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OPIEKUN KROŚNIEWICKIEJ KOLEJKI

S¹ miejsca, o które warto dbaæ i pielêgnowaæ pamiêæ o nich. Do takich
miejsc nale¿y z pewno�ci¹ Kro�niewicka Kolej Dojazdowa. Tabor znajduje
siê w samym sercu Kro�niewic. Utrzymanie infrastruktury w nale¿ytym
stanie wymaga du¿o pracy.           (ci¹g dalszy - strona 5)

UROCZA „WILCZA ESKA”

W sobotê, 22 sierpnia 2015 r., na osiedlu �Wilcza Eska� odby³y siê Dni
Otwartych Drzwi.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Strzelce

ŚWIĘTO PLONÓW

Tegoroczne Do¿ynki Gminne rozpoczê³a msza �wiêta w ko�ciele pod
wezwaniem �wiêtej Trójcy, któr¹ odprawi³ w intencji rolników i ich
rodzin ksi¹dz Tadeusz �wi¹tek. W g³oszonej homilii wspomnia³ m.in.
o ciê¿kiej pracy rolnika, o jego wielkiej rado�ci z upieczonego chleba
- wyhodowanego z ziarna ¿yta.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Gmina Kutno

DOŻYNKOWE WIEŃCE

23 sierpnia rolnicy z gminy Kutno obchodzili tradycyjne do¿ynki. Tego-
roczne �wiêto plonów rozpoczê³a msza �wiêta dziêkczynna w intencji
rolników, w ko�ciele pod wezwaniem �w. Micha³a Archanio³a w Wo�nia-
kowie, celebrowana przez ksiêdza Józefa Pietrusika - proboszcza Parafii.

(ci¹g dalszy - strona 4)

UFF! KONIEC WAKACJI!

WITAJ SZKOŁO!

Prezentujemy Pañstwu wizualizacjê kutnowskiej hali sportowo-widowi-
skowej wykonan¹ przez pracowniê �Rados³aw Guzowski Architekt�
z Warszawy. Planowana lokalizacja to teren pomiêdzy Aquaparkiem Kutno
a Ma³¹ Lig¹ Baseballow¹. Szacowany koszt inwestycji to ok. 30 mln z³.
Miasto w najbli¿szym czasie zamierza z³o¿yæ do Ministerstwa Sportu
i Turystyki wniosek o dofinansowanie tego zadania.

HALA WIDOWISKOWA

JUBILEUSZ W „DOBRODZIEJÓWCE”

Dwie niecodzienne imprezy uroczy�cie obchodzono w tej niepublicznej
placówce - �mia³o mo¿na nazwaæ - upowszechniania kultury w podkut-
nowskiej rezydencji emerytowanego i powszechnie uznanego ksiêdza
proboszcza i pra³ata Jana Dobrodzieja.           (ci¹g dalszy - strona 5)

PUCHAR WOJEWODY

PODZIĘKOWANIA DLA SAMEN DELEN

Na terenie naszego miasta oraz powiatu kutnowskiego przebywa³a przez
kilka dni delegacja holenderskiej fundacji �SAMEN  DELEN� z jej prze-
wodnicz¹c¹ A.P.M. Palmen-Boels na czele.          (ci¹g dalszy - strona 6)

PODZIĘKOWANIA DLA SAMEN DELEN

(szczegó³y - strona 3)
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Następne wydania
„Powiatowego Życia Kutna”
8 i 22 września 2015 r.

Miasto pachn¹ce ró¿¹
Miasto, nadziejo m³odych i trosk doros³ych.
Miasto po¿egnañ i powrotów,
Coraz wiêksze, piêkniejsze, bogatsze.
Schowaj mnie w ramionach przed my�lami o jutrze twoim.
Ulic masz coraz wiêcej,
A ja znam je coraz mniej
i coraz mniej rozumiem.
Wydarte chlebowym polom, dziewiczym ³¹kom
Zmieniaj¹ historiê opuszczonym ojcowiznom
I tym,
Co za m³odu odlecieli metalowymi ptakami
Do obczyzny.
Nazwiska ich zasuszone w fotografiach.
Rado�æ z trosk¹ splecione.
�miech z têsknot¹.
Nadzieja z gorycz¹.
Zdobywaj¹c Everesty spe³niaj¹ ¿yciowe marzenia.
Czy im nie jest smutno, tak wysoko, daleko od domu?
Kutnowska ró¿o, us³ysz ich mowê.
Woni¹ sw¹ spraw, by przyszed³ czas na ich �dzieñ dobry�
Tak jak kiedy� by³ na �do widzenia�.
Karawana marzeñ toczy siê dalej.

Maria Stêpniak

Róża i nadzieja

Po¿ar chemikalii...
A¿ 15 zastêpów stra¿y po¿arnej
z powiatu kutnowskiego gasi³o
po¿ar substancji chemicznych,
w poniedzia³ek 24 sierpnia, w fir-
mie Ecord na Majdanach. Okaza³o
siê, ¿e nie by³o zagro¿enia chemicz-
nego.

13 Sesja
Radni Miasta Kutna podjêli na niej
piêæ uchwa³. Zmieniono niektóre
punkty w strategii rozwoju na lata
2014-2020, w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2015-
2022, w sprawie uchwalenia bud¿etu
na 2015 rok. Zmieniono siedzibê
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
oraz utworzono odrêbne obwody
g³osowania w wyborach do Sejmu
i Senatu RP, które zosta³y zarz¹dzone
na dzieñ 25.10. br.

Centrum Aktywizacji
Seniora
Od wrze�nia w Kutnie rozpocznie

Do dnia 7 wrze�nia br. w sekretariatach szkó³ mo¿na pobieraæ,
a nastêpnie sk³adaæ wnioski o dofinansowanie na zakup podrêczni-
ków w ramach Rz¹dowego programu pomocy uczniom w 2015 roku -
�Wyprawka szkolna�.  O wsparcie finansowe na zakup podrêczników
ubiegaæ siê mog¹:
- uczniowie klas III szkó³ podstawowych � do kwoty 225 z³,
- uczniowie klas III ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia �
do kwoty 225 z³,
- uczniowie klas IV szko³y ponadgimnazjalnej technikum � do kwoty
445 z³,
- w przypadku korzystania przez uczniów niepe³nosprawnych z pod-
rêczników dopuszczonych przez ministra w³a�ciwego do spraw o�wiaty
i wychowania do kszta³cenia specjalnego wysoko�æ pomocy mo¿e
wynosiæ max. do 770 z³ w szkole podstawowej, do 607 z³ w gimna-
zjum.
Powy¿sze kwoty zosta³y okre�lone w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie szczegó³owych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podrêczników
i materia³ów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938)
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest kryterium dochodowe. Dla
uczniów klas objêtych programem dochód nie mo¿e przekroczyæ
574 z³ na osobê w rodzinie.
Do wniosków nale¿y do³¹czyæ za�wiadczenie o wysoko�ci dochodów,
w uzasadnionych przypadkach � o�wiadczenie o wysoko�ci docho-
dów natomiast w przypadku osób niepe³nosprawnych � wymagane
orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego. �rodki na ten cel
pochodziæ bêd¹ z dotacji celowej Wojewody £ódzkiego.
Wszystkie niezbêdne informacje dotycz¹ce mo¿liwo�ci uzyskania
dofinansowania na zakup podrêczników zainteresowani mog¹ uzyskaæ
w sekretariatach szkó³, a tak¿e w Urzêdzie Miasta Kutno (Wydzia³
Edukacji i Sportu tel. 24 253-12-09) oraz Starostwie Powiatowym
w Kutnie (Wydzia³ Edukacji, Kultury i Sportu tel. 24 355-47-86).

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

PUCHAR WOJEWODY

Firma Florian Centrum z Kutna otrzyma³a Puchar Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes za �Najciekawsz¹ ofertê w bran¿y
budowlanej� zaprezentowan¹ podczas XIX Pa³uckich Targów
Rolnych w ¯ninie (22-23 VIII br.).
Zapraszamy na jubileuszowe XX Pa³uckie Targi Rolne w ¯ninie
i XIV Wystawê Zwierz¹t Hodowlanych, które odbêd¹ siê 20 i 21
sierpnia 2016 roku.

/Miros³awa Roszak,  foto: Remigiusz Konieczka,
Tygodnik Pa³uki, ¯nin/

W pi¹tkowe przedpo³udnie w Kutnie, przy ulicy Królowej Jadwigi
nr 4, Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa �Pionier� przekaza³a
klucze 33 nowym lokatorom. Budynek nale¿y do zespo³u mieszka-
niowego �Eska�. Budynek �A� wraz z terenem go otaczaj¹cym liczy
2.000 m2 powierzchni. Czê�æ parterow¹ przystosowano dla niepe³no-
sprawnych, z miejscami parkingowymi i placem zabaw. Uroczysto�æ
zapocz¹tkowa³o po�wiêcenie nowego obiektu przez wikarego parafii
pod wezwaniem �wiêtej Jadwigi Królowej Polski ks. Józefa Petry-
nowskiego i przeciêcie wstêgi. W uroczysto�ci uczestniczyli:
przewodnicz¹cy Rady Miasta Grzegorz Chojnacki, prezydent miasta
Kutna Zbigniew Burzyñski i wiceprezydent Jacek Boczkaja, starosta
kutnowski Krzysztof Debich, a honory gospodarza pe³ni³ prezes RSM
�Pionier� Andrzej Nowakowski wraz z przewodnicz¹cym Rady Nad-
zorczej Zdzis³awem Górecznym. - Cieszê siê, ¿e wybrali�cie Pañstwo
spó³dzielniê jako tê, w której warto kupiæ mieszkanie. My�lê, ¿e bêd¹
Pañstwo zadowoleni z mieszkañ i ¿e mieszkacie tutaj, w tym mie�cie,
w Kutnie - mówi³ prezes Andrzej Nowakowski. W budowie jest
kolejny budynek, a docelowo bêd¹ cztery.         /B.G./

WILCZA „ESKA”

dzia³alno�æ Centrum Aktywizacji
Seniora, któr¹ zorganizowa³o Miê-
dzynarodowe Centrum Rozwoju
- Spó³ka Socjalna.

Zamkniêta £êczycka
W zwi¹zku z pracami drogowy-
mi, 2 wrze�nia od godziny 6.00 do
3 wrze�nia do godziny 12.00 na-
st¹pi ca³kowite zamkniêcie ruchu
samochodowego od ul. £êczyckiej
do wiaduktu - DK 92. Niemo¿liwy
bêdzie wjazd na wiadukt na
wysoko�ci ul. Mickiewicza, jad¹c
od strony ronda Solidarno�ci.
Poprzeczne ulice bêd¹ ulicami
��lepymi�.
A¿ siê wierzyæ nie chce...
A¿ siê wierzyæ nie chce, ale por-
tal internetowy zapowiada na
dzieñ 27 listopada nie lada atrak-
cjê rozrywkow¹ w Kutnie. Otó¿
w sali sportowej Szko³y Podsta-
wowej nr 9 odbêdzie siê koncert
legendarnego zespo³u �D¿em�.
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WIEŚCI GMINNE

W gminie Kutno, w okresie od 01.03.2015r. do 31.08.2015 r., realizowany
jest projekt POKL w ramach Priorytetu IX �Rozwój wykszta³cenia i kom-
petencji w regionach�, Dzia³ania 9.1 �Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jako�ci us³ug edukacyjnych �wiadczonych
w systemie o�wiaty�, Poddzia³ania 9.1.1 �Zmniejszenie nierówno�ci
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej� pn. �Zapewnienie
dostêpu do wysokiej jako�ci edukacji przedszkolnej w oddziale przed-
szkolnym w SP w Go³êbiewku�. Dziêki  wsparciu ze �rodków unijnych
zosta³ doposa¿ony oddzia³ przedszkolny w Szkole Podstawowej w Go³ê-
biewku, w Zespole Szkó³ w Go³êbiewku, w funkcjonalne i kolorowe meble
przedszkolne i inne wyposa¿enie (m.in. dywan, materace do odpoczynku,
obudowa grzejników, ozdoby �cian), pomoce dydaktyczne, artyku³y plastyczne,
zabawki, sprzêt ICT (laptop, rzutnik multimedialny, drukarka laserowa,
skaner), sprzêt audiowizualny (telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagne-
tofon) i tablicê interaktywn¹. £¹czny koszt projektu wyniós³ 38.701,28 z³.

WYRÓWNYWANIE SZANS

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Obiekt przy ulicy Królowej Jadwigi 4 prezentuje siê naprawdê piêknie.
Spokojny dobór kolorów, czysto�æ wokó³ bloku i wewn¹trz budynku
robi¹ wra¿enie. Ukoñczony budynek jest jednym z czterech wchodz¹cych
w sk³ad �Wilczej Eski�. Ka¿demu lokalowi przys³uguje umieszczona
w piwnicy komórka. Zaplanowano miejsca parkingowe i plac zabaw.

/A.B./

UROCZA „WILCZA ESKA”

Parê starostów tegorocznych do¿ynek stanowili: Magdalena Wasilewska
oraz Hubert Koniarek. Pani Magdalena jest mieszkank¹  D³ugo³êki. Wraz
ze swoim mê¿em Grzegorzem, wspólnie z rodzicami, prowadz¹ gospo-
darstwo rolne. Uprawiaj¹ zbo¿a, rzepak i kukurydzê oraz hoduj¹ trzodê
chlewn¹. Produkuj¹ i sprzedaj¹ pasze oraz dodatki paszowe dla wszystkich
gatunków zwierz¹t hodowlanych, prowadz¹ równie¿ sprzeda¿ nawozów
sztucznych. Pani Magdalena ukoñczy³a wy¿sz¹ szko³ê w zakresie admi-
nistracji publicznej. Wraz z mê¿em wychowuj¹ dwie córki � Zuzannê
i Nikolê. Prowadz¹ równie¿ firmê handlowo-us³ugowo-doradcz¹ �SERWIS-
PASZ�, dzia³aj¹c¹ od roku 2000. Firma zlokalizowana jest w Koziej Górze.
Starosta do¿ynek Hubert Koniarek jest mieszkañcem Koziej Góry, z wy-
kszta³cenia magister ekonomii. Jak mówi o sobie, przygodê z rolnictwem
rozpocz¹³ w 2004 r. od zakupu niewielkiego area³u gruntów ornych. Obecnie,
wspólnie z ¿on¹ Agnieszk¹, prowadzi du¿e gospodarstwo i sukcesywnie
stara siê powiêkszaæ jego obszar. W�ród upraw dominuj¹ zbo¿a, rzepak
i kukurydza. Systematycznie modernizuje i wzbogaca bazê maszynow¹.
Szczególnie wysoko ceni sobie wspó³pracê z IHR Strzelce, PUH �Che-
mirol� Sp. z o.o., Polsad Jacek Korczak, Wipasz S.A. Zebrani mieszkañcy
gminy oklaskami przyjêli wyst¹pienia wójta gminy Tadeusza Kaczmarka,
pos³ów na Sejm RP Artura Dunina i Tadeusza Wo�niaka, Roberta Bary³y,
radnego Sejmiku Wojewódzkiego oraz Marka Jankowskiego, przewodni-
cz¹cego Rady Powiatu Kutno.

Strzelce

ŚWIĘTO PLONÓW
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przed o³tarzem delegacje so³ectw z³o¿y³y bochny chleba, które po�wiê-
cono. Po zakoñczonej mszy �wiêtej starostowie do¿ynek przemie�cili siê
starodawnym powozem na plac do¿ynkowy na terenie Gminnej Spó³dzielni
w Strzelcach, gdzie rozpoczê³a siê druga  czê�æ obrzêdów do¿ynkowych.
Przyniesiony przez nich bochen chleba wrêczyli gospodarzowi gminy
- wójtowi Tadeuszowi Kaczmarkowi.

W czê�ci artystycznej wyst¹pi³ Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej,
zespó³ �The Kings Frends�, zespó³ disco-polo �Aplauz dance�. Zabawa
do¿ynkowa trwa³a do pó�nych godzin wieczornych.           /A.B./

Kilkuset mieszkañców gminy doskonale bawi³o siê w rytmach muzyki
wykonywanej prze: kapelê z Kro�niewic, kapelê Witaszewiacy, kapelê
Okowita, ludowy zespó³ wokalny Leszczynianki oraz Zespó³ Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej. Publiczno�ci przypad³ równie¿ do gustu wystêp chóru
A Capella z Kro�niewic. Nie zabrak³o tak¿e atrakcji dla dzieci � dmu-
chañce, stoiska handlowe z lodami, popcornem, balonikami i zabawkami.
Dla amatorów sztuki plastyk Andrzej Stachowicz przygotowa³ wystawê
swoich prac malarskich. Atrakcj¹ kulinarn¹ do¿ynek  by³a grochówka
z wojskowego kot³a oraz pieczone kie³baski. Na koniec na scenie zapre-
zentowa³ siê zespó³ Sobota. W  rytmach muzyki tej grupy odby³a siê
zabawa taneczna.            (wa)

Gmina Kutno

DOŻYNKOWE WIEŃCE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Poszczególne so³edztwa zademonstrowa³y piêkne wieñce do¿ynkowe.
W swoim wystêpieniu wójt gminy Jerzy Bry³a podziêkowa³ rolnikom za
ich ciê¿k¹ pracê, której nie ulatwi³a tegoroczna aura. Susza w bardzo wielu
przypadkach znacz¹co obni¿y³a plony. S³absza jest równie¿ jako�æ ziar-
na. W godzinach popo³udniowych, na terenie O�rodka Kultury Gminy
Kutno, odby³ siê taneczny piknik rodzinny po³¹czony z do¿ynkami.

Po¿ytek z radnych
Blisko 200 kilogramów �mieci
zebrali radni sprz¹taj¹cy Ochniê.
Akcjê zainicjowali radni - Bartosz
Serenda i Wojciech Zió³kowski.
Ten ostatni, wspólnie z radnym
miejskim £ukaszem Walczakiem,
organizuje zbiórkê pieniêdzy na
wynajêcie profesjonalnej firmy do
oczyszczania Ochni. E-mail: ziol-
kowski@pnet.pl

Matafora
W czwartek 3 wrze�nia, o godzinie
19.00 w GOK, w Bedlnie wyst¹pi

Grupa Teatralna �Matafora� ze
spektaklem �Posag� (z akompania-
mentem kapeli �Dobrzeliniacy�).

Ko³o pszczelarzy
Czy wiecie, ¿e w O�rodku Kultury
Gminy Kutno w Leszczynku znaj-
duj¹ siê m.in. Powiatowe Ko³o Psz-
czelarzy, Ko³o Mi³o�ników Bryd¿a,
Ko³o Mi³o�ników Motoryzacji i Sto-
warzyszenie Historyczne Pu³k 37.

¯artobliwy link
Na stronie internetowej Starostwa
Kutnowskiego umieszczono link
do filmu... pornograficznego.

W zwi¹zku z d³ugotrwa³¹ susz¹ prezydent miasta Kutno informuje zainte-
resowanych rolników o mo¿liwo�ci sk³adania wniosków o oszacowanie
strat w uprawach rolnych do Urzêdu Miasta Kutno � Wydzia³u Gospodarki
Nieruchomo�ciami i Rolnictwa (pokój 215). Szacowanie szkód dokona
powo³ana przez prezydenta miasta Kutno Komisja do spraw szacowania
szkód w gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej.
Wzór wniosku wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami dostêpny jest na stronie
internetowej £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi http://www.lodz-
kie.eu/page/3845,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2015-
r.html oraz w Urzêdzie Miasta Kutno (pokój nr 215). Do wniosku nale¿y
do³¹czyæ kserokopiê wniosku o przyznanie p³atno�ci bezpo�rednich na
rok 2015 wraz z o�wiadczeniem o powierzchni upraw proekologicznych,
z³o¿onych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po�wiad-
czonych piecz¹tk¹ Agencji.

DLA ROLNIKÓW
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

5 wrze�nia 2015 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

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

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

W Starostwie Powiatowym w Kutnie rozstrzygniêto konkurs na has³o
i logo kampanii promuj¹cej zdrowy styl ¿ycia. Konkurs zrealizowany
zosta³ w ramach projektu �¯yjesz dla siebie i innych � zadbaj o zdrowie�.
Nagrody � rowery turystyczno-miejskie odebrali: Paulina Nikodemiak za
logo �¯yj zdrowo�, Pawe³ Stañczuk za logo �Trzymaj formê�, Maciej
Pawlik � �¯yj zdrowo pomy�l o sobie i bliskich�, Bart³omiej Kaszubski
� �Wybieram �wiadomie. Jem owoce i warzywa, bo w nich zdrowie spo-
czywa�. Wszystkie prace laureatów konkursu wykorzystane zostan¹ do
materia³ów informacyjno-promocyjnych projektu. Komisjê konkursow¹
stanowili pracownicy starostwa: Artur Gierula � przewodnicz¹cy komisji
oraz Pawe³ £ebkowski, Joanna Bronowska i Anna Chmielecka - cz³onkowie.
Po wrêczeniu nagród starosta kutnowski Krzysztof Debich powiedzia³
m.in.: �Mam nadziejê, ¿e te symbole i has³a wypromuj¹ rzeczywi�cie zdrowy
tryb ¿ycia do wszystkich grup wiekowych, i ¿e te piktogramy spotkaj¹ siê
z zainteresowaniem mieszkañców powiatu kutnowskiego�.          /A.B./

ROWERY NAGRODAMI

Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach, w dniach 18-19
wrze�nia 2015 r., w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa bêdzie organi-
zatorem zadania pn.: �Gin¹ce zawody rzemie�lnicze na przyk³adzie
kowalstwa i kotlarstwa�. Projekt jest  realizowany z £ódzkim Domem
Kultury, sk¹d muzeum otrzymalo grant w ramach wspó³organizacji
projektów kulturalnych na terenie wojewodztwa ³ódzkiego.
W piatek, 18 wrze�nia, odbêd¹ sie warsztaty artystyczne � kotlarskie pro-
wadzone przez metaloplastyka, ktory zapozna uczestników z technikami
kotlarskimi i pokazem jak samodzielnie wykonaæ wyroby z miedzi, nato-
miast w sobotê podczas EDD bêdzie mia³ miejsce uroczysty finisa¿
wystawy ��wiat miedzi, od warsztatu po wyroby� z prywatnej kolekcji
Bernarda Nowakowskiego z Siedlec�, prezentuj¹cej warsztat kotlarza
i wyroby z miedzi. Wa¿nym elelentem projektu bêd¹ kolejne warsztaty,
tym razem kowalskie z udzia³em zawodowego kowala, który zaprezentuje
technikê kucia na kowadle. Bêdzie te¿ mo¿liwo�æ wykonania podkówek
i gwo�dzi. Przewidziany jest równie¿ �spacer edukacyjny� ulicami miasta
�ladami dawnych rzemie�lników kro�niewickich. Powy¿sze dzia³ania bêd¹
mia³y miejsce na terenie muzeum w pi¹tek dla dzieci i m³odzie¿y w godzi-
nach 10.00-13.00 (po wcze�niejszej rezerwacji), w sobotê dla wszystkich
zainteresowanych w godzinach 11.00-19.00. Wstêp wolny.

GINĄCE ZAWODY
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Towarzystwo Przyjació³ Kro�niewickiej Kolei Dojazdowej, w porozumieniu
z Urzêdem Miejskim w Kro�niewicach, wykonuje na terenie kro�niewickiej
kolejki niezbêdne prace porz¹dkowe. Cz³onkowie stowarzyszenia spraw-
dzaj¹ dro¿no�æ szlaku i jego stan, kosz¹ trawê, wycinaj¹ krzaki, wymie-
niaj¹ o�wietlenie, maluj¹. Kto nale¿y do TPKKD i dlaczego po�wiêca
tyle czasu na ratowanie zabytkowej kolejki? TPKKD dzia³a od czerwca
2014 r. i zrzesza obecnie oko³o 30 cz³onków oraz sympatyków kolei.
W stowarzyszeniu dzia³aj¹ wolontariusze lokalni oraz przyjezdni. Pasjonaci
kolejki potrafi¹ przyjechaæ nawet z Warszawy, aby pomóc w malowaniu
krawêdzi peronów, czy naprawianiu zwrotnic. Nasze towarzystwo w lipcu
tego roku zosta³o wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego � mówi prezes
Karol Lubaczewski. � Cz³onkowie chêtnie w³¹czaj¹ siê w prace na kolejce,
czê�æ z nich jest czynnymi kolejarzami, inni jeszcze siê edukuj¹. Przywo¿¹
czêsto w³asne narzêdzia do pracy, kupuj¹ czê�ci, ¿eby uzupe³niæ braki
w infrastrukturze. Powo³ali�my grupê cz³onków z Kro�niewic, która pa-
troluje teren kolejki, aby zapobiec kradzie¿om mienia i wspomóc pracê
ochroniarzy � dodaje prezes TPKKD. Prace na terenie kolejki z zaintere-
sowaniem obserwuj¹ mieszkañcy Kro�niewic. � Zdarza siê, ¿e osoby prze-
chodz¹ce têdy podchodz¹ do nas podczas pracy i pytaj¹, co robimy.
Z sentymentem wspominaj¹ czasy, kiedy kro�niewicka kolejka zapewnia³a
wielu rodzinom dochód, a podró¿nym wspania³y �rodek transportu. Chcie-
liby, ¿eby te czasy wróci³y. Jednak nie zale¿y to wy³¹cznie od dzia³añ
TPKKD � mówi jeden z cz³onków TPKKD.
Dla kro�niewickiej spo³eczno�ci nie jest to anonimowa grupa. TPKKD
wspó³pracuje ze �rodowiskiem lokalnym i organizuje imprezy podkre�laj¹ce
znaczenie tego wyj¹tkowego miejsca. We wrze�niu ubieg³ego roku z okazji
100-lecia Kro�niewickiej Kolei Dojazdowej przy wspó³udziale TPKKD,
Urzêdu Miejskiego, Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego oraz Gminnego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji zosta³a zorganizowana impreza �100
rocznica budowy Kro�niewickiej Kolei Dojazdowej na Kujawach i Ziemi
£ódzkiej�. Cz³onkowie TPKKD wystawili tabor na perony, w�ród nich
takie pere³ki jak lokomotywa Px48-1902, lokomotywa Lxd2 � popularny
Rumun, pojazdy Mbxd1 � �£ajka�, wagony osobowe 3Aw, wagony letniaki
i wagony towarowe oraz opowiadali o historii kro�niewickiej kolei. Jeden
z cz³onków � Marcin Niestój � u¿yczy³ rêcznej drezyny, która sta³a siê nie
lada atrakcj¹ dla go�ci. Przeja¿d¿ka po w¹skich torach sprawi³a ogromn¹
frajdê dzieciom, ale równie¿ ich opiekunom. Natomiast w listopadzie 2014
r. TPKKD zorganizowa³o lokalne obchody Dnia Kolejarza. Odby³a siê
msza w intencji kolejarzy, z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze pod tablic¹
pami¹tkow¹ na stacji Kro�niewice Miasto. Nastêpnie w Muzeum im.
J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach odby³a siê projekcja filmów
nawi¹zuj¹cych do tematyki kolejowej. - Po mszy zamówionej przez TPKKD
w intencji kolejarzy podesz³a do mnie starsza pani � wspomina Marcin
Niestój. � By³a bardzo wzruszona. Przekaza³a nam w darze mundur kole-
jowy po mê¿u informuj¹c, ¿e d³ugo czeka³a na tê chwilê, ¿eby daæ go
komu�, kto to doceni. Cz³onków stowarzyszenia utwierdza to w przekona-
niu, ¿e nasza praca i zaanga¿owanie w ratowanie tej kolejki jest potrzeb-
ne � dodaje M. Niestój.
Towarzystwo i w tym roku nie zwalnia tempa. W czerwcu zorganizowa³o
dla bibliotekarzy z powiatu kutnowskiego zwiedzanie. Po terenie kolejki
oprowadza³ blisko 50-osobow¹ grupê Stanis³aw Schweizer, cz³onek Za-
rz¹du TPKKD. Uczestnicy rajdu �Odjazdowy Bibliotekarz� obejrzeli stacjê,
dowiedzieli siê jak dzia³a zwrotnica, gdzie kro�niewiccy kolejarze
remontowali wagony i lokomotywy, co to jest transporter i wiele wiêcej.
Bibliotekarze mogli te¿ przejechaæ siê drezyn¹ rêczn¹. Jakie maj¹ plany
na najbli¿sze miesi¹ce? Obecnie podjêli dzia³ania w celu wpisania ca³ego
odcinka od Ozorkowa do Lubrañca i Ostrów do Rejestru Zabytków oraz
prowadz¹ rozmowy z inwestorami, którzy sfinansuj¹ remonty obiektów
Kro�niewickiej Kolei Dojazdowej. Cz³onkowie stowarzyszenia s¹ otwarci
na wspó³pracê z mieszkañcami zarówno gminy Kro�niewice jak i powiatu.
� Pracy na kolejce nie brakuje. Je�li kto� z czytelników chcia³by zasiliæ
szeregi TPKKD, serdecznie zapraszamy � zachêca Karol Lubaczewski.
Kolejka jest warta tego, aby siê o ni¹ troszczyæ. To nie tylko atrakcja
turystyczna, ale i czê�æ historii tego miasta. Jej piêkno doceniaj¹ kolejarze
z Niemiec, czy Wielkiej Brytanii. Powinni doceniæ j¹ te¿ mieszkañcy. Je�li
kto� z pañstwa chcia³by nawi¹zaæ kontakt z TPKKD w celu zostania cz³on-
kiem lub podzielenia siê pomys³ami jak przywróciæ dawny blask kolejce,
podajemy maila: zarzad.tpkkd@gmail.com i link do fanpage�a na Face-
booku: www.facebook.com/tpkkdkrkd.           Julita Szczepankiewicz

OPIEKUN KROŚNIEWICKIEJ KOLEJKI

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 6 wrze�nia br. na Festyn �Za króla
Sasa�, który odbêdzie siê w Pa³acu Saskim i na jego dziedziñcu w godz.
11:00-16:00. O godz. 11:00 nast¹pi ods³oniêcie makiety Pa³acu Saskiego
z udzia³em Królowej Ró¿ i prezydenta miasta Kutno w asy�cie dworu
i wojska saskiego. Makieta w skali 1:50 prezentuje Pa³ac podró¿ny króla
Augusta III Wettina wg projektu Johanna Martina Waltera z 1750 r.
Nastêpnie �Historie nieznane, czyli powrót Augusta III do Kutna� (projekt
dofinansowano ze �rodków £ódzkiego Domu Kultury - Instytucji Kultury
Samorz¹du Województwa £ódzkiego) przenios¹ odwiedzaj¹cych Pa³ac
w czasy saskie. Muzykê i taniec dawny oraz teatralne scenki rodzajowe
z udzia³em publiczno�ci zaprezentuj¹ nam zespo³y �Corona Florum� oraz
�Amadeus Trio�, a tak¿e rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Garnizon
Fortecy Czêstochowskiej oraz aktorzy z Fundacji ART. W trakcie festynu
mo¿na bêdzie równie¿ obejrzeæ wystawy �Tajemnice Pa³acu Saskiego
w Kutnie� oraz �Pa³ac Saski w  Warszawie� oraz prezentacje multime-
dialne dot. Pa³acu. Najm³odsi bêd¹ mogli natomiast spróbowaæ swoich
si³ w biciu monet czy budowie makiety Pa³acu. W godz.12:30-15:30 na
dziedziñcu pa³acowym zago�ci �Archeologia od kuchni� � uczestnicy
imprezy bêd¹ mogli odkryæ w sobie archeologa na miarê Indiany Jonesa,
a tak¿e obejrzeæ m.in. pokaz dronów i pracy detektora metali.

FESTYN „ZA KRÓLA SASA…”

To sta³o siê za dobr¹ spraw¹ Letniego Festiwalu, który w naszym mie�cie
go�ci³ ju¿ po raz szósty. Od pocz¹tku jego dyrektorem, re¿yserem i g³ówn¹
osob¹ prowadz¹c¹ jest profesor Anna Jeremus-Lewandowska, rodem
z Kutna. Festiwal sam w sobie by³ imprez¹ ze wszech miar udan¹. Wystê-
powali m³odzi, utalentowani arty�ci, wspania³e i kameralne zespo³y, by³
�wietny repertuar... i to dla ka¿dego, nie tylko melomana. Dopisa³a
publiczno�æ, a i pogoda by³a mocno ³askawa. VI Letni Festiwal Muzyczny
odbywa³ siê pod honorowym patronatem wojewody ³ódzkiego Jolanty
Che³miñskiej i prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego. Przez
ponad trzy tygodnie jego �aren¹� by³y ró¿ne miejsca grodu nad Ochni¹
i Ziemi Kutnowskiej: m.in. ko�ció³ �w. Jana Chrzciciela, Hotel �Rondo�,
ko�ció³ �w. Wawrzyñca, Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, Pañstwowa
Szko³a Muzyczna, Kutnowski Dom Kultury, ko�ció³ �w. Trójcy w Strzel-
cach, pa³ac w Siemienicach. Tu odby³ siê wspania³y koncert kameralny
�Muzyka w pa³acowych wnêtrzach� z udzia³em orkiestry salonowej �Alla
Vienna�, a w�ród solistów by³a Chinka Wang Shanshan (sopran). G³ów-
nym jednak miejscem spotkañ muzycznych by³ plac Marsz. Pi³sudskiego,
gdzie du¿e zainteresowanie towarzyszy³o plenerowemu koncertowi �Wie-
deñskie nastroje� z udzia³em �Johann Strauss Orkiestry� i 14 uczestników
VII Miêdzynarodowych Warsztatów Wokalnych. Tematyka koncertów by³a
urozmaicona: np. �Pos³aniec sztuki wielkiej i wspania³ej - pod batut¹...
Warcis³aw Kunc�, �I raduje siê dusza moja� , �W �wiecie genialnych
melodii Mozarta�, �Od przeboju do przeboju - Koncert M³odych Talen-
tów�, �Koncert Muzyki Sakralnej�, �Dró¿ki Pana Moniuszki, czyli by³
sobie Dziad i Baba�, �Gala operetkowo-musicalowa� (plac Pi³sudskiego),
�Melodie neapolitañskie�. By³ te¿ koncert dla uczczenia X rocznicy �mierci
�wiêtego Jana Paw³a II oraz �Muzyczne po¿egnanie lata�. Ukoronowaniem
Festiwalu - znanego ju¿ w Polsce - by³ koncert galowy z przedstawieniem
muzycznym �S³u¿¹ca Pani¹� Pergolessiego i Orkiestry Filharmonii
Kameralnej im. W. Lutos³awskiego w £om¿y. W tym spektaklu Anna
Jeremus-Lewandowska gra³a Serpinê. Do us³yszenia i zobaczenia za rok!

Jerzy Papiewski

MUZYCZNE KUTNO 2015

Na zbiorniku wodnym �Skoki II, w mazowieckiej miejscowo�ci D¹b Polski,
odby³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. Bra³o w nich udzia³
27 osób; m. in. z Dobrzynia n/ Wis³¹, Lipna, Sierpca, W³oc³awka, P³ocka
i Kutna. Zwyciê¿y³ Marek Tomczak z Kutna przed Piotrem Cichockim
z Dobrzynia i Leszkiem Tark¹ z P³ocka. Sêdzi¹ g³ównym tej imprezy by³
Stanis³aw Wasielewski , a jego asystentem Zbigniew Cegie³ka. Nagrody,
ufundowane przez prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego,
wrêcza³ wiceprezydent Jacek Boczkaja.            /J.P./

O PUCHAR PREZYDENTA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Z udzia³em w³adz miasta Kutna i Ziemi Kutnowskiej �wiêtowano pierwsz¹
rocznicê aktywnego funkcjonowania Spo³ecznego Klubu Wiedzy Uniwer-
salnej przy �Dobrodziejówce� i 15 spotkanie w Niej. S¹ one wzorowane
na XVIII wiecznych Obiadach Czwartkowych u króla Stanis³awa Ponia-
towskiego. W dotychczasowych i tematycznych mityngach klubowicze
mieli �wietne prelekcje - a potem dyskusje - mówi¹ce m.in. o kanonizacji
Jana Paw³a II i Jana XXIII, o Bitwie pod Kutnem 1914 i 1939 r., o udziale
kutnian w Powstaniu Listopadowym i Powstaniu Styczniowym, o funk-
cjonowaniu TPZK, PCK, kutnowskich placówek kultury, o 37 Pu³ku Pie-
choty zwi¹zanym z Kutnem. Klubowicze pochodz¹ z ró¿nych �rodowisk
i maj¹ te¿ ró¿ne profesje. Celem Klubu Wiedzy Uniwersalnej jest integracja
ludzi kochaj¹cych Ziemiê Kutnowsk¹ i spo³ecznie oddanym tej Ma³ej
Ojczy�nie. W jubileuszu m.in. uczestniczyli: prezydent miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski z ma³¿onk¹ Gra¿yn¹, przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego Marek Jankowski, dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach Grzegorz Dêbski, dyrektor Muzeum
Regionalnego w Kutnie Skrzynecki, wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a, pre-
zes TPZK Bo¿ena Gajewska. Przekazali oni na rêce ks. Jana Dobrodzieja
gratulacje i serdeczne ¿yczenia. By³o 100 lat i oczywi�cie - tradycyjna
lampka szampana. Do ¿yczeñ przy³¹cza siê te¿ �P¯K�. W najbli¿szych
planach Spo³eczny Klub Wiedzy Uniwersalnej ma tak¿e zamiar, przy
pomocy M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie, prowadziæ promocjê
utalentowanej m³odzie¿y muzyczno-wokalnej.

JUBILEUSZ W „DOBRODZIEJÓWCE”

P.S. Jubileuszowym tematem by³a historia sze�ciu Odysei Historycznych,
z których s³ynie ju¿ w Polsce Ziemia Kutnowska. Mówi³ o nich Konrad
Podwysocki ze Stowarzyszenia 37 Pu³k Piechoty Kutno. Nastêpne
spotkanie w �Dobrodziejówce� odbêdzie siê 24 wrze�nia i po�wiêcone
bêdzie 76 rocznicy Bitwy pod Kutnem.            /J.P./
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton Bywalca

Z innych szpalt
Prof. Marek Belka, prezes NBP: Jestem rynkowcem. Ale s¹ rzeczy, które
pañstwo musi regulowaæ i niewidzialna rêka rynku tego nie zast¹pi.

Wieczne dzieci
36% osób w wieku 25-29 lat nie za³o¿y³o rodziny i mieszka³o z rodzicami,
a¿ 12% by³o po �lubie, ale i tak mieszka³o z rodzin¹.

Przegl¹d nr 34 (816) z 17-23.08.2015 r., s. 6 i 20
Za 1,4 mln euro sprzedano Pepitê - 10-letni¹ klacz z Janowa Podlaskiego.
To najdro¿szy koñ w historii polskich hodowli.

Angorka nr 35 (1095) z 30.08.2015 r., s.3
O prawie 40% wzrós³ eksport polskiego drobiu poza kraje Unii Europej-
skiej w ci¹gu piêciu miesiêcy tego roku. Najwiêksz¹ dynamikê odnoto-
wano w dostawach na Filipiny, do Wietnamu, Chin, Ghany i na Ukrainê.
16,5 miliona euro kary ma zap³aciæ Polska za przekroczenie kwoty mlecznej
w sezonie 2014/2015. Rolnicy wyprodukowali 580 mln kg mleka ponad
przyznany limit i w konsekwencji 63,5 tys. producentów musi zap³aciæ tê
karê.
Marek Pol, by³y wicepremier. To smutne nastêpstwo b³êdu pope³nionego
w 2003 r., gdy parlament odrzuci³ system winietowy. Po pierwsze - spo-
wodowa³o to wydatki rzêdu 1,5 mld z³ na budowê bramek; po drugie
- stwarza korki, wywo³uje w�ciek³o�æ kierowców i poci¹ga za sob¹
konieczno�æ otwierania szlabanów w okresie nasilenia ruchu.
W Polsce zwyciê¿y³a chora ideologia, która pos³ugiwa³a siê prostackim
i bezmy�lnym skrótem, ¿e wystarczy sprywatyzowaæ i ju¿ za chwilê bêdzie
kapitalizm. (z wywiadu z prof. Krzysztofem Wielickim).
Tony Blair o przywództwie: Zaczynasz jako osoba najbardziej popularna,
ale maj¹ca najmniejsze umiejêtno�ci, a koñczysz, kiedy masz najwiêksze
umiejêtno�ci i najmniejsz¹ popularno�æ.

Przegl¹d nr 35 (817) z 24-30.08.2015 r., s. 6, 7,12 i 63

Odby³y siê ju¿ do¿ynki w gminach Kutno, Strzelce, D¹browice, Nowe
Ostrowy. Jeszcze to rolnicze �wiêto bêdzie obchodzone 6 wrze�nia
w Krzy¿anowie, £aniêtach i Bedlnie. Wszêdzie z mszami �wiêtymi i wy-
stêpami artystycznymi. Masz babo placek!
Susza, ¿e ahoj! W skali Polski siêgnê³a ona ju¿ 880 tysiêcy hektarów! Jak
wynika, ze wstêpnych zg³oszeñ, przynios³a ju¿ ona straty prawie miliarda
z³otych. Rz¹d wyasygnowa³ ju¿ 488 milionów, ale tradycyjnie rolnicy
¿¹daj¹ wiêcej. O dop³aty mo¿na siê staraæ od 10 wrze�nia w przypadku
30% strat w uprawach (w porównaniu z warto�ci¹ �rednich dochodów
w okresie 3 lat lub 5 lat po wy³¹czeniu najlepszego i najgorszego roku).
W Polsce mamy 1,39 miliona rolników indywidualnych, a wg szacunków
�dotacyjny socjal� ma obj¹æ oko³o 100 tysiêcy gospodarstw. Oprócz rze-
paku najbardziej ucierpia³y uprawy kukurydzy oraz warzywa okopowe.
Masz babo placek! Kó³ka rolnicze proponuj¹ dop³aty 500 z³otych do hek-
tara gruntów, zwolnienia z p³acenia sk³adek KRUS za II pó³rocze, umo-
rzenie podatku rolnego i zniesienie kar za nadprodukcjê mleka w roku
2014-2015. Masz babo placek!
A¿ siê wierzyæ nie chce! Prasa donios³a, ¿e Polska importuje cukier, a¿ za
43 miliony euro, a najwiêkszym jego dostawc¹ jest... Mozambik. Stamt¹d
dostarczono nam ponad 25 tysiêcy ton. Poza tym przywozili�my cukier
z Niemiec, Francji i Danii. No có¿, zaczê³o siê od cukrowni. Pad³y Ostrowy,
które prze¿y³y m.in. Powstanie Styczniowe, dwie wojny �wiatowe i nie-
zgorzej dzia³a³y w stanie wojennym, ale �balcerowiczowskiej� wersji
kapitalizmu nie zdzier¿y³y... Masz babo placek!

By³y najpierw bachanalia, teraz mocniejsze s¹ referendalia...
Akurat w trzeci dzieñ kutnowskiego �wiêta Ró¿y przypada termin refe-
rendum zarz¹dzonego przez by³ego prezydenta Bronis³awa Komorowskie-
go, a podtrzymanego przez nowego �w³adcê� Polski - Andrzeja Dudê.
Ten drugi dorzuci³ jeszcze jedno referendum, tylko za 70 mln z³ (?). Chy-
ba rozs¹dek zachowa³ jedynie wicepremier Janusz Piechociñski, który
pyta³: �Na diab³a nam wrze�niowe referendum, na sze�æ tygodni przed
wyborami?� (25 X). Tym bardziej, ¿e jedno z pytañ jest nieaktualne, dru-
gie - niekonstytucyjne. Trzecie dotycz¹ce finansowania partii z bud¿etu,
co kosztuje nas 54,4 milionów z³otych, gdy koszty referendum - 100 mi-
lionów z³otych. Tym bardziej, ¿e mamy wyraziæ opiniê, z któr¹ co bêd¹
chcieli zrobiæ, to zrobi¹ - politycy... Ta sytuacja wskazuje jak pod has³em
demokracji marnuje siê przecie¿ nasze podatkowe pieni¹dze. Zreszt¹ �jak
ognia� boj¹ siê - opozycja i rz¹dz¹cy - jednego pytania � Czy jeste� za
ograniczeniem prawa wyboru na senatora, pos³a, radnego wojewódzkie-
go, radnego powiatowego, miejskiego, gminnego - do dwóch kadencji?�.
Ju¿ jest tak przy wyborze prezydenta, dlaczego wiêc nie uczyniæ te¿ tak w
innych ogniwach poselsko -samorz¹dowych. Tym razem jestem ca³kowi-
cie �za� g³osem Lecha Wa³êsy. Chyba �na Berdyczów� postuluje on ju¿
od do�æ dawna w tej sprawie. Podoba mi siê okre�lenie z pierwszej strony
�Polityki� okre�laj¹ce tak¹ sytuacjê jako

�Bezsensowne referenda, czyli z³ota rybka w mêtnej wodzie�.
Co to za kraj, w którym nie liczy siê g³os �ludu�, a tak¿e do�wiadczenia -
praktyka prezydenta!? Taka jest w³a�nie obecna Polska!!!
Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

To ju¿ 21 edycja naszego konkursu na �Kutnowski Hit�. I wci¹¿
macie Pañstwo swoje propozycje. W 2015 roku zg³osili�cie
kolejne, a s¹ to:

1. Kutnowska �Syrenka� Polfarmexu i AMZ Sp. z o.o.
2. Wybudowanie i uruchomienie produkcji  Pini Polska.
3. Pierwszy kutnowski pomnik Boles³awa Wituszyñskiego.
4. XI Festiwal �Z³oty �rodek Poezji�.
5. Wybudowanie innowacyjnego zak³adu czê�ci maszyn rolni-
czych Andersen Sp. z o.o. w Kutnie.
6. VI Odyseja Historyczna.
7. XX Letnie Spotkania Artystyczne organizowane przez KDK.
8. Teatr Ognia �Fireproof�.
9. Grupa Teatralna Maska z UTW za spektakl �Moralno�æ
pani Dulskiej.
10. �Dni Pola� Zak³adu Hodowli Ro�lin w Strzelcach.
11. VI Letni Festiwal Muzyczny.
12. Za festiwalowe sukcesy w kraju i za granic¹ sekcji
wokalnej M³odzie¿owego Domu Kultury.
13. £ukasz Wójcik za z³oty medal w 18 szybowcowych mistrzo-
stwach Europy w klasie otwartej.
14. �Dzieñ otwarty� Agromy Polsad Sp. z o.o.
15. Nowa fontanna na placu Pi³sudskiego w Kutnie.

Wyja�nienia wymagaj¹ dwie propozycje. Jedna dotyczy naszej
redakcji, za wydanie 400-ego numeru �P¯K�. Pisali�my wcze-
�niej ju¿ o tej sprawie, wiêc teraz uprzejmie informujemy, ¿e
serdecznie dziêkujemy za Wasze uznanie. Tyle, ¿e z niego nie
skorzystamy. Inaczej jest ze zg³oszeniem £ukasza Wójcika do
nagrody �Kutnowskiego Hitu 2015� Akceptujemy j¹! Jest to pierw-
szy tytu³ mistrza Europy w szybownictwie mieszkañca powiatu
kutnowskiego. Przypominamy, ¿e £ukasz Wójcik by³ ju¿ wicemi-
strzem ... �wiata! Ciekawe - jak post¹pi Kapitu³a Nagrody!?

Andrzej Stelmaszewski

Czytelniczy Hyde Park

REFERENDALIA

Susza zadomowi³a siê w Polsce na dobre i na z³e. S³oñce i brak deszczu
s¹ oczekiwane przez dzieci i wypoczywaj¹cych urlopowiczów. Nato-
miast susza i brak deszczu maj¹ fatalny wp³yw na szeroko rozumian¹
przyrodê. W wielu rejonach kraju szykuj¹ siê kiepskie zbiory, co
bêdzie oznacza³o  k³opoty na rynku ¿ywno�ciowym i nie tylko.
W wielu miejscach  wyschniêta trawa przybra³a kolor ¿ó³ty. W War-
szawie, po p³ytkiej Wi�le i z wod¹ po kolana, chodz¹ ³osie, a w Kutnie
po ca³kiem wyschniêtej Ochni chodz¹ co najwy¿ej karaluchy. Do
tematu braku zbiornika retencyjnego wkrótce powrócê. W upalne
wakacyjne dni kiedy� królowa³y informacje o kosmitach i potworze
z Loch Ness. Dzisiaj, w 2015 roku w Kutnie, króluj¹ wiadomo�ci
z samorz¹du powiatowego, który nieustannie dostarcza nam smutnej
radochy na poziomie tandetnej opery mydlanej. Koalicja rz¹dz¹ca, na
czele ze starost¹ Krzysztofem Debichem i wicestarost¹ Zdzis³awem
Trawczyñskim, z ¿elazn¹ konsekwencj¹ trzyma siê dwóch zasad.
Pierwsza zasada robimy co chcemy i druga - mówimy co chcemy,
a czasami nawet mówimy co nam �lina przyniesie na jêzyk. Wymu-
szone parciem na stanowiska roszady personalne i rozstrzygane kon-
kursy budz¹ pusty �miech. Nad mechanizmami rz¹dz¹cymi ruchami
personalnymi zapada koalicyjna kurtyna, ale mechanizmy czasami siê
zacinaj¹. Wówczas wkracza tandem panów Debich - Trawczyñski
i dodaje tyle ile trzeba oliwy, ¿eby karuzela krêci³a siê dalej. Ostatni
przyk³ad rozstrzygniêcia konkursu w szpitalu na stanowisko kierow-
nicze, które wygra³ cz³onek Zarz¹du Powiatu Zbigniew Filipiak jest
klasycznym przyk³adem jak bardzo pogubi³a siê kutnowska, powiatowa
w³adza. Do tego dochodzi arogancja w³adzy i pe³na odporno�æ na
czêsto uzasadnion¹ krytykê. Poprzednia sesja nadzwyczajna maj¹ca
dyskutowaæ na tematy szpitalne zosta³a zerwana. Na wznowion¹
sesjê, która mia³a miejsce w �rodê 26 sierpnia, wcale nie przyby³ sta-
rosta Krzysztof Debich i prezes szpitalnej spó³ki Robert Wilanowski.
Na sesji mia³a byæ omawiana sytuacja szpitala. Z regu³y panowie maj¹
niewiele do powiedzenia, ale nie do przyjêcia jest ich stosunek do
najwy¿szego organu samorz¹dowego jakim jest Rada. Najwyra¿niej
panowie uznali, ¿e dyskusja z trudn¹ opozycj¹ jest zbêdna i ich poj-
mowanie demokracji nie przewiduje takiej dyskusji. Na ostatniej
sesji jak zwykle dobre samopoczucie i zadowolenie z siebie wykaza³
wicestarosta Zdzis³aw Trawczyñski. Ten b³ogi spokój wicestarosty
zak³óci³y krytyczne wypowiedzi radnego Marka Drabika. Duma
i ambicja da³y znaæ o sobie. Zdzis³aw Trawczyñski, znany z celebry
i obs³ugi wiêkszo�ci uroczysto�ci w powiecie, z wielk¹ powag¹ pod-
kre�li³ swoj¹ wielk¹ rozpoznawalno�æ. Na sesji odby³a siê równie¿
kolejna runda boju - cz³onek Zarz¹du Artur Gierula i opozycja. G³ówny
atakuj¹cy Bartosz Serenda zapowiedzia³ podanie A. Gieruli do
prokuratora w zwi¹zku z podejrzeniem po�wiadczenia nieprawdy.
Sytuacja jest rozwojowa, a na efekty trzeba poczekaæ.
Wakacje koñczymy wiêc ze spalon¹ ¿ó³t¹ traw¹ i unikaln¹ sztuk¹
mówienia, któr¹ opanowali dzia³acze samorz¹dowi i która niestety
bêdzie raczej dalej praktykowana.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

MOWA I TRAWA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wspó³praca z t¹ fundacj¹ zapocz¹tkowana zosta³a prawie piêtna�cie
lat temu. Jej inicjatorem by³ Zdzis³aw Sapiejka i on te¿ organizowa³
pobyt delegacji w minionym tygodniu. Spotkanie podsumowuj¹ce jej
pobyt na terenie powiatu odby³o siê w Powiatowym Centrum Pomocy
Spo³ecznej. Przybyli na nie m.in. cz³onkowie stowarzyszenia �Rodzice
razem dla dzieci i m³odzie¿y� z jej prezesem Danut¹ Kamiñsk¹ na
czele, prezydent miasta Zbigniew Burzyñski, starosta powiatu Krzysztof
Debich. Zebranych powita³a dyrektor PCPR Anna Antczak. Przy
kawie i ciastku rozmawiano o dotychczasowej wspó³pracy powiatu
z fundacj¹, wspominano minione piêtna�cie lat. Pomoc, jak¹ otrzy-
mali�my do tej pory, mo¿na okre�liæ jednym zdaniem � mówi³ Zdzi-
s³aw Sapiejka. By³a to pomoc ogromna, p³yn¹ca z serca i zaspakajaj¹ca
potrzeby ró¿nych instytucji bêd¹cych w potrzebie. S¹ to: Domy
Pomocy Spo³ecznej, Szpital Kutnowski, O�rodek Szkolno-Wycho-
wawczy nr1, Rodzinne Domy Dziecka, GOPS. Wyrazi³ on wdziêcz-
no�æ pod adresem fundacji za dotychczasow¹ wspó³pracê charytatywn¹
i nios¹c¹ pomoc ludziom powiatu kutnowskiego.          /A.B./

PODZIĘKOWANIA
DLA SAMEN DELEN
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

Koszt przedsiêwziêcia wynosi 3.145.325,63 z³ brutto. Zadanie to
jest realizowane, przy wsparciu ze �rodków Unii Europejskiej,
w wysoko�ci 85% tej kwoty. Wykonawc¹ jest Konsorcjum firm:
UTAL sp. z o.o. z siedzib¹ w Kobylnicy jako lider konsorcjum
oraz firmy: Wimed Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. z siedzib¹
w Tuchowie i Unar Sp. z o.o. z siedzib¹ w Krakowie. Termin
wykonania Systemu Informacji Miejskiej dla miasta Kutna up³ywa
z koñcem wrze�nia br.

KUTNOWSKI SIM
Rozpocz¹³ siê monta¿ poszczególnych elementów Systemu
Identyfikacji Miejskiej. Jako pierwsze montowane s¹ tablice
adresowe na budynkach bêd¹cych w³asno�ci¹ miasta oraz miej-
skich spó³ek i zak³adów bud¿etowych. Na ca³o�æ systemu, który
bêdzie liczy³ ponad 1000 elementów, sk³adaj¹ siê tak¿e tablice
z informacj¹ o nazwie ulicy, tablice z informacj¹ dla pieszych,
wskazuj¹ce kierunek doj�cia do instytucji, czy obiektów publicz-
nych. Podobny charakter maj¹ tablice z informacj¹ dla kierow-
ców, lokalizowane w pasie drogowym dróg krajowych przy
zjazdach do miasta i przy ulicach gminnych w samym mie�cie.
Kutnowski SIM obejmuje tak¿e wykonanie i monta¿ tablic
z informacj¹ o obiektach zabytkowych, monta¿ nowoczesnych
planów miasta oraz informacjê przystankow¹ MZK.
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Kolejny ju¿ raz dzia³kowcy Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego �KOLEJARZ�,
przy ulicy Kro�niewickiej w Kutnie, wziêli udzia³ w imprezie pod nazw¹ Ogro-
dowy Dzieñ Dzia³kowca. Po wys³uchaniu hymnu dzia³kowców przyby³ych na
spotkanie zaproszonych go�ci jak i samych dzia³kowców powita³ prezes Zarz¹du
Dariusz Pasiñski. Wspomnia³, i¿ tego rodzaju spotkania dzia³kowców maj¹
bardzo d³ug¹ tradycjê, a �wiêto Dnia Dzia³kowca obchodzone s¹ w ca³ej Polsce.
Jest to okazja do omawiania dorobku swoich dzia³ek i prezentacji plonów. Cie-
szê siê � mówi³ prezes, ¿e nasz ogród jest coraz ³adniejszy, ¿e dzia³kowcy maj¹
wiele pomys³ów na uatrakcyjnienie swoich dzia³ek. Zawsze w okresie letnim
prowadzony jest tu konkurs na naj³adniejsz¹ dzia³kê. W tym roku nagrodzeni
zostali: Adam Dawidowicz, Ksawera Guzek, Kazimierz Wi�niewski, Dawid
Pasiñski i Zdzis³aw Boroñ, za� dyplomy otrzyma³o 20 dzia³kowców. Decyzj¹
Zarz¹du ROD okoliczno�ciow¹ statuetk¹ wyró¿niono pos³a RP Grzegorza
Schreibera. Dziêkuj¹c powiedzia³ on, i¿ otrzymanie jej traktuje jako symbol
tego, co robi³ w Sejmie w sprawie polskich dzia³kowiczów w obronie dzia³ek
ogrodowych. Cieszê siê, ¿e uda³o siê ocaliæ ogrody dzia³kowe, które maj¹ dla
pañstwa tak wielkie znaczenie. My�lê, ¿e przysz³o�æ ogrodu �Kolejarz� nie
bêdzie ju¿ zagro¿ona � zaznaczy³ pose³. ̄ yczy³ prezesowi i Zarz¹dowi ogrodu
dalszych osi¹gniêæ w pracy spo³ecznej, której wyniki daje siê obserwowaæ od
kilku lat. Wszystkim obecnym na spotkaniu wrêczy³ sadzonki tulipanów. By³a
tak¿e chwila przeznaczona dla jednego tylko dzia³kowicza � Wies³awa Kubiaka.

INTEGRACYJNE SPOTKANIE

Przysz³a bowiem pora na rozstanie siê po prawie 40 latach �uprawiania� dzia³ki
z Ogrodem �Kolejarza�. Co� siê zaczyna i co� siê koñczy zaznaczy³ pan
Wies³aw, pozostan¹ tylko wspomnienia. Jako podziêkowanie za wieloletnie,
przyk³adne utrzymanie dzia³ki, która s³u¿y wzorem dla innych dzia³kowiczów
otrzyma³ pami¹tkow¹ ksi¹¿kê, któr¹ wrêczy³ mu w imieniu Zarz¹du ROD �Ko-
lejarz� prezes Dariusz Pasiñski. Oprócz niego cz³onkami Zarz¹du s¹: Feliks
Fr¹tczak, Jan Dêbski, Ksawera Guzek, Ma³gorzata Rosiak, Rados³aw B³asz-
czyk i Adam Dawidowicz.            /A.B./
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Muzealne skarby

Niemiecka koncepcja wojny b³yskawicznej pierwszego dnia dotknê³a ju¿
Kutno. Zak³ada³a ona m.in. parali¿ komunikacyjny wojsk polskich oraz
sia³a panikê w�ród ludno�ci cywilnej. Linia kolejowa � która od II po³o-
wy XIX w. stanowi³a o rozwoju miasta � w pierwszych dniach wojny by³a
powodem wielokrotnych ataków niemieckiego Luftwaffe na Kutno, sta-
cjê kolejow¹ oraz budynki cywilne. Od pierwszego dnia wrze�nia rozpo-
czê³y siê regularne naloty na ró¿ne cele w mie�cie. W wyniku pierwszego
nalotu (1 wrze�nia) zginê³o ok. 120 rekrutów, a 200 osób zosta³o ran-
nych. Dnia 2 wrze�nia w takich samych okoliczno�ciach ¿ycie straci³o
ok. 80 ludzi, kilkuset zosta³o rannych. W pierwszych dniach wrze�nia
Kutno by³o wielokrotnie bombardowane, ludno�æ cywilna bez³adnie prze-
suwa³a siê uciekaj¹c przed nacieraj¹cym wojskiem niemieckim 8 i 10 Armii
genera³ów Johannesa Blaskowitza i Valtera von Reichenau z Grupy Ar-
mii Po³udnie. Droga z Poznania do Warszawy usiana by³a furmankami,
kolumnami pieszych i kolumn Wojska Polskiego. Niemieckie lotnictwo,
króluj¹ce nad polskim niebem, urz¹dza³o sobie polowanie na cywilów,
¿o³nierzy, siej¹c panikê, co by³o zgodne z za³o¿eniami wojny b³yskawicz-
nej. Genera³ Blaskowitz, chc¹cy za wszelk¹ cenê zdobyæ szybko Warsza-
wê, nie zauwa¿y³ ruchów polskich armii - Armii Poznañ gen. Tadeusza
Kutrzeby i Armii Poznañ gen. W³adys³awa Bortnowskiego, które w oko-
licy Kutna rozpoczê³y akcjê zaczepn¹ na prawe skrzyd³o Grupy Armii
Po³udnie, chc¹c w ten sposób opó�niæ, uniemo¿liwiæ szybkie zdobycie
przez wojska niemieckie stolicy Polski. Do 9 wrze�nia, tj. do rozpoczêcia
Bitwy nad Bzur¹ � czasem okre�lan¹ równie¿ Bitw¹ pod Kutnem � naloty
na miasto powtarza³y siê z i�cie szwajcarsk¹ precyzj¹ � o godzinach 6:00,
12:00 i 17:00 niemieckie samoloty atakowa³y okolice dworca kolejowego
(gdzie przebywali liczni uciekinierzy z Wielkopolski i Pomorza), koszary
37 pu³ku piechoty i lotnisko polowe usytuowane nieco na wschód od
Kutna, w kierunku na Warszawê. W wyniku tych nalotów zginê³o 700�
800 osób. Drugie tyle zosta³o rannych.          Janusz Pawlak

KUTNO POCZĄTKU WOJNY

Obraz olejny na litografii, po 1825 r.
Spo�ród kolekcji grafik wyró¿nia siê niew¹tpliwie obraz, który powsta³
na grafice, a w³a�ciwie litografii. Litografia zosta³a naklejona na pod-
obrazie p³ócienne a nastêpnie pokolorowane w naturalnych barwach
farbami olejnymi. Znany jest autor grafiki jest nim Fryderyk Salathe. Oko³o
roku 1825, sporz¹dzi³ on omawian¹ litografiê wed³ug rysunku z natury
Maksymiliana von Grossmann, który równie¿ by³ grafikiem. Wydawc¹
by³ F. Behrendt z Wroc³awia. Wszystkie te informacje pochodz¹ z pozo-
stawionej na kro�nie drewnianym fragmentu - brzegu grafiki, gdzie wid-
niej¹ wspomniane dane. Obraz przedstawia panoramê miasta Wroc³awia
widzian¹ z wie¿y ko�cio³a �w. Krzy¿a. Panorama przyjê³a formê wyd³u-
¿onego prostok¹ta, obraz zosta³ podzielony kompozycyjnie na dwie czê�ci
zbli¿one szeroko�ci¹, górna przedstawia niebieskie niebo z chmurami
rozci¹gaj¹cymi siê po horyzont. Dolna strefa przedstawia panoramê miasta
(obecnie Starego Miasta) obejmuj¹ca Ostrów Tumski, obydwa brzegi rzeki
Odry i fragment wyspy na Piasku. Z lewej strony kompozycjê otwiera
sylwetka dwuwie¿owej gotyckiej katedry �w. Jana Chrzciciela, góruj¹ca
nad miastem, z prawej za� panoramê zamyka bry³a ko�cio³a Naj�wiêtszej
Marii Panny po³o¿ona malowniczo na wyspie Piaski, za� w dolne rogu
widaæ fragment dachu ko�cio³a �w. Krzy¿a, z wie¿y którego wykonywany
by³ rysunek. Na pierwszym planie widoczna jest ulica (ob. ul. Katedralna),
gêsto zabudowana kamieniczkami widocznymi nawet ogrodami, w tle
rozci¹ga siê po horyzont panorama miejska urozmaicona licznymi wie-
¿yczkami ko�cio³ów m.in. ko�cio³a �w. Marii Magdaleny, �w. Wojciecha
przy Pl. Dominikañskim, czy te¿ z wie¿¹ ratuszow¹. Obraz przedstawia
do�æ sielankowe ¿ycie miasta, z przechodniami na ulicy, je�d�cami na
koniu, czy wje¿d¿aj¹c¹ doro¿ka na most ob. Tumski. Nie mo¿na pomin¹æ
¿ycia, które przedstawione zosta³o na rzece, to przep³ywaj¹ce ma³e
¿aglówki z rozwiniêtymi ¿aglami, barka p³yn¹ca z nurtem, czy te¿
po�rodku tratwa z dwoma flisakami. Na lewym brzegu Odry widaæ przy-
stañ z przycumowanymi barkami, przypominaj¹cymi p³ywaj¹ce domki
zbudowane na wyd³u¿onych ³odziach. Wszystko to mo¿na zobaczyæ i prze-
�ledziæ na wspomnianym obrazie, który jest swoist¹ map¹ dawnego
Wroc³awia z pocz¹tku XIX wieku. Obraz ten odzyska³ swoj¹ �wietno�æ
dziêki konserwacji przeprowadzonej w 2009 r. przez ³ódzkie artystki
� konserwatorki E. B³a¿ewicz-Matwij i K. Matwij. Efekt ich prac mo¿na
ogl¹daæ w pokoju administracji Muzeum w Kro�niewicach, gdzie na co
dzieñ jest eksponowany.
Grzegorz Dêbski. - Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach

PANORAMA WROCŁAWIA

1912 - za³o¿enie w Adamowicach ko³o Kutna gospodarstwa ogrodniczego
braci Arona i Karola Eizyków.
1919 - pocz¹tek produkcji ró¿ w gospodarstwie braci Eizyków.
1938 - za³o¿enie przez Mieczys³awa Albiñskiego szkó³ki ró¿ w Stefanowie
ko³o Kro�niewic.
1938 - powstaje pierwsza szkó³ka ró¿ Boles³awa Wituszyñskiego za³o¿ona
w Koserzu, w latach 40. przeniesiona do Kutna.
1950 - powstaje w Kutnie szkó³ka ró¿ Henryka Wituszyñskiego.
1960 - pierwszy medal Z³otej Ró¿y zdobyty przez Boles³awa Wituszyñ-
skiego na wystawie ró¿ w Szczecinie.
1965 - pierwszy medal Z³otej Ró¿y zdobyty przez Mieczys³awa Albiñ-
skiego na wystawie ró¿ w Gdañsku.
1965 - pojawia siê ró¿a Kutno wyhodowana przez Boles³awa Wituszyñ-
skiego.
3 X 1965 - pierwsza wystawa ró¿ w Kutnie, w Klubie Miêdzyspó³dziel-
nianym �Na górce�.
10 IX 1966 - koncert fortepianowy Joachima Gudela w Pañstwowej Szkole
Muzycznej w Kutnie, któremu towarzyszy³a wystawa ró¿ ze szkó³ki
Boles³awa Wituszyñskiego.
1972 - do rejestru zostaje wpisana ró¿a Marylka wyhodowana przez
Boles³awa Wituszyñskiego w 1967 roku.
20-21 IX 1975 - I Kutnowski Jarmark Ró¿any organizowany przez
Kutnowski Dom Kultury, w programie wystawa ró¿ Mieczys³awa Albiñ-
skiego, Boles³awa i Henryka Wituszyñskich; pokaz uk³adania wi¹zanek
i bukietów na ró¿ne okazje. Gwiazd¹ Festynu by³ zespó³ NO TO CO.
1977 - w szkó³ce Boles³awa Wituszyñskiego pojawia siê ró¿a Miko³aj
Kopernik wyhodowana w 1969 roku.
9-10 IX 1989 - XV Kutnowski Jarmark Ró¿any, ostatnia impreza o tej
nazwie.
8-9 IX 1990 - �wiêto Ró¿y - pierwsza impreza o tej nazwie, wystawy ró¿
zachowuj¹ numeracjê.
3-5 IX 2014 - 40 lat tradycji �wiêta Ró¿y - Jarmarku Ró¿anego w Kutnie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZY¯ANÓW
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pó�n. zmianami)
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Krzy¿anów Uchwa³y Nr V/87/2015
z dnia 24.07.2015 r. w sprawie przyst¹pienia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Krzy¿anów dla czê�ci miejscowo�ci Sokó³
i Kaszewy Dworne.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce zmiany PLANU.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na pi�mie na adres: Urz¹d Gminy Krzy¿anów, Krzy¿a-
nów 10, 99-314 Krzy¿anów, w terminie do dnia 22 wrze�nia 2015 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w zwi¹zku z art. 29
ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na �rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pó�n. zmianami)
zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³y-
wania na �rodowisko dla projektu zmiany miejscowego planu gminy Krzy¿anów
dla czê�ci miejscowo�ci Sokó³ i Kaszewy Dworne.
Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z dokumentacj¹ sprawy w siedzibie Urzêdu
Gminy Krzy¿anów i zg³aszaæ uwagi i wnioski dotycz¹ce ww. postêpowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 pa�dziernika 2008 r., uwagi i wnioski mog¹ byæ
wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urz¹d Gminy Krzy¿anów, Krzy¿anów 10,
99-314 Krzy¿anów,
2) ustnie do protoko³u, w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony
�rodowiska UG Krzy¿anów, pok. nr 8,
3) za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@przy-
zanow.pl w terminie do dnia 22 wrze�nia 2015 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzy¿anów.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski z³o¿one po up³ywie wyznaczonego terminu
zostan¹ pozostawione bez rozpatrzenia. Wójt Gminy Krzy¿anów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZY¯ANÓW
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pó�n. zmianami)
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Krzy¿anów Uchwa³y Nr V/84/2015
z dnia 24.07.2015 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzy¿anów dla czê�ci obszaru miej-
scowo�ci Wojciechowice, obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 37, 38.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce zmiany PLANU.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na pi�mie na adres: Urz¹d Gminy Krzy¿anów, Krzy¿a-
nów 10, 99-314 Krzy¿anów, w terminie do dnia 22 wrze�nia 2015 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w zwi¹zku z art. 29
ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na �rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pó�n. zmianami)
zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³y-
wania na �rodowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzy¿anów dla czê�ci obszaru miejscowo�ci Wojciecho-
wice, obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 37, 38.
Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z dokumentacj¹ sprawy w siedzibie Urzêdu
Gminy Krzy¿anów i zg³aszaæ uwagi i wnioski dotycz¹ce ww. postêpowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 pa�dziernika 2008 r., uwagi i wnioski mog¹ byæ
wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urz¹d Gminy Krzy¿anów, Krzy¿anów 10,
99-314 Krzy¿anów,
2) ustnie do protoko³u, w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony
�rodowiska UG Krzy¿anów, pok. nr 8,
3) za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@przy-
zanow.pl w terminie do dnia 22 wrze�nia 2015 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzy¿anów.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski z³o¿one po up³ywie wyznaczonego terminu
zostan¹ pozostawione bez rozpatrzenia. Wójt Gminy Krzy¿anów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZY¯ANÓW
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pó�n. zmianami)
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Krzy¿anów Uchwa³y Nr V/86/2015
z dnia 24.07.2015 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzy¿anów dla czê�ci obszaru
miejscowo�ci Sokó³ oraz czê�ci obszaru miejscowo�ci Kaszewy Dworne.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce zmiany STUDIUM.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na pi�mie na adres: Urz¹d Gminy Krzy¿anów, Krzy¿a-
nów 10, 99-314 Krzy¿anów, w terminie do dnia 22 wrze�nia 2015 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w zwi¹zku z art. 29
ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na �rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pó�n. zmianami)
zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³y-
wania na �rodowisko dla projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzy¿anów dla czê�ci obszaru miej-
scowo�ci Sokó³ oraz czê�ci obszaru miejscowo�ci Kaszewy Dworne.
Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z dokumentacj¹ sprawy w siedzibie Urzêdu
Gminy Krzy¿anów i zg³aszaæ uwagi i wnioski dotycz¹ce ww. postêpowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 pa�dziernika 2008 r., uwagi i wnioski mog¹ byæ
wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urz¹d Gminy Krzy¿anów, Krzy¿anów 10,
99-314 Krzy¿anów,
2) ustnie do protoko³u, w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony �ro-
dowiska UG Krzy¿anów, pok. nr 8,
3) za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@krzy-
zanow.pl w terminie do dnia 22 wrze�nia 2015 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzy¿anów.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski z³o¿one po up³ywie wyznaczonego terminu
zostan¹ pozostawione bez rozpatrzenia. Wójt Gminy Krzy¿anów

Ko�ció³ Parafialny w Grochowie

ŚLADEM HISTORII
To jedna z najstarszych Parafii
w Diecezji £owickiej (erygowana
w 1410 r.). W drewnianym ko�ciele,
z ciosanego drewna modrzewiowego
z 1681 r., pod wezwaniem �wiêtego
Tomasza Aposto³a (dekanat Kutno -
�w. Micha³a Archanio³a), znajduje siê
miêdzy innymi akt chrztu z 1865 roku
Marcina Miklasa - dziadka wybitnego
polskiego dziennikarza sportowego
Krzysztofa Miklasa, komentatora
m.in. dziesiêciu Olimpiad (5 zimo-
wych, 5 letnich) i przyjaciela Ziemi
Kutnowskiej. To w³a�nie od Niego
otrzymali�my kopiê tego aktu,
w którym czytamy: �... Dzia³o siê
w Grochowie dnia trzydziestego

pa�dziernika tysi¹c osiemset sze�ædziesi¹tego pi¹tego roku o godzinie
dziewi¹tej rano stawi³ siê Micha³ Miklas gospodarz lat trzydzie�ci jeden
maj¹cy w Grochówku zamieszka³y w obecno�ci Micha³a Wanowskiego
parobka lat dwadzie�cia trzy i Jana Olasiñskiego gospodarza lat czter-
dzie�ci licz¹cych obydwóch w Grochówku zamieszka³ych i okaza³ nam
dzieciê p³ci mêskiej urodzone w Grochówku dnia dwudziestego czwartego
miesi¹ca i roku bie¿¹cych w godzinie pi¹tej razem z jego ma³¿onk¹
Jadwig¹ z Matczaków lat dwadzie�cia osiem licz¹cej dzieciêciu dano na
chrzcie �wiêtym imiê Marcin a rodzicami jego chrzestnymi byli Micha³
Zdanowski i Tekla Kuzminowa (oryginalna pisownia)...�.            /J.P./

KALENDARIUM RÓŻANE

Muzealne skarby

Muzeum Regionalne w Kutnie w ramach Festynu �Za króla Sasa....�
zaprasza na wystawê pt. �Tajemnice Pa³acu Saskiego w Kutnie�. Zostan¹
na niej zaprezentowane dotychczasowe znaleziska, które ujrza³y �wiat³o
dzienne dziêki wykopaliskom archeologicznym i poszukiwaniom na strychu
pa³acowym. S¹ to fragmenty naczyñ ceramicznych i szklanych, kafli
piecowych, monety, ró¿nego rodzaju przedmioty metalowe, jak np. okucia
drzwi. Dziêki zaanga¿owaniu cz³onków Stowarzyszenia Historycznego
Pu³k 37 zosta³y odnalezione, zalegaj¹ce przez dziesiêciolecia na pa³aco-
wym strychu dokumenty, prasa, przedmioty codziennego u¿ytku, elementy
stroju � buty damskie, a nawet datowany na wiek XIX gorset. One równie¿
znajd¹ siê na wystawie, któr¹ mo¿na bêdzie obejrzeæ 6 wrze�nia w godz.
11:00-16:00 w Pa³acu Saskim w Kutnie.

TAJEMNICE PAŁACU



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 16/413 • 3 WRZEŚNIA 2015 R.

SAMO ¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

12

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Wynajmê mieszkanie w cen-
trum Gostynina 70 m2, wysoki
standard (mo¿na zaadaptowaæ
na sklep, gabinet lekarski, kan-
celariê). Tel. 602-528-813.
Wynajmê mieszkania dla firm
w Kutnie przy ulicy Wojska
Polskiego i Tarnowskiego. Wy-
soki standard. Tel. 602-528-813.
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�nia-
czej, dzia³ka 360 m2, wszystkie
media, centrum Kutna. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o pow. od 2000 m2 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy. Kut-
no, ulica Zielarska. Tel. 509-
302-316
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie,
dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604-
913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51.
Tel. 605-072-824
Sprzedam lub wynajmê lokal
handlowy 25 m2 + mieszkanie
73 m2, centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetycz-
ny, fryzjer, masa¿) przy ul. £ê-
czyckiej (Hotel Awis), niezale¿-
ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jezioro Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem holenderskim o pow. 40 m2

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu ko-
mercyjnego doj�cia do jeziora.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna. Do-
mek, woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Sprzedam tanio dzia³kê na
ROD �Z³ota Ró¿a� 300 m2, do-
mek drewniany. Tel  690-362- 064
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne. Tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam mieszkanie spó³-
dzielcze-w³asno�ciowe 46 m2

w Kutnie, 2 pokoje. Tel. 603-
887-340

SPORTOWE WYDARZENIE

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), przyczepê 4 t sztywn¹
oraz kultywator i brony pi¹tki
(stan dobry), kabel do si³y. Tel.
783-436-872

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

 Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Sprzedam 4-letni, ma³o u¿y-
wany (rezerwowy), jedno-
funkcyjny piec gazowy c.o.
BERETTA z wymiennikiem
¿eliwnym i wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemno-
�ci 80 litrów. Moc 24 kW.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ
w otwartej instalacji c.o. Cena
do uzgodnienia.

Tel. 609-717-136

Wynajmê firmie nowocze-
�nie urz¹dzony dom o pow.
65 m2 znajduj¹cy siê 20 km
od Kutna. Po³o¿ony w zacisz-
nym miejscu z szybkim
dostêpem do autostrady A1
i A2. W pobli¿u aquapark,
jeziora i lasy. W wyposa¿eniu:
klimatyzacja, lodówka, zmy-
warka, pralka. Dom sk³ada siê
z 3 pokoi, kuchni, ³azienki,
przedpokoju oraz gara¿u na
4 samochody. Du¿e podwórko
z przeznaczeniem na rekre-
acjê b¹d� 6 samochodów.
Dom po generalnym remon-
cie, wszystkie sprzêty nowe,
wcze�niej niewynajmowany.
Zapewniony codzienny serwis
sprz¹taj¹cy. Kontakt pod nr
tel. 602-528-813

Nieczêsto w naszym mie�cie go�cimy zespo³y pi³karskie z zagranicy, tym
bardziej z Ameryki Po³udniowej. Tak siê jednak sta³o i to w znaczeniu
pozytywnym. Do Kutna przyjecha³a (i to po raz drugi) ekipa futbolowa
z Brazylii (piêknego kraju s³yn¹cego z kawy i ... pi³ki no¿nej; przyk³adem
jest futbolista wszech czasów Pele). �Brazil Soccer Academy� (Brazylijska
Akademia Futbolu) go�ci³a w grodzie nad Ochni¹ w ubieg³ym roku na
zaproszenie aktywnego Ko�cio³a Zielono�wi¹tkowego, którego pastorem
jest Arkadiusz Delik (jego zdjêcia w tym fotoreporta¿u). Równie¿
i w tym roku Ko�ció³ Zielono�wi¹tkowy by³ g³ównym organizatorem
pobytu Brazylijczyków w naszym mie�cie.

BRAZYLIJCZYCY W KUTNIE

W ci¹gu tygodnia sympatyczni go�cie rozgrywali mecze pi³karskie
w Kutnie, £odzi, Gostyninie oraz zwiedzali obiekty zabytkowe regionu,
prowadzili tak¿e zajêcia futbolowe z najm³odszymi i chêtnymi do gry
w �kopan¹� . Odbywali równie¿ liczne spotkania towarzyskie, które up³y-
wa³y w atmosferze autentycznej przyja�ni. Jak siê generalnie wyra¿ali
o pobycie w Kutnie, to pozostanie nasze miasto na zawsze w ich osobach
i w pamiêci.

Na pewno z wielk¹ przyjemno�ci¹ tu jeszcze przyjad¹ (byæ mo¿e ju¿
w przysz³ym roku). Na Stadionie Miejskim im. H.T. Reymana zespó³ �Brazil
Soccer Academy� (trener Toninio) rozegra³ trzy mecze, a na trybunach
- w�ród licznych fanów futbolu - panowa³ klimat serdeczno�ci miêdzy-
ludzkiej (co siê przecie¿ rzadko u nas zdarza!). Brazylijczycy rozgromili
8:0 kutnowskich Old Boysów, zremisowali 2:2 z seniorami KS Sand-Bus
i przegrali 1:2 z juniorami KS Sand-Bus. Mecze by³y zaciête i traktowane
przez wszystkie zespo³y z wielk¹ atencj¹, chocia¿ grano towarzysko. Pobyt
�Brazil Soccer Academy� w Kutnie by³ bardzo udany pod ka¿dym wzglê-
dem, a towarzyszy³a Mu ¿yczliwo�æ, sympatia i �wietna atmosfera. Tak
trzymaæ!        Jerzy Papiewski

Denat?!
W Grodnie znaleziono podto-
pionego, prawdopodobnie
pobitego mê¿czyznê. Kutnow-
ska policja bada okoliczno�ci
wypadku. Na miejscu zjawili
siê stra¿acy z dwóch zastêpów
OSP i Jednostka Ratunkowo-
Ga�nicza z ³ódk¹. Trwa dalsze
dochodzenie policji w sprawie
wydarzenia.
Du¿e straty
W Wilkowii, gmina £aniêta,
sp³on¹³ budynek mieszkalny.
Interweniowa³y 3 zastêpy stra¿y
po¿arnej: dwa z OSP £aniêta
i JRG Kutno. Po¿ar spowodo-
wa³a utrata izolacyjno�ci prze-
wodów elektrycznych. Straty
oko³o 40 tysiêcy z³otych.
Konopie
W Grabowie, gmina ¯ychlin,
policjanci ujawnili nielegaln¹
plantacjê konopi indyjskich.
Konopie odkryto w posesji

zatrzymanego 27-latka. Krzaki
konopi indyjskich wa¿y³y 186 g.
Marihuana
W Strzelcach, po przeszukaniu
posesji, policjanci znale�li
w zaparkowanym na podwórzu
aucie - reklamówkê z marihuan¹
(266 gramów). 23-letni mê¿czy-
zna przyzna³ siê do jej hodowli.
Zatrzymany us³ysza³ zarzuty
uprawy i posiadania znacznej
ilo�ci �rodków odurzaj¹cych.
Cmentarny magazyn
Na Cmentarzu ̄ ydowskim firma
budowlana zrobi³a sobie magazyn
materia³ów i zaplecze budowy,
a dzia³ania informacyjno-edu-
kacyjne o tragicznych losach
kutnowskich ¯ydów to g³os
wo³aj¹cego na puszczy! Na
cmentarzu stoi  Pomnik  Pamiêci
¯ydów z Kutna z napisami
w jêzyku polskim i hebrajskim
o tre�ci: �Jest to miejsce spo-
czynku ¯ydów kutnowskich,

osiad³ych w mie�cie od pocz¹tku
XV wieku�. To nie skutkuje!
Niecodzienna ewakuacja
Z basenu, przy ul. Narutowicza
w Kutnie, ewakuowano oko³o
30 osób. Ga³¹� spad³a na liniê
energetyczn¹ nad barakiem dla
ratowników. Zabezpieczaj¹cy
teren stra¿acy czekali prawie
5 godzin na pogotowie energe-
tyczne, a pod napiêciem mog³o
byæ ca³e ogrodzenie!
Nieostro¿no�æ
W Kutnie, na Rondzie Solidar-
no�ci, 13-letni ch³opiec z nie-
wyja�nionych przyczyn wjecha³
rowerem w ty³ busa Mercedes
Sprinter. Ch³opca przewieziono
do ³ódzkiego szpitala. Kierowcy
byli trze�wi.
Zakazane zakazy
Na kutnowskim os. Tarnow-
skiego postawiono tabliczki
zakazuj¹ce wyprowadzania
psów na trawniki, a S¹d Admi-

nistracyjny w tym roku uzna³
takie zakazy za nielegalne. �bo
to ograniczaj¹ prawa w³a�cicieli
psów�. Orzeczenie podtrzyma³
Naczelny S¹d Administracyjny.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e UM
w Kutnie, w 2011 roku zakupi³
i zamontowa³ w mie�cie 20
zestawów higienicznych z pa-
pierowo-foliowych torebek.
Wiêkszo�æ zdewastowano.
E-maile
Kutnowska KPP uruchomi³a
skrzynkê elektroniczn¹, na któr¹
mo¿na przesy³aæ materia³y
filmowe �wiadcz¹ce o agresyw-
nym i ra¿¹co naruszaj¹cym
zasady bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym zachowaniu kierow-
ców. Osoby, przesy³aj¹ce mate-
ria³y filmowe, przekazuj¹c
nagranie policji jako potencjalni
�wiadkowie zarejestrowanych
zdarzeñ mog¹ byæ poproszeni
o udzia³ w sprawie.

Sprzedam mieszkanie w ¯y-
chlinie 39 m2, 4 piêtro, 2p - du¿y
balkon. Tel. 693-297-833, 509-
238-386
Zamieniê mieszkanie komu-
nalne, (2 pokoje, z aneksem
kuchennym) na pokój z kuchni¹
w centrum Kutna, ¯ychlina lub
Dobrzelina. Tel. 604-254-132
Sprzedam nowy dom w Wierz-
biu lub zamieniê na bloki
(z dop³at¹). Tel 601-390-784
Sprzedam lub zamieniê na bloki
w Kutnie lub Kro�niewicach,
dom piêtrowy 150 m2 centrum
Kro�niewic. Cena 239 tys. z³.
Tel. 663-495-985
Sprzedam tanio srebrne numi-
zmaty próby 999,9 w ³adnych
pude³kach, seria �Wielcy Pola-
cy�. Tel. 604-254-132
Sprzedam kombinezony do
nurkowania i torbê na sprzêt.
Tel. 607-217-505 NAGROBKI

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

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

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

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

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

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

Sprzedam mieszkanie w³a-
sno�ciowe (ul. Staszica)
w centrum Kutna (2p+k
z ³azienk¹ - IV p.), 47,7 m2,
niski czynsz. Kontakt tel.
513-869-986
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Pi³ka no¿na

Rozpoczê³y siê rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu £ódzkiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej. Bior¹ w nich udzia³ dwie dru¿yny KS Sand-Bus Kutno.
Beniaminek pi¹tej ligi, trenowany przez S³awomira Ryszkiewicza, gra³
w Kro�niewicach z miejscowym MKS Expom Kro�niewianka, który nie-
dawno jeszcze walczy³ ze Startem £ód� i B³êkitnymi Dmosin o awans do
³ódzkiej klasy okrêgowej. Przegrywaj¹c z �Ba³uciarzami� 1:3 i 0:1 straci³
szansê i dalej bêdzie w ³ódzkiej klasie A. Mecz w Kro�niewicach toczy³
siê przy du¿ej przewadze teamu z grodu nad Ochni¹. Strzelono tylko dwie
bramki, ale to �zas³uga� nie indolencji pi³karzy �Kutna�, ale nierównego
i specyficznego boiska. Tutaj ka¿dy zespó³, preferuj¹cy techniczn¹ grê,
ma k³opoty. O przewadze kutnian niech �wiadcz¹ rzuty ro¿ne - 11:0.

MKS Expom Kro�niewianka - KS Sand-Bus 0:2 (0:0)
Bramki: 0:1 - Mariusz Jakubowski (48), asysta Andrzej Grzegorek; 0:2 -
Damian Ziemniak (75), asysta Andrzej Grzegorek i Mariusz Jakubowski.
Druga dru¿yna KS Sand-Bus, w sk³ad której wchodz¹ juniorzy i niektórzy
zawodnicy z szerokiej kadry seniorów podejmowa³a u siebie dru¿ynê
z ³ódzkiej klasy okrêgowej Ostroviê Ostrowy. Podopieczni trenera Domi-
nika Tomczaka odnie�li te¿ przekonuj¹c¹ wygran¹.

KS Sand-Bus - Ostrovia 3:1 (2:1)
Gole dla �Kutna�: 2 Arkadiusz B³aszczyk  (jeden z karnego) i Mateusz
Sobczyk. Warto odnotowaæ obronê �jedenastki� przez golkipera KS II
Karola Czekalskiego. Nastêpne mecze Pucharu Polski regionu ³ódzkiego,
dotycz¹ce ekip �Kutna�, rozegrane zostan¹ 9 wrze�nia.

ZWYCIĘSKIE „KUTNO”

Przed rozpoczêciem meczu Zdzis³aw Ca³a, z Wydzia³u Gier i Ewidencji
£ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, wrêczy³ dru¿ynie kutnowskiej - w imieniu
prezesa £ZPN Edwarda Potoka - okaza³y puchar za awans. Kibice i fani
naszego teamu nie mogli siê nudziæ. Strzelono du¿o goli, akcje by³y szyb-
kie, a zawodnicy obu zespo³ów grali bardzo ambitnie i co najwa¿niejsze
- fair.

KS Sand-Bus Kutno - MUKS W³ókniarz Pabianice 3:2 (2:0)
�Kutno�: Pawe³ Sobczak, Gracjan Sobczak, Rafa³ ¯emiga³a, Bartosz
Kaczor, Jacek Walczak (86 Micha³ £awniczak), Piotr Kierus (71 Piotr
Mucha), Mariusz Jakubowski, £ukasz Góralczyk, (77 Dawid £uczak),
Damian Ziemniak, Piotr Michalski (82 Micha³ Wietrzyk), Andrzej
Grzegorek.

ZACZĘLI OD WYGRANEJ
Udanie zainaugurowa³ rozgrywki ³ódzkiej klasy okrêgowej jej beniaminek
- zespó³ KS Sand-Bus Kutno, który podejmowa³ u siebie rutynowan¹
dru¿ynê W³ókniarza Pabianice (w minionym sezonie trzecie miejsce w V
lidze, a w historii klubu mecze w drugiej lidze). Spotkanie na Stadionie
Miejskim im. Henryka Tomasza Reymana wzbudzi³o du¿e zainteresowanie
fanów futbolu. Ogl¹da³o je ponad 800 osób, a w�ród nich byli m.in.:
wiceprezydent m. Kutna Zbigniew Wdowiak, przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutna Grzegorz Chojnacki oraz znany dziennikarz sportowy Krzysztof
Miklas.

Bramki: 1:0 - Piotr Michalski (6 - g³ow¹), 2:0 - Mariusz Jakubowski (45, gol
�do szatni�), 2:1 - Jakub Dobroszek (53),3:1 - Jakubowski (73 - piêkny
lob nad golkiperem Damianem Rze�niczakiem), 3:2 - Patryk Sumera (74).
Dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza i kierownika Andrzeja Królaka
odnios³a zas³u¿one i cenne zwyciêstwo.

MKS Górnik £êczyca - KS Sand-Bus Kutno 0:0
Mecz beniaminków V ligi wywo³a³ du¿e zainteresowanie. Pierwsza po³owa
bezbarwna. Brak strza³ów w �wiat³a bramek i niecelno�æ podañ. Druga
ods³ona zdecydowanie lepsza. Gospodarze mieli kilka sytuacji na gole,
ale pewnie broni³ Pawe³ Sobczak, a w 60 minucie Tunezyjczyk Safii ude-
rzy³ pi³k¹ w poprzeczkê. Remis nie krzywdzi ¿adnej dru¿yny.

Z obiektywu Artura Andziaka

TOUR DE POLOGNE

Ju¿ po raz dziesi¹ty Zarz¹d Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym - Ko³o nr 1 w Kutnie - organizuje coroczn¹
Wojewódzk¹ Spartakiadê Osób z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹.
Odbêdzie siê ona 15 wrze�nia (godz. 10.00-16.00) w siedzibie PSOUU
przy ulicy 29 Listopada 27 w Kutnie, a konkurencje sportowe rozgrywane
bêd¹ przy SP nr 4 (ul. Narutowicza 22).Zawody s¹ doskona³¹ okazj¹ do
integracji zarówno ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹ jak i z osobami niepe³no-
sprawnymi z ró¿nych typów placówek z terenu regionu ³ódzkiego. Jak
podkre�la przewodnicz¹cy Zarz¹du PSOUU - Ko³o nr 1 w Kutnie - Jerzy
Plichta wydarzenie to jest szczególnie wa¿ne dla osób �sprawnych ina-
czej�, dlatego organizatorzy bêd¹ mocno staraæ siê (jak co roku), aby ten
dzieñ by³ bardzo uroczysty. Spartakiada przebiegaæ bêdzie pod patronatem
medialnym �Powiatowego ¯ycia Kutna�.

Jej sk³ad osobowy prezentuje siê nastêpuj¹co:
- El¿bieta Miko³ajczyk - zastêpca dyrektora SP nr 9,
- Joanna Podemska - przewodnicz¹ca Komisji Kultury, Edukacji i Sportu
Rady Miasta Kutna,
- Zbigniew Wdowiak - wiceprezydent m. Kutna,
- Grzegorz Chojnacki - przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna,
- Jaros³aw Koszañski - dyrektor SP nr 1,
- S³awomir Erwiñski - prezes KKS �Pro-Basket� Kutno,
- Jacek Kud³a - prezes UKS �Dziewi¹tka�,
- Pawe³ �lêzak - dyrektor MOSiR,
- Jaros³aw Kotliñski - naczelnik Wydzia³u Kultury, Edukacji i Sportu UM
Kutna,
- Pawe³ Szczepanik - inspektor w w/w Wydziale.
Rada Sportu, powo³ana przez prezydenta m. Kutna, ma opiniowaæ oraz
doradzaæ w zakresie strategii rozwojowej sportu i kultury fizycznej oraz
wspó³organizowaæ i koordynowaæ imprezy sportowe w naszym mie�cie.
Tylko dlaczego w tej Radzie, której ¿yczymy jak najlepiej, nie ma przed-
stawiciela pi³ki no¿nej z KS Sand-Bus ...?

NOWA RADA SPORTU

INTEGRACYJNA IMPREZA

(Zakopane i okolice)

Koszykówka

Zespó³ trenera Jaros³awa Krysiewicza i jego asystenta Wojciecha Walicha
od spotkania z Zarz¹dem Klubu i mediami lokalnymi oraz badaniami
kontrolnymi i testami medycznymi (kutnowski szpital) rozpocz¹³ inten-
sywne przygotowania do swojego drugiego wystêpu w renomowanej Tauron
Basket Lidze. Pierwsz¹ czê�æ okresu przygotowawczego nasi sympatyczni
koszykarze spêdz¹ na treningach w hali sportowej przy SP nr 9 w Kutnie
oraz w Aquaparku �Kutno�, gdzie bêd¹ zajêcia na si³owni i �odnowa bio-
logiczna�. Nastêpnie rozpoczn¹ siê mecze kontrolne:
- 4 wrze�nia sparing w Warszawie z Legi¹ (zamkniêty dla publiczno�ci);
- 5 wrze�nia sparing w Kutnie z Legi¹ (zamkniêty dla publiczno�ci);
- 11-13 wrze�nia - Turniej o Puchar Prezydenta Koszalina z udzia³em:
Energa Czarni S³upsk, Wilki Morskie Szczecin, AZS Koszalin, Polfar-
mex Kutno;
- 19-20 wrze�nia - X Turniej �O Ró¿ê Kutna� (Asseco Gdynia, Polfarmex,
BC Previdza - wicemistrz S³owacji, BC Siauliali - z ekstraklasy Litwy;
- 26-27 wrze�nia - Turniej w Radomiu (Rosa Radom, Polfarmex, Jezioro
Tarnobrzeg, Polski Cukier Toruñ);
- 1 pa�dziernik - sparing w Czechach z BC Decin;
- 2 pa�dziernika - sparing w Czechach z USK Praga;
Pierwszy mecz mistrzowski - 09.10. g. 17.30 ze Stelmetem BC Zielona
Góra w Kutnie.

�wietnie spisuje siê w rozgrywkach Pucharu Polski druga dru¿yna KS
Sand-Bus Kutno, w której sk³ad wchodz¹ utalentowani m³odzi juniorzy
(prezes klubu Dominik Tomczak, trener Ireneusz Sienny, kierownik
dru¿yny Eligiusz Nadolski).
W zwyciêskim spotkaniu z LKS Ostrovia Ostrowy grali: Mateusz
Ka�mierczak (46 Karol Czekalski), £ukasz Wi�niewski, Micha³ Macie-
jewski, Micha³ Ratajczak (46 Mateusz Maryniak), Igor Wójcik, Adrian
Krzymieniewski, Arkadiusz B³aszczyk, Adrian Bartczak, Patryk Ga³ecki,
Jan Nadolski (46 Adam Pokorski), Mateusz Sobczyk (70 Krystian
Kosmala). Tak trzymaæ dalej!

BRAWO MŁODZIEŻ!

Pi³ka no¿na

Na boisku w Ostrowach rozegrano turniej fina³owy XVII Powiatowych
Mistrzostw LZS o Puchar Starosty Kutnowskiego. Grano 2x15 minut.
Wyniki: LKS �Ostrovia� Ostrowy-GLKS �D¹browianka� D¹browice 3:1,
LUKS �Olimpia� Oporów-LKS �Bzura� M³ogoszyn 0:1, �D¹browianka�-
�Bzura� 0:1, �Ostrovia�-�Olimpia� 4:0, �Olimpia�-�D¹browianka� 0:1,
�Ostrovia�- �Ostrovia� 1:1, Najlepsz¹ dru¿yn¹ zosta³a �Ostrovia� przed
�Bzur¹� i �D¹browiank¹�; bramkarzem Dominik Karasiñski z �Bzury�,
a strzelcem Rafa³ Zbonikowski z Ostrovii� (4 gole). Zwyciêzcy grali
w sk³adzie: Andrzej Jó�wiak, Piotr Krakos, Milan Sober, Przemys³aw
S³omiñski, Przemys³aw Burdyka, Dominik Burdyka, £ukasz Wolski,
Rafa³ Zbonikowski, Rafa³ Dubicki, Adrian Pluciñski, Piotr Bogdañski,
Maciej Rybus, Jakub Pietrzak, Robert Piwiñski; prezes Rafa³ Augustyniak.
Jak nam powiedzia³ przewodnicz¹cy RP Zrzeszenia LZS w Kutnie W³a-
dys³aw Sokó³ turniej by³ �wietnie zorganizowany, a puchary i nagrody
rzeczowe wrêczali: wójt gminy Nowe Ostrowy Zdzis³aw Kostrzewa i cz³onek
Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego Waldemar Dr¹¿kiewicz.

WYGRANA „OSTROVII”

„POLFARMEX” PRZED SEZONEM
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 413

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

Has³o: B1-A9-D9-I3-C4-H2  W-M3-I9-E11-H2-J-D10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

Dla 5-8 osób: 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, hall. Umeblowane. Wysoki
standard. Do dyspozycji du¿y ogród do rekreacji, miejsce na grila, 6-8 miejsc
parkingowych na terenie, 10 minut dojazd do centrum Kutna. Cena 20 z³
za dobê od osoby. Wystawiam fakturê Vat lub rachunek. Mo¿liwo�æ parko-
wania na terenie posiad³o�ci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem

Poziomo: A-1. �... Bondarczuk� Kraszewskiego A-7. Najwy¿szy
szczyt Filipin B-9. By³ u¿ywany niegdy� w szkolnictwie C-1.
Otrzyma³a przesy³kê pocztow¹ D-9. Uchodzi do Zatoki Gwinej-
skiej (Afryka) E-1. Cembrzyñska z ekranu E-5. Pozosta³o�æ po
obciêtej rêce G-1. Ozdoba jak li�æ palmy I-1. Buchtuje I-6. Pier-
wowzór liczyde³ J-9. Tam 49 Festiwal Polskiej Piosenki - 2012 r.
K-1. Czynnik s³u¿¹cy za podstawê oceny L-9. W³oska ciê¿arówka
M-1. Ma³¿onka Kronosa M-5. Podziemna rzeka Hadesu.

Pionowo: 1-A. Z rodziny ¿yraf 1-I. Ozdobna p³ytka ceramiczna
2-E. Zawodnik dru¿yny sportowej 3-A. Francuska �pizza� 3-I.
¯ona Ozyrysa i matka Horusa 4-F. Zajêcza kitka dla my�liwych
5-A. Podtrzymuj¹ spodnie 5-J. G³o�ny film R. Polañskiego 6-E.
Gatunek vermutu chorwackiego 7-A. Przodek Meksykanina 7-I.
Rodzaj nale�ników 9-A. Postaæ na ikonie 9-I. Sklep, w którym
kupisz i sprzedasz 11-A. Czarna na sier�ci tygrysa 11-I. Psychiczne
wg³êbienie 13-A. Posz³y w las w powie�ci ¯eromskiego 13-I.
Cz³owiek zaliczany w poczet bogów.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Sk¹d akurat u ciebie zainteresowanie tym piêknym i olbrzymim
krajem?
- Trochê z przypadku. W szkole moim ulubionym przedmiotem
zawsze by³y jêzyki obce. Uwielbia³am francuski i angielski, któ-
rymi obecnie biegle siê pos³ugujê. Wiele zawdziêczam swoim
cudownym nauczycielom: paniom - Magdalenie Golan, Annie
Wdowiak, Joannie Wiliñskiej i panu Rados³awowi Wo�niakowi.
Zawsze chcia³am do tych dwóch jêzyków do³¹czyæ trzeci, który
da mi wiêcej mo¿liwo�ci na rynku pracy. Wybra³am jêzyk chiñski
mandaryñski ze wzglêdu na piorunuj¹cy rozwój ekonomiczny Chin
oraz na wielowiekow¹ i fascynuj¹c¹ kulturê chiñsk¹. Wybór
kierunku studiów okaza³ siê idealny - z dnia na dzieñ moje zainte-
resowanie ro�nie.
- Czy kto� pomaga ci w bli¿szej znajomo�ci i Chin, i ich trudnego
jêzyka?
- Najwiêcej da³y mi spotkania z chiñskimi i tajwañskimi studentami
w Poznaniu. Dziêki nim rozwinê³am swoj¹ znajomo�æ jêzyka oraz
dowiedzia³am siê wiêcej nt. kultury. Przy okazji nawi¹za³am
miêdzykontynentalne przyja�nie. W trakcie stypendium mam
zamiar odwiedziæ moj¹ kole¿ankê Tajwankê, która przez rok by³a
na wymianie w naszym kraju.
- Zosta³a� wyró¿niona ju¿ w Polsce. To siê bardzo ceni, gdy¿
poprzez mi³o�æ do Chin promujesz równie¿ Ziemiê Kutnowsk¹.
Poza tym, masz na swoim koncie wiele sukcesów artystycznych
w kraju i za granic¹. Opowiedz nam o nich.
- Od zawsze mia³am potrzebê wyra¿ania siebie. Na studiach uda³o
mi siê po³¹czyæ zami³owanie do sztuki z jêzykiem francuskim.

Maja Stelmaszewska specjalnie dla �P¯K

FASCYNACJA CHINAMI
Maja Stelmaszewska jest absolwentk¹ studiów licencjackich na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 3 lata
studiowa³a etnolingwistykê z jêzykami angielskim i chiñskim.
W tym roku otrzyma³a Stypendium Rz¹dowe Chiñskiej Republiki
Ludowej, dziêki któremu 12 wrze�nia rozpocznie naukê na Uni-
wersytecie w Xiamen w po³udniowo-wschodnich Chinach. Maja
urodzi³a siê w Kutnie, gdzie ukoñczy³a I LO im. J.H. D¹brow-
skiego oraz PSM I i II st. im. Karola Kurpiñskiego.

By³y�my jedyn¹ grup¹ aktorsk¹ z za granicy. Odbiór naszego spek-
taklu by³ tak pozytywny, ¿e dosta³y�my zaproszenia na kolejne
dwa festiwale we W³oszech i w Lotaryngii. Niestety, nie mo¿emy
wyst¹piæ ze wzglêdu na mój wyjazd do Azji. Inn¹ wspania³¹ przy-
god¹, zwi¹zan¹ z teatrem francuskojêzycznym, by³ sta¿ studencki
na Festiwalu Teatralnym w Awinionie w ubieg³ym roku.
- Przez najbli¿szy okres bêdziesz przebywaæ w Chinach. Jak bê-
dzie praktycznie wygl¹da³ tam twój pobyt?
- Codziennie bêdê mia³a po kilka godzin zajêæ z jêzyka manda-
ryñskiego. Zamierzam przygotowaæ i przeprowadziæ na Chiñczy-
kach badanie do pracy magisterskiej. W czasie wolnym od zajêæ
mam w planach podró¿e po Azji. Chcia³abym uwieczniæ mój
pobyt i zorganizowaæ wystawê fotograficzn¹ po powrocie.
- Jak reaguje twoja rodzina na to wspania³e i niecodzienne hobby?
- Jest im smutno, ¿e nie zobacz¹ mnie przez rok. Jednocze�nie
ciesz¹ siê, ¿e po�wiêcam siê temu co kocham i ¿e spe³niam swoje
marzenia. Rodzice s¹ ze mnie dumni i wspieraj¹ mnie w moich
decyzjach. Bez ich pomocy nie uda³oby mi siê osi¹gn¹æ tak wiele.
- Powszechnie uwa¿a siê, ¿e jêzyk chiñski jest najtrudniejszym na
�wiecie do opanowania...
- By³abym ostro¿na w takich stwierdzeniach. Przede wszystkim,
s¹ one nieobiektywne. Dla nas, Europejczyków, jêzyki azjatyckie
rzeczywi�cie mog¹ stanowiæ wyzwanie. Dzia³a to jednak w obie
strony. Przyk³adowo, Czechowi bêdzie ³atwiej nauczyæ siê pol-
skiego ni¿ Japoñczykowi. Na �wiecie jest ponad 7 tys. jêzyków.
W¹tpiê, ¿eby akurat chiñski (mandaryñski) by³ tym najtrudniejszym.
- Twoje dalsze plany ¿yciowe wi¹¿esz niew¹tpliwie z jêzykiem chiñ-
skim i z �jego� krajem?
- Tak, poniewa¿ szanujê swój czas po�wiêcony na naukê tego
jêzyka.
- Czego ci wiêc nale¿y ¿yczyæ?
- My�lê, ¿e powodzenia w szerokim �wiecie i spe³nienia marzeñ.

Dziêkujê za rozmowê � Jerzy Papiewski

Wspólnie ze znajomymi nakrêcili�my dwa filmy na Ogólnopolski
Festiwal Krótkiego Metra¿u Francuskojêzycznego. Obie produkcje
otrzyma³y Grand Prix Jurorów. Ponadto nasza ekipa filmowa
dosta³a zaproszenie na festiwal krótkiego metra¿u Off-Courts
w Trouville-sur-Mer. W Poznaniu zapisa³am siê do grupy teatralnej
w organizacji DramEducation, która promuje dramaturgiê fracu-
skojêzyczn¹. W tym roku uda³o nam siê wyst¹piæ na festiwalach
w Poznaniu oraz w Châtillon-sur-Chalaronne we Francji.

XVII Miêdzynarodowy Turniej Rycerski w £êczycy przyci¹gn¹³ tysi¹ce
go�ci praktycznie z ca³ej Polski. Podczas dwudniowego �wiêta odby³o siê
widowisko historyczne prezentuj¹ce tradycje rycerstwa XV wieku. Na
zamkowym dziedziñcu mo¿na by³o obejrzeæ: walki konne, pojedynki
piesze, popisy ³uczników konnych, pokazy broni palnej piechoty burgundz-
kiej i �redniowiecznych ³uczników angielskich. Bardzo widowiskowy by³
pokaz ptaków drapiecznych. Z zainteresowaniem mo¿na by³o podziwiaæ
wyczyny strzeleckie w trakcie miêdzynarodowego turnieju ³ucznictwa
historycznego. Publiczno�æ mia³a równie¿ okazjê braæ udzia³ w zabawach
plebejskich. - Piêkn¹ spraw¹ ten turniej � powiedzia³ nam pan Tomek
z Kutna. - Nie ma co opowiadaæ, po prostu to wszystko trzeba zobaczyæ.
Barwnie i g³o�no by³o wokó³ zamku, gdzie swoje stoiska rozstawili
kramarze, a sprzedawano wszystko, na czele z popcornem. Go�ciom
odwiedzaj¹cym £êczycê najbardziej we znaki da³ siê brak miejsc parkin-
gowych. Poszukiwanie wolnego miejsca zajmowa³o sporo czasu.

/W.A./

WALKI, ZABAWY I POJEDYNKI
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TO JUŻ HISTORIA...

Pocztówka wydana z okazji XV rocznicy koronacji (14 wrze�nia 1975 r.),
przez Prymasa Polski kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, obrazu Matki
Bo¿ej G³ogowieckiej, ufundowanego przez papie¿a Paw³a VI.

Widokówka wydana przez Sanktuarium Maryjne w G³ogowcu w XXX
rocznicê koronacji obrazu Matki Bo¿ej G³ogowieckiej.

Ksi¹dz biskup ³owicki Alojzy Orszulik, dziekan kutnowski Stanis³aw
Pisarek i trzej proboszczowie: Marian Lipski, Stanis³aw Tomaszewski
i Jerzy Modelewski.

W G³ogowcu, 4 wrze�nia 1997 r., przebywa³ prezydent RP na uchod�ctwie
Ryszard Kaczorowski (zgin¹³ w katastrofie smoleñskiej).

Wizytê w Sanktuarium w G³ogowcu z³o¿y³ 7 wrze�nia 1997 r. prezydent
RP Lech Wa³êsa, legendarny przywódca NSZZ �Solidarno�æ�.

Z archiwum Henryka Cie�laka

Z RADOŚCIĄ ZAPRASZAM
na uroczystość 40 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki
Bożej Głogowieckiej Pani Ziemi Kutnowskiej, która odbędzie
się 13 września 2015 r. o godz. 12.00.
Mszy świętej przewodniczył będzie i homilię wygłosi Metro−
polita Częstochowski J.E. ks. abp dr Wacław Depo.
Przed mszą, od godz. 11.30, odbędzie się koncert orkiestry
dętej z Kutna.
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu − ksiądz Piotr Kalisiak

 �Ca³a piêkna jeste� Maryjo i nie ma w Tobie skazy�




