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Kutno z ró¿ami zwi¹zane jest od lat wielu
W praktycznie bezle�nym terenie
miasto znalaz³o w hodowcy ró¿ przyjaciela
który barw¹ i zapachem zmienia otoczenie

Jednemu z hodowców pomnik wybudowano
tak¿e symbol uznania dla poprzedników grona
Ró¿e w Kutnie za godn¹ �wiêta uznano
i takowe we wrze�niu zosta³o ustanowione

�wiêto w�ród mieszkañców ju¿ siê przyjê³o
to znacz¹ca promocja miasta
Handlowo - imprezowe udane dzie³o
które do rangi priorytetem urasta

Nie tylko mieszkañcy �wiêto ró¿ zaakceptowali
huczne dni zabawy i promocji
Kalendarz i rytm �wiêta ju¿ siê utrwali³
i nie tylko dzieciakom dostarcza emocji

Kazimierz Ci¹¿ela

RADIO Q − OTWARTE!

Nowe lokalne radio w Kutnie oficjalnie rozpoczê³o swoj¹ dzia³alno�æ.
Rozg³o�niê mo¿na us³yszeæ na czêstotliwo�ci 100,7 fm. Szefowie Radia Q,
pañstwo Iwona i Pawe³ Skumia³owie, zamierzaj¹ stworzyæ radio podobne
do rozg³o�ni prowadzonej ju¿ przez nich w Sochaczewie.

(ci¹g dalszy - strona 15)

Kutnowskie Święto Róż

A mnie jest szkoda lata...

... i serfowania w Zatoce Gdańskiej.

Zapraszamy Pañstwa na wyj¹tkowy spacer, który wydarza siê
tylko raz do roku. Oprowadzimy Was po wydarzeniach 44.go
�wiêta Ró¿y oraz najwiêkszych towarzysz¹cych wydarzeniu
atrakcjach.  Jedyne co musicie zabraæ Pañstwo z domu to Wasi
najbli¿si, wygodne buty i� dobry nastrój. O resztê zadbamy
my. Ruszamy na trzydniowy spacer po ró¿anym Kutnie.

(ci¹g dalszy - strona 6)

Spacerkiem po Święcie Róży i okolicach,
czyli co nas czeka w Kutnie podczas
różanego weekendu.

ŚWIĘTO RÓŻY
− ŚWIĘTO MIASTA

Z zastêpc¹ prezydenta miasta Kutna Zbigniewem Wdowiakiem
rozmawiamy o kierunkach i planach rozwoju �wiêta Ró¿y,

o idei Królowej Kwiatów oraz efektach ró¿anej strategii miasta.

- �wiêto Ró¿y przez wiele lat skupia³o siê wokó³ Wystawy Ró¿
organizowanej przez Kutnowski Dom Kultury. 10 lat temu w³adze
miasta postanowi³y jednak przekszta³ciæ kameraln¹ imprezê w naj-
wiêksz¹ w regionie imprezê miejsk¹.
- Uczestnicz¹c w samorz¹dowej Grupie Wymiany Do�wiadczeñ
mogli�my obserwowaæ, jak wygl¹da organizacja tego typu wyda-
rzeñ w innych miastach.                  (ci¹g dalszy - strona 6)

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Dziś dodatek specjalny − Kutno, Miasto Róż

PRZEDWYBORCZE SPOTKANIE
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Burzyñskiego

W czwartek, 30 sierpnia, w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca odby³a siê
konwencja wyborcza wyborców Zbigniewa Burzyñskiego, na któr¹ przy-
by³o prawie dwie�cie osób.           (ci¹g dalszy - strona 5)

W ROCZNICĘ POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

Mieszkañcy Kutna uczestniczyli w obchodach 38 rocznicy podpisania
Porozumieñ Sierpniowych upamiêtniaj¹cych okres narodzin NSZZ
�Solidarno�æ�.           (ci¹g dalszy - strona 5)

Szanowni Pañstwo,
Zapraszam Pañstwa serdecznie na kolejne, wyj¹tkowe spotkanie z królow¹
kwiatów.           (ci¹g dalszy - strona 7)

KUTNO ROZKWITA RÓŻAMI
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¯YCIE KOLOROWE

Trwa budowa ci¹gu ulic Przechodniej, Gliszczyñskiego i Górskiego.
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, chodników oraz
kanalizacji deszczowej. Dodatkowo w ulicy Górskiego wykonane zostanie
nowe o�wietlenie. Koszt realizacji zadania przez konsorcjum firm P.B.P.
�TRAKT� Bobrzak, Tec³aw Sp. j., �HYDROBUD� Pawe³ Z³otowski
wynosi 2.677.710,00 z³.
Prace rozpoczê³y siê równie¿ w ulicy Pogodnej oraz Kuku³czej, przy
której trwa budowa kutnowskiego hospicjum. Budowê ulicy Pogodnej reali-
zuje Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-Budowlane �MAWEX� za kwotê
505.069,01 z³. Wykonawc¹ budowy ul. Kuku³czej oraz przebudowy frag-
mentu ul. Jaskó³czej i Jastrzêbiej wraz z budow¹ kanalizacji deszczowej
i o�wietlenia ulicznego w Kutnie jest Konsorcjum firm: Lider - Przedsiê-
biorstwo Wielobran¿owej �HYDROBUD� Pawe³ Z³otowski, Partner
- Przedsiêbiorstwo Budowlano-Produkcyjne �TRAKT� Bobrzak, Tec³aw
Sp. j. Koszt wykonania zadania to 1.704.780,00 z³.

NOWE ULICE I PLACE ZABAW
Zakoñczono przebudowê fragmentu chodnika w ul. Warszawskie Przed-
mie�cie przy skrzy¿owaniu z ul. Papie¿a Jana Paw³a II. Wkrótce powstanie
tam nowa kwiatowa rabata, w której nie zabraknie ró¿. Wykonawc¹
zadania za kwotê 110.984,62 z³ by³a firma Us³ugi Budowlane
Z.P.H. �Rajm-Bud� Rajmund Matuszewski.

Dobiega koñca budowa chodników oraz �cie¿ki rowerowej w ul. Wygoda
na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Cmentarnej. Zadanie za kwotê
658.184,33 z³ realizuje Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-Budowlane
�MAWEX�. Zak³ad Energetyczny zakoñczy³ tam wymianê istniej¹cych
s³upów energetycznych.
Wy³oniono równie¿ wykonawcê przebudowy ul. Matejki. Zadanie za
kwotê 850.462,55 z³ wykona Przedsiêbiorstwo In¿ynieryjno-Budowlane
�MAWEX� mgr in¿. W³odzimierz Paw³owski.
Ponadto w ramach Kutnowskiego Bud¿etu Obywatelskiego w bie¿¹cym
roku utworzono kolejne place zabaw oraz doposa¿ono istniej¹ce.
Jedn¹ z nowych bezpiecznych przestrzeni dla dzieci jest wybudowany
w ramach 3. edycji KBO integracyjny plac zabaw �Niezabudkowo�.
W ramach tego zadania zainstalowano integracyjny zestaw zabawowy
przystosowany do korzystania przez osoby niepe³nosprawne. Przestrzeñ
zosta³a zagospodarowana tak, aby zapewniæ bezpieczeñstwo wszystkich
osób z nich korzystaj¹cych. Urz¹dzenia architektury placu zabaw w pe³ni
umo¿liwiaj¹ integracjê dzieci sprawnych z ich niepe³nosprawnymi rówie-
�nikami.
Kolejny plac zabaw utworzony w ramach KBO to �Plac zabaw w sercu
miasta ró¿� zlokalizowany przy ul. Zamenhofa 14. Na jego terenie
zamontowano m.in. now¹ hustawkê, bujak sprê¿ynowy, fotel obrotowy,
czy te¿ zestaw zabawowy ze zje¿d¿alniami.

Ponadto przy skrzy¿owaniu ul. Wybickiego i Kasztanowej zrealizowano
etap 2 projektu �£¹cz¹c pokolenia - od placu zabaw do si³owni plenerowej�.
Istniej¹cy teren wzbogaci³ siê o karuzelê oraz wie¿ê wspinaczkow¹, a tak¿e
o nowe urz¹dzenia fitness. Dodatkowo zainstalowano kamerê monitoringu
miejskiego.
Ze zmodernizowanego placu zabaw mog¹ równie¿ korzystaæ mieszkañcy
ul. Olimpijskiej. Zakres prac finansowanych z bud¿etu Miasta obejmowa³
wyrównanie terenu oraz monta¿ nowych urz¹dzeñ, takich jak np. trampo-
lina, bujak, piaskownica, ³awki parkowe oraz zestaw zabawkowy. Wkrótce
teren placu zabaw zostanie tak¿e ogrodzony.

Plac zabaw - ul. Olimpijska

Plac zabaw - ul. Zamenhofa
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¯YCIE REGIONALNE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska � Proszkownia Mleka w Kro-
�niewicach og³asza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzeda¿ prawa wieczystego u¿ytkowania do nieruchomo�ci zabu-
dowanej budynkiem po by³ym punkcie skupu mleka stanowi¹cym
odrêbny od gruntu przedmiot w³asno�ci, po³o¿onej w Mazewie,
oznaczonej nr dzia³ki 161/1, o powierzchni 0,2089 ha.

W sk³ad przedmiotu sprzeda¿y wchodzi:
Prawo wieczystego u¿ytkowania do nieruchomo�ci po³o¿onej w Ma-
zewie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr dzia³ki 161/1 o powierzchni
0,2089 ha wraz z prawem w³asno�ci posadowionego na wy¿ej opisanej
dzia³ce budynku po by³ym punkcie skupu mleka o powierzchni u¿yt-
kowej 168 m2, rok budowy 1991, pobudowanego z ceg³y bia³ej, stan
dobry, z pod³¹czon¹ instalacj¹ elektryczn¹, c.o., przy³¹czem do wodo-
ci¹gu wiejskiego, instalacj¹ odgromow¹, kanalizacj¹.

Cena wywo³awcza przedmiotu sprzeda¿y  wynosi: 45.000,00 z³
brutto (s³ownie: czterdzie�ci piêæ tysiêcy z³ brutto).

Wysoko�æ wadium 4.500,00 z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce piêæ-
set z³otych).
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w kwocie
4.500,00  z³ (s³ownie: cztery tysi¹ce piêæset  z³otych).

Sposoby wp³aty wadium:
� na rachunek Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej � Proszkowni Mleka
w Kro�niewicach prowadzony przez Bank Spó³dzielczy w Gostyninie,
nr rachunku bankowego: 88901200040000218920010004, najpó�niej
w terminie do dnia 19.09.2018 r., w taki sposób aby w tym dniu by³o
zarachowane na rachunku Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej � Prosz-
kowni Mleka w Kro�niewicach, albo
� w kasie OSM � Proszkowni Mleka w Kro�niewicach, ul. £êczycka 38,
Kro�niewice w terminie do dnia  20.09.2018 r., do godz. 9.00.

Otwarcie PRZETARGU nast¹pi w dniu 20.09.2018 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej Okrêgowej Spó³dzielni Mleczar-
skiej � Proszkowni Mleka w Kro�niewicach, ul. £êczycka 38,
99-340 Kro�niewice.
Szczegó³owe zestawienie maj¹tku oferowanego do sprzeda¿y oraz
Regulamin przetargu zawieraj¹cy szczegó³owe warunki przetargu
dostêpne s¹ w Sekretariacie OSM Proszkowni Mleka w Kro�niewi-
cach, ul. £êczycka 38, Kro�niewice.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod  nr tel. (24) 356-80-00 lub
501-617-438.

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

8 wrze�nia 2018 r. od godz. 8:00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

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.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA



¯YCIE POLITYCZNE

5POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 17/486 • 4 WRZEŚNIA 2018 R.

Czytelniczy Hyde Park

Od d³u¿szego czasu trwa w naszym kraju akcja wyborcza. Chocia¿ pol-
skie prawo tego zabrania. Ale có¿! Nie ma si³y, ani nawet chêci, ¿eby
temu zapobiec! Wiêc po co to takie bezprawie toleruje pañstwo?!
I w Kutnie czy Kucienku i w ca³ym powiecie te¿ nie s¹ gorsi, ani lepsi.
Nie liczy siê nic.

Poza pieniêdzmi!
Je�li wierzyæ kutnowskim cukrówkom (czyli plotkom) na prze³omie maja
i czerwca zawi¹za³o siê nieformalne porozumienie - Wielka Koalicja. Czyli
sprzysiê¿enie obecnych, wielkich w mie�cie i powiecie. Przejawem tego
by³a nominacja na dyrektora, nawet ciekawego i organizacyjnie zdolnego
cz³owieka. Ale tak w ogóle to g³ównym przes³aniem tego przymierza ma
byæ pieni¹dz, który ju¿ zgromadzono, a we wrze�niu dojd¹ jeszcze du¿e
�rodki!! W umiejêtny sposób zainwestowane sprawi¹, ¿e w sumie kandy-
daci owych opcji nic za wybory nie zap³ac¹!? G³ównie dotyczy to osób
ju¿ dzia³aj¹cych w tych samorz¹dach. Kutnowska fama t³umaczy te¿
swoisty protest (wystawienie kontrkandydata na prezydenta), by³ej ju¿
rz¹dz¹cej partii, któr¹ odrzucono od tego typu, moralnie szkodliwego
procederu.

Ale przy wyborach - ludzie - z moralno�ci¹ nie maj¹
- nic wspólnego.
Wiêc wysocy urzêdnicy z powiatu bêd¹ ubiegaæ siê o miejsca na listach -
MIASTA. I odwrotnie. Jeszcze jedna �cukrówkowa� informacyjna. Otó¿
zgodnie z ustaleniami na najwy¿szych kutnowskich (i oko³o kutnowskich)
szczeblach w³adzy, jeden z aktywistów partyjnych zabezpieczy³ ju¿ sobie
miejsce na li�cie partii rz¹dz¹cych, z wniosku zwi¹zków zawodowych -
do wyborów parlamentarnych! Czas poka¿e, czy plotka oka¿e siê prawd¹.
Czy sprawdzi siê równie¿ mit o tropach, które wiod¹ nie tylko do Kutna,
ale i w sumie na ca³y powiat (bez PSL). Poza tym, w³a�nie z PSL-u,
wywodzi siê - nawet funkcyjna kandydatka - prowadz¹ca kampaniê
wyborcz¹, w której ukrywa swoj¹ przynale¿no�æ partyjn¹. Natomiast kan-
dydatka �na miasto� ju¿ siê formalnie przemeldowa³a do Kutna (gdy¿
podobo taki jest wymóg formalny nowego prawa wyborczego). Najcie-
kawszy jest jednak fakt, ¿e dotychczasowy prezydent sk¹din¹d s³usznie
nie okre�la siê: �czy bêdzie startowa³�. Bez nerwów! Bowiem zapewne
pamieta, ¿e jak zwykle

ostatni (zg³aszaj¹cy siê) bêd¹ pierwszymi!
Konia z rzêdem temu, kto tak naprawdê wie?!

Oburzony samorz¹dowiec /nazwisko i imiê znane redakcji/
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

PO CO TAKIE PRAWO?

Felieton KWD

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Unia przenaczy³a dla polskich rolników �na suszê� a¿ 12 milionów euro
(oko³o 50 milionów z³otych). 800 da³ rz¹d polski. Mo¿e nawet wystarczy,
gdy siê zwa¿y, ¿e pomoc¹ pañstwa otoczy siê rolników, którzy ponie�li
straty powy¿ej... 70%. Masz babo placek! Ju¿ 31 lipca Kapitu³a Nagrody
�Lew Kutnowski� podjê³a decyzjê o laureatach III edycji. Kapitu³a pod
przewodnictwem Zdzis³awa Trawczyñskiego, wicestarosty kutnowskiego,
poda 20 wrze�nia kto wygra statuetkê �Lwa Kutnowskiego� i �K³osa�.
Masz babo placek! Niemcy ju¿ w 2018 r. kupili polsk¹ ¿ywno�æ za 2,62
mld euro (o 10% wiêcej ni¿ przed rokiem). G³ównie za wêdzone ryby
i drób (to za 202 mln euro do maja 2018 r.), chleb i cista (132), ¿ywno�æ
dla zwierz¹t (199), mleko i �mietanê (96 mln euro). Masz babo placek!
A¿ siê wierzyæ nie chce!! Ministerstwo spraw zagranicznych wycofa³o
siê z projektu dotowania� ukraiñskich plantatorów malin. Nacisk w tej
sprawie wywar³a rolnicza �Solidarno�æ� argumentuj¹c, ¿e uderzy³oby to
w polskich producentów, dla których Ukraiñcy s¹ konkurencj¹. Masz babo
placek! Tegoroczne lato na wsi i w Kutnowskiem nie by³o spokojne. Cho-
cia¿by, jak wspomnimy wielki po¿ar od uderzenia pioruna. Konkretnie
dosz³o do niego w Dêbowej Górze, gmina Bedlno. Piorun trafi³ w sterty
s³omy, oko³o godziny 17-stej w sobotê, a akcja objê³a oko³o 900 belek.
W akcji ga�niczej bra³o 21 zastêpów, a uczestniczy³o w niej 70 stra¿a-
ków. To by³ du¿y po¿ar, gdy¿ zmieniaj¹cy siê wiatr utrudnia³ opanowanie
po¿aru. Akcja ga�nicza zakoñczy³a siê po godzinie 12-stej. Straty oszaco-
wano na oko³o 40.000 z³otych. Ca³e szczê�cie, ¿e nie by³o ofiar w lu-
dziach. Masz babo placek!

Pochodzê z Niedrzakowa, a mieszkam w Kutnie - Mie�cie Ró¿. Od roku
2007 jestem s³uchaczk¹ Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kutnie. Strzelce
s¹ mi bardzo bliskie. Tu chodzi³am do szko³y i przyje¿d¿a³am rowerem,
jad¹c od Kutna, do szko³y. Pamiêtam je z domami folwarcznymi, z bru-
kiem (kocie ³by), cuchn¹ce wywarem z gorzelni. Pamiêtam te¿ w³adze
gminy, które w zasadzie nic nie robi³y. Rozlicza³y tylko rolników z podat-
ków, obowi¹zkowych dostaw mleka, ¿ywca i p³odów rolnych. Nak³adane
by³y wysokie kary przez Kolegium Orzekaj¹ce. Aresztowali i wywozili
do wiêzienia do £êczycy. Równie¿ i mnie tam zabrano za mamê, bo tata
ju¿ nie ¿y³. Dok³adniej opisujê to w swojej ksi¹¿ce �Moja rodzinna wie�
Niedrzaków i okolice� (wspomnienia). Jako gmina Strzelce, nawet w latach
sze�ædziesi¹tych, by³a najbiedniejsza. Ale w³adze by³y wysoko partyjne.
Zale¿a³o im na pozyskiwaniu jak najwiêkszej ilo�ci cz³onków partii. Strzelce
zaczê³y zmieniaæ swój wygl¹d po roku 1986 za spraw¹ obecnego prezesa
Hodowli Ro�lin. Wielka Chwa³a Mu za to! Pobudowano pierwsze bloki
mieszkalne, nowe budynki urzêdów, sklepy, piekarnie, domy jednorodzinne
z ogródkami kwiatowymi, drogê asfaltow¹ z poboczami. Obecnie Strzelce
to piêkne mini-miasteczko. S¹ tu wszystkie urzêdy, nawet O�rodek Zdrowia
z Izb¹ Porodow¹. Rozwija siê handel i jest du¿y nowoczesny pawilon.
¯al mi bardzo, ¿e przez Strzelce od kilku lat przeje¿d¿a tak du¿o �tirów�
i du¿ych samochodów. Okropnie przy tym du¿o ha³asu i kurzu, który szczypie
w oczy. Zakurzone s¹ domy i kwiaty w ogródkach. �Przecie¿ one czuj¹,
¿yj¹ - a ten zapach to ich udusza�. Tak pisa³a Maria Konopnicka w wierszu
�W ogródku�, w ksi¹¿ce �Jad¹, jad¹ dzieci drog¹�. Ogólnie w Strzelcach
powietrze sta³o siê zatrute, a mieszkañcy pozamykali siê w domach. Chcia-
³abym jak i mieszkañcy, aby �tiry� i du¿e samochody je�dzi³y inn¹ drog¹
omijaj¹c Strzelce. Droga w kierunku cmentarza jest bardzo z³ej jako�ci
i wymaga gruntownego remontu. Kondukty ¿a³obne id¹ dziuraw¹ drog¹,
a jad¹cy nieboszczyk pewnie podskakuje w trumnie. Oj! Przyda³oby siê
pobudowaæ kaplicê na cmentarzu, tylko nie ma kto o tym pomy�leæ. Dla
mieszkañców przyda³yby siê place rekreacyjne w miejscach odpowiednio
przemy�lanych, spokojnych, z ³awkami do wypoczynku na �wie¿ym
powietrzu. A nie jak si³ownia na placu bardzo nas³onecznionym i bez
³awek do odpoczynku. S¹ ³awki ustawione przy ha³a�liwej i zakurzonej
ulicy, gdzie ci¹gle przeje¿d¿aj¹ tiry i du¿e samochody. To miejsce jest
niebezpieczne dla ma³ych dzieci. Brakuje te¿ boiska do gry w pi³kê no¿n¹,
czy siatkówkê. Mia³y byæ wybudowane dwa bloki, ale pewno nikt nie
chce mieszkaæ w tak zakurzonych Strzelcach. W³adze mog³yby pomy�leæ
o jakim� zak³adzie produkcyjnym, np. produkcji chipsów z marchwi, tej
s³odkiej �Karotki�. Chipsy z pieczywa jasnego o smaku pieczarkowym
i innych grzybów s¹ sprowadzane z W³och, a przecie¿ jest piekarnia. Mo¿na
te¿ robiæ pastê z jab³ek, z której jest smaczny napój oraz kompoty bez-
pestkowe z wi�ni lub suszyæ grzyby, bo s¹ lasy. Nale¿y zatrzymaæ m³o-
dzie¿, ¿eby nie wyje¿d¿a³a za granicê, a starsi nie zamykali siê w domach
z powodu kurzu i ha³asu. W ksi¹¿ce swojej piszê o budowie du¿ej Tê¿ni
Solankowej i o O�rodku Wypoczynkowym usytuowanym za stawami
w kierunku Wieszczyc. Tam jest piêkny teren i dobry dojazd. Na pewno
by to by³y du¿e dochody dla Strzelec. S¹ zespo³y �piewacze, orkiestra na
wieczorki taneczne. Podajê du¿o propozycji do rozwa¿enia. Mo¿e zajmie
siê nimi nowa w³adza, bo obecna jak widaæ siê nie interesuje. Nie koor-
dynuje spraw z zak³adami pracy, jakie ma na swoim terenie. Rolnicy dla
gminy to bardzo wa¿na sprawa. Ale s¹ i zak³ady pracy na jej terenie.
Z nimi te¿ trzeba wspó³pracowaæ. Czy te¿ w tym moim mini-miasteczku
bêdzie wreszcie odpowiednia w³adza?
PS. Gdyby kto� by³ zainteresowany ksi¹¿k¹: �Moja rodzinna wie�
Niedrzaków� - wspomnienia, to podajê mój numer telefonu: 607-182-944.

Wanda Koperska z domu Lewandowska

W Polsce dzia³a obecnie oko³o 262,5 tysi¹ca sklepów (zatrudnia-
j¹cych co najmniej 9 osób). W ci¹gu I pó³rocza 2018 r. zlikwido-
wano 8,8 tysi¹ca tych placówek (w ci¹gu minionego roku zlikwi-
dowano 14,5 tysi¹ca).

Czy wiesz, że…
W 1977 roku jedn¹ z uliczek, skrajnej i pó³nocnej czê�ci miasta Kutna,
nazwano ulic¹ Ró¿an¹.

Z innych szpalt

Handel z uśmiechem
�wi¹tek, pi¹tek, a nawet niedziela,
choæ czasem opór w stawach czujê,
pe³ni¹c rolê �zakupów donosiciela�,
chodzê do pobliskiego sklepu i kupujê.

Ten sklep jest du¿y, samoobs³ugowy.
Po nim, z wózkiem co rano ³a¿ê,
by mieæ wszelkie zakupy z g³owy,
a i personel ma u�miechniête twarze.

Ten u�miech czasem mnie dziwi.
Wszak nie jest to s³u¿bowy obowi¹zek.
Mo¿e to s¹ ludzie szczê�liwi,
a mo¿e jednak z prac¹ ma zwi¹zek?

Jedno przekonanie u mnie dominuje
i w nim z wieloma jeste�my zgodni,
trzeba siê u�miechaæ, niezale¿nie co czujesz.
A w handlu sprawdzaj¹ siê cierpliwi i pogodni.

Kazimierz Ci¹¿ela
P.S. Wierszyk, pisany pod wp³ywem chwili, jest peanem pochwalnym
pracownic �Mili�

Anda Rottenberg (krytyczka sztuki): Wiêkszo�æ ludzi na �wiecie nie czyta
ani ksi¹¿ek, ani gazet. Jeste�my otoczeni analfabetami, pod¹¿aj¹cymi za
tymi, którzy obiecaj¹ im wszystko - �Wysokie obcasy�
Najstarsza Polka, Tekla Juniewicz, urodzi³a siê w 1906 r. i mieszka
w Gliwicach. A najstarszy Polak Stanis³aw Kowalski ze �widnicy, urodzi³
siê w 1910 r.
Bez pañstwa, którego - jak plot¹ Duda i Morawiecki - nie by³o, dzisiejsza
armia po 29 latach od koñca PRL nie mia³aby na czym lataæ, je�dziæ ani
na czym p³ywaæ. Ale by to poj¹æ, trzeba rozumu i odrobiny uczciwo�ci.
Polska marnuje 9 mln ton jedzenia rocznie, co daje nam niechlubne pi¹te
miejsce w Unii Europejskiej.
Polska Grupa Zbrojeniowa zakoñczy³a rok 2017 strat¹ w wysoko�ci 110
mln z³. Takie s¹ skutki rz¹dów aptekarzy, katechetów i ich znajomych,
którzy powiêkszyli zatrudnienie w centrali o 50%.
Do przesz³o 2,5 ty�. zatruæ narkotykami i dopalaczami dosz³o ju¿ w tym
roku w Polsce. Zmar³o ponad 30 osób.
1 stycznia 2018 roku w polskiej policji by³o 4621 wakatów, w czerwcu
- ju¿ 6283.
PiS to lud z ludu, krew z krwi, ko�æ z ko�ci. Trochê ob³udy, mocni
w gêbie, leniwi, pazerni.
Prof. Marek Belka o racjonalizmie: �Mno¿¹ siê ró¿ni czarodzieje i uzdro-
wiciele. Odrzuca siê dorobek o�wiecenia i racjonalizmu. Nasta³ czas idiotów.�
W³odzimierz Cimoszewicz o Patryku Jakim: �Niedouczony w ka¿dym
sensie, nieodpowiedzialny aparatczyk, pope³niaj¹cy masê gaf �wiadcz¹-
cych o tym, ¿e to prostak i naturszczyk.�
Marek Bukowski o kasie: �Kto� kiedy� powiedzia³, ¿e z kas¹ jest jak z
seksem: brakuje ci, dopiero jak nie masz.� Przegl¹du nr 35

DOBRA ZMIANA!?

Czytelniczy Hyde Park

WYBUDUJMY TĘŻNIĘ
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zebranych powita³ jego pe³nomocnik wyborczy Mariusz Sikora, który
prowadzi³ ca³o�æ spotkania. Po krótkim wyst¹pieniu, podsumowuj¹cym
koñcz¹c¹ siê kadencjê, prezydent Burzyñski zaprezentowa³ 29 kandydatów
ze swojego komitetu.

PRZEDWYBORCZE SPOTKANIE
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Burzyñskiego

W okrêgu nr 1 bêd¹ to: Zbigniew Wdowiak, Krzysztof Matusiak, Agnieszka
Wyro�lak, Agnieszka Maku³a, Tomasz Rêdzikowski, Iwona Pietrzak, Prze-
mys³aw Zawadzki. W okrêgu nr 2 bêd¹ to: Zbigniew Burzyñski, £ukasz
Walczak, Joanna Podemska, Robert Ma³achowski, Bo¿ena Szymczak,
Agnieszka Moliñska-Jujka, Edward Ksi¹¿ek. W okrêgu nr 3: Grzegorz
Chojnacki, Robert Felisiak, Beata W³odarczyk, Jacek Saramonowicz,
Iwona Matczak, Ma³gorzata Siedlecka, Jan Dêbski. W okrêgu nr 4: Jacek
Boczkaja, Mariusz Sikora, Danuta Blus, Andrzej Arkita, Karol Miszczak,
Joanna Ga³a, Wanda Majchrowicz, Pawe³ Markiewicz.
Obecni na spotkaniu wiceprezydenci: Zbigniew Wdowiak i Jacek Boczkaja,
zapoznali zebranych z programem wyborczym oraz realizacj¹ wykona-
nych zadañ. Wspomniano wiêc o osi¹gniêciach na polu infrastruktury
drogowej, o znaczeniu polityki spo³ecznej. Wiceprezydenci mówili te¿
o programie �Nowoczesne Kutno�, czyli o wielkich inwestycjach: Nowy
Plac Wolno�ci, Rynek Zduñski, odbudowie Pa³acu Saskiego, nowocze-
snej bibliotece i tzw. Zielonej Osi Miasta. Kolejna, nowa inwestycja to
budowa funkcjonalnego targowiska przy ulicy Narutowicza. Nowe tematy
to te¿: przyjazna komunikacja, pakiet dla seniorów, budowa mieszkañ,
ekologia, bezpieczne miasto czy w³adza bli¿ej mieszkañców.         /A.B./

Ró¿e od wielu lat kojarz¹ siê z Kutnem. Ponad 100 lat temu bracia Karol
i Aron Eizykowie zapocz¹tkowali w Kutnie hodowlê ró¿. Prowadzona
hodowla nale¿a³a do najwiêkszych i by³a ceniona w kraju, i za granic¹.
Po II wojnie �wiatowej pojawi³ siê w Kutnie kolejny pasjonat i hodowca
ró¿ Boles³aw Wituszyñski, który tak¿e zdoby³ wielkie uznanie i by³ licz¹-
cym siê w Polsce hodowc¹. Od 1975 roku  w organizacjê  �wiêta Ró¿y
i w promocjê królowej kwiatów mocno w³¹czy³ siê Kutnowski Dom Kul-
tury. Hodowla ró¿ w Kutnie mia³a swoje wzloty i upadki. Kilka lat temu
samorz¹d miasta mocno zaanga¿owa³ siê w promocjê ró¿. Dobrze siê
sta³o, ¿e ró¿a przesta³a byæ kwiatem, który podziwiali�my przez kilka wrze-
�niowych dni podczas trwania wystawy w ramach ró¿anego �wiêta. Ró¿e
s¹ coraz bardziej widoczne w ró¿nych punktach miasta i cieszymy siê ich
widokiem. Bardzo dobrze siê sta³o, ¿e Boles³aw Wituszyñski ma ju¿
w Kutnie swój pomnik. Uwa¿am, ¿e istnieje potrzeba za³atwienia jeszcze
jednego zaleg³ego tematu. Trzeba ocaliæ od zapomnienia zas³ugi braci
Eizyk, którym równie¿ nale¿y siê pomnik. Proponujê, by samorz¹d Kutna
podj¹³ dzia³ania upamiêtniaj¹ce wielkie zas³ugi Karola i Arona Eizyków,
dziêki którym w Kutnie 106 lat temu zapocz¹tkowana zosta³a s³ynna
i wielka hodowla ró¿.        Krzysztof Wac³aw Dêbski

RÓŻE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Z tej to okazji, 30 sierpnia, mia³ miejsce wernisa¿ wystawy w Starostwie
Powiatowym w Kutnie pod nazw¹ �W walce o woln¹ Polskê. Kutnowska
�Solidarno�æ� w latach 1980�1989. Nastêpnego dnia g³ówne uroczysto�ci
by³y przed pomnikiem �ULOTK¥� przy ulicy Sienkiewicza. W�ród
zebranych byli m.in.: parlamentarzy�ci � pos³owie: Tadeusz Wo�niak
i Tomasz Rzymkowski, senator Przemys³aw B³aszczyk, przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionalnego Ziemi £ódzkiej NSZZ �Solidarno�æ� Waldemar
Krenc. Spotkanie przed �Ulotk¹� rozpoczêto hymnem pañstwowym,
a nastêpnie krótk¹ modlitwê w intencji cz³onków �Solidarno�ci� popro-
wadzi³ ksi¹dz pra³at Jerzy Swêdrowski, dziekan kutnowski. Wys³uchano
z uwag¹ okoliczno�ciowego przemówienia Wies³awa Taraski, który
powiedzia³: �Porozumienia Sierpniowe, zw³aszcza prawo do zak³adania
wolnych zwi¹zków zawodowych, otworzy³y nam drogê do pe³nej niezale¿-
no�ci i zainspirowa³y naszych s¹siadów. Narodziny �Solidarno�ci� za-
wa¿y³y na losach Polski i Europy. Bez �Solidarno�ci�, bez determinacji,
odwagi i po�wiêcenia ludzi, którzy przeprowadzili j¹ przez stan wojenny
i pe³ne napiêæ lata 80-te, nie mog³oby doj�æ do czerwcowych wyborów i
gruntownej reformy naszego pañstwa, do pe³nej niepodleg³o�ci, odrodze-
nia demokracji i samorz¹dno�ci�.
W krótkim wyst¹pieniu prezydent miasta Zbigniew Burzyñski z³o¿y³ ho³d
i szacunek wszystkim dzia³aczom Ziemi Kutnowskiej, którzy tworzyli
�Solidarno�æ�. Wydarzeniem koñcz¹cym obchody 38 rocznicy podpisania
Porozumieñ Sierpniowych by³a uroczysta msza �wiêta odprawiona w Sank-
tuarium Matki Bo¿ej w G³ogowcu i z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem
NSZZ �Solidarno�æ� na placu pielgrzymkowym.           /A.B./

W ROCZNICĘ POROZUMIEŃ
SIERPNIOWYCH
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Rozpoczynamy ju¿ w pi¹tek, najlepiej od umiej-
scowionego wzd³u¿ ul. Królewskiej Jarmarku
Ró¿anego i jego, jak zawsze, bogatej regionalnej
oferty. Stamt¹d warto przespacerowaæ siê do parku
Traugutta, gdzie bêd¹ czekaæ na Pañstwa Plene-
rowe Targi Ró¿ane, które potrwaj¹ przez ca³y
weekend. Targi to prawdziwy raj dla wszystkich
wielbicieli ró¿, ogrodów i zieleni. Zaopatrzycie
siê tu Pañstwo w najpiêkniejsze licencjonowane
ró¿e od najlepszych producentów z ca³ego kraju,
a tak¿e w kwiaty rabatowymi, ro�liny ozdobne,
byliny, kaktusy, zio³a czy  kute ozdoby do Wa-
szego ogrodu. Ale uwaga! Prosimy nie zatraciæ
siê w zakupach, bo ju¿ o godz.18.00 wszyscy
powinni�my stawiæ siê na Placu Pi³sudskiego, aby
oficjalnie rozpocz¹æ tegoroczne �wiêto Ró¿y,
a przede wszystkim powitaæ now¹ Królow¹ Ró¿.
W tym roku w³adzê nad miastem sprawowaæ
bêdzie 18-letnia kutnianka, Julka Ka�mierczak, na
któr¹ przez najbli¿sze 3 dni bêdzie mo¿na natkn¹æ
siê w ró¿nych punktach miasta, zrobiæ sobie
pami¹tkowe zdjêcie i zamieniæ z ni¹ kilka s³ów.
Chwilê pó�niej zapraszamy na zró¿nicowan¹
ucztê muzyczn¹. Na pocz¹tek Koncert Jubile-
uszowy Ogólnopolskiego Festiwalu  Piosenki
Kwietnik z udzia³em Konin Band Orchestra,
nastêpnie przy d�wiêkach w³oskich przebojów
przeniesiemy siê na s³oneczne po³udnie, a stam-
t¹d do nieco ch³odniejszej (przyda siê sweter!)
Irlandii zabierze nas zespó³ Beltaine. A tych
z Pañstwa, którzy nad podró¿ muzyczn¹ przed-
k³adaj¹ podró¿ do �wiata najpiêkniejszych kwiatów,
zapraszamy do KDK na wieczorne zwiedzanie
Ogólnopolskiej Wystawy Ró¿ �Ró¿a jest kobiet¹�

� otworzymy j¹ dla Pañstwa o godz. 20.00, przy
d�wiêkach plenerowego koncertu w wykonaniu
Grohman Orchestra, która zagra dla nas klasyki
polskiej muzyki.
W sobotê i niedzielê nasz spacer rozpoczynamy
ju¿ o godz. 10.00. Poza Ogólnopolsk¹ Wystaw¹
Ró¿ i konkursami z ni¹ zwi¹zanymi, Jarmarkiem
Ró¿anym, Plenerowymi Targami Ró¿anymi i Lu-
naparkiem,  mamy dla Pañstwa szereg wydarzeñ
towarzysz¹cych, wiêc najlepiej zarezerwowaæ
sobie dla nas ca³y dzieñ. W drodze na wystawê,
natkniecie siê Pañstwo na kiermasz Ró¿anych Ró¿-
no�ci (park Traugutta), gdzie warto spêdziæ chwilê
i zaopatrzyæ siê w ró¿ane konfitury, miody, kosme-
tyki na bazie ró¿, bi¿uteriê (w tym kwiaty ró¿
zatapiane w ¿ywicy) i inne niepowtarzalnych
wyroby rêkodzielnicze i smako³yki. Najm³odsi
mieszkañcy Kutna Miasta Ró¿ musz¹ koniecznie
odwiedziæ Przystanek Dziecko w parku Traugutta,
gdzie czekaæ bêdzie na nich ró¿ana ciuchcia, atrakcje
safari oraz warsztaty florystyczne. Z tej ostatniej
propozycji bêd¹ te¿ mog³y skorzystaæ Panie, a arty-
styczne dusze zrealizuj¹ swoj¹ pasjê na warsztatach
rze�biarskich �Rze�ba i Ró¿e�. Wielbicieli sztuki
ucieszy równie¿ wernisa¿ wystawy poplenerowej
Wieloformy III (CTMiT, sobota).
A gdy poczujecie siê Pañstwo zmêczeni zgie³kiem
wydarzeñ plenerowych, to w sobotê, w zacisznej,
kameralnej sali CTMiT mo¿na bêdzie wys³uchaæ
koncertu �Klasyka 4ever�, w wykonaniu kutnow-
skich wokalistów oraz kwartetu smyczkowego.
Je�li jednak wybierzecie Pañstwo koncerty plene-
rowe, to mamy ca³¹ gamê propozycji na dwóch
du¿ych scenach. W sobotê, na placu Pi³sudskiego
(Scena Rynek), wyst¹pi¹ laureaci X Ogólnopol-

skiego Festiwalu Kwietnik, a tak¿e Warszawskiej
Orkiestry Sentymentalnej z przedwojennymi pio-
senkami Warszawy, Sokó³ Orkestar z koncertem
muzyki ba³kañskiej, a wieczór zamkniemy porcj¹
muzyki reggae w wykonaniu Nowej Kultury.
Z kolei na Scenie Ochnia zagra funkowo-rockowy
i mocno energetyczny zespó³ £¹ki £an oraz
gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz. Natomiast
w niedzielê g³ówne atrakcje muzyczne Sceny
Ochnia to znana miêdzy innymi z programu
Voice of Poland, gdzie zaczê³a siê jej kariera
muzyczna, wokalistka Sarsa oraz rockowa grupa
Coma z charyzmatycznym wokalist¹ Piotrem
Roguckim. Z kolei na placu Pi³sudskiego wys³u-
chamy Kapeli Brodów i Zespo³u Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej (blok �Folklor i ró¿e�) oraz
warszawskich piosenek ulicznych, w tym piose-
nek Grzesiuka (Projekt Volodia) oraz recitalu
Krzysztofa Tyñca.
W niedzielê zupe³na nowo�æ i gratka dla mi³o-
�ników szarad, których � jeste�my pewni � w na-
szym mie�cie nie brakuje! Zapraszamy do CTMiT
na blok �Szaradzista w�ród ró¿�, gdzie w ciszy,
przy fili¿ance dobrej kawy i ciasteczku, bêdzie
mo¿na rozwi¹zaæ krzy¿ówkê oraz wzi¹æ udzia³
w warsztatach dla dzieci i doros³ych, a tak¿e
w konkursach z nagrodami w postaci ró¿anych
gad¿etów.
Ponadto nie zabraknie oferty dla wielbicieli sportu
(blok �Kutno rozkwita sportem�) oraz dla tych,
którzy bardzo zg³odniej¹ � w sobotê, na placu
Pi³sudskiego, bêdziemy na Was czekali z naj-
wiêksz¹ w Polsce plenerow¹ patelni¹.
Uff� tyle wydarzeñ i tylko 3 dni. A to nie wszystkie
atrakcje, które dla Pañstwa zaplanowali�my!
Mamy nadziejê, ¿e spêdzimy ten weekend razem,
i ¿e znajdziecie Pañstwo co� dla siebie w�ród
ca³ej gamy naszych propozycji. ¯yczymy udanej
zabawy podczas 44. �wiêta Ró¿y w Kutnie.

Ola Ko³odziejek

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Poczuli�my siê zainspirowani, aby impreza zaist-
nia³a równie¿ w centrum Kutna i sta³a siê �wiêtem
ca³ego miasta. Po tych 10 latach mo¿emy stwier-
dziæ, ¿e to by³a dobra decyzja, bo dzi� �wiêto  Ró¿y
wygl¹da zupe³nie inaczej, wiêcej naszych miesz-
kañców mo¿e siê nim cieszyæ, wiêc stawiamy
sobie pytanie - co dalej? Bo skoro odwiedza nas
coraz wiêcej osób, równie¿ spoza Kutna, to musimy
im zapewniæ warunki aby mogli tu jak najlepiej
spêdziæ czas.
- Czy s¹ ju¿ pomys³y lub plany jak to zrobiæ?
- Nasz¹ najwa¿niejsz¹ inicjatyw¹ jest teraz utwo-
rzenie Rozarium. W ci¹gu dwóch lat bêdziemy
mogli pochwaliæ siê jednym z wiêkszych ogrodów
ró¿anych w Polsce.
Zale¿y nam te¿, aby w �wiêcie Ró¿y uczestniczy³a
jak najwiêksza liczba hodowców ró¿ z ca³ej Polski,
dlatego cieszymy siê z tegorocznej wspó³pracy
Kutnowskiego Domu Kultury z Polskim Towarzy-
stwem Ró¿anym, dziêki czemu mo¿emy najlepsze

ró¿e w Polsce. Kolejny etap to rozwój dzia³añ
florystycznych, tak aby aran¿acje ró¿ane znalaz³y
siê w przestrzeni miejskiej. Mamy w tej kwestii
dobre wzorce z innych ró¿anych miejsc Europy.
Liczymy na wiêksz¹ liczbê odwiedzaj¹cych �wiêto
Ró¿y oraz na jeszcze lepsz¹ promocjê miast.
- Od kilku lat w trakcie inauguracji �wiêta Ró¿y
w³adzê nad miastem przejmuje  Królowa Ró¿. Dzi�
mieszkañcy Kutna nie wyobra¿aj¹ sobie �wiêta
Ró¿y bez Królowej.
- Tak, ale kiedy w 2009 r. pojawi³ siê ten pomys³,
spotkali�my siê z wieloma w¹tpliwo�ciami. Istnia³y
obawy, ¿e �wprowadzenie� takiej postaci w �wiêto
Ró¿y bêdzie za bardzo teatralne, w z³ym tego s³owa
znaczeniu, mo¿e nawet zbyt prza�ne. A jednak
ka¿de tego typu �wiêto potrzebuje pewnej symbo-
liki, aby ze swoim  przes³aniem trafiæ do miesz-
kañców i turystów. Patrz¹c z perspektywy czasu
koncepcja wyboru Królowej Ró¿ sprawdza siê
znakomicie, bo dzi� ona faktycznie króluje w�ród
uczestników �wiêta Ró¿y, jest jego symbolem,

a spotkanie z ni¹ jest czym� radosnym zarówno
dla dzieci, jak i dla doros³ych. A dla nas Królowa
jest ¿yw¹ promocj¹ �wiêta Ró¿y.
- Mija 6 lat odk¹d miasto wprowadzi³o swoj¹
ró¿an¹ strategiê rozwoju. Kutno jest z roku na
rok coraz bardziej kojarzone z ró¿ami. Jak dzi�,
z perspektywy tych 6 lat, ocenia Pan tê koncepcjê?
- Zazwyczaj przy wprowadzaniu strategii marki
miast, wszelkie decyzje okazuj¹ siê byæ dyskusyjne,
budz¹ skrajne emocje. Tak te¿ by³o w przypadku
Kutna Miasta Ró¿. Nasi oponenci pukali siê w czo³o
pytaj¹c: �A gdzie te ró¿e�? Jasne, ¿e dzi� w Kutnie
i okolicach brakuje ju¿ hodowców, ale to nie zna-
czy, ¿e nie mamy praw do tytu³u miasta ró¿. A co
z nasz¹ 100-letni¹ tradycj¹ uprawy i hodowli ró¿
oraz 44-letnim do�wiadczeniem w organizacji
�wiêta Ró¿y?
Przez te 6 lat w przestrzeni miejskiej pojawi³o siê
kilkadziesi¹t tysiêcy ró¿anych krzewów. Obserwu-
jemy wzrost zainteresowania ró¿ami w�ród samych
mieszkañców, którzy uprawiaj¹ je w swoich ogród-
kach czy na dzia³kach. A to oznacza, ¿e Kutno
Miasto Ró¿ to nie tyle has³o przyjête przez w³adze
miasta, co przez jego mieszkañców. I to nas bardzo
cieszy.     Rozmawia³a Ola Ko³odziejek

ŚWIĘTO RÓŻY − ŚWIĘTO MIASTA

Spacerkiem po Święcie Róży i okolicach, czyli co
nas czeka w Kutnie podczas różanego weekendu.



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 17/486 • 4 WRZEŚNIA 2018 R. 7

DODATEK SPECJALNY - KUTNO, MIASTO RÓ¯

Pierwsza edycja Amatorskiego Konkursu Ró¿anego odby³a siê w roku
2017, podczas 43. �wiêta Ró¿y. Zachêceni ubieg³orocznym zaintereso-
waniem, ponownie zapraszamy do wziêcia udzia³u w II edycji wydarzenia.
Organizatorzy konkursu, Kutnowski Dom Kultury oraz Polskie Towarzy-
stwo Ró¿ane, zapraszaj¹ wszystkich mi³o�ników ró¿ do udzia³u w ró¿anej
rywalizacji. Konkurs odbêdzie siê w Kutnowskim Domu Kultury.

Do rywalizacjê o Z³ot¹ Ró¿ê mog¹ stan¹æ wszyscy mi³o�nicy ró¿, którzy
posiadaj¹ te kwiaty w swoich przydomowych ogródkach. Do konkursu
mo¿na zg³osiæ dowoln¹ ilo�æ ró¿, które nale¿y �ci¹æ i przynie�æ do KDK
w sobotê,  8 wrze�nia, miêdzy godz. 8.00 a 10.00. Ró¿e ocenione zostan¹
przez profesjonalne jury, w sk³ad którego wchodz¹ eksperci z Polskiego
Towarzystwa Ró¿anego.

Wszystkie zg³oszone do konkursu kwiaty bêdzie mo¿na podziwiaæ w KDK
przez ca³y ró¿any weekend, a najlepszy eksponat otrzyma wyró¿nienie
Z³ot¹ Ró¿ê. Bêd¹ równie¿ inne ró¿ane nagrody które z r¹k Prezydenta
Kutna bêdzie mo¿na odebraæ w niedzielê 9 wrze�nia, o godzinie 18:00 na
Scenie Rynek (Plac Pi³sudskiego).

Konkurs odbêdzie siê w trzech kategoriach:
1. prezentacja pojedynczych kwiatów,
2. aran¿acja w wazonie,
3. aran¿acja w fili¿ance.

Regulamin konkursu dostêpny jest na stronie www.swietorozy.pl

AMATORSKI
KONKURS RÓŻANY

Dla nas, organizatorów Ogólnopolskiej Wystawy Ró¿, ró¿e s¹ najwa¿-
niejsze. Symbolizuj¹ doskona³o�æ i nieskoñczono�æ.  To z mi³o�ci do nich,
z pasj¹ ogrodnika i entuzjazmem popularyzatora od 44 lat organizujemy
ich �wiêto. Zmieniaj¹ siê jego twórcy, scenografia, mody. Ka¿da kolejna
wystawa jest inna.
Za spraw¹ producentów ró¿ przybywa nowych odmian. Oczarowuj¹ nas
kolorami i zapachami. Ogl¹damy je zachwyceni i zdobywamy praktycz-
n¹ wiedzê o ich uprawie i pielêgnacji. Za spraw¹ florystów poznajemy
najnowsze trendy i niezwyk³e ro�liny. Podziwiamy kwiatowe rze�by i aran-
¿acje, doceniaj¹c kreatywno�æ i talent ich twórców.
Tradycj¹ wystaw ró¿anych w Kutnowskim Domu Kultury, sta³o siê ju¿,
¿e kwiatom towarzyszy my�l przewodnia, temat, idea. To ona dodatkowo
wzmacnia ³adunek emocji. Nastraja, sk³ania do refleksji, poszukiwania
odniesieñ, zwi¹zków... Inspiracje s¹ (je�li umiemy je dostrzec) na wyci¹-
gniêcie rêki. Tak jest i tym razem!

Rok 2018 Sejm ustanowi³ Rokiem Praw Kobiet, by w ten sposób uczciæ
100. rocznicê przyznania Polkom praw wyborczych i oddaæ ho³d pierw-
szym parlamentarzystkom.

Kobiety: piêkne i silne, kochaj¹ce i walcz¹ce. Delikatne jak kwiat i ostre
jak kolce. Kobiety jak ró¿e, niby do siebie podobne, a ka¿da jednak inna.
I choæ mê¿czy�ni rz¹dz¹ �wiatem, to zmieniaj¹ go kobiety. Im wszystkim
dedykujemy tê wystawê. �wiêto Ró¿y 2018 - �wiêtem Kobiet.

Zapraszamy Was nuc¹c za Mieczys³awem Foggiem...

Kobieta jest jak ró¿a, ma w sobie dziwny czar,
co zmys³y nam odurza i wzbudza w sercu ¿ar.
Kobieta jest jak ró¿a, co zdobi ca³y �wiat.
Maleñka, czy te¿ du¿a, zostawia w sercu �lad...

Agnieszka D¹browska Walczak
Kierownik Artystyczny Wystawy

Kutnowski Dom Kultury

 Kobieta jest różą.
Róża jest królową.

Róża jest kobietą.

O tradycji Ogólnopolskiej Wystawy Ró¿ i tegorocznych nowo�ciach
44. �wiêta Ró¿y rozmawiamy z Weronik¹ Lenarczyk, zastêpc¹
dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury i koordynatorem wystawy
ró¿ oraz £ukaszem Rojewskim, prezesem Polskiego Towarzystwa
Ró¿anego, wspó³organizuj¹cego wystawê.

- Proszê powiedzieæ kilka s³ów o historii i idei Ogólnopolskiej Wystawy
Ró¿ (OWR)?

£R: To wydarzenie ma w Polsce bogat¹ tradycjê. Pierwsza du¿a wystawa
kwiatowa, z gigantyczn¹ ekspozycj¹ ró¿, odby³a siê ju¿ w 1888 r., w £azien-
kach Królewskich. Wydarzenie mia³o charakter jednorazowy, ale w 1958 r.,
wraz z powstaniem pierwszego Polskiego Towarzystwa Mi³o�ników Ró¿,
wystawa ró¿ odbywa³a siê ju¿ niemal ka¿dego roku, a¿ do 1999 r. My
jeste�my do�æ m³odym towarzystwem, bo istniejemy od trzech lat,
niemniej czujemy siê gotowi by powróciæ do tej tradycji.

WL: Dziêki wieloletniej tradycji OWR jest ju¿ dzi� pewn¹ mark¹.
W Kutnie przez lata wydarzenie funkcjonowa³o pod nazw¹ Wystawa Ró¿
i Aran¿acji Florystycznych, bo z tych dwóch elementów siê sk³ada³o.
W tym roku oba elementy zostan¹ zachowane, dojdzie jednak dodatkowy
przekaz kieruj¹cy uwagê odwiedzaj¹cych w stronê historii, pochodzenia
oraz edukacji. Dziêki Ogólnopolskiej Wystawie Ró¿ nasze miasto stanie
siê te¿ czê�ci¹ tej d³ugiej i bogatej tradycji organizacji wystawy.

- Co wp³ynê³o na decyzjê, by Ogólnopolsk¹ Wystawê Ró¿ zorganizowaæ
w Kutnie?

£R: Towarzystwu ten wybór wydawa³ siê naturalny, bo w Kutnie ró¿ana
tradycja jest bardzo mocno zakorzeniona i kultywowana. Fantastyczne
jest to, ¿e niemal wszyscy mieszkañcy s¹ tu zaanga¿owani w pielêgnacjê
tej tradycji, znaj¹ j¹ i s¹ z niej dumni. Widzê to wyra�nie kiedy bywam na
wrze�niowych �wiêtach Ró¿y. My�lê, ¿e jest to wielki skarb miasta Kutna
i dziêki takiemu silnemu aspektowi spo³ecznemu  Miasto Ró¿ ma olbrzymi¹
przewagê nad innymi miastami, które równie¿ organizuj¹ podobnego
rodzaju wydarzenia. Wa¿ne dla nas jest te¿ to, w jaki sposób w³adze miasta
podchodz¹ do tematu, jak dbaj¹ o ró¿any wizerunek miasta. To miasto
ró¿ i miasto �ró¿anych ludzi�.

WL: Kutno organizuje wystawy ró¿ od 44 lat. Najpierw by³y to tradycyjne
wystawy ró¿, których g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ by³ Pan Boles³aw Wituszyñski
� kutnowski hodowca ró¿. Pó�niej do³¹czy³a bardzo dzi� dla nas wa¿na
czê�æ florystyczna gdy produkcja ró¿ w okolicach Kutna zmniejszy³a siê.
Przez ostatnie 6 lat pracowali�my nad tym aby na wystawie ró¿ ogrodo-
wych prezentowali swoje kwiaty najlepsi producenci ró¿ z ca³ej Polski.
Nawi¹zali�my kontakty z kilkunastoma czo³owymi szkó³kami, dziêki czemu
to przedsiêwziêcie ma teraz wymiar ogólnopolski.

- Od wielu lat bardzo wa¿nym i charakterystycznym elementem kutnow-
skiej wystawy s¹ aran¿acje florystyczne.

WL: Zgadza siê, jest to tak samo wa¿ny jej punkt, jak wystawa ró¿ ogrodo-
wych. Od samego pocz¹tku za tê czê�æ odpowiada jej kierownik arty-
styczny, Agnieszka D¹browska Walczak. To ona ka¿dego roku wymy�la
temat i motyw przewodni wystawy, choæ dzi� jest to ju¿ nie tylko temat
wystawy, ale ca³ej kampanii promocyjnej i ca³ej stylistyki w której utrzy-
mywana jest ka¿da kolejna edycja �wiêta Ró¿y. W tym roku has³o prze-
wodnie wystawy to �Ró¿a jest kobiet¹�. Nasza wystawa nie by³aby tak
spektakularna, gdyby nie wieloletnia wspó³praca z najlepszymi polskimi
florystami, na czele z Ann¹ Niziñsk¹ i Klubem Florystów Polskich. Dziêki
temu wszystkie ró¿e, które do nas trafiaj¹, maj¹ zapewnion¹ odpowiedni¹
opiekê, a my mo¿emy podziwiaæ artystyczne aran¿acje florystyczne,
wykonywane na mistrzowskim poziomie.

- Czy podczas Ogólnopolskiej Wystawy Ró¿ czekaj¹ nas jeszcze jakie�
nowo�ci?

£R: Zachowany zostanie dotychczasowy charakter wystawy, wraz z kon-
kursem publiczno�ci na Najpiêkniejsz¹ Ró¿ê. Ale pojawi siê te¿ nowo�æ
- Konkurs Ró¿any, popularny miêdzy innymi w Australii, Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii, nazywany tam Rose Show.

- Na czym polega Konkurs Ró¿any i do kogo jest on skierowany?

£R: To konkurs dedykowany dwóm grupom odbiorców. Pierwsza z nich
to amatorzy, mi³o�nicy ró¿ z ca³ej Polski, dla których uprawa i pielêgnacja
tych wyj¹tkowych kwiatów jest pasj¹. Druga grupa to profesjonali�ci, czyli
wszyscy, którzy ¿yj¹ z uprawy czy sprzeda¿y ró¿. Obie grupy walczyæ
bêd¹ o nagrodê Z³otej Ró¿y, któr¹ przyznamy osobno w obu kategoriach.
Wewn¹trz tych dwóch grup bêdziemy mieæ dodatkowe podzia³y, ponie-
wa¿ �wiat ró¿ jest bardzo bogaty � mamy tu przecie¿ ró¿e miniaturowe,
mamy ró¿e wielokwiatowe,  krzewiaste, pn¹ce czy okrywowe. W ka¿dej
z kategorii  ostan¹ przyznane miejsca od 1. do 3. Wszystkim ocenianym
eksponatom bêdziemy przyznawaæ punkty � maksymalnie mo¿emy przy-
znaæ ich 100 dla jednej odmiany, choæ przyznam szczerze, ¿e  takiej ilo�ci
punktów nigdy jeszcze nie przyznali�my ¿adnej ró¿y, co znaczy ¿e tej
idealnej Królowej Balu jeszcze nie znale�li�my (�miech).

- Jakie warunki nale¿y spe³niæ aby wzi¹æ udzia³ w Amatorskim Konkursie
Ró¿anym i na co jury bêdzie zwracaæ szczególn¹ uwagê podczas oceny
ró¿ konkursowych?

£R: G³ówny warunek jest taki, ¿e ró¿a, która staje do konkursu, musi
pochodziæ z w³asnego ogródka. Wystarczy �ci¹æ dobrze wygl¹daj¹c¹
ga³¹zkê, któr¹ chcemy zaprezentowaæ na konkursie i przynie�æ j¹ do
Kutnowskiego Domu Kultury w sobotê 8 wrze�nia w godzinach od 8:00
do 10:00. Trzeba pamiêtaæ,  ¿e przy ocenie wa¿ny bêdzie nie tylko sam
kwiat, ale te¿ jego proporcje w stosunku do ³odygi, czy zdrowe i ukszta³-
towane li�cie, dlatego warto bardzo starannie wybraæ konkursow¹ ga³¹zkê.
Oczekujemy, ¿eby prezentowany eksponat jak najlepiej reprezentowa³a
dan¹ odmianê i to jest nasze podstawowe kryterium oceny. Szukamy prze-
cie¿ tej najpiêkniejszej.

- Od kilku lat wa¿nym elementem �wiêta Ró¿y jest te¿ Konferencja
Ró¿ana. Co nas czeka podczas tego wydarzenia we wrze�niu?

£R: W tym roku mo¿emy spodziewaæ siê przewagi go�ci
z zagranicy, a tematem konferencji bêd¹ �Ró¿e w Polsce i Europie�. Us³y-
szymy o ró¿anych ogrodach w Barcelonie i Madrycie oraz na S³owenii,
a tak¿e dowiemy siê  o najwa¿niejszych ustaleniach �wiatowego Kongresu
Ró¿anego, który w czerwcu odby³ siê w Kopenhadze oraz o tym jakie s¹
cele �wiatowej Federacji Towarzystw Ró¿anych. Z kolei o polskich
odmianach ró¿, które wysz³y spod r¹k polskich hodowców, opowie Pani
Dorota Szubierajska, z Ogrodu Botanicznego UW.

WL: Pamiêtajmy, ¿e wa¿ni s¹ nie tylko nasi prelegenci, ale równie¿
zaproszeni na konferencjê go�cie z ca³ej Polski. To ludzie,  którzy intere-
suj¹ siê ró¿ami i dzia³aj¹ na tym polu zawodowo oraz pasjonaci, którzy
ka¿d¹ woln¹ chwilê po�wiêcaj¹ na pielêgnowanie ró¿nej pasji. Coroczna
konferencja ró¿ana to niepowtarzalna okazja do wymiany opinii i nawi¹-
zania nowych kontaktów.

Rozmawia³a Ola Ko³odziejek

PRESTIŻOWA OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA RÓŻ
w Kutnowskim Domu Kultury

Ogólnopolska Wystawa Ró¿, Kutno 2018, godziny otwarcia:
7 wrze�nia 2018 (pi¹tek) godz: 20:00 - 22:00
8 wrze�nia 2018 (sobota) godz: 10:00 � 20:00
9 wrze�nia 2018 (niedziela) godz: 10:00 � 20:00
Kutnowski Dom Kultury / ul. ¯ó³kiewskiego 4

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W dniach 7-9 wrze�nia Kutno �wiêtowaæ bêdzie 44. ods³onê �wiêta
Ró¿y, obfituj¹c¹ w liczne atrakcje oraz wydarzenia kulturalne
i artystyczne.
Ró¿a w okolicach Kutna pojawi³a siê na pocz¹tku XX wieku, w jednych
z najlepszych w Polsce gospodarstw ogrodniczych. W latach 60. i 70. nie
tylko w Polsce, ale na ca³ym �wiecie ogrody rozkwita³y ró¿ami kutnow-
skich hodowców. Od tego czasu rolê pielêgnowania tradycji ró¿anej przej¹³
Kutnowski Dom Kultury, który od ponad 40 lat organizuje wystawy ró¿,
stanowi¹ce g³ówny elementem najwiêkszego w Polsce wydarzenia kultu-
ralno-rozrywkowego o tematyce ró¿anej. �wiêto Ró¿y to tak¿e atrakcje
Jarmarku Ró¿anego - bogatego w regionalne przysmaki, wyroby i rêko-
dzie³o oraz liczne imprezy towarzysz¹ce, takie jak: koncerty plenerowe
i inne wydarzenia artystyczne.
Tegoroczna wystawa po raz pierwszy organizowana jest we wspó³pracy
z Polskim Towarzystwem Ró¿anym. Nawi¹zuje ona do tradycji Ogólno-
polskiej Wystawy Ró¿, która po raz ostatni odby³a siê w 1999 roku.
Niepowtarzalne barwy i zapachy, imponuj¹ce aran¿acje florystyczne oraz
setki odmian ró¿ ogrodowych z pewno�ci¹ zachwyc¹ wszystkich odwie-
dzaj¹cych.
Obecno�æ ró¿y w naszym mie�cie to niew¹tpliwie wielki atut i wyró¿nik.

Ró¿a sta³a siê jednym z podstawowych elementów budowania to¿samo�ci
lokalnej. Ten wieloznaczny i obecny w tak wielu dziedzinach ¿ycia ele-
ment w 2012 roku sta³ siê symbolem Kutna - Miasta Ró¿. Z roku na rok
mocniej funkcjonuje on zarówno w �wiadomo�ci kutnian, jak i w naszej
przestrzeni miejskiej.
Ka¿da kolejna edycja �wiêta Ró¿y przyci¹ga coraz wiêksz¹ liczbê odwie-
dzaj¹cych. Bardzo nas to cieszy, ale i zobowi¹zuje do ci¹g³ego rozwoju
ró¿anego przedsiêwziêcia, poprzez nawi¹zywanie wspó³pracy z nowymi
partnerami. Impreza w obecnym kszta³cie nie by³aby mo¿liwa bez pomocy
hodowców ró¿, twórców wystaw, florystów, sponsorów oraz innych osób
zaanga¿owanych w jej organizacjê. Dlatego z ca³ego serca pragnê podziê-
kowaæ za ich nieoceniony wk³ad w tworzenie ró¿anej historii naszego
miasta.
Mam nadziejê, ¿e liczne atrakcje i wydarzenia kulturalno-arystyczne,
zorganizowane w ramach tegorocznego �wiêta Ró¿y, zapewni¹ Pañstwu
mile spêdzony czas.

KUTNO ROZKWITA RÓŻAMI

Zbigniew Burzyñski - Prezydent Miasta Kutno

Kutno - Miasto Ró¿ serdecznie zaprasza
na weekend pachn¹cy ró¿ami.
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Sprzedam gara¿ murowany w ci¹gu
gara¿y - Warszawskie Przedmie�cie
(ko³o myjni samochodowej), cena
39 tys. Tel. 504-671-345

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro

Wynajmê pod dzia³alno�æ
lokal 50 m2 (2 pomieszczenia
+ socjalne). Mo¿na lokal
zaadaptowaæ pod mieszkanie
(po wcze�niejszym ustaleniu
z w³a�cicielem). Kutno, ul.
Jagielloñskiej 9 (blisko do
stacji PKP i centrum). Tel.

605-991-655

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.500 z³

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

Wynajmê lokal w centrum Kutna,
przy ul. Warszawskie Przedmie-
�cie. Mo¿liwo�æ najmu z wypo-
sa¿eniem (zak³ad fryzjerski) Tel.
609-593-263, po 17:00

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

Sprzedam mieszkanie w Kutnie.
Rynek: wtórny. Powierzchnia:
58.000 m2. Cena: 199.000 z³.
do negocjacji.
Mieszkanie zlokalizowane
przy ul. Krasiñskiego w ocie-
plonym bloku w Kutnie. IV
piêtro. Rok 1987. 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, ³azienka
i wc (oddzielnie).

Kontakt: 603-595-409

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ
Lata 90 XX wieku. Bardzo popularne w Kutnie sta³o siê kolarstwo dziêki
Kutnowskiemu Towarzystwu Cyklistów i jego dzia³aczom, m.in. preze-
sowi Andrzejowi Bielickiemu i Jerzemu Pawlikowskiemu. Pomagali im
jak tylko mogli sponsorzy z KZF �Polfa� z Janem Krysiukiem i Katarzyn¹
Kowalewsk¹ na czele, nie mówi¹c o �Fabimasie� pañstwa Marty i Stani-
s³awa Fabianowskich. Do Kutna przyje¿d¿ali znacz¹cy w Polsce, Europie
i �wiecie kolarze, trenerzy, dziennikarze.

Powitanie przez Kasiê Kowalsk¹ i Jurka Pawlikowiego (z prawej Ryszard
Szurkowski) jednego z najwybitniejszych polskich komentatorów spor-
towych Bogdana Tuszyñskiego.

Na placu Marsza³ka Pi³sudskiego otwarcie wystawy �Od Aten do Rio
1986-2016. Olimpijczycy zwi¹zani z Kutnem�. Z prawej dwukrotny
medalista olimpiski (1972 Monachium i 1976 Montreal) Mieczys³aw
Nowicki, honorowy prezes Kutnowskiego Towarzystwa Cyklistów i prezes
KTC Andrzej Bielicki.
(Zdjêcia z archiwum Andrzeja Bielickiego, dokumentalisty sportu
kutnowskiego).         Jerzy Papiewski

Ryszard Szurkowski (dwukrotny wicemistrz olimpijski w wy�cigu dru¿y-
nowm - 1972, 1976; mistrz �wiata amatorów - 1973; 4-krotny zwyciêzca
Wy�cigu Pokoju - 1970, 1971, 1973, 1975) na stadionie �Czarnych� ze
zwyciêzcami �Dzieciêcego Wy�cigu Kolarskiego� w 1994 r.

Ryszard Szurkowski rozdaje autografy na ul. Ko�ciuszki po kryterium (1993).

Próba samobójstwa
W godzinach rannych do Komendy
Policji w Kutnie wp³ynê³o zg³osze-
nie próby samobójstwa. Na miejsce
wys³ano niezw³ocznie patrol. Uda³o

siê zapobiec nieszczê�ciu. Policjanci
udzielili wstêpnej pomocy, po czym
mê¿czyzna trafi³ do szpitala.

Ranny policjant
W miejscowo�ci Go³êbiewek Stary,

w godzinach wieczornych, mundu-
rowi podjêli wezwanie w zwi¹zku
ze zg³oszon¹ awantur¹ domow¹. Na
jednego z funkcjonariuszy rzuci³ siê
agresywny 66-letni mê¿czyzna
z no¿em w rêku. Napastnik zosta³
obezw³adniony. Jeden z policjan-
tów zosta³ skaleczony niegro�nie
w d³oñ. No¿ownik prawdopodobnie
odpowie za czynn¹ napa�æ na funk-
cjonariusza publicznego.

Gro�ne dachowanie
W miejscowo�ci Piwki, w godzi-
nach nocnych, w skutek niedosto-
sowania prêdko�ci do warunków na
drodze dachowa³ samochód osobowy
Opel Astra. Na miejsce skierowano
s³u¿by ratunkowe i policjê. Poszko-
dowanego kierowcê i pasa¿erkê
przewieziono na oddzia³ SOR
w Kutnie. Jak siê okaza³o, kieruj¹cy
pojazdem 30-latek mia³ we krwi
prawie 2 promile alkoholu.

Kolejny wypadek na A1
Na 239 kilometrze autostrady,
w okolicy Niedrzewia Drugiego,
kierowca Opla Insigni, nie dosto-
sowuj¹c prêdko�ci do warunków
panuj¹cych na drodze, uderzy³
w bariery ochronne. Kierowca
wydosta³ siê z samochodu o w³a-
snych si³ach przed przybyciem
Stra¿y Po¿arnej.

Gwa³t na nieletniej
Do przykrego zdarzenia dosz³o na
cmentarzu w miejscowo�ci: Nowe
(gmina Kro�niewice). Siedemdzie-
siêcioletni mê¿czyzna dopu�ci³ siê
gwa³tu na nieletniej. Zosta³ on
zatrzymany przez policjê. �ledztwo
trwa. Mê¿czy�nie grozi 15 lat
pozbawienia wolno�ci.

Piraci drogowi
W ostatnim czasie policjanci
zatrzymali prawo jazdy sze�ciu
kierowcom. Powodem by³a nad-
mierna prêdko�æ. Wszyscy kierowcy
jechali ponad 100 km/h w terenie
zabudowanym, gdzie jak wiadomo
przepisowa prêdko�æ to 50 km/h.
Najwolniejsz¹ z najszybszych kie-
rowców okaza³a siê mieszkanka
Kalisza, która w Soko³owie jecha³a
z prêdko�ci¹ 102 km/h. Niechlub-
nym rekordzist¹ by³ 33-letni kutnia-
nin, który przez Sieraków pêdzi³
z prêdko�ci¹ 122 km/h. Straci³
uprawnienia do kierowania pojaz-
dem na 3 miesi¹ce. Policjanci
na³o¿yli na wszystkich zawinio-
nych kierowców kilkusetz³otowe
kary. Policja, i my jako Redakcja,
apelujemy o zdrowy rozs¹dek
i ostro¿no�æ.

� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji
SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

www.szpitalspecjalista.pl
24 253-13-00,  253-13-33

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

Sprzedam lub wynajmê kiosk nr 1
na placu handlowym �Manhattan�
przy ulicy Podrzecznej. Tel. 694-
422-508
Sprzedam 2 ha w Leszczynku. Tel.
605-830-684
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Sprzedam mieszkanie 48 m2

w Kutnie ul. Grunwaldzka. Cena do
uzgodnienia. Tel. 608-210-918
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Sprzedam dzia³ki budowlane
1100 m2 i 1123 m2 w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam 1 ha ziemi rolnej i 0,86
ha pod zabudowê. Nowa Wie�
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie ul. Konopnickiej. Tel.
660-794-274
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1098 m2. Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2300 m2 lub mniejsze przy ul. Ko-
nopnickiej. Tel. 660-794-274
Sprzedam dzia³ki rolne i ³¹ki przy
trasie Wa³y � M³ogoszyn. Tel. 603-
036-582
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

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

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

podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze. Okolice
Parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515 122 731
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam dzia³kê na ROD �Kole-
jarz� ul. Kro�niewicka (ogród nr 1).
Tel. 660-704-149
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam fotele 2 sztuki, bardzo
³adne, bardzo tanio (Kutno). Tel.
667-855-257

BOMBOWE PARKOWANIE!

To zdjêcie obieg³o Polskê w ci¹gu kilku godzin. �Fakt� ju¿ w sobotê
w tytule informowa³: �Tak siê parkuje w Kutnie�. Internauci komen-
towali to parkowanie samochodów, jeden na drugim, ironicznym
stwierdzeniem �Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia nie zna� albo �Parko-
wanie po kutnowsku�. Jak by³o faktycznie? Kierowca, 43-letnia
w³a�cicielka �Chevroleta� wjecha³a autem na pochy³y parking przy
ul. Wilczej. Wysiad³a. Zamknê³a drzwi samochodu. Nie zaci¹gnê³a
rêcznego hamulca... Raptem jej auto ruszy³o do ty³u, przetoczy³o siê
przez pas zieleni i wjecha³o na �Citroena� (nówkê). Zatrzyma³o siê
dopiero na masce drugiego samochodu. Strach pomy�leæ, co by siê
sta³o, gdyby jad¹cy - bez kierowcy - pojazd kogo� potr¹ci³. Na szczê�cie
oby³o siê bez ofiar. CZY TO TYLKO PECH!?      Jan Widz
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

13 sierpnia dru¿yna pierwszoligowców �Polfarmexu� Kutno (trenerzy -
Jaros³aw Krysiewicz, Krzysztof Szablowski, fizjoterapeuta Witold Para-
dowski) rozpoczê³a przygotowania do kolejnej rundy jesiennej - (2018/
2019). Oprócz intensywnych treningów rozgrywane bêd¹ spotkania
kontrolne. Zaplanowano ich dziewiêæ. Przed pierwszym treningiem
zawodnicy spotkali siê w Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej
�Dermex� (Kutno ul. Sienkiewicza), aby przeprowadziæ przedsezonowe
badania specjalistyczne. Badania da³y obraz kondycji i zdrowia kutnow-
skich koszykarzy, którymi bêd¹: January Sobczak, Micha³ Marek, Filip
Czy¿nielewski, Patryk Gospodarek, Karol Obarek, Maciej ¯mudzki,
Pawe³ Nowicki, Patryk Wieczorek, Tomasz Andrzejewski, Adrian
Matyszkiewicz, Bartosz Majewski i Szymon Pawlak.

JESZCZE PRZED SEZONEM

- Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket Kutno S.A. na organizacjê, szko-
lenia i udzia³ we wspó³zawodnictwie sportowym w koszykówce dzieci
i m³odzie¿y otrzyma kwotê 170 tysiêcy z³otych, a czas realizacji zadania
do 31 grudnia 2018 roku.
- KKS Pro-Basket Kutno S.A. otrzyma na organizacjê, szkolenia i udzia³
we wspó³zawodnictwie sportowym w koszykówce na poziomie ogólno-
krajowym 240 tysiêcy z³otych - do 31 pa�dziernika 2018 roku.
- Klub Sportowy �Kutno� na organizacjê, szkolenia i udzia³ we wspó³za-
wodnictwie sportowym w pi³ce no¿nej dzieci i m³odzie¿y otrzyma 100
tysiêcy z³otych do koñca roku 2018.
- KS �Kutno� na wspó³zawodnictwo sportowe w pi³ce no¿nej seniorów
otrzyma 200 tysiêcy z³otych. Czas realizacji do koñca roku 2018.
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej SL
SALOS �Ró¿a Kutno�  na organizacjê, szkolenia i udzia³ we wspó³za-
wodnictwie sportowym w pi³ce no¿nej dzieci i m³odzie¿y zgrupowanej
w sekcji futbolowej SL SALOS �Ró¿a Kutno� otrzyma kwotê 100 tysiêcy
z³otych a czas realizacji zadania - od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku.

Przez pierwsze dwa tygodnie treningów koncentrowano siê g³ównie nad
si³¹, motoryk¹ i wydolno�ci¹ zakontraktowanych zawodników, którzy mieli
te¿ zajêcia z Aleksandr¹ Michalik �Magic Bar�. Przewidziano sparingi
z takimi zespo³ami jak: KK Warszawa (79:64), Polpharma Starogard Gdañski,
Enea Astoria Bydgoszcz. Kolejnym etapem aktywnych przygotowañ bêd¹
turnieje: w Poznaniu (30-31.08), w £owiczu (8-9.09). 8 wrze�nia przed
Urzêdem Miasta Kutna odbêdzie siê w ramach 44 Festiwalu �wiêta Ró¿y
prezentacja dru¿yny kibicom i mieszkañcom Grodu nad Ochni¹. 17 i 18
wrze�nia (w poniedzia³ek i wtorek) w hali SP nr.9 w Kutnie odbêdzie siê
XIII Turniej o Ró¿e Kutna z udzia³em dru¿yn: z Wroc³awia, Poznania,
£owicza, Siedlec i Kutna. Przypomnijmy, ¿e poprzedni sezon 2017/2018
Polfarmex Kutno - graj¹cy, po spadku z ekstraklasy, pierwszy sezon w I lidze
- zakoñczy³ na dobrym, szóstym miejscu i awansowa³ do gry w play-
offie! Jak bêdzie w tym sezonie? Powinno byæ te¿ dobrze, a mo¿e jeszcze
lepiej! Liczymy na to. Pomog¹ na pewno �Polfarmexowi� �wietni kibice.

Runda zasadnicza
29.09.2018 (sobota) FutureNet �l¹sk Wroc³aw - Polfarmex Kutno
06.10.2018 Polfarmex Kutno - GKS Tychy
13.10.2018 SKK Siedlce - Polfarmex Kutno
17.10.2018 (�roda) Polfarmex Kutno - KS Ksiê¿ak Syntex £owicz
20.10.2018 (sobota) AZS AGH Kraków - Polfarmex Kutno
27.10.2018 Polfarmex Kutno - Górnik Trans.eu Wa³brzych
03.11.2018 Biofarm Basket Poznañ - Polfarmex Kutno
07.11.2018 (�roda) Polfarmex Kutno - Energa Kotwica Ko³obrzeg
10.11.2018 (sobota) Pogoñ Prudnik - Polfarmex Kutno
17.11.2018 Polfarmex Kutno - STK Czarni S³upsk
24.11.2018 Enea Astoria Bydgoszcz - Polfarmex Kutno
01.12.2018 Polfarmex Kutno - WKK Wroc³aw
15.12.2018 Jamalex Polonia 1912 Leszno - Polfarmex Kutno
22.12.2018 Polfarmex Kutno - Elektrobud-Investment ZB Pruszków

Runda rewan¿owa
05.01.2019 (sobota) Polfarmex Kutno - Future.Net �l¹sk Wroc³aw
12.01.2019 GKS Tychy - Polfarmex Kutno
19.01.2019 Polfarmex Kutno - SKK Siedlce
23.01.2019 (�roda) KS Ksiê¿ak Syntex £owicz - Polfarmex Kutno
26.01.2019 Polfarmex Kutno - AZS AGH Kraków
02.02.2019 Górnik Trans.eu Wa³brzych - Polfarmex Kutno
09.02.2019 Polfarmex Kutno - Biofarm Basket Poznañ
13.02.2019  (�roda) Energa Kotwica Ko³obrzeg - Polfarmex Kutno
16.02.2019 Polfarmex Kutno - Pogoñ Prudnik
23.02.2019 STK Czarni S³upsk - Polfarmex Kutno
02.03.2019 Polfarmex Kutno - Enea Astoria Bydgoszcz
09.03.2019 WKK Wroc³aw - Polfarmex Kutno
16.03.2019 Polfarmex Kutno - Rawlplug Sokó³ £añcut
23.03.2019 Polfarmex Kutno - Jamalex Polonia 1912 Leszno
31.03.2019 (niedziela) Elektrobud-Investment ZB Pruszków - Polfarmex
Kutno
�Polfarmex� Kutno mecze graæ bêdzie w hali SP nr 9 w Kutnie w soboty
godz. 17:30, a w �rody godz. 18:00.

Nie pamiêtam tak dobrego futbolowego startu w rozgrywkach mistrzow-
skich zespo³u kutnowskiego. Tak jest teraz i niech bêdzie jak najd³u¿ej!
Najm³odsza dru¿yna IV ligi ³ódzkiej (przeciêtna wieku oko³o 21,5 lat)
�idzie jak przys³owiowa burza�. Trzy mecze i trzy wygrane (tekst piszê
przed spotkaniem pi¹tej kolejki z Wart¹ Sieradz, a jedno spotkanie zosta³o
prze³o¿one na pó�niejszy termin), w tym dwa na wyje�dzie. Ciesz¹ zwy-
ciêstwa, du¿o strzelonych goli i dobry poziom we wszystkich formacjach
teamu prowadzonego przez m³odych i ambitnych trenerów - Dominika
Tomczaka i Paw³a Klekowickiego. W ostatnim meczu wygranym w Przed-
borzu 3:1 zespó³ KS Sand Bus gra³ w sk³adzie: Pawe³ Sobczak, Norbert
Zagajewski, Dorian Skwara, Kamil Kobryñ, Eryk Padzik, Adrian Kral-
kowski, (80 Artur Amroziñski), Dmitry Pietrov, Kamil Wielgus, (85 Dawid
Micha³owski), Kamil Zagajewski, (65 Patryk Miarka), Grzegorz Brochocki
(70 Bartosz Kapruziak), Adrian Marcioch.

Aktualna tabela IV ligi ³ódzkiej
mecze punkty gole

RKS Radomsko 4 12 14:5
Zjednoczeni Stryków 4 10 10:5
KS Sand Bus Kutno 3 9 12:4
GKS Orkan Buczek 4 8 12:4
Warta Sieradz 4 8 7:2
LKS Kwiatkowice 3 6 7:6
Ceramika Opoczno 3 6 5:5
TermyNer Poddêbice 4 6 6:10
Andrespolia Wi�niowa Góra 3 4 6:5
Omega Kleszczów 3 4 7:7
Pogoñ Zduñska Wola 3 4 2:5
Stal Niewiadów 3 3 3:4
W³ókniarz Zelów 3 3 3:4
Pelikan II £owicz 3 0 6:12
MKP Boruta Zgierz 4 0 4:11
Pilica Przedbórz 4 0 2:9
Warta Dzia³oszyn 4 0 6:14
W�ród najskuteczniejszych strzelców IV ligi ³ódzkiej s¹: Adrian Kral-
kowski 4 gole; Adrian Marcioch 3 - bramki. Nied³ugo rozpocznie siê druga
runda Pucharu Polski okrêgu ³ódzkiego. Po dwa najlepsze zespo³y z regionu
³ódzkiego, skierniewickiego, piotrkowskiego i sieradzkiego awansuj¹ do
fina³u wojewódzkiego wiosn¹ 2019 roku. Jego zwyciêzca awansuje do
Pucharu Polski szczebla ogólnopolskiego i otrzyma od PZPN 40 tysiêcy
z³otych a pokonany 5 tysiêcy z³otych od £ZPN. Na pocz¹tek - 26 wrze-
�nia - KS II Kutno graæ bêdzie w Witoni z Witoniank¹, a KS Sand Bus
Kutno w Konstantynowie £ódzkim z miejscowym W³ókniarzem.
Bardzo dobrze zainaugurowa³a te¿ rozgrywki w klasie A ³ódzkiej dru¿yna
KS II prowadzona samodzielnie przez Jacka Walczaka. Kutnianie w G³ownie
pokonali miejscowego beniaminka Iskrê 2:1 (1:1) po bramkach: Szymona
Andrzejczaka i Piotra Domañskiego. Mog³o byæ wiêcej goli, ale u gospo-
darzy dobrze broni³ bramkarz.

Tabela ³ódzkiej klasy A
Bzura M³ogoszyn 1 3 8:2
Witonianka Witonia 1 3 5:1
Magnat Sierpów 1 3 3:1
Sazan Pêczniew 1 3 3:1
Ostrovia Ostrowy 1 3 2:0
KS II Kutno 1 3 2:1
Victoria R¹bieñ 1 3 1:0
Iskra G³owno 1 0 1:2
Kobra Le�nica Wielka 1 0 0:1
D¹browianka D¹browice 1 0 1:3
Koran Ozorków 1 0 1:3
MKS Mianów 1 0 0:2
LKS �winice Warckie 1 0 1:5
Malina Pi¹tek 1 0 2:8
Kutnianie grali w sk³adzie: Zasadziñski, Domañski, Mucha, Sobczak,
Wójcik, Kapruziak, Wietrzyk, Ruszkowski, Krzymieniewski, Górczyñski,
Andrzejczak; na zmiany: B³a¿ejczyk, Czekalski, Zielonka, Sztygiel, Klimczak.

KS Sand Bus Kutno - Warta Sieradz 2:0 (0:0)
Po piêknym meczu, pe³nym emocji i stoj¹cym na dobrym poziomie,
kutnianie pokonali spadkowicza z III ligi ³ódzko-mazowiecko-warmiñ-
sko-maursko-podlaskiej.
Gole zdobyli: Kamil Kobryñ (65) i Kamil Wielgus (71). Czwarte spotkanie
i czwarta wygrana.

SUPER POCZĄTEK

W ramach 44 �wiêta Ró¿y, 8 wrze�nia i na placu Marsza³ka Pi³sud-
skiego od godziny 12:00, na scenie przed Urzêdem Miasta Kutna
nast¹pi prezentacja kutnowskich klubów i stowarzyszeñ sportowych
pod znamiennym has³em �Kutno rozkwita sportem�. Jej g³ównym
organizatorem jest aktywne Biuro Sportu i Turystyki UM Kutna
(kierownik Pawe³ Szczepanik oraz Marta Góra, Anita Wasiak).
Bêdzie mo¿na podziwiaæ zawodników obojga p³ci, którzy znako-
micie promuj¹ - poprzez sukcesy w kraju i za jego granicami - nasz
gród nad Ochni¹. Zobaczymy wiêc zespó³ �Polfarmexu�, dru¿yny
pi³karskie KS �Kutno� i SL SALOS, ekipy bokserskie i kickbok-
serskie oraz d¿udoków i baseballistów w ciekawych strojach i inte-
rakcjach. Bêd¹ konkursy, pokazy sprzêtu sportowego ró¿nych
dyscyplin. Prezentacji towarzyszyæ bêdzie telebim, uk³ady taneczne
i piosenki podopiecznych Stowarzyszenia �Jeste�my dla Was�.
Oj, bêdzie siê dzia³o i to na pewno dobrze!

Pi³ka no¿na

09.09 godz. 16:00 Omega Kleszczów - KS Kutno
12.09 godz. 17:00 KS Kutno - Pelikan II £owicz
15.09 godz. 15:00 Ner Termy Poddêbice - KS Kutno
19.09 godz. 17:00 W³ókniarz Zelów - KS Kutno
22.09 godz. 15:00 KS Kutno - Boruta Zgierz
29.09 godz. 16:00 Zawisza Pajêczno - KS Kutno
06.10 godz. 15:00 KS Kutno - Zjednoczeni Stryków
13.10 godz. 16:00 Stal Niewiadów - KS Kutno
20.10 godz. 15:00 KS Kutno - Ceramika Opoczno
27.10 godz. 15:00 Andrespolia Wi�niowa Góra - KS Kutno
03.11 godz. 13:00 KS Kutno- LKS Kwiatkowice
10.11 godz. 15:00 RKS Radomsko - KS Kutno
17.11 godz. 13:00 KS Kutno - Orkan Buczek
Zespó³ Zawiszy Pajêczno wycofa³ siê z rozgrywek IV ligi ³ódzkiej. Wstêp
na mecze KS Sand Bus Kutno na Stadion Miejski im. Henryka Tomasza
Reymana w Kutnie jest bezp³atny (brawo Zarz¹d KS!)

MECZE KS SAND BUS

Pi³ka no¿na Koszykówka

SKARB KIBICA POLFARMEXU

DOTACJE NA KUTNOWSKI SPORT NIEZWYKŁE ZAPROSZENIE
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 486

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: E2-B9  E9-F6-K8-C1-M9-A8
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Przyroda i my

Obserwator przyrody i wêdrowiec � Bogdan Pietrasiewicz

Poziomo: A-1. ...serca lub rekordu A-7. Nowela M. Konopnic-
kiej B-9. Bywaj¹ przelotne, ale tak¿e ci¹g³e jesieni¹ C-1. Utwór
wokalno-instrumentalny (np. �Mesjarz� G.F. Handla) D-9. Tytu³
filmu obyczajowego z J. Machulskim E-1. Odmiana esperanta
E-5. Gatunek antylopy afrykañskiej G-1. Miasto z grobem Presleya
I-1. Portowe miasto u uj�cia D�winy do Ba³tyku I-6. Przy�wieca
dzia³aczom J-9. Miejsce, gdzie baluj¹ wszyscy �wiêci w piosence
Budki Suflera K-1. �piewaj¹ piosenkê �Heniek� L-9. Przeszkody
natury psychicznej M-1. Wys³any na komórkê M-5. Zdarza siê
i taki uczeñ w szkole.

Pionowo: 1-A. Startowe na bie¿ni dla sprinterów 1-I. Rysun-
kowa zagadka 2-E. Rodzaj fryzury 3-A. Pow³oka duszy 3-I. Autor
powie�ci �Blaszany bêbenek� 4-F. Stolica Samoa 5-A. Szeroki
szal futrzany dla pañ 5-J. Powie�æ E. Orzeszkowej 6-E. Serial sen-
sacyjno-komediowy z B. Lind¹ w roli gangstera Ptasiora (10 od-
cinkowy) 7-A. Wpada delt¹ do Morza Bia³ego 7-I. Zmar³y �mierci¹
nienaturaln¹ 9-A. Grecki bo¿ek ¿artu i szyderstwa 9-I. �... Miriam�
z repertuaru R. Gawliñskiego 11-A. Ryba z karpiowatych 11-I.
Na nim kwiaty nie rosn¹ (wed³ug s³ów polskiej piosenki) 13-A.
Z rodziny kunowatych 13-I. Góra w Beskidzie Wyspowym w po-
bli¿u Mogielicy (1.029 m).         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Zjawisko migracji jest fenomenem wzbudzaj¹cy m  w�ród ludzi podziw,
szacunek i niedowierzanie. Gdy jeszcze z map¹ w rêku, prze�ledzimy trasê
przelotów i dystans pokonywany przez ptaki, uzmys³owimy sobie ogrom
wysi³ku i determinacji oraz odwagi jaki wk³adaj¹,  by podo³aæ wyzwaniu.
Odleg³o�ci w tej eskapadzie licz¹ siê w tysi¹cach kilometrów: poprzez
morza, pustynie, srogie wiatry i wrogich ptakom ludzi. My powiemy tak:
przyjaciele - ¿yczymy wam szczê�liwej podró¿y!
Szczê�liwa podró¿ - to przecie¿ zachowanie ¿ycia, przylot na tereny lêgowe,
za³o¿enie rodziny i w³asne potomstwo. To równie¿ przed³u¿enie ³añcu-
cha ewolucji. Tak jak i my - ptaki kochaj¹ swój dom i dzieci. Tak jak my,
cierpi¹ gdy je trac¹. Wielu odlatuj¹cych nie powróci, albowiem straty w�ród
migrantów s¹ pora¿aj¹ce. Zdjêcie ni¿ej - masakra ptaków nad Morzem
�ródziemnym.

MIGRACJE PTAKÓW

Reasumuj¹c - cieszy, ¿e coraz wiêcej organizacji i ludzi zaczyna chroniæ
migrantów. Jeste�my z nimi, a jerzyki z odradzaj¹cej siê kutnowskiej
populacji, �ku pokrzepieniu serc�, �migaj¹ w zawody z wiatrem.

Eko � nowiny
Po zakoñczeniu szczytu w Abu Thabi zosta³o wydane o�wiadczenie:
�Z 11.000 gatunków ptaków na �wiecie, jeden na piêæ, to wêdrowni,
z czego prawie 40% jest w stanie upadku, a jeden na osiem zagro¿ony
globalnym wyginiêciem�.
Jak donosi³a telegazeta TVP1 z  4 sierpnia br. upa³y w Niemczech obni-
¿y³y poziom wód i spowodowa³y wyschniêcie Czarnej Elstery. W konse-
kwencji wstrzymano ¿eglugê �ródl¹dow¹. Wobec matki natury Niemcy
okazali pokorê. U nas niestety nie! Doln¹ Wis³ê rozkopuj¹ i zalewaj¹
betonem(artyku³ w �P¯K� � czerwiec 2018 r. pt. Wis³o, Wis³o�).
Piszê jak jest. �Syndrom Midasa� ma siê dobrze, popatrzmy zatem czy na
pewno � zdjêcie ni¿ej. Przedstawia ono zardzewia³e od lat przepusty i
�luzy Górnej Wis³y. Nic dodaæ, nic uj¹æ.

My znamy to zjawisko. Dlatego te¿ wychodz¹c naprzeciw wys³ali�my
wiosn¹ 2018 r. pismo w powy¿szej sprawie do Generalnej Dyrekcji Ochrony
�rodowiska w Warszawie. Po kilku tygodniach otrzymali�my odpowied�.
�W 2013 r. na konferencji dot. nielegalnego zabijania, chwytania i han-
dlu ptakami w Tunisie opracowany zosta³ plan dzia³añ na lata 2013�2020,
tzw. Tunis Action Plan. Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony
�rodowiska bierze czynny udzia³ w pracach wspomnianej grupy�.
Rozmawiali�my z �Grup¹ Ekologiczn¹� z Siedlec. Cz³onkowie w/w grupy
maj¹ dobre kontakty z polsk¹ ambasad¹ w Bejrucie i libañskimi ekoorga-
nizacjami. Libañczycy przyjechali do Siedlec. Gratulujemy kontaktów
i sukcesów w ochronie boæków i orlików.
W krótkim czasie dotar³a do nas równie¿ informacja o powo³aniu, przez
Uniê Europejsk¹, rz¹dowej agencji do zwalczania k³usownictwa w basenie
Morza �ródziemnego.
Id¹c dalej � w miesi¹cu kwietniu br. w Emiratach Arabskich odby³ siê
zjazd delegatów 98 ekologicznych organizacji z ponad 70 krajów. Prze-
wodnim tematem konferencji by³o zapewnienie bezpieczeñstwa ptakom
migruj¹cym (Polska � bez reprezentacji).

firmy STYLLO DECOR z Wroc³awia. Interesujê siê muzyk¹, tañcem,
sportem i podró¿ami. W 2014 roku zosta³am nominowana do udzia³u
w plebiscycie �Dziennika ³ódzkiego� na �Kobietê Przedsiêbiorcz¹ Woje-
wództwa £ódzkiego� w kategorii - dzia³alno�æ spo³eczno-kulturalno-
naukowa. Spo�ród kilkudziesiêciu kobiet nominowanych wy³oniono mnie
do czo³ówki. Zdoby³am ponad 38 tys. g³osów i dotar³am do trzeciego
miejsca w rankingu, a pierwszego w naszym powiecie. Doceniono moj¹
pracê spo³eczn¹ i czas jaki po�wiêcam Zespo³owi Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej utrzymuj¹c go na wysokim poziomie artystycznym. Decy-
duj¹c siê na udzia³ w plebiscycie mia³am skromn¹ nadziejê, ¿e poprzez
moj¹ osobê bêdzie okazja do zapoznania, przedstawienia, prezentacji dzia-
³alno�ci naszego kutnowskiego Zespo³u Pie�ni i Tañca, który dzia³a nie
tylko w naszym regionie, ale znany jest tak¿e w ró¿nych miejscach
w ca³ej Polsce oraz za granic¹. Chcia³am dodatkowo wypromowaæ nas
i zainteresowaæ ofert¹ koncertow¹ ró¿ne instytucje i osoby, zdobywaj¹c
mo¿liwo�æ dodatkowego wsparcia finansowego, tak bardzo nam potrzeb-
nego do trwania, bycia i funkcjonowania. Jeste�my bowiem Stowarzysze-
niem, które skupia pasjonatów, którzy z wielkim oddaniem uczestnicz¹
w dzia³alno�ci zespo³u i nie pobieraj¹ ¿adnych pieniêdzy za swoj¹ pracê.
Jednak¿e zatrudniamy instruktorów, którzy s¹ niezbêdni do naszego jak
najlepszego funkcjonowania. Ponosimy koszty zwi¹zane z szyciem strojów
dla dzieci i doros³ych, czy te¿ pokrywaniem kosztów wyjazdów. Potrze-
bujemy ci¹gle wsparcia, ¿eby po prostu istnieæ. Z ka¿dym rokiem staram
siê podnie�æ poprzeczkê najpierw sobie, a pó�niej mojemu zespo³owi.
Moja droga do zespo³u to czasy odleg³e, lata dzieciêce, kiedy to maj¹c 7 lat
zaczê³am uczêszczaæ do Powiatowego wówczas Domu Kultury w Kutnie,
gdzie Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej mia³ ju¿ za sob¹ trzy lata
istnienia. By³am jednak zbyt ma³a, ¿eby uczêszczaæ do grupy doros³ych,
bo dzieciêcej wtedy nie by³o i rodzice zapisali mnie do Zespo³u Wokalno
Tanecznego �P³omienie�, który prowadzony by³ przez tego samego cho-
reografa Janusza Nachrztera, by³ego cz³onka zespo³u �Mazowsze�. Kilka
lat tañczy³am w tym zespole, dorastaj¹c i obserwuj¹c pracê starszego
zespo³u, którego cz³onków po kolei poznawa³am. Po kilku latach chore-
ograf zdecydowa³ przenie�æ mnie do starszego zespo³u - do kadry � (by³a
wówczas równie¿ grupa przygotowawcza do zespo³u kadrowego). W 1979
roku pojecha³am na pierwsze moje tournee po Jugos³awii. Koncertowali-
�my wtedy codziennie przez kilka dni, daj¹c dwugodzinne koncerty
w ró¿nych kurortach  i odnosz¹c ogromne sukcesy. Za m³odych czasów
by³am trzykrotnie na takich wyjazdach, co w tamtych czasach by³o nie
lada sukcesem. Tañczy³am do roku 1985 w naszym zespole, ale z powodu
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego i przeniesienia siê do £odzi musia³am
zrezygnowaæ z kutnowskiego zespo³u. Moja pasja do tañca by³a jednak
tak du¿a, ¿e postanowi³am nie rezygnowaæ z tañca. Zapisa³am siê do ³ódz-
kiego zespo³u �Harnam�, w którym przesz³am wszystkie egzaminy z ele-
mentów tañca ludowego, baletu, poczucia rytmu i �piewu. Zosta³am
przyjêta. W pewnym momencie musia³am jednak zrezygnowaæ i zaj¹æ siê
swym ¿yciem osobistym. Po latach, gdy mia³am ju¿ za sob¹ kilkana�cie
lat przerwy w tañcu, w 2008 roku, zaproponowano mi i moim starym
znajomym z zespo³u z lat m³odo�ci zorganizowanie koncertu z okazji
40-lecia Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej podczas �wiêta Ró¿y.
Koncert okaza³ siê hitem, a zespó³ koncertuje do dzi� w kraju i za granic¹,
rozwija siê i odnosi sukcesy. Ludzie, którzy tañcz¹ teraz, to w wiêkszo�ci
te same osoby, które by³y w zespole za swoich m³odzieñczych lat. Nie-
którzy s¹ od pocz¹tku istnienia zespo³u, tj .od 1968 roku i tañcz¹ z pasj¹
do dzi�, mimo ju¿ nie najm³odszego wieku. Jeste�my grup¹ przyjació³,
ka¿dy z nas jest potrzebny, cenimy ka¿dego cz³onka zespo³u. Mamy
rodzinn¹ atmosferê i lubimy siê wszyscy. W 2014 roku zosta³a utworzona
grupa dzieciêca, która wystêpuje razem z grup¹ doros³ych na wszelkich
koncertach i uczy siê od nas postrzegania folkloru.
Prezesem Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej jestem  wprawdzie
od czterech lat, ale poprzednie kilka lat by³am zastêpc¹ prezesa i wiele
czynno�ci i obowi¹zków,  które teraz wykonujê, wykonywa³am ju¿ od
dawna. Piszê projekty, organizujê koncerty, wyjazdy  i transport, piszê
artyku³y do mediów z naszych wa¿niejszych wydarzeñ, pozyskujê spon-
sorów, wspó³pracujê z o�rodkami kultury i jestem mened¿erem zespo³u...
Pracujê  i tañczê � mam swój udzia³ w osi¹gniêciach zespo³u jako wice-
prezes, prezes i jako tancerka. Swoj¹ pracê wykonujê spo³ecznie.
W ci¹gu 10 lat po reaktywacji zatañczyli�my ponad 300 koncertów � prze-
ciêtnie ok. 30 rocznie. Koncertujemy w kraju i za granic¹. Staramy siê
corocznie pojechaæ na festiwal zagraniczny, ¿eby po³¹czyæ pasjê z odpo-
czynkiem reprezentuj¹c nasz kraj i miasto Kutno. Byli�my ju¿ w Mace-
donii, W³oszech, Hiszpanii, dwukrotnie w Grecji, w Bu³garii, Gruzji,
w odleg³ych Indiach oraz w tym roku w Czarnogórze. Dzieci natomiast
by³y na Festiwalu w Bu³garii, w miejscowo�ci Warna. W okresie letnim
organizowane s¹ równie¿ warsztaty taneczne dla naszej m³odej grupy
tancerzy�. (c.d.n.)        Jerzy Papiewski

Bo¿ena Szymczak specjalnie dla �P¯K� (cz.I)

PANI PREZES TAŃCZY...
�Urodzi³am siê  w 1964 roku
w Kutnie. Z wykszta³cenia  jestem
technikiem  ekonomist¹ o specjal-
no�ci ekonomika i organizacja
przedsiêbiorstw przemys³owych.
Uczêszcza³am do Szko³y Podsta-
wowej nr 2 w Kutnie i do Techni-
kum Ekonomicznego w naszym
mie�cie. Mam dwóch synów: Patryka
i Kamila oraz wnuczka Gabriela.
Zawodowo i prywatnie prowadzê
od ponad 25 lat sklep �SZYK�
z odzie¿¹ mêsk¹ w Kutnie na placu
Wolno�ci 25, w którym ubieram
panów na ró¿ne okazje w garnitury,
koszule, marynarki, spodnie,
krawaty, kurtki, swetry i wszelkie
dodatki. Od niedawna jestem równie¿
producentem p³ytek dekoracyjnych
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

11 września 2018 r.

KAPLICE, KAPLICZKI ORAZ KRZYŻE

Signa fidei na terenie Parafii Salezjañskiej
w Wo�niakowie

Krzy¿ przydro¿ny we Wroczynach (przed szko³¹ podstawow¹). Stan
� wrzesieñ 2016 r.

Obiekt nie jest ogrodzony, ozdabiaj¹ go jedynie dokonane nasadzenia (po
prawej i lewej stronie krzy¿a) oraz kwiaty (przed krzy¿em). Na �rodku
pionowej czê�ci krzy¿a umieszczono reprodukcjê obrazu Jezusa mi³osier-
nego, który jest ma³o czytelny i wymaga wymiany.

Podsumowanie
Wszystkie artyku³y dotycz¹ce znaków wiary (signa fidei) obecnych na tere-
nie parafii salezjañskiej w Wo�niakowie ukaza³y kaplice, kapliczki oraz
krzy¿e. To w sumie 22 obiekty ogólnodostêpne nastêpuj¹cych rodzajów:
1 kapliczka wisz¹ca dedykowana Naj�wiêtszej Maryi Pannie Wspomo¿enia
Wiernych, 1 kaplica domkowa dedykowana NMP Czêstochowskiej,
12 kapliczek przydro¿nych (1 dedykowana Jezusowi Chrystusowi, pozo-
sta³e NMP Niepokalanej, z Lourdes i Wspomo¿ycielce Wiernych) oraz
8 krzy¿y. 18 obiektów jest usytuowanych w czê�ci wiejskiej parafii (w 10
miejscowo�ciach) a tylko 4 w czê�ci miejskiej. Stan zaprezentowanych
obiektów jest dobry. Tylko jeden z nich wydaje siê nieco zaniedbany
i wymaga³by interwencji (Podczachy � piêtrowa kapliczka maryjna). Szkoda,
¿e coraz rzadziej odbywaj¹ siê przy tych znakach wiary wspólne modlitwy
i celebracje liturgiczne. Mo¿e kiedy� ta negatywna tendencja zostanie
odwrócona.
Realizacja niniejszego studium nie zamyka tematyki znaków wiary
w parafii Wo�niaków. Do materialnych znaków religijnych oprócz
kaplic, kapliczek i krzy¿y, jak zosta³o to podkre�lone na wstêpie artyku³u,
nale¿¹ tak¿e figury i pomniki �wiêtych. Kolejnym wyzwaniem badaw-
czym bêdzie przygotowanie opracowania, tym razem przedstawiaj¹cego
tego typu obiekty, które tak¿e na terenie parafii salezjañskiej w Wo�nia-
kowie siê znajduj¹. Piotr Szlufik - Wo�niaków ko³o Kutna

Wroczyny
Drugi obiekt to przydro¿ny, metalowy krzy¿ z pasyjk¹, który zlokalizo-
wany jest tu¿ przed Szko³¹ Podstawow¹ we Wroczynach.

Piêciolecie swojej aktywnej dzia³alno�ci obchodzi Spo³eczny Klub Wiedzy
Uniwersalnej �Dobrodziejówka� (nazwa od jego opiekuna ksiêdza pra³ata
Jana Dobrodzieja), który ma swoj¹ siedzibê w podkutnowskim Krzesinówku,
w czê�ciowo muzealnej rezydencji Zacnego Ex Proboszcza. Za³o¿ycielami
tego specyficznego Klubu s¹: ksi¹dz Jan Dobrodziej i redaktor Jerzy Micha³
Papiewski, który go prowadzi. Wzorem do jego powstania by³y s³ynne
Czwartkowe XVIII-wieczne Obiady u króla Stanis³awa Augusta Ponia-
towskiego, na które zapraszani byli wybitni ludzie O�wiecenia. Tak te¿
siê dzieje w �Dobrodziejówce�. Podczas spotkañ, które gromadz¹ osoby
mi³uj¹ce Ziemiê Kutnowsk¹ i historiê, omawiane s¹ tematy integralnie
zwi¹zane z Nasz¹ Ma³¹ Ojczyzn¹. Ich prelegantami s¹ kompetentne persony
z upowszechniania kultury duchowej i fizycznej, samorz¹dowcy, ludzie
sportu i biznesu, duchowni, dzia³acze spo³eczni. By³y do tej pory poru-
szane m.in. takie zagadnienia jak: Powstanie Listopadowe i Styczniowe
w grodzie nad Ochni¹, I i II Wojna �wiatowa, priorytetowe imprezy Kut-
nowskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego, Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej, historia 37 Pu³ku Piechoty im. ks. Józefa Ponia-
towskiego, ³owiectwo, sport. To tylko nieliczne przyk³ady z obfitego funk-
cjonowania KWU �Dobrodziejówka� (podkre�lamy spo³ecznego), którego
zadaniem jest integracja ludzi mi³uj¹cych Nasze Miasto Ró¿. Opowie�ci
fachowców z danej dziedziny dokumentowane s¹ odpowiednimi pomo-
cami naukowymi. Czêstymi go�æmi �Dobrodziejówki� s¹ w³adze miasta
i powiatu, dyrektorzy ró¿nych firm, przedstawiciele organizacji, rekon-
struktorzy historii. Podczas 55 spotkania w Klubie Wiedzy Uniwersalnej,
w dniu 6 wrze�nia, nast¹pi podsumowanie dotychczasowej dzia³alno�ci.
Graæ bêdzie uznana kapela �Okowita� z OKG Kutno. Bêdzie te¿ go�æ
honorowy i to nie byle jaki! Nie zabraknie, co jest oczywiste, humoru,
satyry i wierszy okoliczno�ciowych.            /J.P./
P.S. KWU �Dobrodziejówka skupia wokó³ siebie osoby ró¿nych �rodo-
wisk, ró¿nych profesji i opcji politycznych.

PODWÓJNY JUBILEUSZ
Jedyne, niepowtarzalne Radio Boss (1992-2002 - prezes Andrzej Bry³ka)
funkcjonowa³o na falach 66,7UKF i 90,4UKF (P³ock) oraz 96,9UKF (Kutno).
Mo¿na je by³o s³uchaæ w promieniu ponad 100 km przez 24 godziny.
By³o to Radio organizatorem wielu presti¿owych imprez, miêdzy innymi
wyboru Miss Kutna, Miss Mazowsza, Miss Polonia (regionu).

ZE “SZTAMBUCHA”

Go�ci³o w swoim studiu wspania³ych aktorów i polityków, m.in. Dorotê
Staliñsk¹, wicepremiera Marka Pola; zarazem szefa Ogólnopolskiej Unii
Pracy�

... gwiazd¹ 44 �wiêta Ró¿y w Kutnie bêdzie Maryla Rodowicz. Przypo-
minamy J¹ naszym czytelnikom (na zdjêciu z 2005 roku) podczas pobytu
w Kutnie na Finale Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy (Jej g³ówny
dyrygent Jacek Sikora, a prowadz¹cy Jerzy Micha³ Papiewski).

(ci¹g dalszy ze strony 1)
- Jeste�my otwarci na wszelkie pomys³y oraz wspó³pracê z: politykami,
samorz¹dowcami, instytucjami kultury i ze wszystkimi osobami, które
bêd¹ chcia³y z nami budowaæ now¹ medialn¹ markê w Kutnie - zapewnia³
prezes Radia Q Pawe³ Skumia³.
Radio Q nadaje lokalnie ze studia przy ul. Królewskiej przez ca³¹ dobê,
siedem dni w tygodniu. W programie zawarte s¹ m.in lokalne wiadomo�ci
nadawane o 7:30, 8:30, 10:30, 12:30 i 15:30. W studiu prowadzone bêd¹
te¿ rozmowy na ¿ywo, które wys³uchaæ bêdzie mo¿na o 9:30 i 14:30.
Ramówka bêdzie poszerzana o kolejne audycje. Na efekt antenowy Radia Q
codziennie pracuje kilkana�cie osób. W sk³ad ekipy wchodz¹ prezenterzy:
Edwin Tarka, Hubert Krajewski, Krzysztof Bluszcz i Krzysztof £obodziñski.
Od wrze�nia do³¹czy równie¿ Mateusz Winiarski. Radio Q to tak¿e dzien-
nikarze: Kamil Klimaszewski i Pawe³ Albiniak. O wspó³pracê na polu
marketingu i reklamy dbaj¹: Monika B³aszczyk-Og³oszka, Magdalena
Radzimirska, Justyna Sobczyk oraz Konrad Sobczyk. W uroczystym otwarciu
rozg³o�ni wziê³y udzia³ lokalne w³adze samorz¹dowe, parlamentarzy�ci
oraz przedstawiciele duchowieñstwa i lokalnych mediów.  Info - Radio Q

RADIO Q − OTWARTE!

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika




