturyzacja
bo po co ma³oletnim gimnazja
Po stronie rz¹dz¹cych jest racja
A reformowaæ szkolnictwo to ma³amazja
Uczniowie nieczêsto strajkuj¹
poddani doros³ych woli
Pedagodzy niech tam sobie protestuj¹
Rz¹dz¹cych niezbyt to boli
Niechaj ten nowy rok szkolny
bêdzie dla uczniów szczêliwy
od sporów i stresów wolny
równie¿ od reform w¹tpliwych
Kazimierz Ci¹¿ela

PRZYGODA Z HISZPANAMI
Sobota, 23 lipieca oko³o godziny 18.00, centrum Kutna. Blisko fontanny
znaleli siê m³odzi ch³opcy w wieku 12-14 lat, grali w pi³kê.
W pewnym momencie jeden z nich osun¹³ siê raptownie na kutnowski
bruk. Reszta kolegów straci³a g³owê i w panice nie bardzo wiedzia³a co z
nim zrobiæ. Podbieg³ mê¿czyzna i spyta³ w jêzyku angielskim: W czym
pomóc ?. Opiekun grupy uczestników turnieju baseballowego odpowiedzia³, ¿eby sprowadziæ karetkê i rozpocz¹æ akcjê sztucznego oddychania. Jedyny w tym otoczeniu mieszkaniec Kutna wyjani³, ¿eby tego
dokona³  jak siê okaza³o - hiszpañski przewodnik. Tak siê sta³o. W tym
czasie kutnianin wezwa³ przez telefon Pogotowie Ratunkowe. Przyjecha³o
szybko. Omdla³ego, bladego jak kreda, ch³opca zabrano natychmiast do
kutnowskiego szpitala. Potem hiszpañska starszyzna podesz³a do miejscowego z serdecznymi podziêkowaniami. Nie skoñczy³o siê na tym, gdy¿
nastêpnego dnia wieczorem Hiszpanie wrócili i obdarowali go piêkn¹
koszulk¹ z herbem i napisem  Hiszpania. Indagowany kutnianin d³ugo
nie chcia³ siê zgodziæ na podanie do prasy chocia¿ nazwiska, gdy¿ uwa¿a³,
¿enic wielkiego nie zrobi³. Ostatecznie uzgodniono, ¿e poinformujemy
tylko o jego imionach: Andrzej, Marek...
/K.S./

Wyró¿nienia otrzymali: Helena Dêbicka, Jerzy Ladorudzki, Zenon Oswald,
Joanna Turczak, Ksawera Guzek, Feliks Fr¹tczak. Grupa dzia³kowców
otrzyma³a tak¿e dyplomy uznania za wzorowe prowadzenie dzia³ek.
Zebrani do pónych godzin popo³udniowych bawili siê przy muzyce,
ciep³ym posi³ku, ciastach, herbacie i kawie.
/A.B./

Z wielkim smutkiem przyjêlimy wiadomoæ o mierci

.P.

TERESY
WIELEMBOREK

Radnej Rady Miasta Kutna
w latach 1990-2006 (I, II, III, IV kadencja),
wieloletniego cz³onka Komisji Mieszkaniowej,
Komisji Bud¿etu oraz Zdrowia,
Rodziny i Pomocy Spo³ecznej
¯egnamy zaanga¿owanego spo³ecznika,
¿yczliwego Cz³owieka
o wyj¹tkowej szlachetnoci i dobroci.
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i szczerego ¿alu
Rodzinie Zmar³ej
sk³adaj¹
To w³anie Chrzest by³ najwa¿niejszym wydarzeniem rozpoczynaj¹cym
spisane dzieje Polski. Tytu³ misterium przypomina³ jego s³uchaczom
i widzom, ¿e chrzecijañstwo jest nierozerwalnie wpisane w dzieje Polski
 wyjani³ Robert Grudzieñ, artysta muzyk, kompozytor i twórca ogólnopolskich projektów artystyczno-historycznych. Jak przyzna³  dzie³o
zaprezentowane w Kutnie ( i nie tylko) powsta³o w ci¹gu roku i jest s³ownomuzyczn¹ opowieci¹ o tysi¹cletniej historii chrzecijañstwa w Polsce.
Scenariusz tego dzie³a napisa³a Anna Drela  dziennikarz i historyk.
Narratorem oratorium by³a Anna Jeremus-Lewandowska, dyrektor VII
Letniego Festiwalu Muzycznego Kutno 2016. Czytane przez ni¹ teksty
obrazowa³y historiê polskiej religijnoci. To fragmenty dawnych kronik
oraz literatury staropolskiej  autorów poezji: Jana Kochanowskiego,
Adama Mickiewicza, Juliusza S³owackiego. Nie zabrak³o te¿ s³ów kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, czy wiêtego Jana Paw³a II. W oratorium
wziê³y udzia³ po³¹czone chóry parafii w. Wawrzyñca i Kameralnego
Zespo³u Wokalnego Cantabile przy TPZK, uczestnicy Miêdzynarodowych Warsztatów Wokalnych oraz Kwartet Muzyczny Roberta Grudnia.
/A.B./

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutna
Grzegorz Chojnacki

Prezydent
Miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski

Koledze

Markowi Ci¹pale

dyrektorowi Gminnego Orodka Kultury
i Sportu w Krzy¿anowie
wyrazy wspó³czucia z powodu mierci

MAMY

sk³ada
Redakcja Powiatowego ¯ycia Kutna
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¯YCIE REGIONALNE

AGROMA DLA ROLNIKÓW DOŻYNKI W KROŚNIEWICACH

Pini Polonia

NOWA HURTOWNIA
Pierro Pini, w³aciciel: To trochê dziwne, ¿e W³och lansuje
polsk¹ ¿ywnoæ, ale my produkujemy faktycznie

POLSKIE WÊDLINY
Z POLSKIEGO MIÊSA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na wszystkich zainteresowanych rolnictwem czeka³y stoiska ze sprzêtem
rolniczym, rodkami ochrony rolin, czêciami zamiennymi do maszyn,
szeroki asortyment akumulatorów. Organizatorzy wydarzenia pomyleli
tak¿e o najm³odszych, dla nich przygotowano ogródki zabaw, gdzie mogli
beztrosko siê bawiæ (by³a nawet dmuchana zje¿d¿alnia). Witaj¹c zebranych prezes spó³ki Agroma Polsad Sp. z o.o. Jacek Korczak nadmieni³
m.in.: Naszej firmie zale¿y na tym, aby rolnicy mieli jak najlepsze o nas
zdanie. Staramy siê sprostaæ ich oczekiwaniom. Dzisiaj prezentujemy
wszystkim zainteresowanym, a wiêc i mieszkañcom Kutna i s¹siednich
powiatów najnowoczeniejsze maszyny, które uwa¿aæ nale¿y za przyjazne
rodowisku i bezpieczne w obs³udze.

Wród ogl¹daj¹cych tegoroczn¹ wystawê sprzêtu rolniczego byli tak¿e
samorz¹dowcy powiatu, gminy i miasta Kutna. Ponad czterysta osób mia³o
okazjê do ogl¹dania prac ¿niwnych wykonywanych na pobliskim polu
przez kombajn Vector 420 firmy Rostselmash. Jest on coraz czêciej
postrzegany jako nastêpca wys³u¿onych Bizonów. Tegoroczne rolnicze
spotkanie trwa³o do godziny 16.00.
/A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Starostami tegorocznych do¿ynek byli: Iwona Wronkowska so³tys wsi
Osta³ów, która wspólnie z rodzicami prowadzi 13 hektarowe gospodarstwo (uprawa zbó¿ i buraków cukrowych) i £ukasz Frontczak ze wsi Wola
Nowska gospodaruj¹cy wraz z rodzicami na 27 ha. Gospodarstwo nastawione jest na produkcjê byd³a mlecznego. Uprawia m.in. kukurydzê
paszow¹, buraki cukrowe i pszenicê. Nastêpnie do¿ynkowy korowód
przemieci³ siê na tereny rekreacyjne przy ulicy Kwiatowej.

Wójt gminy - Julianna Barbara Herman - podziêkowa³a rolnikom za ich
trud a sponsorom za pomoc w organizacji wiêta, ¿yczy³a wszystkim
mi³ej zabawy. Wyst¹pi³ Zespó³ Pieni i Tañca Wis³a, Kroniewiacy
i Freestyle (muzyka disco polo). Imprezê zakoñczy³a zabawa taneczna na
której przygrywa³ Zespó³ ESC. Imprezie towarzyszy³y: warsztaty rzemios³a:
wypiek chleba, garncarstwo, kowalstwo, rzeba ludowa. By³ plac zabaw
dla najm³odszych, konkursy do¿ynkowe i wiele innych atrakcji. /G.B./

WIEŚCI GMINNE
Dzia³aj w zielone
W leszynie, gmina ¯ychlin,
zakoñczono prace zwi¹zane z pielêgnacj¹ i zagospodarowaniem
zbiornika wodnego. Trafi³y do
niego ptaki (co zawdziêczamy budkom lêgowym), ryby, a nawet
raki. S¹ altanki, mostki i pomost.

Projekt sfinansowa³a Fundacja
Ekologiczna ARKA.

Nowe kursy

Od 22 sierpnia uruchomiono nowe
linie komunikacyjne: Kroniewice
 D¹browice 7.30. Drugi kurs
z Kroniewic o 13.40. Oczywicie,
dojazd w obie strony.

W koñcu lipca na spotkaniu z polskim ministrem rolnictwa
uzgodniono, ¿e za miêso dobrej jakoci polski hodowca
otrzyma dodatkowo 30-40 groszy za kilogram. Jestemy ju¿
du¿ym zak³adem przetwórstwa miêsnego w Europie, gdy¿
rednio ubijamy 14-15 tysiêcy sztuk (latem mniej, od padziernika zamierzamy ju¿ dobowo ubijaæ 15-20 tysiêcy
sztuk). To dobrze i dla nas i dla hodowców, a i konsumentów
te¿, bo maj¹ od nas wyroby najwy¿szej jakoci. Obecnie
tworzymy hurtow¹ sieæ, w której aktualnie dzia³a 14 Centrów Dystrybucji.

Marcin G³ogowski (lat 26), magister Wy¿szej Szko³y Administracji i Bankowoci w Poznaniu) w³aciciel hurtowni
przy ulicy Chopina 6a: W sierpniu uruchomilimy w Kutnie
Centrum Dystrybucji Miêsa i Wêdlin Pini, obs³ugiwan¹ przez
Mobile Meat Marcin G³ogowski, z szerok¹ i atrakcyjn¹ ofert¹
dla odbiorców hurtowych.

MIÊSO i WÊDLINY
TYLKO Z POLSKIEGO MIÊSA!

Serdecznie zapraszamy do zakupów odbiorców hurtowych,
restauracje, sto³ówki, bary, hotele, szko³y, przedszkola, ¿³obki,
jad³odajnie, sale lubów, domy pomocy spo³ecznej, szpitale.
Dla klientów z powiatów: kutnowskiego, ³êczyckiego,
³owickiego, sochaczewskiego, skierniewickiego, gostyniñskiego, p³ockiego, kolskiego i koniñskiego  zapewniam
NASZ DOWÓZ!
Co miesi¹c oferujemy atrakcyjne promocje dla klientów!

Czy wiecie, ¿e

KUTNOWSKA ODLEWNIA
Od roku w³acicielem spó³ki Odlewnia Kutno jest Luma Investment Company,
a prezesem zarz¹du jest W. Derda. Odlewnia Kutno dostarcza 1200 ton
odlewów do wielu bran¿  motoryzacyjnej, rolniczej, wodno-kanalizacyjnej. Jej produkty znane s¹ nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Znajduj¹
siê one w kanalizacji, windach, samochodach czy meblach. W odlewni
Kutno w maju br. zakoñczono inwestycjê w now¹ liniê formiersk¹
DISAMATIC. Zwiêkszy³a ona efektywnoæ, mo¿liwoci produkcyjne
nawet o 25%. Skraca o co najmniej 50% czas produkcji zamawianego asortymentu. Znacznie poprawi³a te¿ jakoæ i niezawodnoæ wykonywanych
wyrobów. Linia formierska umo¿liwia produkcjê wysokiej jakoci odlewów ¿eliwnych o wadze od 1,5 kg do 20 kg. Natomiast dziêki zakupowi
nowych maszyn firma zapewnia obróbkê zarówno ma³ych jak i du¿ych
detali, wymiary dla ró¿nych rodzajów detali wynosz¹ w zale¿noci od
maszyny: 250x150, 500x900, 600x900, 1270x670 czy 1300x670 mm.
- Poszukujemy pracowników - podkrela prezes Wojciech Derda. /a.s./

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
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¯YCIE KULTURALNE

MUZYKA ŚWIATA

MOJE WAKACJE

Kutnowski Dom Kultury ju¿ po raz trzeci by³ organizatorem Festiwalu
wiat Muzyki. Muzyka wiata. Jego g³ówn¹ ide¹ jest dobra prezentacja
grup muzycznych i wokalistów z ró¿nych regionów wiata. W tym roku
byli to wietni muzycy z Czech, Gwinei, Wybrze¿a Koci S³oniowej,
Indonezji oraz polskie zespo³y poszukuj¹ce inspiracji w tradycjach
muzycznych ró¿nych kontynentów na naszym globie ziemskim. Podoba³y
siê kutnowskiej publicznoci: folkowy Beltaine szukaj¹cy inspiracji
w muzyce Irlandii, Bretanii, Szkocji; Koliby, Same Suki, Magda
Navarette and Caravana Band. Ciekawy by³ koncert African Show.
Festiwalowi, dodajmy bardzo udanemu, towarzyszy³a wystawa Muzycy
w Batiku, na której mo¿na by³o obejrzeæ portrety wybitnych osób ze
wiata muzyki. Ekspozycja pochodzi³a z Miejskiego Orodka Kultury
w Przasnyszu, z pracowni Batiku Mamut.
/J.P./

Tegoroczny wypoczynek letni mia³o mogê nazwaæ fantastycznym, bowiem podczas jego mog³am  dziêki najbli¿szej rodzinie
 zwiedziæ kawa³ek naszej piêknej Ojczyzny. Najpierw by³am we
W³adys³awowie, od którego zaczyna siê fantastycznie po³o¿ony
Pó³wysep Helski (33 km). Mieszkalimy w dzielnicy Cetniewo,
gdzie znajduje siê Centralny Orodek Sportu (robi niesamowite
wra¿enie) z Alej¹ Gwiazd Sportu. W cetniewskim parku jedzi³am na desce. Lubiê taki relaks. Oprócz tradycyjnych morskich
k¹pieli (ale¿ ludzi na pla¿y!) mia³am przyjemnoæ odbyæ podró¿
kolejk¹ przez ca³y Pó³wysep; przez Cha³upy, Kunicê, Jastarniê,
Juratê na Hel. Co rewelacyjnego. Widoki wspania³e. Z jednej strony
 Ba³tyk, z drugiej  Zatoka Pucka. Dowiedzia³am siê, ¿e W³adys³awowo swoj¹ nazwê wziê³o od króla Polski W³adys³awa IV, który
poleci³ tutaj zbudowaæ twierdzê nadmorsk¹ i bazê dla floty
królewskiej. Nastêpnie mia³am wielk¹ przyjemnoæ zwiedziæ
Kotlinê Jeleniogórsk¹ i cudowne krajobrazowo Karkonosze. Nasz¹
baz¹ by³ Karpacz, miasto bêd¹ce du¿ym orodkiem turystycznowypoczynkowym. By³am m.in.. w wi¹tyni Wang (XIII wiek), na
nie¿ce  najwy¿szym szczycie (1602 m). Widzia³am grzmi¹ce
wodospady Szklarkê i Kamieñczyk.

DZIAŁO SIĘ TO W KUTNIE
Piêknoci w Aquaparku

12 kandydatek z ró¿nych regionów kraju bra³o udzia³ w II Wyborach Miss
Lata. Prezentowa³y siê one w sukienkach letnich, strojach sportowych
i k¹pielowych. Tytu³ i koronê Miss wywalczy³a Sawa Dytkowska, I wicemiss zosta³a Monika Czajkowska, a II  Ewelina Kleszczyñska. Ponadto
Miss Publicznoci wybrano Izabelê Drabik. Nagrod¹ g³ówn¹ by³ voucher
na dwie osoby do Chorwacji. (fundator - Pini Polonia).

Spacerownik

To has³o akcji zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. W jej ramach odbywaj¹ siê wycieczki po naszym miecie.
Uczestnicy (mi³onicy grodu nad Ochni¹) zwiedzili z przewodnikiem park
Traugutta, spacerowali: ladami 37 Pu³ku Piechoty, ladami doktora
Antoniego Troczewskiego i tradycjami Kutnowskiej Ró¿y. Ta ciekawa
inicjatywa TPZK pomog³a bli¿ej poznaæ historiê Kutna. Przeznaczona
by³a dla ka¿dego zainteresowanego i za
darmo.

WYPOCZYNEK W EŁKU

Dzieci z Zespo³u Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej przebywa³y na warsztatach tanecznych w E³ku. Próby prowadzono pod okiem choreografa
zespo³u Patrycji Lichej, która nie oszczêdza³a dzieci na próbach i wzbogaca³a ich umiejêtnoci taneczne o technikê i nowe uk³ady taneczne. Ta
grupa swój nowy program przedstawi podczas Jarmarku Ró¿anego (wraz
z doros³¹ grup¹ ZPiTZK) - suitê tañców lwowskich pt. Nie tylko we
Lwowie . Po próbach dzieci odpoczywa³y w malowniczym E³ku, gdzie
mo¿na pop³ywac po jeziorze, pozwiedzac okolicê zabytkow¹ kolejk¹
w¹skotorow¹ lub pospacerowac po promenadzie. Zadanie dofinansowano
przez prezydenta miasta Kutna.

Festyn Muzeum Regionalnego

Nosi³ On tytu³ Królu Sasie
Historia Ciê wzywa. Cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem. Mia³ na celu przybli¿enie czasów saskich, co jest cile
zwi¹zane z odbudowywanym Pa³acem Saskim. Mo¿na by³o podziwiaæ:
tañce barokowe, scenki rodzajowe Na barokowym dworze Augusta III
 przygotowane przez Stowarzyszenie Garnizonu Fortecy Czêstochowskiej  pantomimê z ¿ycia dworskiego. By³y s³odkie przek¹ski, zabawy
i konkursy (m.in. malowano portrety króla Augusta III). Ciekawa by³a
wystawa planszowa Pa³ac ukryty w miejskim pejza¿u. Podoba³ siê koncert muzyki dawnych lat oraz spektakl pi¹ca królewna w wykonaniu
CoronaFlorum. Na podkrelenie zas³uguje tak¿e parada królewska od
placu Wolnoci na plac Pi³sudskiego, w której wziêli udzia³ jedcy na
koniach oraz salwa honorowa na czeæ króla Augusta III.
/J.P./

TADEUSZ KANTOR
Tadeusz Maria Kantor urodzi³ siê 6 kwietnia 1915 roku, na plebanii
w miejscowoci Wielopole Skrzyñskie, na Podkarpaciu. Wielopole, Wielopole premierê mia³o we Florencji w 1980 roku, a potem - do 1989 
by³o prezentowane w 14 krajach. 15 grudnia 1983 legendarny spektakl
odby³ siê w kociele parafialnym NMP w Wielopolu.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Przesz³am z rodzicami 14 kilometrowy szlak turystyczny przez
Samotniê, Strzechê Akademick¹ do Obserwatorium AstronomicznoMeteorologicznego. Ciê¿ko siê sz³o  wiadomo, cz³owiek z nizin
 ale tak¹ panoramê zobaczyæ warto by³o. Jednak¿e d³ugo, d³ugo
pamiêtaæ bêdê moj¹ pierwsz¹ podró¿ zagraniczn¹ , bowiem z Karpacza pojechalimy autokarem na ca³y dzieñ do czeskiej Pragi.
Có¿ za piêkne miasto. Budowane ponoæ na wzór Rzymu
(7 wzgórz). Podoba³y mi siê  i to jak  Hradczany, wspania³e
królewskie wzgórze z gotyck¹ katedr¹ w. Wita (XIV w) oraz most
Karola na We³tawie. By³am mocno zdziwiona, ¿e przeje¿d¿aj¹c
granicê Polski i Czech nikt nas nie zatrzymywa³. No có¿, Unia
Europejska zobowi¹zuje. Na zakoñczenie wakacji by³am w pierwszej stolicy pañstwa polskiego  Gnienie, gdzie jest mnóstwo
zabytkowych kocio³ów z katedr¹ XIV wieczn¹, w której s¹ Drzwi
Gnienieñskie przedstawiaj¹ce sceny z ¿ycia i mêczeñstwa wiêtego Wojciecha. To co widzia³am podczas wakacji stara³am siê
utrwaliæ mocno nie tylko w pamiêci, bo mi siê to przyda w szkole.
Teraz ju¿ koñczê moje krótkie wspomnienie z tego fajnego, dwumiesiêcznego wypoczynku i ¿yczê Wszystkim Uczniom i Nauczycielom (nie tylko z mojej SP nr 1 w Kutnie), bardzo dobrego roku
szkolnego 2016/2017.
Julia Byczkowska

WARSZTATY WAKACYJNE

Marlena Kluk - Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Zmierzch nad Dybowem
Nad moj¹ Ma³¹ Ojczyzn¹
Zapada letni wieczór.
W górze czarna otch³añ
I miliony gwiazd.
Przemykam w wietle
Ulicznych lamp, zagl¹dam w okna,
Gdzie za a¿urem skry³ siê
Czyj zaczarowany wiat.
Jaki on jest?
Pe³en mi³oci i ciep³a,
Mo¿e ob³udy i fa³szu.
Czy taki sam na Zimowej,
Wiosennej i Jesiennej.
Bardziej Chabrowy na Chabrowej
Lub winiowy na Winiowej,
Pe³en treli na Ptasiej
I ¿yciowej m¹droci na Sowiej?
Za plecami czujê oddech
Letniego, ulotnego wiatru.
P.S. Autorka pisze z potrzeby serca; gdy co w Jej duszy gra, gdy jest
smutna albo szczêliwa. Czuje siê spe³niona, gdy mo¿e poprzez s³owa
ukazaæ swoje uczucia.
/J.P./

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

W dniach od 26 do 29 lipca w muzeum im. Jerzego-Dunin Borkowskiego
odby³y siê coroczne warsztaty wakacyjne. W trakcie czterech dni warsztatowych dzieci, z Kroniewic oraz przyleg³ych miejscowoci, mia³y okazjê
popracowaæ z glin¹ i stworzyæ w³asne ma³e dzie³a sztuki piêknej i u¿ytkowej. Poznali typowo amerykañski sport Armwrestlingu, nauczyli siê
rysowania w³asnego komiksu oraz poznali zasady jego tworzenia i zabawili siê eko-kola¿em. Ka¿dy dzieñ warsztatowy gromadzi³ grupkê oko³o
20 dzieci chêtnych do pracy i zabawy.
Druga tura warsztatów odby³a siê w dniach od 23 do 26 sierpnia. Wykonywano prace plastyczne, takie jak tworzenie w³asnego unikatowego
robota z eko-odpadów oraz zajêcia ze sztuki drukarskiej. By³a te¿ sztuka
pracy na ma³ym kronie oraz strzelanie z ³uku po³¹czone z nauk¹ o ³ucznictwie. Dodatkowo zwiedzano wystawê czasow¹ Dam¹ byæ powiêconej modzie damskiej XVIII/XIX wieku.
Tomasz Janczewski
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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.)
10 wrzenia 2016 r. od godz. 9.00 (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£ ...

... ten mo¿e nie wiedzieæ, czym charakteryzowa³o siê kutnowskie lato
2016 r. Moim zdaniem Najwiêkszym Letnim Kutnowskim Hitem by³a
Odyseja Historyczna (chyba jednak ta impreza w Leszczynku osi¹gnê³a
swój szczyt, gdy¿ brakuje ju¿ miejsca i dla rekonstruktorów, i ... pojazdów).
Najwiêksza rejterada - ucieczka prezesa KSS Sp. z o.o. Roberta
Wilanowskiego, a tak¿e Joanny Trawiñskiej-Zab³ockiej - zastêpcy,
Ma³gorzaty Marek oraz przewodnicz¹cego Rady Piotra £aszewskiego.
Najwiêkszy ogieñ - na Festiwalu Ognia Fireproof. Najwiêksze zaskoczenie - odwo³anie prokuratora rejonowego w Kutnie S³awomira
Erwiñskiego. Najlepsze (i najtañsze) pó³kolonie w Bibliotece im. Stefana
¯eromskiego w Kutnie, Muzeum Regionalnym w Kutnie i w kociele
w Woniakowie. Najwiêksze wiêtowanie - w Krzy¿anowie 17 lipca 2016
r. jubileuszu 65-lecia Zespo³u piewaczego Rustowianki, 50-lecia
Zespo³u piewaczego M³ogoszyn i 40-lecia Zespo³u piewaczego
Kaszewianki. Najwiêksze buziaki nale¿¹ siê zespo³owi wokalnemu
Buziaki z MDK w Kutnie za I miejsce na Festiwalu Magia Italiana
w Rimini. Najlepsze muzykowanie - Letni Festiwal Muzyczny. Najlepsza
pogoda - g³ównie dla letników; rolnicy tradycyjnie psiocz¹ (susza!).
Najwiêkszy, budowlany sukces - wybudowanie budynku socjalnego na
ulicy Kochanowskiego przez Zarz¹d Nieruchomoci Miejskich w Kutnie.
Najmniejsze zainteresowanie towarzyszy³o Mistrzostwom Europy i Afryki
w baseballu. Najwiêkszy horror (kutnowska paskuda) - ¿ó³w jaszczurzy
w stawie parku Traugutta w Kutnie. Najwiêksi pechowcy - kierowcy aut,
którzy ju¿ piêciokrotnie rozbili nowy, znakowy pacho³ na ulicy Barlickiego.
Andrzej Stelmaszewski

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !

To ju¿ praktycznie koniec lata. Jeszcze na wakacje wyje¿d¿aj¹ osoby
samotne lub rodziny posiadaj¹ce ma³e dzieci. Dla pozosta³ych: szko³a,
praca czy nawet dzia³alnoæ w klubach seniora, gospodyñ wiejskich czy
innych klubowo-zbiorowych przejawów ¿ycia itp. Masz babo placek! Ju¿
po ¿niwach, o których teraz prawie nic nie s³ychaæ w mediach. Pozosta³
- tradycyjnie polski - zwyczaj do¿ynek. Rozpoczynane mszami wiêtymi,
póniej wystêpami estradowymi zespo³ów piewaczych, wspólnym
posi³kiem, a na koñcu zabawa do pónych godzin nocnych... Odby³y siê
one ju¿ w sztandarowej gminie Kutno, Bedlnie, D¹browicach, Kroniewicach, £aniêtach, Nowych Ostrowach, Oporowie i ¯ychlinie. Masz babo
placek!
Mimo upalnego lata media - jak zwykle - epatowa³y mro¿¹cymi krew
informacjami. Takimi jak: Reforma emerytur dla mieszkañców wsi nie
bêdzie korzystna, gdy¿ rz¹d odbiera rolnikom wczeniejsze emerytury.
Szef podkomisji sejmowej, która zajmuje siê reform¹ emerytur, pose³ PiS
Jan Mosiñski (60 lat) nie pozostawia z³udzeñ: mo¿liwoæ przechodzenia
rolników na wczeniejsze emerytury prawdopodobnie zostanie wygaszona
wraz z koñcem 2017 roku .... Masz babo placek!
A PiS przejmuje wszystko. Kutnowski KRUS obs³uguje 11 gmin, a teraz
szefuje tej terenowej placówce Robert Bary³a - radny wojewódzki, by³y
pracownik biura pos³a Tadeusza Woniaka (wicedyrektorem oddzia³u
regionalnego KRUS w £odzi zosta³ Andrzej Górczyñski). Znacznie wczeniej kierownictwo kutnowskiej ARiMR obj¹³ Konrad K³opotowski, równie¿
z PiS (by³y starosta, g³ówny przeciwnik aktualnego starosty Krzysztofa
Debicha). Masz babo placek!
Kolejny projekt ustawy PiS budzi kolejne emocje i opory. Proponowana
nowelizacja pozostawia zbyt du¿¹ w³adzê myliwym, zosta³a napisana
pod dyktando myliwskiego lobby. Jest wyrazem arogancji i pogardy
wobec interesów spo³ecznych - pisze w pimie do szefa PiS - Jaros³awa
Kaczyñskiego koalicja stowarzyszeñ: Niech ¿yj¹ i Stowarzyszenia EKOUNIA. Masz babo placek!
W czerwcu ceny za mleko by³y najni¿sze w £ódzkiem, podaj¹ z gorycz¹
media. Jak kwiatek do ko¿ucha traktuj¹ hodowcy krów zapowiedzi
Komisji Europejskiej o dodatkowej pomocy do 46 mln euro (plus 14 eurocentów za ka¿dy zredukowany litr mleka). Masz babo placek!
Trudno siê dziwiæ, ¿e rolnicy boj¹ siê inwestowaæ. Taki wniosek p³ynie
z badañ Kondycja polskiego rolnictwa przygotowanych przez firmê
Martin & Jacob, na zlecenie Banku BG¯ BWP Paribas. Masz babo placek!
Tym bardziej gdy - jak donosi Rzeczpospolita: niechc¹cy rz¹d zachêca
do importu ¿ywnoci, Uff! To by³o naprawdê gor¹ce lato dla rolników,
ale nie dla letników! Masz babo placek!

Z innych szpalt
Skutki prawa restrykcyjnego dla wiatraków

Farmy straci³y na wartoci ponad 1,4 mld z³. Po przyjêciu niekorzystnych
regulacji dla sektora energetyki wiatrowej wartoæ swoich farm wiatrowych zmniejszy³y PGE, Energa i Polenergia. Spó³ki te zawi¹za³y rezerwy
na maj¹tek wart odpowiednio 800 mln z³. 247 mln z³ oraz 55 mln z³.
Bêdzie to widoczne w niepublikowanych jeszcze wynikach pierwszego
pó³rocza. Nie mo¿na jednak zapominaæ o tym, ¿e ju¿ w I kwartale Energa
dokona³a przeszacowania aktywów wiatrowych na ponad 304 mln z³.
Tauron i Enea jeszcze nie oszacowa³y wartoci odpisów, jednak mo¿na
siê ich spodziewaæ tak¿e w przypadku tych koncernów. Pierwsza ze spó³ek ma farmy wiatrowe o mocy ok. 180 MW i niewiele projektów, za
Enea ma farmy wiatrowe o mocy ok. 70 MW. Dla porównania moc farm
wiatrowych PGE wynosi ponad 500 MW, moce wiatrowe Polenergii wynosz¹ ok. 370 MW, a grupa ma pokany portfel projektów na 670 MW.
PGE i Energa posiadaj¹ ponadto du¿e portfolio projektów, które kilka lat
temu kupi³y od duñskiego Donga i hiszpañskiej Iberdroli.
Rzeczpospolita z 21 lipca 2016 r., s. B3 Ekonomia i rynek
56% doros³ych Polaków deklaruje, ¿e nie zamierza wyjechaæ poza miejsce
sta³ego zamieszkania na co najmniej dwa dni w celach wypoczynkowych
lub turystycznych.
17,4% mieszkañ w Polsce nie ma ciep³ej, bie¿¹cej wody.
Sadownicy maj¹ ogromne zapasy jab³ek z poprzedniego sezonu. W magazynach le¿y o 46% wiêcej jab³ek, g³ównie glosterów i idaredów, ni¿ rok
temu.
Przegl¹d nr 31 (865) 1-7.08.2016 r.; s. 6

6

Felieton Bywalca

DYM
Wakacje siê skoñczy³y. Dzieci wracaj¹ do szko³y, starsza m³odzie¿
wraca na uczelnie. Doroli, o ile pracuj¹, wracaj¹ do pracy, a emeryci z nadw¹tlonym zdrowiem wracaj¹ do d³ugich kolejek w przychodniach. Nasza wiat³a klasa polityczna nie wraca nigdzie, bo
zawsze jest w tym samym miejscu. Panie i panowie politycy
toczyli ostre boje przed wakacjami, w czasie wakacji i toczyæ bêd¹
po wakacjach. Mielimy trybuna³, uchodców, media i konie arabskie. Teraz mamy warszawsk¹ aferê reprywatyzacyjn¹. Po niej bêd¹
nastêpne. Nie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e politykom zabraknie
pr¹du. Bêdzie iskrzyæ, bêd¹ zwarcia i bêdzie dym. Podczas wiatowych Dni M³odzie¿y papie¿ Franciszek trafnie i dobitnie mówi³
o sprzedawcach dymu, którzy mami¹ ludzi fa³szywymi obietnicami
oraz tworz¹ sztuczny wiat powszechnej szczêliwoci pozbawionej humanizmu, uczciwoci i wartoci chrzecijañskich. Klasa
polityczna s³owa papie¿a wys³ucha³a jednym uchem, wypuci³a
drugi uchem i wróci³a do swoich codziennych zajêæ. Niestety, praktyki polityków s¹ odleg³e o lata wietlne od przes³ania papie¿a.
Sprzedawców dymu mamy na pêczki i atakuj¹ ludzi zawziêcie
niczym nienasycone komary w ciep³y i wilgotny wieczór. Niestety
takich sprzedawców odnajdujemy równie¿ w samorz¹dach.
Wystarczy siêgn¹æ do praktyk samorz¹du powiatu kutnowskiego.
Sprzeda¿ dymu opanowali do perfekcji. Klasycznym i ksi¹¿kowym przyk³adem wciskania kitu by³a akceptacja rezygnacji przez
szpital z rocznego kontraktu w wysokoci mniej wiêcej 3,5 miliona
z³otych. Ta rezygnacja mia³a zgodnie z zapowiedzi¹ ambitnego
Zarz¹du Powiatu przyczyniæ siê do otwarcia przez firmê zewnêtrzn¹
sk¹din¹d bardzo potrzebnego oddzia³u kardiologii interwencyjnej.
Up³ynê³o wiele miesiêcy, szpital przy akceptacji w³aciciela, czyli
Zarz¹du Powiatu, dobrowolnie pozby³ siê kilku milionów z³otych,
a na wynajêtym, wyremontowanym i wyposa¿onym IV piêtrze
kutnowskiego szpitala w upalne ostatnie dni lipca wiatr hula³ po
korytarzach. Pacjentów brak, kasy z NFZ równie¿ brak. Natomiast
nie brak dobrego samopoczucia powiatowych sprzedawców dymu,
którzy wciskali kit radnym, opinii publicznej i pracownikom szpitala, kiedy twierdzili jaki to maj¹ znakomity pomys³. Dzisiaj
panowie K. Debich, Z. Trawczyñski, A. Gierula mogliby siê pofatygowaæ do szpitala na IV piêtro i zobaczyæ jaki jest efekt ich
decyzji. Mo¿e za³apaliby, ¿e rezygnacja z kontraktu by³a szkodliwa
dla szpitalnej spó³ki, a dzia³alnoæ oddzia³u kardiologii, na który
nie daje kasy NFZ, okaza³a siê drobn¹ fikcj¹. Niestety, twórczo
nieodpowiedzialna dzia³alnoæ sprzedawców dymu nie uznaje
¿adnych granic zdrowego rozs¹dku.
Krzysztof Wac³aw Dêbski

CZY PIS ZABRONI
LEKARZOM STRAJKOWAĆ?
Delegalizacji strajków w placówkach sprawuj¹cych bezporedni¹ opiekê
nad pacjentami domaga siê w interpelacji do ministra zdrowia pose³ PiS
Piotr Uruski. Jego zdaniem strajk powinien byæ zakazany w szpitalach,
w pogotowiu ratunkowym, oddzia³ach dy¿urnych, ratownictwa medycznego, intensywnej terapii, w centrach urazowych, ale te¿ na oddzia³ach
z leczeniem planowanym, bo opónienie zabiegu mo¿e zagra¿aæ pacjentom. Zachodzi koniecznoæ podjêcia jednoznacznego stanowiska ministra
zdrowia w przedmiocie prowadzenia akcji strajkowych  czytamy w interpelacji, która czeka na odpowied Konstantego Radziwi³³a.

KULĄ W PŁOT
Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych w Kutnie Odyseja
Historyczna 2016 doczeka³ siê ogólnopolskiej prasy . I to w Wyborczej. Co prawda to prawda, dziennikarz Pawe³ Smoleñski
zaj¹³ siê tylko jedn¹ ekspozycj¹, powiêcon¹ rzezi wo³yñskiej.
Nawet umieszczono jej fotografiê! Jednak jak siê okazuje trafiono
jak kul¹ w p³ot! Poniewa¿ odtworzono scenê na podstawie
fa³szywej fotki z 1923 r., w istocie obrazuj¹cej ofiary zbrodni,
której dopuci³a siê chora psychicznie matka. Wiêc nie dotyczy³a
ludobójstwa 1943 r. na Wo³yniu, ale
Niby nic, ale
Jan Widz

KOLEJOWA MODERNIZACJA Pytania
Kosztem 2,6 miliarda z³otych zostan¹ przebudowane tory na
odcinku 365 km trasy kolejowej E20, Sochaczew  Swarzêdz. We wrzeniu 2018 r. m.in. ma byæ przerwa w ruchu poci¹gów na odcinku Kutno 
Konin. Bêd¹ objazdy poci¹gów dalekobie¿nych i wyd³u¿enie czasu podró¿y. Bêdzie te¿ modernizacja stacji Kutno i Kutno-Azory; powstanie
lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym.

STOWARZYSZENIE “TRZEŹWOŚĆ”
W pi¹tek, 26 sierpnia 2016 r., Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Trzewoæ w Kutnie zorganizowa³o XXI Kutnowskie Spotkania Trzewociowe
- Kutno 2016. Rozpoczêto j¹ zawodami rekreacyjno-sportowymi. Przeprowadzono konkursy dla dzieci i doros³ych. Wszyscy otrzymali upominki.
Dla zebranych osób dostêpny by³ równie¿ grill. Na zakoñczenie bloku
rekreacyjno-sportowego prezes SKA Trzewoæ Urszula Wojciechowska
og³osi³a konkurs na najlepsze has³o promuj¹ce trzewoæ. Wygra³o
has³o: Pragniesz szczêcia i mi³oci, to pamiêtaj o trzewoci. Zorganizowane spotkanie by³o wietn¹ integracj¹ spo³ecznoci abstynenckiej ze
spo³ecznoci¹ lokaln¹. Natomiast w sobotê, 27 sierpnia, w OSP Leszczynek
podsumowano XXI Kutnowskie Spotkania Trzewociowe, na które
zaproszono goci z zaprzyjanionych klubów i stowarzyszeñ. Zakoñczy³a
je zabawa taneczna koncertem zespo³u HAS. W imprezie ogólnie udzia³
wziê³o kilkaset osób.
/G.B./

Czasami cisn¹ siê do g³owy pytania,
na które nie ma sensownej odpowiedzi.
Na przyk³ad, co z gospodark¹ siê stanie,
gdyby nas opucili ukraiñscy s¹siedzi.
A gdyby, szanuj¹c referendum jak maj¹ to w zwyczaju,
Anglicy z Unii konsekwentnie siê wypisali
i do swojego rodzinnego kraju,
wszystkich obcokrajowców odes³ali.
Co by siê wtedy z Polakami sta³o.
Jak by siê nasi rodacy zachowali.
Czy patriotycznie szybko i mia³o
masowo do kraju by powracali?
Czy na tolerancjê religijn¹
kiedykolwiek nas bêdzie staæ
i wykonuj¹c zobowi¹zania unijne
przestaniemy siê garstki uchodców baæ?
Tego typu pytania mo¿na mno¿yæ.
Cisn¹ siê natrêtnie ich zastêpy liczne.
Tyle, ¿e nie trzeba siê nimi trwo¿yæ.
To s¹ pytania czysto retoryczne.
Kazimierz Ci¹¿ela

SPACERKIEM PO KUTNIE Ku przestrodze
Muzeum na kó³kach
W dniach 23-25 sierpnia Kutno
odwiedzi³o ¿ydowskie Muzeum
na kó³kach Zaprezentowa³o siê
ono na placu marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego m. in. wystaw¹
Pocz¹tek koñca. Tragedia kutnowskich ¯ydów. By³ koncert multimedialny muzyki ¿ydowskiej
w wykonaniu Marka Ravskiego
i Rafa³a Grz¹ski . Tak¿e wystawa
Z nara¿eniem ¿ycia. Kutnowski
Dom Kultury (hall), ul. ¯ó³kiewskiego 4.
Z kolei w Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca wywietlano film Kutno
Agnieszki Arnold.

Nowa hala

Now¹ halê o powierzchni 2,7 hek-

tara, na dzia³ce oko³o 8 hektara,
odda³a firma Kellogs, producent
m.in. chipsów Pringles.

Mleczarska awaria

Awaria kanalizacji przy mleczarni
Zorina w Kutnie by³a przyczyn¹
smrodu i przenikania cieków do
kanalizacji deszczowej. Takie s¹
wyniki kontroli Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony rodowiska
w Skierniewicach.

Kolejni repatrianci

Jeszcze w tym roku do Kutna trafi
4-osobowa rodzina z Kazachstanu.
Do naszego miasta przyjad¹: Nadie¿da Martynenko z 10-letnim
synem Danielem, rocznym synkiem
Marselem i matk¹ Adelin¹, dotychczas mieszkanki A³maty.

Dzwonek, kto puka,
Chce nabraæ staruszkê na wnuka.
Fortel nie uda³ siê,
oszuci wnet uciekli,
chocia¿ w krêtactwie byli biegli.
Takie zrz¹dzenie losu
Czasem dochodzi do g³osu
I zdemaskuje oszusta.
Ma on ró¿ne sposoby,
Aby omotaæ staruszkom g³owy.
Skracajmy procederu tego metê,
Bo okradaj¹ k³amstwem niepojêtym,
Wiedz¹c, ¿e w szczegó³ach diabe³ tkwi
Starajmy siê wiêc nie otwieraæ pochopnie drzwi,
Nawet i tym rzekomo w wa¿nej sprawie,
Tak we nie jak i na jawie.
Danuta Kustosik
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¯YCIE DO¯YNKOWE

SZTANDAROWE DOŻYNKI
Tegoroczne do¿ynki w Gminie Kutno odby³y siê 21 sierpnia na terenie Orodka
Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. By³o... deszczowo. Uroczystoci obrzêdowe
rozpocz¹³ korowód do¿ynkowy Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz przedstawicieli
dwunastu wsi z par¹ starostów: Dominik¹ Kuciapsk¹ z Leszczynka i Paw³em
Ignaczakiem ze Strzegocina. Wnieli oni du¿y, pachn¹cy bochen chleba przekazuj¹c go wójtowi Gminy Jerzemu Bryle. Punktualnie o godzinie 14.00 rozpoczê³a
siê uroczysta polowa msza wiêta w intencji rolników i ich rodzin, której przewodniczy³ ksi¹dz Józef Pietrusik, proboszcz parafii wiêtego Micha³a Archanio³a w Woniakowie. W trakcie mszy powiêcono sztandary: Gminy Kutno oraz
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Strzegocinie. Przyby³ych goci i mieszkañców
Gminy powita³ wójt Jerzy Bry³a. W swym wyst¹pieniu m.in. powiedzia³: W naszej
Gminie o chlebie mówi siê z szacunkiem i czci¹, ¿e to dar niebios i owoc ziemi; to
tak¿e owoc pracy r¹k ludzkich i symbol dostatku. Pragnê tym wspania³ym darem
podzieliæ siê ze wszystkimi mieszkañcami naszej gminy i z naszymi goæmi, tak
jak nakazywa³a ju¿ staropolska tradycja. Chcia³bym, aby ten podzia³ by³ nade
wszystko sprawiedliwy, aby nigdy nikomu tego chleba nie zabrak³o. Tak, jak dzi
dzielimy siê tym bochnem do¿ynkowym, tak i przez ca³y rok pamiêtajmy, by dzieliæ
siê z tymi, którzy tego potrzebuj¹. Niech wspólnota chleba sprawi, abymy
zawsze solidarnie potrafili sobie pomagaæ. Niech przypomina nam, jak wiele
zawdziêczamy tej ziemi i jak bardzo ona nas potrzebuje. Wójt Jerzy Bry³a wspomnia³ tak¿e o sztandarze Gminy, który uda³o siê zaprojektowaæ i wykonaæ w ci¹gu
ostatnich miesiêcy. Przedstawi³ te¿ zebranym jego projektantkê Kingê £uczak.
W akcie przekazania sztandaru udzia³ wziêli: Jerzy Bry³a - wójt Gminy, Dariusz
Mroczek przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz pierwszy jego poczet sztandarowy,
który tworzyli: Pawe³ Augustynowicz, Rafa³ Olszewski i Antoni Jówiak. Sztandar
wrêczono jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Strzegocinie, a odebrali go:
Miros³aw Karczewski, Micha³ Kacprzak, £ukasz Karczewski i Jerzy Sarnicki.
Uroczystoci do¿ynkowe sta³y siê te¿ okazj¹ do wyró¿nieñ pracowników Gminy.
Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi odznaczony zosta³ Leszek Józef Witczak za Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi Pawe³ Stanis³aw Augustynowicz, Dariusz Mroczek i Wojciech
Podlasin. Medalami Z³otymi za D³ugoletni¹ S³u¿bê wyró¿nione zosta³y: Zofia
Andrzejczyk, Dorota Dom¿a³, Maria Barbara Dom¿al, Bo¿ena Teresa Duliñska,
Katarzyna Krystyna Grabarczyk, El¿bieta Leokadia Koralewska-Kowalczyk, Maria
Bo¿ena £uczak, El¿bieta Lucyna Szwarc, Tamara El¿bieta W³odarczyk, Iwona
Dorota Woniak. Dokonano tak¿e wyró¿nieñ stra¿aków. Z³otym Znakiem Zwi¹zku
odznaczony zosta³ Stanis³aw W³odarczyk. Z³oty Medal Zas³ugi dla Po¿arnictwa
otrzymali: Jan Banasiak, Stanis³aw Graczyk, Ryszard Jañczak i Andrzej Pietrzak.
Srebrny medal otrzymali: Pawe³ Ignaczak, Micha³ Kacprzak, £ukasz Karczewski,
Waldemar W³odarczyk i Pawe³ Workowski. Br¹zowy medal otrzymali: Miros³aw
Kubczak, Kacper Kubczak i Edyta Kubiak. By³y ¿yczenia, gratulacje i okolicznociowe upominki. Goæmi do¿ynek byli m.in.: pos³owie RP Tadeusz Woniak
i Tomasz Rzymkowski, radny Sejmiku Wojewdzkiego Robert Bary³a, wiceprezes
Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi Bohdan Cezary Dzier¿ek, wicestarosta kutnowski Zdzis³aw Trawczyñski,
prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski, burmistrz Kroniewic Barbara Herman, przewodnicz¹cy Zarz¹du Zwi¹zku Gmin Regiou Kutnowskiego Jakub witkiewicz,
dyrektor generalny £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi Miros³aw Suski,
który dokona³ dekoracji odznaczeniami pañstwowymi wyró¿nionych pracowników
gminy Kutno. W bloku artystycznym wyst¹pili: zespó³ wokalno-instrumentalny Leszczynianki, kapela Witaszewiacy, znany polski wokalista Andrzej Rybiñski,
m³odzie¿owa orkiestra dêta Orodka Kultury w Leszczynku, kapela Okowita,
Zespó³ Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej.
/A.B./
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¯YCIOWE ROZMAITOCI
W Dobrodziejówce

DWA MAŁE JUBILEUSZE
W gocinnych progach domostwa emerytowanego ksiêdza pra³ata Jana
Dobrodzieja, w podkutnowskim Krzesinówku, odby³y siê skromne
uroczystoci: 25 spotkanie w Spo³ecznym Klubie Wiedzy Uniwersalnej
i rozpoczêcie tym samym dzia³alnoci w trzecim roku Jego funkcjonowania.
KWU wzoruje siê na s³ynnych XVIII-wiecznych Obiadach Czwartkowych,
które organizowa³ wielki mecenas kultury i sztuki król Stanis³aw August
Poniatowski.

W Dobrodziejówce spotkania, z udzia³em mi³oników Ziemi Kutnowskiej,
odbywaj¹ siê raz, dwa razy w miesi¹cu i gromadz¹ osoby, dla których
Nasza Ma³a Ojczyzna jest drugim domem. S¹ ciekawe prelekcje osób ró¿nych profesji, opcji politycznych, stowarzyszeñ i zwi¹zków oraz pasjonatów historii. Podczas jubileuszowego spotkania, które ju¿ tradycyjnie
up³ynê³o w niemal rodzinnej atmosferze, Barbara Dwinacka opowiada³a
o swoim pobycie w tragicznym dla Polski Katyniu, Grzegorz Dêbski
relacjonowa³ wizytê w Charkowie, a Halina i Ryszard Olesiñscy ze swad¹
i komunikatywnoci¹ mówili o przyjemnoci reprezentowania miasta
Kutna w Krakowie podczas niedawno zakoñczonych wiatowych Dni
M³odzie¿y. Wród nowych cz³onków KWU byli uznani dzia³acze spo³eczni
i wolontariusze Dorota Grzeszkowiak i Józef Pisarski.
/J.P./

MARKET GARDEN
W czwartek, 25 sierpnia 2016 r., z inicjatywy Muzeum Regionalnego
w Kutnie oraz Stowarzyszenia Historycznego Pu³k 37 odby³o siê spotkanie z dr. Piotrem Witkowskim.

FESTIWAL MUZYCZNY

By³o ono w ca³oci powiêcone 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej,
bêd¹cej jednostk¹ Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, sformowanej
w Wielkiej Brytanii w czasie dzia³añ II wojny wiatowej. Ta jednostka
bojowa mia³a wzi¹æ udzia³ w walkach o Polskê, ostatecznie zosta³a u¿yta
przez aliantów w operacji wojskowej Market Garden. Jak zaznaczy³
dr Witkowski ta operacja by³a jednym z najwiêkszych dzia³añ alianckich
podczas II wojny wiatowej. Jej celem by³o zabezpieczenie mostów na
rzekach - Mozela, Waal i na Renie w Holandii, aby omin¹æ silnie ufortyfikowan¹ niemieck¹ obronn¹ Liniê Zygfryda i zapewniæ szybki marsz na
Berlin. Market by³a najwiêksz¹ operacj¹ powietrzno-desantow¹ w historii
wojskowoci. Garden  to kampania l¹dowa 30 korpusu, której zadaniem by³o zabezpieczyæ mosty przechwycone przez spadochroniarzy.

Tegoroczny VII Letni Festiwal Muzyczny Kutno 2016 przeszed³ do
historii wydarzeñ kulturalnych w naszym miecie. Rozpocz¹³ je koncert
z okazji wiatowych Dni M³odzie¿y, by³ te¿ koncert z okazji 1050 rocznicy
Chrztu Polski, zaprezentowali siê uczestnicy VIII Miêdzynarodowych
Mistrzowskich Warsztatów Wokalnych. Pierwszy koncert poprowadzi³a
Ewa Murzynowska absolwentka II LO im. Jana Kasprowicza, mieszkanka
Kutna. Postawienie przys³owiowej kropki nad i przypad³o Annie JeremusLewandowskiej, dyrektorowi Festiwalu. W ciep³y, niedzielny wieczór
28 sierpnia odby³ siê ostatni z zaplanowanych koncertów. By³ on  podziêkowaniem dla wszystkich, którzy kochaj¹ muzykê klasyczn¹ i byli na
poprzednich koncertach  powiedzia³a prof. Anna Jeremus-Lewandowska.
Ze sceny pop³ynê³a muzyka pogodna, letnia i radosna. Brawami nagrodzono solistów: Ma³gorzatê Grelê sopran i Adama Zdunikowskiego tenor
oraz Orkiestrê Salonow¹ Alla Vienna.
/A.B./

Dodatkow¹ ciekawostk¹ spotkania by³a okolicznociowa wystawa sprzêtu wojskowego. Piotr Witkowski jest absolwentem Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Czêstochowie i autorem kilku ksi¹¿ek, m.in. Polskie
jednostki powietrzno-desantowe na Zachodzie, Walcz¹cy Orze³. Barwa i
broñ 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej 1941-1945. Autor nie
kryje siê z tym, ¿e dociekania badawcze dotycz¹ce wojsk specjalnych
i historia polskich wojsk powietrzno-desantowych stanowi¹ jego hobby
¿yciowe.
/A.B./
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ZALECENIA DOTYCZĄCE
TORNISTRÓW SZKOLNYCH
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê rozpoczêciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupu wyposa¿enia i przyborów szkolnych,
a w tym tornistrów, Pañstwowa Inspekcja Sanitarna przedstawia zalecenia
dotycz¹ce w³aciwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a tak¿e wskazania jak prawid³owo zapakowaæ i kontrolowaæ jego w³aciwe u¿ytkowanie:
- waga tornistra nie powinna przekraczaæ 10 do 15% masy cia³a ucznia,
- tornister powinien posiadaæ ergonomiczn¹, odpowiednio usztywnion¹
ciankê przylegaj¹c¹ do pleców,
- jego ciê¿ar powinien byæ roz³o¿ony symetrycznie,
- ciê¿sze rzeczy powinny byæ umieszczone na dnie, a l¿ejsze wy¿ej,
- tornister powinien mieæ równe, szerokie szelki,
- d³ugoæ szelek powinna umo¿liwiæ swobodne wk³adanie i zdejmowanie
jednoczenie zapewniaj¹c jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
- zalecane jest dodatkowe zapiêcie spinaj¹ce szelki z przodu klatki
piersiowej,
- tornister nale¿y nosiæ na obu ramionach,
- konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartoci tornistra, aby
zapobiec zabieraniu przez uczniów zbêdnych rzeczy,
- wskazane jest podjêcie przez rodziców wspó³pracy ze szko³¹ w celu
zorganizowania na terenie szko³y miejsc, w których uczniowie bêd¹
mogli pozostawiæ czêæ przyborów lub podrêczników szkolnych.
Nadmierna waga tornistra mo¿e powodowaæ nasilenie bólów pleców, ma
wp³yw na zmniejszenie pojemnoci p³uc, mo¿e sprzyjaæ kszta³towaniu
nieprawid³owej statyki cia³a i w efekcie skrzywieniom krêgos³upa. Na
przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów maj¹ wp³yw przede
wszystkim czynniki takie jak:
- obci¹¿enie podrêcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie by³y
ujête w programie nauczania w danym dniu,
- noszenie dodatkowych s³owników i ksi¹¿ek,
- noszenie przedmiotów nie zwi¹zanych bezporednio z programem
nauczania, takich jak: pamiêtniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
- rodzaj materia³u z jakiego zosta³ wykonany tornister lub plecak (waga
pustego tornistra waha siê od 0,5 kg do 2 kg),
- niewystarczaj¹cy nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartoci¹ tornistrów,
- rzadko wystêpuj¹ca mo¿liwoæ pozostawienia czêci podrêczników
i przyborów w szko³ach.
Aby zapobiec dysfunkcjom uk³adu ruchu, oprócz prawid³owo dobranego,
spakowanego i u¿ytkowanego tornistra, nale¿y uczniom zapewniæ odpowiedni¹ iloæ aktywnoci fizycznej, a tak¿e w³aciwe stanowisko pracy,
zarówno w szkole jak i w domu oraz wyrobiæ w³aciwe nawyki ruchowe
(zachowanie symetrii cia³a przy wykonywaniu czynnoci ruchowych i statycznych, tj. ogl¹danie telewizji lub odrabianie lekcji).
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¯YCIE HISTORYCZNE
W ROCZNICĘ WRZEŚNIA 1939 r.
(...) Ju¿ wczesnym rankiem wraz z rodzinami s¹siadów schronilimy siê
w piwnicy. W pewnej chwili og³uszy³ wszystkich huk i wylecia³y z zawiasów piwniczne drzwi, a ja dzikiej panice, w dymie i kurzu - nic wszak¿e
nie by³o widaæ - wypad³em na klatkê schodow¹. (...) W nocy nad Kutnem
gorza³a ³una. Bomby zapali³y te¿ zbiorniki rektyfikacji spirytusu na przedmieciu. Wczeniej kto przytomny kaza³ jego zapasy spuciæ do rynsztoków
pobliskich ulic (ta czêæ miasta nie by³a skanalizowana). Ludzie - jak
twierdzi³ przybywaj¹cy stamt¹d - czerpali kub³ami spirytus z rynsztoków,
wielu pi³o go bez umiaru, a wszystko migota³o w p³omieniach fabryki.
(...)Pozostawalimy w domu do rana 6 wrzenia, kiedy wed³ug planów
i rozkazów nas, jako rodzinê oficersk¹, razem z jakimi tajnymi archiwami
pu³ku (37 pp - W.K.) ewakuowano pó³ciê¿arówk¹ typu fiat*.
* M. Skwarnicki, Wrzeniowe dni... - por. odsy³acz 16
(...) Najbardziej przygnêbiaj¹cy by³ jednak widok du¿ej liczby rannych
z rozbitego 1 wrzenia ok. godz. 12.00 pod Kutnem transportu kolejowego.
Dokona³o tego lotnictwo przeciwnika, które nie respektowa³o miêdzynarodowych znaków Czerwonego Krzy¿a. Takie p³achty rozpostarto na
dachach wagonów, co nie uchroni³o poci¹gu przed bombardowaniem.
Zginê³o kilkanacie osób , w wiêkszoci by³y to kobiety i dzieci*. Potem
ju¿ nikt nie liczy³ nalotów. I tak - przyk³adowo - 2 wrzenia jeden z transportów ewakuacyjnych z Pomorza (...) sta³ najpierw przed stacj¹ w Kutnie
- W.K.), nastêpnie wiele godzin na terenie wêz³a kolejowego. Prze¿ylimy trzy naloty. By³y ofiary. Widzia³em nasze dzia³a przeciwlotnicze. Sta³y
na p³askim terenie kilkaset metrów od torów. Strzela³y.*
* Informacja pisemna mgra Zbigniewa Mordawskiego, mieszkañca
Nowego S¹cza, z 30 XI 1939 r. Jej autor by³ synem kpt. Mariana Mordawskiego, oficera 65 pp (Grudzi¹dz) i ostatnio dowódcy IV Kartuskiego
Batalionu Obrony Narodowej, dzielnego obroñcy Kêpy Oksywskiej we
wrzeniu 1939 r. Rodziny oficerów, stacjonuj¹cych na Pomorzu, ewakuowano. St¹d obecnoæ ma³oletniego Zbigniewa w Kutnie.
Kutno poprzez wieki. Tom II pod red. Jana Szymczaka. Kutno - £ód 2011,
s. 21 i 25

SZKOŁA MUZYCZNA W KUTNIE
Ziemia Kutnowska posiada bogate tradycje muzyczne. W Mnichu, w powiecie kutnowskim, urodzi³ siê znany kompozytor Ludwik Teodor P³osajkiewicz (1959-1926), absolwent Instytutu Muzycznego w Warszawie
w klasie kompozycji Zygmunta Noskowskiego. Prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoæ pedagogiczn¹ w Warszawie, w swoim dorobku kompozytorskim
pozostawi³ liczne dzie³a instrumentalne, kameralne i wokalne. Z regionem
kutnowskim zwi¹zany by³ w ostatnim okresie ¿ycia kompozytor i ceniony
pedagog Gustaw Roguski (1839-1921), wieloletni pedagog Instytutu
Muzycznego w Warszawie. Aktywn¹ dzia³alnoæ kulturaln¹ przejawia³o
Towarzystwo Teatralno-Muzyczne w Kutnie w latach 1904-1914. Organizowa³o koncerty z udzia³em znanych polskich artystów, tworzy³o zespo³y
chóralne i instrumentalne. Skupia³o miejscowych muzyków oraz mi³oników muzyki, wystêpowa³o z licznymi inicjatywami kulturalnymi.
Dalszy rozwój kultury muzycznej nast¹pi³ w Kutnie w okresie miêdzywojennym. Organizowano chóry, zespo³y instrumentalne oraz uprawiano
ró¿ne formy edukacji muzycznej. Odby³o siê wówczas wiele wspania³ych
koncertów, przedstawieñ operowych i operetkowych z udzia³em znakomitych polskich artystów, m.in. z Opery Warszawskiej, Opery Poznañskiej
i Opery Lwowskiej. W koncertach uczestniczyli równie¿ pedagodzy Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. Wystawiano utwory sceniczne
w wykonaniu gocinnie wystêpuj¹cych zespo³ów teatralnych. Podczas
organizowanych koncertów prezentowano wartociowy i ró¿norodny
repertuar muzyczny. W okresie miêdzywojennym wyst¹pili w Kutnie, m.in.:
Stanis³aw Gruszczyñski, Olga Orleñska, Karol Hanusz, Karol Szuster,
Ludwik Urstein, Maria Mokrzycka, Adam Dobosz, Ignacy Dygas, Maria
Orlida, W³adys³aw Burkath, Stanis³aw Barcewicz, Jerzy Lefcid, Margerita
Trombini-Kazuro, Kazimiera Horbowska, Wiktoria Kawccka, Mieczys³aw
Mierzejewski, Bronis³aw Romaniszyn, Tadeusz Mayzner, Julia Mechówna,
Feliks Szymanowski, Ada Sari i Loda Halama.
Wa¿ny wp³yw na wzrost spo³ecznego zainteresowania kultur¹ muzyczn¹
mia³a dzia³alnoæ miejscowego Kocio³a rzymskokatolickiego. Du¿¹
uwag¹ otaczano chóry, wykazywano troskê o stan instrumentów w miejscowych wi¹tyniach, organizowano koncerty wype³nione muzyk¹ sakraln¹.
Pracê tê realizowali dobrze wykszta³ceni muzycy, odpowiednio przygotowani do pe³nienia swej funkcji.
W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego o¿ywion¹ dzia³alnoæ koncertow¹ prowadzi³a orkiestra 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. Ks. Józefa
Poniatowskiego, stacjonuj¹cego w Kutnie. Orkiestra wystêpowa³a wielokrotnie w sali Teatru Miejskiego i Kina Polonia oraz podczas koncertów
plenerowych, uroczystoci pañstwowych i defilad. Wywar³a znaczny
wp³yw na kszta³t kultury muzycznej w miecie. By³a zespo³em dobrze
zorganizowanym, posiada³a liczny sk³ad wykonawczy. Do pracy z zespo³em
anga¿owano dobrych kapelmistrzów, którzy nic ograniczali siê wy³¹cznie
do popularnego repertuaru wojskowego, ale równie¿ przygotowywali liczne
pozycje repertuaru klasycznego.
W latach 1937-1938 istnia³a Szko³a Muzyczna im. Stanis³awa Moniuszki
w Kutnie, by³a pierwsz¹ instytucj¹ edukacji muzycznej w historii miasta.
Siedziba placówki znajdowa³a siê w gmachu Pañstwowego Gimnazjum
im. Henryka D¹browskiego, przy ulicy T. Kociuszki 21. Szko³a posiada³a
koncesjê Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego.
Kadrê pedagogiczn¹ szko³y muzycznej stanowili nauczyciele z Warszawy.
Klasê fortepianu prowadzi³ K. Zawisza, absolwent Konserwatorium
Muzycznego w Krakowie. Klasê skrzypiec prowadzi³ S. Kotlar, któremu
dodatkowo powierzono nauczanie przedmiotów teoretycznych. Rytmiki
i plastyki naucza³a Stella Izdebska.
Dalszy rozwój kultury muzycznej w Kutnie nast¹pi³ wraz z utworzeniem
Szko³y Umuzykalniaj¹cej LIM, a nastêpnie Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I i II st. Szko³a objê³a profesjonaln¹ edukacj¹ muzyczn¹ liczn¹ grupê dzieci
i m³odzie¿y. Rozwinê³a znakomit¹ dzia³alnoæ artystyczn¹, która umo¿liwi³a mieszkañcom regionu poznawanie wartociowej sztuki. (...)
Jaros³aw Domaga³a, Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II stopnia im.
Karola Kurpiñskiego w Kutnie 1946-2016, Kutnowskie Stowarzyszenie
Promocji Muzyki, Kutno 2016

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

MIĘDZY PAMIĘCIĄ A ZAPOMNIENIEM
(ciag dalszy z nr 15/436)
Jedn¹ z bardziej zas³u¿onych osób dla szko³y i lokalnej spo³ecznoci by³a
Barbara Roszewska. Przez wiele lat pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej
Komitetu Rodzicielskiego. By³a to niezwykle m¹dra kobieta, przyjazna
ludziom, wielka spo³eczniczka, radna Gminy, wieloletnia radna Wojewódzkiej
Rady Narodowej w P³ocku, przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
By³a dusz¹ wsi. W pewnym momencie zrodzi³ siê w umyle Basi i moim
pewien pomys³ - budujemy Wiejski Dom Kultury. Ja, jako dyrektor placówki, wyrazi³em zgodê na przeznaczenie czêci terenu szko³y pod tê
inwestycjê. Basia w³¹czy³a do prac wszystkich mieszkañców wsi. By³o
trudno, ale z ogromn¹ pomoc¹ pospieszy³ nam by³y wicewojewoda p³ocki,
pan Gorczyca. Trudno dzi opisaæ jak spontanicznie przyst¹piono do
budowy. Zaanga¿owanie i wk³ad spo³eczny mieszkañców doceni³y ówczesne media, w tym telewizja przygotowuj¹c pogram powiêcony naszej
inwestycji. Budynek mia³ s³u¿yæ wsi i szkole. I s³u¿y do dzi. Spo³ecznoæ wsi dla potomnych pozostawi³a kolejny pomnik. W powstanie tego
pomnika zaanga¿owani byli tak¿e: Tadeusz Boñczak, Zygmunt Stefaniak,
Adam Kaczorowski, Andrzej Kubiak, W³adys³aw Jakubowski oraz
nie¿yj¹cy ju¿ niestety: Stanis³aw Bagnowski, Stanis³aw Roszewski, Jan
wi¹tkowski, Tadeusz wi¹tkowski, Mieczys³aw Kubiak, Józef Mizio³ek.
Budowniczym tego obiektu i wielu innych na wsi by³ p. Sylwester
Jówiak, m¹¿ emerytowanej nauczycielki Ireny Jówiak.
W latach, kiedy zrodzi³a siê Solidarnoæ proboszczem parafii £êki
Kocielne by³ ks. Mieczys³aw Nowak. Przy kociele wybudowana zosta³a
sala katechetyczna dla dzieci (a wiêc i dla uczniów naszej szko³y). Ks.
Mieczys³aw Nowak odwiedzi³ mnie pewnego dnia. I choæ rozmowa by³a
poufna, a obaj darzylimy siê zaufaniem, by³a to dla mnie w owym czasie
sytuacja bardzo niezrêczna i mog³a nieæ ze sob¹ nieprzyjemne skutki 
czasy by³y specyficzne. Ks. Mieczys³aw poprosi³ mnie o u¿yczenie kilku
starych, nieu¿ywanych ju¿ w szkole ³awek do doposa¿enia salki katechetycznej. Podj¹³em decyzjê nie zwa¿aj¹c na potencjalne jej konsekwencje.
£awki pónym wieczorem do £êk Kocielnych wozem konnym przewióz³
jeden z rodziców - ¿yj¹cy do dzi Adam Kaczorowski.
Tutaj, w Szewcach Nadolnych, wspólnie z ¿on¹ Bogd¹ prze¿ylimy 25 lat.
Tu by³ nasz dom, ciep³y i zgodny. Otwarty, rodzinny dom, który czêsto
goci³ mieszkañców wspólnoty szkolnej. W tym miejscu wychowa³y siê
i dorasta³y nasze dzieci: córka Ma³gosia, obecnie nauczyciel w Szewcach
Nadolnych, matka dwóch synów - Adriana i Jakuba (oni równie¿ byli
uczniami tej szko³y). Obaj wnukowie obecnie studiuj¹ - Adrian na
wydziale lekarskim w Katowicach, a Jakub na wydziale lekarsko-stomatologicznym w £odzi. Syn Witold (zootechnik) wraz z ¿on¹ i trzema
synami mieszka wspólnie z nami w Kutnie.
Praca jak¹ w³o¿ylimy na rzecz szko³y i spo³ecznoci zosta³a te¿ doceniona
przez organa pañstwowe. Wyrazem tego s¹ przyznane odznaczenia i nagrody: Z³ote Krzy¿e Zas³ugi, dyplomy Ministra Owiaty, nagrody Ministra
i wiele innych wyró¿nieñ. Ale nie to jest najwa¿niejsze. Jestemy dumni,
¿e bylimy dobrymi rodzicami, przyjació³mi dzieci i ludmi, którzy starali
siê w³o¿yæ w ¿ycie lokalnej spo³ecznoci jak najwiêcej zapa³u i zaanga¿owania. Zostawilimy po sobie lad w ¿yciu wsi i przesz³oci kilku
pokoleñ. I ten lad - Szko³ê w Szewcach Nadolnych - i tê kartê wspomnieñ
dedykujemy nastêpnym, przysz³ym pokoleniom. Karta moich wspomnieñ
nosi tytu³: Miêdzy pamiêci¹ a zapomnieniem - z dziejów Szko³y Podstawowej w Szewcach Nadolnych.
Przy powrotach do wspomnieñ zawsze nasuwa siê pytanie:
Czy nas jeszcze pamiêtasz?
Klimat i historiê Szko³y w Szewcach Nadolnych tworzy³y rzesze osób 
nauczyciele, rodzice, uczniowie. Mury tej szko³y opuci³y setki absolwentów bêd¹cych dzi rolnikami, lekarzami, in¿ynierami, nauczycielami
i wykonuj¹cych dziesi¹tki innych zawodów (jedna z dziewcz¹t, któr¹ uczylimy, zosta³a siostr¹ zakonn¹ i pracuje w Warszawie). Nie sposób
wymieniæ wszystkich wielce zas³u¿onych uczniów. Ale pozwolê sobie
wspomnieæ uczennicê pierwszych lat powojennych. Jest ni¹ Danuta Chlebna
- wspania³y cz³owiek i lekarz. Z czasów wspó³czesnych pragnê przypomnieæ sylwetkê ucznia tej szko³y Krzysztofa Ko³acha - cz³owieka
wykszta³conego o wielkiej kulturze osobistej, spo³ecznika, samorz¹dowca,
by³ego wojewodê p³ockiego, a obecnie, od wielu kadencji, wójta Gminy
Bedlno. To On zmieni³ Gminê Bedlno. To za Jego kadencji powstawa³y
i rozrasta³y siê szko³y w Bedlnie, ¯eronicach, Szewcach Nadolnych,
modernizowa³y siê drogi i budynki gminne. Wójt to mecenas kultury, opiekun nauczycieli i szkó³. Takich ludzi kszta³ci³a Szko³a Podstawowa
w Szewcach Nadolnych.
Inny niezapomniany
Niestraszne mu by³y burze, deszcze, wiatry i mrozy. To on, Stefan Guzikowski (wony szko³y), codziennie o godz. 3.00-4.00 rano zmierza³
z Konstantynowa, by napaliæ w piecach kaflowych i ogrzaæ pomieszczania
klas. To on przez d³ugie lata dwiga³ tony wêgla do klas na piêtrze.
p. Stefan Guzikowski by³ cz³owiekiem skromnym, wyrozumia³ym, zawsze
serdecznym. By³ niezwykle lubiany przez nasze grono pedagogiczne.
Odchodz¹c na emeryturê otrzyma³ skromny upominek - radziecki zegarek
na rêkê (takie by³y czasy).
W tê piêkn¹ rocznicê 80-lecia szko³y pochylamy siê dzi nad tymi, którzy
ju¿ odeszli - budowniczymi szko³y, kierownikami, nauczycielami,
pracownikami obs³ugi, mieszkañcami, rodzicami uczniami. To dziêki nim
Szko³a w Szewcach ugruntowa³a w nas poczucie wiêzi, mi³oci i godnoci cz³owieka. I to Oni powinni dzi otrzymaæ symboliczny zbiorowy
Medal 80-lecia Szko³y. My, ¿yj¹cy, winnimy z³o¿yæ im wyrazy wdziêcznoci za w³o¿ony trud i pracê. Za na rêce obecnego dyrektora szko³y,
Joanny Jankowskiej, sk³adamy ¿yczenia wszystkim nauczycielom,
pracownikom i uczniom, by odnajdywali w swej pracy radoæ i pos³annictwo.
Pisz¹c tê krótk¹ kartê pamiêci chcia³em, powtarzaj¹c za poet¹, ocaliæ ich
lady od zapomnienia; lady tych, którzy na zawsze pozostan¹ zwi¹zani
ze Szko³¹ w Szewcach Nadolnych. Przygotowalimy ten tekst w oparciu
o wspomnienia w³asne i informacje przekazane przez nauczycieli i dyrektorów szko³y z lat 1968-19992.
Bogda i Wojciech W³odarczykowie, Kutno-£¹koszyn (czerwiec 2016)
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ARON EIZYK
Tradycje upraw ró¿ w rejonie Kutna siêgaj¹ pocz¹tków XX wieku.
W 1912 roku bracia Eizykowie, Karol i Aron za³o¿yli w Adamowicach
gospodarstwo ogrodnicze specjalizuj¹ce siê w produkcji ró¿. Karol skoñczy³
szko³ê rolnicz¹ w Hanowerze, Aron (urodzony w 1895 roku) szko³ê
kupieck¹. Pochodzili z Golubia Dobrzynia, miejsce na swoje gospodarstwo
wybrali wiadomie w centrum Polski, z dobrymi szlakami komunikacyjnymi. Karol w firmie zajmowa³ siê kontraktami i nawi¹zywaniem kontaktów, dzi powiedzielibymy marketingiem, Aron produkcj¹ i upraw¹.
Nie by³o to do koñca zgodne z ich wykszta³ceniem, tak jakby zamienili
siê rolami, ale przygl¹daj¹c siê ca³emu ¿yciu pana Arona, wiemy, ¿e w³anie
do ziemi, natury mia³ najwiêksze zami³owanie. By³ oddany ziemi - mówi
jego bratanek Icchak. Aron Eizyk w rozmowie z Aleksandrem Rowiñskim
(Kultura, 1976) tak t³umaczy decyzjê brata o specjalizacji ró¿anej: Zna³
firmê pod Dreznem - dzisiaj ona nie istnieje - tam by³ na praktyce na
ukoñczeniu szko³y w Hanowerze, Ta firma masowo wysy³a³a krzaki do
Rosji. Rosja wielka - pomyla³ brat - przyjmie i nasze ró¿e. Poza tym
nasze pakunki wysy³ane by³y bez c³a. Kutno przecie¿ znajdowa³o siê pod
rosyjskim zaborem. Gospodarstwo Ogrodnicze K. Eizyk - Kutno by³o
wietnie zorganizowane, zatrudnia³o ok. 100 pracowników, studenci SGGW
odbywali w nim praktyki. Uchodzi³o za najlepszy zak³ad produkuj¹cy ró¿e
w Polsce. Produkcja ró¿ ruszy³a w 1919 roku. Z katalogu wydanego na
sezon 1938/39 wynika, ¿e w ofercie by³o ponad 900 odmian ró¿, a wiemy,
¿e na plantacjach, które ci¹gnê³y siê od Maliny do Kociuszkowa (dzisiejsze
tereny szpitala) ros³o w ka¿dej odmianie kilka tysiêcy krzaków. W ofercie
znalaz³y siê równie¿ oczka ró¿, krzewy ozdobne, bzy, byliny, drzewa i krzewy
owocowe, krzewy na ¿ywop³oty. Katalog ozdobiony jest zdjêciami, które
wykona³ fotograf Krzeczanowski z Kutna. Ok³adkê zdobi zdjêcie parku
Traugutta. Katalog zawiera te¿ wskazówki o hodowli ró¿. Jest gruba stustronicow¹ ksi¹¿eczk¹. Widaæ z tego, ¿e w ci¹gu dwudziestu lat II Rzeczpospolitej tirma bardzo siê rozwinê³a, by³ to czas szczêcia i prosperity.
Wybuch II Wojny wiatowej zasta³ Karola w Rosji, z której w 1947 roku
powróci³ z ¿on¹ i dzieckiem najpierw do Polski, a potem wyjecha³ do
Palestyny. Pierwsz¹ ¿onê Karola wraz z dzieæmi wybuch wojny zasta³
w Kutnie, wszyscy zginêli w Holokaucie. Aron tak¿e zosta³ w Polsce,
z m³od¹ ¿on¹ (lub odby³ siê w ostatni¹ niedzielê sierpnia 1939 roku)
wyjecha³ do Paw³owic ko³o Kampinosu, gdzie pod nazwiskiem Stanis³aw
Tucholski pracowa³ jako ogrodnik. Jego ¿ona w 1944 roku zosta³a aresztowana w ³apance, kilka miesiêcy spêdzi³a na Pawiaku, wróci³a wprawdzie
do mê¿a, ale wkrótce zmar³a. Po wojnie Aron Eizyk wróci³ do Adamowic,
gospodarstwo prowadzone przez Niemca Winusa by³o zniszczone, dom
ograbiony z bogatej fachowej biblioteki, z 500 tysiêcy sadzonek ró¿ nie
pozosta³a ¿adna. Jednak pan Aron wznowi³ produkcjiê. A wêc ró¿e znów
zakwit³y pod Kutnem. Produkcja by³a ju¿ mniejsza ni¿ przed wojna.
Katalog z 1972 roku wydany na 60-lecie Gospodarstwa zawiera ofertê
wielu popularnych wtedy odmian, niektóre sprowadzone zosta³y do Kutna
dziêki kontaktom z bratem Karolem z Izraela. Pan Aron bra³ udzia³
w wystawach ró¿, zdobywa³ medale, m.in. Br¹zowy Medal na IV Ogólnopolskiej Wystawie Ró¿ w Warszawie w 1961 roku, na wystawach
w Szczecinie i Chorzowie. Z³otego Medalu nigdy nie dosta³, to znaczy
nie dosta³ go za ró¿e. Mia³ jeszcze jedn¹ pasjê i mi³oæ - ptaki. I w³anie
na wystawie go³êbi w latach 70 w Warszawie uzyska³ Z³oty Medal za
go³êbia Bia³e Loki. Kocha³ ptaki, potrafi³ naladowaæ ich g³osy, gdy wêdrowa³ po plantacji one czeka³y na okruchy z jego kieszeni. By³ ¿yczliwy dla
innych, wielu udziela³ materialnego wsparcia. Bardzo pomaga³ przy
odbudowie kocio³a w Woniakowie, nie mia³o znaczenia, ¿e nie byt
katolikiem. Jak wspomina ksi¹dz Jan Sposób: parokonny zaprzêg z platform¹ by³ zawsze do dyspozycji budowniczych kocio³a. Dobra pamiêæ
o Aronie Eizyku trwa do dzi wród wielu okolicznych mieszkañców.
Zmar³ w 1979 roku, pochowany jest na cmentarzu w Woznicikowie.
Agnieszka Arnold w swoim filmie Kutno. Ró¿e Arona nazwa³a go
czarodziejem, a jego bratanek Icchak, dobrym cz³owiekiem.
Na wystawach ró¿ w Kutnowskim Domu Kultury nie gocilimy nigdy
pana Eizyka i jego ró¿, mimo ¿e wczeniej bra³ udzia³ w wystawach organizowanych w Klubie Miêdzyspóldzielnianym (Na górce). W 1977 lub
1978 r. KDK podj¹³ próbê zaproszenia pana Arona do udzia³u w wystawie.
Pojecha³am wtedy do Adamowic. Pamiêtam zaroniêt¹, ma³¹ furtkê.
Wyszed³ do nas niski, skromny i cichy cz³owiek, i grzecznie odmówi³:
ró¿ jest ma³o, a i si³ brakuje. Trudno by³o nalegaæ. Myla³am wtedy, ¿e
wkraczam w jaki odleg³y wiat, ¿e naruszam prywatnoæ i prawo do ciszy
tego cz³owieka, którego nazwisko zna³ wtedy w Kutnie ka¿dy, a którego
widzia³am tylko ten jeden raz w ¿yciu. Na koniec jeszcze raz zacytujê to,
co pan Aron mówi³ Aleksandrowi Rowiñskiemu trzy lata przed mierci¹:
- Na pocz¹tku wieku XX w ro¿nych czêciach kraju dzia³a³y zaledwie cztery
zak³ady produkuj¹ce ró¿e, nasz by³ pi¹ty. To wielki przecie¿ hazard
postawiæ na ró¿e...
- Brat widzia³ Erfurt, zwany Mlumenstadt. On koniecznie chcia³, ¿eby
Kutno tak samo zosta³o miastem kwiatów.
Teresa Mosingiewicz [w:] wiêto ró¿y. Ponad 40 lat tradycji,
Kutnowski Dom Kultury, Kutno 2015

CIEKAWA ... POCZTÓWKA

Tak¹ widokówkê zaprezentowa³ kutnowianom (albo jak kto woli kutnianom)
nie¿yj¹cy ju¿ Jerzy Sakowicz. Czy to dzie³o autora prze¿y³o mistrza?!
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SAMO ¯YCIE

SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
Na gazie

Na A-1 w rejonie miejscowoci
£êki Kocielne, gmina Krzy¿anów,
policjanci zauwa¿yli stoj¹cego na
poboczu Fiata Pandê. Mieli ju¿
informacjê, ¿e kierowca Fiata mo¿e
byæ pod wp³ywem alkoholu. Zastali
w nim 24-latkê z Wroc³awia, która
z kole¿ank¹ jecha³a nad morze.
Kole¿anka pojecha³a na stacjê po
benzynê. Wróci³a z kanistrem. Nie
chcia³a podaæ swoich danych. Obie
turystki by³y po alkoholu. 26-latka
z Olenicy mia³a 1,2 - a kole¿anka
1,1 promila alkoholu w organizmie.
Nie posiada³y prawa jazdy ani
dokumentów pojazdu.
W Kozankach, gmina ¯ychlin, 23latek kieruj¹cy autem Fiat Punto nie
dostosowa³ prêdkoci do warunków
drogowych i uderzy³ w drzewo.
Liczne rany ciête i obra¿enia odnios³a
pasa¿erka. Kieruj¹cy posiada³ 0,08
promila w wydychanym powietrzu.
W Adamowicach policjanci zatrzymali trójkê cyklistów w stanie
nietrzewym: 30 latka i 2 kobiety
- 28 lat. Mê¿czyzna mia³ 1,12 promila, kobiety za 1,36 promila
i 1,48 promila.
W Muchnicach Nowych zatrzymano
33-latka, który kierowa³ rowerem
maj¹c we krwi 2,48 promila!
W Kutnie, przy ulicy Granicznej,
zatrzymano rowerzystê. 30-latek
kierowa³ rowerem, a w organizmie
mia³ 2,4 promila.
W Go³êbiewku Nowym zatrzymano
dwójkê pijanych cyklistów:
21-latka, który mia³ we krwi 2,58
promila i 33-latka z 2,12 promilami.

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
Lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Królewska. Tel. 519-762-235
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W D³ugo³êce kierowca Mercedesa
chcia³ wyprzedziæ 63-letniego
rowerzystê. Ten straci³ równowagê
i uderzy³ w naczepê auta. Mia³ 2,4
promila we krwi.
W Marcinowie, gmina Krzy¿anów,
zatrzymano 37-latka kieruj¹cego
Hond¹ Acord, który wydmucha³
2,48 promila.
W Gnojnie zatrzymano 44-latka
prowadz¹cego Peugeota z 2,2 promilami alkoholu we krwi.
W Bzówkach policjanci z Kroniewic
zatrzymali 30-latka z Kutnowskiego
kieruj¹cego autem KIA z 2 promilami alkoholu we krwi.

Niefortunny w³am

W Kutnie, przy ulicy Staszica, dwaj
mê¿czyni w³amali siê do Fiata
Seicento. W³aciciel, który sp³oszy³
w³amywaczy, poda³ ich rysopis
i kierunek ucieczki. Policjanci ju¿
w drodze na miejsce zdarzenia zatrzymali dwóch m³odzieñców o wygl¹dzie odpowiadaj¹cym podanemu
rysopisowi. Na miejscu zdarzenia
sprawcy zostali rozpoznani. To 19
i 20 letni mieszkañcy naszego
powiatu. Us³yszeli zarzuty usi³owania
kradzie¿y z w³amaniem do samochodu, grozi im do 10 lat wiêzienia.

Denaci

W Kutnie, nad zalewem przy ulicy
Narutowicza, w trakcie wêdkowania
zmar³ 65-letni mê¿czyzna. Ratownicy pogotowia próbowali przywróciæ funkcje ¿yciowe mê¿czyzny,
ale kilkadziesi¹t minut reanimacji
nie pomog³o.
W Kterach, gmina Krzy¿anów, znaleziono na polu, na którym komWynajmê 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 54 m 2 po
remoncie + gara¿ i dzia³ka 446 m2.
Tel. 797-693-339
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe
na ul. Podrzecznej w Kutnie (kuchnia, 3 pokoje, ³azienka, WC, II p.).
Tel. 517-745-957
Sprzedam dom 120 m2, wszystkie

bajn kosi³ zbo¿e, zw³oki 56 letniego
mê¿czyzny. To mieszkaniec Kter.
Sekcja zw³ok wykaza³a, ¿e mê¿czyzna
zosta³ najprawdopodobniej najechany ko³em kombajnu zbo¿owego
na praw¹ stronê cia³a, w tym twarzy,
a odniesione obra¿enia spowodowa³y zgon.

Zaginiêcie

Mieszkanka gminy £aniêta zawiadomi³a policjê o zaginiêciu 47-letniego mê¿a, a s¹siedzi widzieli go
wchodz¹cego w pole kukurydzy.
Policja obejrza³a pole przy pomocy
wysiêgnika stra¿ackiego z wysokoci
35 metrów, a ratownicy dotarli do
wycieñczonego, nieprzytomnego
mê¿czyzny. By³ odwodniony
i skrajnie wycieñczony. Przewieziono
go do kutnowskiego szpitala.

Na policjanta

W Kutnie oszust usi³owa³ doprowadziæ kobietê do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem poprzez
wprowadzenie jej w b³¹d co do
w³asnej to¿samoci. Podaj¹c siê za
policjanta KPP w Kutnie, podczas
rozmowy telefonicznej nakaza³ jej
przygotowaæ pieni¹dze, po które
zg³osi siê policjant z Komendy. Jednak nie zg³osi³ siê. To tzw. metoda
na policjanta. Jedna z wielu, które
stosuj¹ oszuci wobec osób starszych. Inne - to np. na wnuczka.

Pretekst

W Kutnie dwie kobiety, pod pretekstem udzielenia pomocy przy wniesieniu zakupów do mieszkania,
skrad³y pieni¹dze w kwocie 2000
z³otych.

media, dzia³ka 600 m, os. Olimpijska.
Tel. 601-866-642
Sprzedam dom piêtrowy 150 m2
w centrum Kroniewic. Cena do
negocjacji. Tel. 663-495-985
Sprzedam dom, 4 pokoje + kuchnia
i niedu¿y budynek gospodarczy
12 km od Kutna. Tel. 664-972-717
Zamieniê dom (wysoki parter),
100 m2 do zamieszkania i 100 pom.
gospodarcze - na M-3 w Kutnie,
z dop³at¹. Tel. 664-884-957
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
i budynek gospodarczy w Pleckiej
D¹browie. Tel. 783-112-775
Sprzedam ziemiê 2,20 ha i 3,90 ha
oraz dzia³ki budowlane. Tel, 691507-568
Sprzedam 6,10 ha ziemi w ¯urawieñcu. Tel. 691-507-568
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
ROD Z³ota Ró¿a. Domek murowany, pr¹d, woda. Tel. 24 254-23-39
Sprzedam ogródek dzia³kowy na
terenie ROD Kutno  Azory. Tel.
503-950-717
Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny. Tel. 609-582-817
Sprzedam naro¿nik + dwa fotele,
stan b. dobry. Tel. 692-069-510

wi¹teczny wypoczynek
W trakcie weekendu od 12 do 15
sierpnia na drogach powiatu kutnowskiego dosz³o do 5 zdarzeñ drogowych i 10 kolizji. Policjanci
zatrzymali 5 nietrzewych kierowców
aut i 2 w stanie po u¿yciu alkoholu,
4 nietrzewych rowerzystów, a tak¿e
5 osób kieruj¹cych samochodami
pomimo zakazu prowadzenia
pojazdów. Na³o¿ono ponad 90
mandatów karnych.

„KUTNO” JUŻ W IV LIDZE
Piszemy i mówimy ju¿, bowiem dru¿yna Klub Sportowy Kutno
powsta³a ... od podstaw. Po rozpadzie Miejskiego Klubu Sportowego
Kutno 15 lipca 2014 r. powsta³e nowe stowarzyszenie, które za g³ówny
cel postawi³o sobie pracê z m³odzie¿¹ i reaktywacjê takiego futbolu, w którym
jak najmniej by³oby zawodników z zewn¹trz; nie mówi¹c o szkoleniowcach.
Pracê z seniorami zacz¹³ dowiadczony trener S³awomir Ryszkiewicz.
£ódzki Zwi¹zek Pi³ki No¿nej przydzieli³ nasz team do ... ³ódzkiej klasy A.
To by³ szok! Gralimy przecie¿ w III lidze ³ódzko-mazowieckiej. Póniej
trzeba by³o zaczynaæ od nowa... Najpierw by³ awans do ³ódzkiej klasy
okrêgowej, a nastêpnie do IV ligi ³ódzkiej.

Wandale

W Kutnie na ulicach Narutowicza,
Mi³ej, Braci niadeckich i Staszica,
wandale podpalili piêæ mietników.
Sprawców nie uda³o siê jeszcze
ustaliæ.

Dzia³kowe odwiedziny

W Kutnie nieznany z³odziej, po
wy³amaniu zamka w okiennicy
domku na terenie ogrodu dzia³kowego, skrad³ wkrêtarki, kuchenkê
gazow¹ jednopalnikow¹ i parasol.
Straty - 670 z³otych.

Dealer!?

W Kutnie przy ulicy Barlickiego,
policjanci zatrzymali 21- latka kieruj¹cego Renaultem Clio, który na
tylnym siedzenia mia³ 0,40 g marihuany. Jest znany policjantom.
Grozi mu 3 lata wiêzienia.

Plony w ogniu

W miejscowoci Wo³odrza, gmina
Nowe Ostrowy, pali³ siê hektar
r¿yska oraz prasa rolnicza. Z ogniem
walczy³y 3 zastêpy stra¿aków: dwa
z Kutna i OSP Grochów. Nikt nie
dozna³ obra¿eñ.
Sprzedam wersalkê skórkow¹ rozk³adan¹, 2 pojemniki na pociel.
Cena do uzgodnienia. Tel. 781-640-283
Sprzedam tanio ok. 10.000 szt.
ceg³y dziurawki. Tel. 783-112-775
Sprzedam tanio 300 szt. pustaka
betonowego. Tel. 783-112-775
Samochód UAZ 83 do rejestracji.
Tel. 24 285-12-80
Sprzedam kominek do zabudowy.
Tel.609-570-897

Od pocz¹tku z kutnowskim KS Kutno jest Powiatowe ¯ycie Kutna,
które na bie¿¹co ledzi jego rozwój oraz zna problemy i ambicje. Za awans
do Okrêgówki Redakcja ufundowa³a dru¿ynie pami¹tkowy puchar, który
uroczycie wrêcza³ futbolowym laureatom redaktor naczelny Andrzej
Stelmaszewski. On te¿ uhonorowa³ Nasz Zespó³ - w imieniu Redakcji 
okaza³ym pucharem, gdy bezapelacyjnie zwyciê¿y³a w Okrêgówce i z przewag¹ 12 punktów nad wiceliderem otrzyma³a przepustkê do wy¿szej klasy
rozgrywkowej.

Spó³dzielnia Jab³onkowa
w Dobrzelinie

posiada do sprzeda¿y
dzia³ki pod zabudowê
o ³¹cznej powierzchni
1,02 ha. Sprzeda¿ w ca³oci. Kontakt:

609-570-897

KURKI,
KOGUTY

odchowane
12 tyg. zamawiaæ

Sójki-Parcel
Tel. (24) 252-11-34

Przed pierwszym za meczem mistrzowskim w IV lidze ³ódzkiej oprócz
wrêczaj¹cego okaza³y puchar prezesa £ZPN Adama Kamierczaka by³
równie¿ w³aciciel P¯K KRZYSZTOF STELMASZEWSKI, który podkreli³ zas³ugi na polu pi³ki no¿nej trenera S£AWOMIRA RYSZKIEWICZA
i nagrodzi³ Go  z okazji Jego 35-letniej, aktywnej pracy jako szkoleniowca  pami¹tkowym pucharem.

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

W ogóle atmosfera tego pierwszego spotkania zespo³u KS Sand Bus w IV
lidze by³a atrakcyjna i mia³o mo¿na powiedzieæ integracyjna. Dziêki
prezesowi Zbigniewowi Tomczakowi i prê¿nemu Zarz¹dowi oraz Sponsorom dzieci mia³y wielk¹ frajdê bawi¹c siê na licznych, gumowych
zabawkach. Ich opiekunowie te¿ mieli z tego powodu radoæ. Teraz liczni
fani dru¿yny kutnowskiej obserwuj¹ mecze mistrzowskie swoich ulubieñców i zastanawiaj¹ siê, czy te¿ bêdzie
kolejny awans. Ale to ju¿ nie
bêdzie na pewno takie ³atwe jak do tej pory Najpierw to trzeba oswoiæ
siê z du¿o wy¿szym poziomem pi³karskim. POWODZENIA!!!
/J.P./
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Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Szósty mecz kontrolny (przedostatni, ale ostatni w Kutnie) rozegrali
pi³karze trenowani przez S³awomira Ryszkiewicza. Przeciwnikiem beniaminka IV ligi ³ódzkiej by³ spadkowicz z IV ligi wielkopolskiej zespó³
Olimpii Ko³o, który okaza³ siê dobrym i wymagaj¹cym sparingpartnerem.
Spotkanie by³o wyrównane, chocia¿ optycznie wiêcej klarownych sytuacji
podbramkowych stworzyli gospodarze. Niestety - ze skutecznoci¹ Ich
nie by³o tego dnia najlepiej. Trener Ryszkiewicz w ci¹gu meczu desygnowa³
do gry: Paw³a Sobczaka, Micha³a Soko³owicza, Bartosza Placka (ex Widzew
£ód), Adriana Bartczaka, Bartosza Kaczora, Oskara Szumera (ex Polonia
Piotrków Trybunalski), Jana Nizio³a (ex SMS £ód), Adama Grisgrabera
(ex Kujawianka Izbica Kujawska), £ukasza Góralczyka, Rafa³a Serwaciñskiego (ex Warta Sieradz), Damiana Mospinka (ex Stal G³owno), Sylwestra P³achetê, Macieja Kowalczyka, Kamila Zagajewskiego, Mariusza
Jakubowskiego, Gracjana Sobczaka, Piotra Kierusa i Mateusza Maryniaka.
Mimo indolencji strzeleckich spotkanie mog³o siê podobaæ licznym kibicom. Nastêpny sparing w Izbicy Kujawskiej z miejscow¹ Kujawiank¹,
która w minionym sezonie po¿egna³a siê z III lig¹ kujawsko - pomorsk¹.
Kujawianka Izbica Kujawska - KS Kutno 3:0 (2:0)
Siódmy, zarazem ostatni mecz kontrolny podopieczni trenera S³awomira
Ryszkiewicza rozegrali na wyjedzie ze spadkowiczem z III ligi wielkopolsko-kujawsko-pomorskiej, który montuje teraz siln¹ dru¿ynê (du¿o
zawodników z £odzi) na IV ligê kujawsko-pomorsk¹ oraz marzy o jak
najszybszym z Niej awansie. Mówi trener Ryszkiewicz: Przegralimy
po kardynalnych b³êdach defensywy. Spotkanie by³o wyrównane i mog³o
siê podobaæ fanom futbolu. Gospodarze zdobyli gole wy³¹cznie ze sta³ych
fragmentów gry. Co ciekawe  stworzyli trzy sytuacje, z których strzelili
trzy bramki! Moi pi³karze seryjnie pud³owali i to z wielu dobrych okazji.
Sparing uwa¿am jednak za bardzo po¿yteczny.
W okresie przygotowawczym do sezonu 2016/2017, kutnianie rozegrali
spotkania kontrolne z dru¿ynami ró¿nych klas mistrzowskich z Ziemi
£ódzkiej, Mazowsza, Kujaw i Wielkopolski. Wygrali: z Delt¹ S³upno 3:1
(IV liga) po hat tricku Kamila Zagajewskiego; z Wis³¹ II P³ock 2:1 (IV liga)
- bramki: Piotr Charzewski, £ukasz Góralczyk; z Liderem W³oc³awek 3:0
(liga okrêgowa) po bramkach: Damiana Mospinka, Gracjana Sobczaka,
Mariusza Jakubowskiego; zremisowali 0:0 z Olimpi¹ Ko³o (liga okrêgowa)
oraz przegrali: z BrazilSocceryAcademy 0:2, z Pelikanem £owicz 0:3
(II liga), z Kujawiank¹ Izbica Kuj. 0:3 (IV liga). Kutnianie zdobyli
w sparingach 8 goli, a stracili 10.

PRZEGRANA INAUGURACJA
Beniaminek IV ligi ³ódzkiej uleg³ na w³asnym boisku rutynowanej dru¿ynie
goci w pierwszym meczu mistrzowskim i mo¿e mówiæ, wraz z licznymi
swoimi fanami, o wielkim pechu w tym spotkaniu. Prowadzi³ przecie¿
2:0 i mia³ du¿o sytuacji na bramki, które strzelali jednak przyjezdni po
b³êdach defensywy Kutna. Nie popisali siê te¿ sêdziowie z Sieradza.
KS Sand Bus Kutno  LKS Omega Kleszczów 2:4 (2:2)
Bramki: 1:0  Mariusz Jakubowski (5), 2:0  Jakubowski (9), 2:1  Krzysztof
Kowalski (24, wolny), 2:2  Marek Grabowski (45), 2:3  Mateusz Jacak
(73, karny), 2:4  Marek Barañski (78). W 90 minucie Kamil Zagajewski
ukarany zosta³ czerwon¹ kartk¹ (za 2 ¿ó³te) i musia³ opuciæ boisko.
Kutno: Pawe³ Sobczak, Bartosz Placek, Adrian Bartczak, (78 £ukasz
Góralczyk), Bartosz Kaczor, Andrzej Grzegorek, Jan Nizio³, Mariusz
Jakubowski, Kamil Zagajewski, Rafa³ Serwaciñski, Gracjan Sobczak
(74 Damian Mospinek), Sylwester P³acheta (78 £ukasz góralczyk).
Przed meczem mia³a miejsce przyjemna uroczystoæ. Prezes £ódzkiego
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Adam Kamierczak uhonorowa³ dru¿ynê KS Sand
Bus okaza³ym pucharem za awans do IV ligi, a w³aciciel Redakcji Powiatowego ¯ycia Kutna Krzysztof Stelmaszewski  w Jej imieniu wrêczy³
piêkny puchar trenerowi S³awomirowi Ryszkiewiczowi z okazji 35-lecia
Jego aktywnej pracy jako szkoleniowca na rzecz futbolu.Podopieczni
jubilata S³awomira Ryszkiewicza zap³acili frycowe. Nie byli wcale gorsi,
a przy Ich wiêkszym Szczêciu wynik móg³by byæ odwrotny. Wierzymy,
¿e w nastêpnych meczach bêdzie Szczêcie tylko przy naszym zespole.
Nale¿y podkreliæ, ¿e dziêki przedsiêbiorczemu prezesowi KS Kutno
Zbigniewowi Tomczakowi; Zarz¹dowi i Sponsorom tego prê¿nego ju¿
Stowarzyszenia, podczas spotkania czynny by³  i to bezp³atnie  dla dzieci
teren z atrakcyjnymi, gumowymi zje¿d¿alniami i innym zabawowym sprzêtem. Radoci by³o wiele tak¿e dla Rodziców. Tak trzymaæ!

REMIS BENIAMINKÓW
Kutnianie w drugiej kolejce mistrzostw IV ligi ³ódzkiej grali w Skierniewicach z miejscow¹ Uni¹ tak¿e debiutuj¹c¹ w tej klasie rozgrywkowej.
Dodatkowym podtekstem tego dobrego spotkania by³ fakt prowadzenia
teamów beniaminków przez szkoleniowców zwi¹zanych i z Kutnem i ze
Skierniewicami (S³awomir Ryszkiewicz  Kamil Socha). Mecz by³ wyrównany, a jego rezultat sprawiedliwy. Podopieczni trenera S³awomira
Ryszkiewicza objêli prowadzenie w 14 minucie po golu Rafa³a Serwaciñskiego (asysta Sylwester P³acheta). Gospodarze strzelili gola w 82 minucie
(Jaros³aw Foks g³ów¹). Remis zas³u¿ony.
Unia Skierniewice  KS Sand Bus Kutno 1:1 (0:1)

SZCZĘŚLIWA KOŃCÓWKA
W 3 kolejce podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza zmierzyli siê
u siebie z silnymi rezerwami II ligowego GKS-u Be³chatów. Dru¿yna
Krystiana Kieracha gra³a szybko i ostro, nawet na pograniczu faulu. Dobrze
broni³ Micha³ Soko³owicz. W 17 minucie Kamil Zagajewski móg³ zdobyæ
gola, ale bramkarz goci Kamil Bruchajzer wybi³ pi³kê na róg. W 30 min.
hukn¹³ jak z armaty, i to z 28 metrów, Piotr Góralczyk. Ten ¿yciowy
strza³ be³chatowianina by³ nie do obrony. Po przerwie kutnianie naciskali
i mieli przewagê. Wyrównuj¹cej bramki jednak nie by³o. Ju¿ w przed³u¿onym czasie gry (90+6), w zamieszaniu podbramkowym, skutecznie
g³ow¹ strzeli³ Piotr Kierus. Remis nie krzywdzi ¿adnej dru¿yny.
KS Sand Bus Kutno  GKS II Be³chatów1:1 (0:1)
Nale¿y podkreliæ w tym meczu beznadziejne sêdziowanie przez panów
nazywaj¹cych siê arbitrami ze Skierniewic (g³ówny  Tomasz Skopiñski).
Nie uznali m.in. prawid³owego, wed³ug kibiców, gola w 63 minucie strzelonego przez Zagajewskiego.

Baseball

SUKCES ANDRZEJA I ... POLSKI

W Szwajcarii rozegrano turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy
kategorii U-15. wietnie wypad³a w nim reprezentacja naszego kraju, któr¹
od trzech lat trenuje kutnianin Andrzej Pietrzak, na co dzieñ nauczyciel
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Kociuszki w Kutnie. Polacy wygrali wszystkie mecze w Huenenbergu,
a w finale pokonali po fascynuj¹cej koñcówce team Wielkiej Brytanii 6:5.
Spotkanie by³o niezwykle zaciête. Warto podkreliæ, ¿e wród 17 zawodników Polski byli zawodnicy MKS Stal BiS Kutno: Bart³omiej Kopañski,
Tobiasz wiat³owski. Du¿¹ rolê w triumfie Polaków mia³ kutnianin Rafa³
Gajdziñski, ceniony dzia³acz sportowy na rzecz baseballu. W reprezentacji
pe³ni funkcjê kierownika dru¿yny. Gratulujemy Wszystkim!

Koszykówka

POLFARMEX PRZED SEZONEM
Aktualny sk³ad kutnowskiej dru¿yny przed mistrzowskimi meczami
w TBL: Mateusz Bartosz, Grzegorz Grochowski, Sebastian Kowalczyk
(z Asseco Gdynia), Jacek Jarecki, Arkadiusz Kobus (powrót do Kutna
z Ksiê¿aka £owicz), Micha³ Gabiñski, Michael Fraser, Dardan Berisha
(urodzony wKosowie, matka Polka, podwójne obywatelstwo, reprezentowa³ Polskê w Eurobaskecie (2010)  rzucaj¹cy obroñca). Micha³ Marek
(podkoszowy, 20 lat, z PGE Turów Zgorzelec), January Sobczak, Maciej
Poznañski (w kadrze Polski 3x3 U-18), Szymon Pawlak, Devante Wallace
(USA), ostatni Austria. Przygotowania zespo³u trenera Jaros³awa Krysiewicza rozpoczê³y siê 22 sierpnia. W hali SP nr 9 i na obiektach Kutna
praca nad si³¹, wydolnoci¹ i motoryk¹. Dru¿yna rozegra 11 spotkañ kontrolnych, m.in. z Legi¹ Warszawa, Anwilem W³oc³awek, GTK Gliwice,
MKS D¹browa Górnicza. 16-17.09 udzia³ w XI Turnieju O Ró¿ê Kutna
z udzia³em Polpharmy Starogard Gdañski, PGE Turów Zgorzelec i Energi
Czarnych S³upsk. Bêd¹ te¿ turnieje w Radomiu, Ostrowie Wielkopolskim.
Pierwszy mecz w TBL, w S³upsku (9.10).

WÓJCIK PIĄTY NA ŚWIECIE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zawody odbywa³y siê w bardzo trudnych i zmiennych pogodach, cie¿kich do przewidzenia. Ze wzglêdu na czêste opady deszczu odby³o siê
tylko siedem konkurencji. Szybownicy zajêli pi¹te miejsce, najlepsze
wród ca³ej polskiej reprezentacji, która uplasowa³a siê na szóstej pozycji
w klasyfikacji zespo³owej. Z³oty medal w tej klasie zdobyli Francuzi,
Laurent Aboulin i Julien Duboc.

Dziêkujê wszystkim moim kibicom za doping, a moim sponsorom i partnerom: Urzêdowi Miasta Kutna, Polfarmex S.A., Klinice Kolasiñski,
Curcuma, WWreklama za wsparcie. Teraz czekaj¹ mnie intensywne przygotowania do mistrzostw wiata w klasie Otwartej, które odbêd¹ siê na
prze³omie roku w australijskiej Benalli. Przy tej okazji pragnê serdecznie
pogratulowaæ mojej aeroklubowej kole¿ance i kutniance Iwonie Olewnik
za zdobycie dru¿ynowego mistrzostwa wiata w modelarstwie! - podsumowuje £ukasz Wójcik.

Lekkoatletyka

UDANY DEBIUT JAROSIŃSKIEGO

KUTNO MA II LIGĘ!
Rezerwy Polfarmexu pod nazw¹ KKS Pro-Basket- przyst¹pi¹ do rozgrywek
w grupie B. Dru¿ynê trenowaæ bêdzie asystent trenera kadry narodowej
Polski Mikea Taylora Krzysztof Szablowski bêd¹cy zarazem dyrektorem
sportowym kutnowskiego stowarzyszenia basketu mêskiego. Kutnowski
team w sezonie 2016/2017 graæ bêdzie z: KKS Tur Basket Bielsk Podlaski,
¯ubrami Leo-Spet Bia³ystok, Soko³em Ostrów Mazowiecka, KS Shmoolky Warszawa, KK Warszawa, ZKS Stal Stalowa Wola, AZS UMCS
Lublin, TBV Start II Lublin, £KS AZS U£ £ód, KS Ksiê¿ak £owicz,
KU AZS UJK Kielce, AZS PSK Galeria Echo Kielce i KS Rosa-Sport
Radom. Pocz¹tek mistrzostw II ligi PZKOSZ  24 wrzenia.

TRZECI START „POLFARMEXU”
W rozgrywkach mistrzowskich Tauron Basket Ligi (polska ekstraklasa)
w sezonie 2016/2017 graæ bêdzie 17 dru¿yn. Beniaminkiem bêdzie zespó³
Miasto Szk³a Krosno (Podkarpackie). Oprócz kutnowskiego Polfarmexu
i teamu z Krosna na parkietach TBL sympatycy basketu mêskiego zobacz¹
jeszcze: Anwil W³oc³awek, Asseco Gdynia, AZS Koszalin, BM Slam Stal
Ostrów Wielkopolski, Energê Czarni S³upsk, King Szczecin, MKS D¹browê Górnicz¹, PGE Turów Zgorzelec, Polpharmê Stargard Gdañski,
Polski Cukier Toruñ, Rosê Radom, Siarkê Tarnobrzeg, TBV Start Lublin
i Trefl Sopot.

AKTYWNY LZS ZIEMI KUTNOWSKIEJ
Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe organizowa³a
w okresie wakacyjnym du¿o imprez sportowych i to w ró¿nych dyscyplinach. Przy pomocy Starostwa Kutnowskiego i Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Olimpia Oporów przeprowadzi³a udany turniej XVIII
Powiatowych Mistrzostw LZS w Pi³ce No¿nej o Puchar Starosty Kutnowskiego. Na wietnie przygotowanym boisku w Oporowie uzyskano
w eliminacjach wyniki: GKS Bedlno-GKS Byszew 0:1, LKS Bzura M³ogoszyn  GKS Bedlno 2:0, LKS Bzura M³ogoszyn  GKS Byszew 1:0,
LKS Ostrovia Ostrowy - LUKS Olimpia Oporów2:1. W meczu o III miejsce
GKS Byszew wygra³ 2:1 z LUKS Olimpia Oporów, a w turnieju zwyciê¿y³a
Ostrovia Ostrowy pokonuj¹c 1:0 Bzurê M³ogoszyn. Mówi g³ówny organizator, przewodnicz¹cy RP LZS w Kutnie, W³adys³aw Sokó³: Trzy pierwsze
zespo³y otrzyma³y okaza³e puchary oraz dyplomy i sprzêt sportowy. Najlepszym bramkarzem zosta³ Mateusz Koz³owski z Oporowa, a strzelcem
- Emil Seklecki z Ostrów. Nagrody wrêczali: Zdzis³aw Trawczyñski,
wicestarosta kutnowski i Robert Pawlikowski, wójt Gminy Oporów.
LKS Ostrovia gra³a w sk³adzie: Damian Kozanecki, Jacek Walczak, Rafa³
Iwiñski, Micha³ Szubka, Piotr Bogdañski, Milan Tober, Adam Pokorski,
Przemys³aw S³omiñski, Emil Seklecki, Przemys³aw Burdyka, Dominik
Burdyka, Piotr Krakos, Wojciech Iwiñski; prezesem LKS Ostrovia Ostrowy
jest Rafa³ Augustyniak.
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Na stadionie lekkoatletycznym we Wroc³awiu odby³a siê 22 Ogólnopolska
Olimpiada M³odzie¿y (Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych). Mówi
trener Jacek Kud³a: W reprezentacji województwa ³ódzkiego w skoku
wzwy¿ startowa³ zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Dziewi¹tka
w Kutnie Adrian Jarosiñski. Adrian wywalczy³ sobie prawo startu w tej
imprezie wype³niaj¹c wczeniej warunki kwalifikacyjne wynikiem 186 cm,
który do zawodów mistrzowskich by³ jego rekordem ¿yciowym. W pierwszym
dniu rywalizacji nasz zawodnik wyst¹pi³ w kwalifikacjach do cis³ego
fina³u, który mia³ byæ rozegrany nastêpnego dnia w gronie 12 najlepszych zawodników sporód 25 startuj¹cych w tej konkurencji. Po bardzo
dobrych skokach Adrian zaj¹³ w kwalifikacjach 10 miejsce i z wynikiem
192 cm (rekord ¿yciowy poprawiony o 6 cm) wywalczy³ 10 lokatê i uzyska³ prawo startu w cis³ym finale, do którego ostatecznie zakwalifikowano
trzynastu zawodników, poniewa¿ 12 i 13 uzyskali identyczne rezultaty.
Nastêpnego dnia w finale kutnowski zawodnik nie podtrzyma³ tak znakomitej passy i ostatecznie z wynikiem 185 cm zosta³ sklasyfikowany na
13 miejscu.

BIEGAJ Z NAMI
Pod takim wznios³ym has³em odbêdzie siê 4 wrzenia bie¿¹cego roku
Ogólnopolski IV Uliczny Bieg Kutno 2016- a jego tytu³ brzmi, nawet
humorystycznie i nale¿y go traktowaæ z przymru¿eniem oka, Kutnowska
Za- dyszka. Start i meta tradycyjnie na placu Marsza³ka Pi³sudskiego.
O godz. 14.00 startowaæ bêd¹ przedszkolacy, a bieg g³ówny bêdzie mia³
miejsce o godz. 15.00. Jego trasa liczy 10 km i prowadziæ bêdzie od placu
Pi³sudskiego ulic¹ Narutowicza, 29 Listopada, Marii Sk³odowskiej Curie,
przez Go³êbiew Nowy, Go³êbiew Stary, ulic¹ Pó³nocn¹, Jana III Sobieskiego do placu Pi³sudskiego. Organizatorem tej wspania³ej imprezy jest
kutnowski Miejski Orodek Sportu i Rekreacji. Zapisy i szczegó³owe
informacje dotycz¹ce biegu s¹ na stronie: www.mosir.kutno.pl

Pi³ka no¿na

TRZECI REMIS Z RZĘDU
KS Sand Bus Kutno  Ceramika Opoczno 1:1 (1:1)
W 23 minucie gospodarze objêli prowadzenie po ³adnej akcji ca³ego zespo³u.
Lewym skrzyd³em pobieg³ Oskar Szumer. Znakomicie wy³o¿y³ pi³kê nadbiegaj¹cemu £ukaszowi Góralczykowi, który strzeli³ nie do obrony i pod
poprzeczkê. Gocie wyrównali w 35 minucie. Nonszalancjê kutnowskich
defensorów wykorzysta³ Bartosz Kaczmarek. Mecz prowadzi³ (dobrze)
sêdzia I ligi polskiej Pawe³ Pskit z £odzi.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Ireneusz Czop w Kutnie

ŁÓDZKI ARTYSTA

Du¿y aplauz otrzyma³ w naszym miecie uwietniaj¹c swoj¹ osob¹
i ciekawym programem Ogólnopolski Festiwal Z³oty rodek Poezji.
Ireneusz Czop ma ciekaw¹ osobowoæ jako polski aktor teatralny
i filmowy. Urodzi³ siê 6 lipca 1968 roku w P³ocku. Jest absolwentem
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej imienia
Leona Schillera w £odzi. Artysta zwi¹zany jest z ³ódzkimi teatrami:
Nowym (1994-1996, 2003), Powszechnym (1996-2001) i Jaracza (od
2004 roku). Ireneusz Czop to laureat presti¿owej Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza, za sezon 2007/2008, przyznawanej przez
Redakcjê Miesiêcznika Teatr. Otrzyma³ j¹ za rolê Makbeta w przedstawieniu Makbet Williama Shakespearea w Teatrze im. Stefana
Jaracza w £odzi. Spektakl re¿yserowa³ Mariusz Grzegorzek. Aktor
jest szczêliwym ojcem Mai i Micha³a. Wród ról teatralnych nale¿y
wyró¿niæ: Antyfolusa z Efezu i Antyfolusa z Syrakuz w Komedii
omy³ek Szekspira (re¿. M. Prus); Horacjo w Hamlecie W. Szekspira (re¿. K. Dejmek); dziennikarza w Weselu St. Wyspiañskiego
(re¿. M. Grabowski) i królika w Królik, królik C. Serrau (re¿.
E. Korwin); Myszkina w Idiocie F. Dostojewskiego (re¿. R. Kotys);
Zbyszka w Moralnoci Pani Dulskiej G. Zapolskiej(re¿. A. Gliñski); poetê w Giewoncie J. Chmielecka (re¿. J. Chmielecka); Biffa
w mierci komiwoja¿era A. Millera (re¿. J. Or³owski); Clinta
w Blasku ¿ycia R. Gilmana (re¿. M. Grzegorzek); Petruchio w Poskromnieniu z³onicy W. Szekspira (re¿. W. Zwodziñski); Damusa
Haliona w Widmach M. Carra (re¿. B, Sass); Edmunda w Edmondzie D. Mameta (re¿. Z. Brzoza). W swojej bogatej ju¿ karierze
artystycznej ma tak¿e ciekawe role w Teatrze Telewizji, jak chocia¿by
w: Wyzwoleniu St. Wyspiañskiego (re¿. M. Prus); Rap-£ap-Baja
L. Wosiewicza (re¿.L. Wosiewicz); Nareszcie bal L. Bardijewskej
(re¿. W. Fiwek); Baba Dziwo Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej
(re¿. H. Kluba); Brama do raju D. Szaurera (re¿. T. Junak). Jednak
Ireneusz Czop mo¿e siê specjalnie poszczyciæ gr¹ w blisko 60 filmach
i serialach telewizyjnych. Oto niektóre (w nawiasie osoby grane przez
Niego): debiut w 1993 roku Tu stojê (Piotr, syn Butkiewiczów);
S³odko gorzki (Ignac, przyjaciel brata Mata); wiat wed³ug Kiepskich (Micha³ Anio³, konferansjer); Ma³opole, czyli wiat (posterunkowy Robert Rubel); Samo ¯ycie (Przemys³aw Kemer
Woliñski); Sprawa na dzi (Piotr Koz³owski); Pornografia
(zarz¹dca Wyszyñski); Glina (kapitan Mariusz Stêpieñ); Na Wspólnej
(doktor Sochan); Lawstorant (Dags); Plebania (Konrad); Pensjonat pod Ró¿¹ (Jerzy Adamek, by³y m¹¿ Izy); Genera³ (kapitan
John Perry); Ojciec Mateusz (Jan Kapliñski Korek i Krzysztof
Janiszewski); Majka (Tymon Zychowicz); Klub Szalonych Dziewic
(Albert Walczak, szef Joanny); Szpilki na Giewoncie (mecenas Igor
Ketler); Prawo Agaty (Marcin Chojecki); Na dobre i na z³e (Tomasz Rzepecki, chirurg w szpitalu dzieciêcym); Byæ jak Kazimierz
Deyna (lekarz przy porodzie); Rados³aw (pp³k Jan Mazurkiewicz);
Karuzela (ksiêgowy); Czas honoru (folksdojcz Alfred Knapik);
¯yæ nie umieraæ (Romek); Skazaniec (Adam Miller). Najwiêksz¹
jednak popularnoæ Ireneusz Czop uzyska³ dziêki znakomitemu
serialowi telewizyjnemu Komisarz Alex, który grany jest non stop
od 2011 roku. £ódzki aktor gra (wietnie) w nim starszego aspiranta
Ryszarda Pucha³ê (lekko zabawnego, ale dobrego funkcjonariusza
policji). Akcja tego filmu  z udzia³em znakomitych polskich aktorów
i bardzo dobrze wytresowanego psa Alexa  rozgrywa siê w £odzi
i okolicach. Przed Ireneuszem Czopem na pewno bêd¹ inne sukcesy,
bo to artysta uniwersalny.
Jerzy Papiewski

PRZYGODA Z ZASKROŃCEM KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 437
Pewnego dnia doszed³em do Bzury
wraz ze zgrabnie l¹duj¹cym na wodzie ³abêdziem. Przystan¹³em nad jej
brzegiem w Siemienicach. Rzeka
leniwie toczy³a swe wody poruszaj¹c
trzcinami i ko³ysz¹c kwiaty gr¹¿eli
rozcielone wzd³u¿ jej nurtu niczym
piêkny, utkany przez naturê dywan,
który by³ pe³en zieleni, ¿ó³ci, s³onecznych b³ysków za dnia i srebrzystej
powiaty ksiê¿yca w nocy. Zdejmuj¹c
plecak k¹tem oka dostrzeg³em krêgi na wodzie. Zaciekawiony przys³oni³em
oczy. S³oneczne refleksy k³ad³y siê na rzece pomarszczonej lekkim
powiewem wiatru, na ¿ó³tych kwiatach gr¹¿eli i na skrzyd³ach przelatuj¹cej
wa¿ki. Obserwuj¹c to zjawisko zobaczy³em ma³ego zaskroñca. Z uniesion¹ nad wodê g³ow¹ p³yn¹³ w kierunku brzegu. Poruszaj¹c rytmicznie
zwinnym cia³em omija³ roz³o¿yste
licie. Przep³yn¹³ obok odlatuj¹cego
³abêdzia i wyszed³ na brzeg. Rozejrza³ siê, przez moment nas³uchiwa³
i znikn¹³ nagle wród szuwarów.
Poszed³em dalej z nadziej¹, ¿e miejsce gdzie pozosta³ bêdzie dla niego
bezpieczne.

Zaskroniec to oliwkowo-br¹zowy w¹¿ o d³ugoci oko³o 1 m. Niejadowity
i niegrony dla ludzi. ¯yje w wilgotnym rodowisku w pobli¿u wody.
Poluje na kijanki, owady, ma³e gryzonie. Po¿yteczny dla cz³owieka. Dobrze
p³ywa. Zaatakowany wydziela cuchn¹c¹ ciecz, syczy. Samica pod koniec
wiosny sk³ada jaja. Po oko³o 60 dniach wylêgaj¹ siê m³ode, które rozpoczynaj¹ od razu samodzielne ¿ycie. Jest zwierzêciem zmienno-cieplnym.
Zimê przesypia. Zaskroniec jest objêty ochron¹ gatunkow¹. Gdy go spotkasz, zejdzie ci z drogi. Nie goñ go, nie zabijaj. Jeste silny, a on ma³y
i bezbronny. Oka¿ charakter i daj mu szansê.

Warto wiedzieæ

W okolicach winoujcia mi³onik ptaków i fotograf z grzêzawiska
uratowa³ or³a bielika. Poluj¹cy orze³ w locie kosz¹cym podczas zwrotu
przechyli³ siê dotykaj¹c kleistej mazi, która wci¹gnê³a go uniemo¿liwiaj¹c
mu dalszy lot. Usi³uj¹c wyswobodziæ siê, zacz¹³ ton¹æ. Okoliczni mieszkañcy zawiadomili znanego im przyrodnika, który z nara¿eniem ¿ycia
brn¹c przez bagno i poraniony przez broni¹cego siê or³a, szczêliwie przyholowa³ go do brzegu. Po tygodniowej rekonwalescencji orze³ powróci³
do natury. Dzielnemu przyrodnikowi przesy³amy sentencjê:
Ludziom - co polsk¹ przyrodê
chroni¹ ³askawie,
za serca otwarte, za dusze radosn¹
niech los b³ogos³awi.
Sympatyk przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

A to ciekawe...

Poziomo: A-1. Sokoli zmys³ A-7. Sumiasty, poni¿ej nosa B-9.
Czasem trudno j¹ zachowaæ C-1. Cz³owiek wybitny, znakomity
D-9. wiêta z Asy¿u E-1. Nad ni¹ Biskupiec i wiecie E-5. Odmiana agatu (kamieñ pó³szlachetny) G-1. ... z narêczem gwiazd
(piosenka Haliny M³ynkowej) I-1. Pierwowzór liczyde³ I-6.
Zagraniczny sza³ J-9. Le¿y nad Jeziorem Raduñ K-1. Tytu³
duchownych L-9. Zieleniec M-1. Antonim przodu M-5. Mêski strój
k¹pielowy.
Pionowo: 1-A. Otwierana przykrywa 1-I. Silne, krótkotrwa³e
wzruszenie lub gniew 2-E. Danie miêsne prosto z patelni 3-A.
Budynek w ca³kowitej rozsypce 3-I. ... w Krakowie (film re¿.
Artura Wiêcka z Krzysztofem Globiszem) 4-F. Gra rolê inspektora
policji Oresta Mo¿ejko w serialu TVP Ojciec Mateusz (Piotr)
5-A. Wyznanie wiary 5-J. Silny argument wampira 6-E. Gatunek
antylopy afrykañskiej 7-A. Cz³owiek mizerny, s³abowity 7-I. Czu³ki
omiornicy 9-A. Rzeka podziemna Hadesu 9-I. Np. ¿o³¹dkowe
11-A. Nat³ok 11-I. Boja 13-A. Bramkarz, dziêki któremu odnielimy sukces w mistrzostwach wiata (S³awomir - nowy bohater
narodowy) 13-I. Bies, szatan.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka
Has³o: F6 M8-A4 B10-I1-D9-E3-K7-K8-G6-J12-G2

Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: POWIATOWE ¯YCIE KUTNA, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

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

Telefon:

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

Przy parafii w. Jana Chrzciciela w Kutnie kiedy ówczesny, d³ugoletni
proboszcz ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej  przyjaciel dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych (nazwisko przecie¿ zobowi¹zuje!) oraz lubi¹cy naturê i dbaj¹cy
o ekologiê w swoim rodowisku  wpuci³ do parafialnego stawu ma³ego
wtedy, bo 12 centymetrowego suma. Zrobi³ to dla radoci Wiernych i dla
urozmaicenia infrastruktury parafialnej, w której znajdowa³o siê ju¿ m.in.
muzeum maszyn rolniczych (eksponaty w wiêkszoci pochodzi³y ze znanej
w Polsce ponad 100-letniej FMR Kraj w Kutnie). Dobrodziej odszed³
na zas³u¿on¹ emeryturê, ale
rosn¹cy z dnia na dzieñ sum pozosta³.
Tylko, ¿e potem wydano rozporz¹dzenie (bardzo dziwne zreszt¹) zakazuj¹ce wpuszczania wody do stawu! W rezultacie 11-letni ju¿ sum, piêkny
i maj¹cy 110 cm d³ugoci oraz wa¿¹cy 25 kg, zadusi³ siê. Czy tak musia³o
siê staæ?! Gdzie by³a wra¿liwoæ ludzka?
/J.P./
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PŻK

Kardiolog
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¯YCIE DIECEZJALNE

DOŻYNKI W LESZCZYNKU

PARAFIALNY ODPUST

Halina i Ryszard Olesiñscy wspominaj¹

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Odby³y siê one w Krakowie w dniach 27-31 lipca br. Przywieca³o im
has³o: M³odoæ to stan ducha. W tej wielkiej i wspania³ej oraz chrzecijañskiej i nie tylko imprezie wziê³o udzia³ oko³o 2 milionów ludzi ze
187 pañstw wiata. Wród nich by³a aktywna i mocno zgrana grupa
z Kutna.

W trakcie do¿ynek odprawiono uroczyst¹ polow¹ mszê wiêta w intencji
rolników i ich rodzin, której przewodniczy ksi¹dz Józef Pietrusik,
proboszcz parafii wiêtego Micha³a Archanio³a w Woniakowie.

PĄTNICY PRZESZLI KUTNO
W niedzielê, 7 sierpnia 2016 r., drogami naszego powiatu przesz³a 35 piesza
pielgrzymka p³ocka zmierzaj¹ca na Jasn¹ Górê, do Czêstochowy. Tradycyjnie miejscem dwugodzinnego odpoczynku by³ plac pielgrzymkowy przy
Sanktuarium Matki Bo¿ej w G³ogowcu, gdzie w intencji p¹tników mszê
wiêt¹ odprawi³ biskup pomocniczy diecezji p³ockiej ksi¹dz Miros³aw
Milewski.

Tegorocznym has³em pielgrzymki by³o Mi³osierni jak Ojciec. Jak
zaznaczy³ biskup Milewski ten temat wpisuje siê w nadzwyczajny rok
mi³osierdzia og³oszony przez papie¿a Franciszka i odwo³uje siê on do
Ewangelii. Chodzi o to, aby pielgrzymi zrozumieli tê prawdê o Bo¿ym
Mi³osierdziu, a szczególnie o tym, ¿e Bóg jest bogaty w mi³osierdzie, ¿e
to jest Ojciec Mi³osierny. Przewodnikiem pielgrzymki by³ ksi¹dz Jacek
Prusiñski, a podzielona ona zosta³a na 11 grup (w sumie by³o to 1108
osób).

Drugim, obiadowym miejscem odpoczynku by³a parafia w. Micha³a
Archanio³a w Woniakowie, sk¹d p¹tnicy skierowali siê w dalsz¹ drogê
swej pielgrzymki. Trasa od P³ocka do Czêstochowy podzielona zosta³a
na 9 etapów, po oko³o 30 kilometrów ka¿dy.
/A.B./

JUBILAT

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Mimo padaj¹cego deszczu mo¿na by³o kupiæ obwarzanki o ró¿nej gruboci
i wielkoci pêczków. M³odsi wybierali sztuczne karabinki i pistolety, kolorowe miki, barwne zabawki. Choæ namokniêta, ale by³a dmuchana
zje¿d¿alnia. Starsi, szczególnie panie, interesowali siê ozdobami na palce
i na szyjê. Podsumowaniem obchodów dnia patrona parafii by³a odprawiona w kociele msza wiêta odpustowa.
/A.B./

W TRAGICZNĄ ROCZNICĘ

Mieszkañcy Kutna uczcili pamiêæ uczestników Powstania Warszawskiego.
Obchody tego wydarzenia rozpoczê³a msza wiêta odprawiona w kaplicy
cmentarnej w intencji poleg³ych powstañców. Nastêpnie w kwaterze wojskowej cmentarza parafialnego, pod Tablic¹ Pamiêci Narodowej, przemawia³ prezydent miasta Zbigniew Burzyñski. Stwierdzi³ m.in.: Jestemy
tu w szczególnie wa¿nym dla Polski i Polaków dniu, aby oddaæ ho³d
i czeæ pokoleniu, które 72 lata temu podjê³o walkê o swoj¹ wolnoæ. To
oni pokazali nam co znacz¹ s³owa - odwaga, determinacja, patriotyzm
oraz powiêcenie dla wspólnego dobra i niepodleg³oci Rzeczpospolitej.

Nasi stali czytelnicy  Pañstwo M. i R. Olesiñscy  podkrelaj¹ ró¿norodnoæ kultur, która wrêcz wzorcowo zbli¿a³a m³odzie¿ i to o ró¿nych przekonaniach politycznych. Motto m³odzie¿y wspaniale siê te¿ bawi¹cej to:
Uczymy siê jednoci w ró¿norodnoci. Wzruszaj¹ce by³y spotkania
w piêknych miejscach zabytkowego Krakowa i Murzynów, i Turków,
i Syryjczyków, i Rosjan oraz innych nacji. To by³o mocno buduj¹ce.

Pan Ryszard z dum¹ te¿ podkrela, ¿e m³odoæ przypomina prawdê oraz,
¿e wiêtoæ to codziennoæ i ka¿dy poprzez taki humanitaryzm  jaki by³
w grodzie Kraka  mo¿e to osi¹gn¹æ! Grupa kutnowska, licz¹ca blisko
40 osób, wyró¿nia³a siê temperamentem, kolorystyk¹ ubiorów, pomys³owoci¹. Pokaza³a równie¿, ¿e taniec i piosenka nie jest Jej obca!

Apel pamiêci poprowadzi³ Józef Stocki  prezes Kutnowskiego wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, a wspomnienie o harcerzach - powstañcach wyg³osi³ harcmistrz ZHP Wies³aw Aksman. G³os zabra³ tak¿e
Zdzis³aw Macher, mieszkaj¹cy w Kutnie uczestnik Powstania Warszawskiego. Krótk¹ modlitwê za powstañców odmówi³ wraz z zebranymi dziekan
kutnowski ksi¹dz Jerzy Swêdrowski. Na grobach ¿o³nierzy harcerze
po³o¿yli ciemnoczerwone ró¿e, a delegacje instytucji i organizacji spo³ecznopolitycznych z³o¿y³y kwiaty pod Tablic¹ Pamiêci Narodowej.
/A.B./

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Pi¹ty jubilat  Piotr Piotrowski (lusarz) 8 sierpnia ukoñczy³ 10 rok pracy
w DiMie. Kolejny jubilat bêdzie z 1 wrzenia i póniej dopiero w grudniu.

Na wiatowe Dni M³odzie¿y przybyli do Krakowa pielgrzymi ze 187
pañstw na 194 zarejestrowane przez ONZ. To rekord, bo trzy lata temu do
Rio de Janeiro przybyli wierni ze 175 krajów. W Polsce udzia³ wziêli
tak¿e wierni z krajów formalnie nieuznawanych, np. z Tajwanu, Wysp
Cooka czy Palestyny. Najwiêcej pielgrzymów spoza Polski przyjecha³o
z W³och (62 tysi¹ce), Francji i Hiszpanii (po 31 tysiêcy), Stanów Zjednoczonych (20 tysiêcy), Niemiec i Brazylii (po ok. 10 tysiêcy), Ukrainy
(8 tysiêcy), Czech, S³owacji i Portugalii (po ok. 5 tysiêcy). Przyjecha³o
te¿ 24 mieszkañców wysp Kiribati, le¿¹cych kilka tysiêcy kilometrów na
wschód od Australii. W sumie na wiatowe Dni M³odzie¿y do Polski
przyby³o oko³o 370 tysiêcy osób spoza naszego kraju.
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

13 września 2016 r.
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