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RÓŻANY WYJAZD

Nagrod¹ w konkursie �Moje ró¿e dla Kutna� i Grze Miejskiej ��ladami
tradycji ró¿anej� (odby³a siê w czerwcu b.r.) by³o zwiedzanie ogrodu
ró¿anego w Forst (Niemcy). By³ to jeden z elementów zadania pt. �Kutno
miasto ró¿ � chcê tu byæ�.           (ci¹g dalszy - strona 2)

SPÓŁDZIELCZA SAMORZĄDNOŚĆ
Rozmowa ze Zdzis³awem Górecznym,

przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej RSM �Pionier� w Kutnie.

RODZINNA ZABAWA

W ostatni¹, wakacyjn¹ niedzielê Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa
�Pionier�, przy wspó³udziale I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. gen. J.H.
D¹browskiego, zorganizowa³a kolejny ju¿ coroczny Festyn Rodzinny. Tym
razem w samym centrum miasta, na placu zabaw przy ul. D¹browskiego 6.

(ci¹g dalszy - strona 14)

Wprowadzeniem przez poczet sztandarowy szkolnego sztandaru oraz
od�piewaniem hymnu narodowego rozpoczê³a siê uroczysto�æ zwi¹zana
z nowym rokiem szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 6.

(ci¹g dalszy - strona 14)

PIERWSZY DZWONEK

- Od kiedy funkcjonuje aktualna Rada
Nadzorcza RSM �Pionier� w Kutnie?
- Rada Nadzorcza obecnej kadencji
zosta³a wybrana na Walnym Zgroma-
dzeniu, które odby³o siê w dniach 18 do
22 czerwca 2013 r. Pierwsze posiedze-
nie nowo wybranej Rady odby³o siê
1 lipca 2013, na którym to zosta³em
wybrany jej przewodnicz¹cym oraz
dokonano ukonstytuowania siê Rady,
tj. dokonano wyboru: W³odzimierza
Grzelaka na zastêpcê przewodnicz¹cego,
Ma³gorzaty Trojak na sekretarza. Na
tym¿e posiedzeniu zdecydowano rów-

nie¿, ¿e oprócz statutowej Komisji Rewizyjnej bêd¹ jeszcze powo³ane
dwie komisje: Komisja Inwestycyjno-Techniczna oraz Komisja ds. Kon-
taktów z Mieszkañcami. Dokonano wiêc równie¿ wyboru przewodnicz¹cych
tych komisji: Waldemara Tataratê na przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej,
Bogus³awa Jêdrzejczaka na przewodnicz¹cego Komisji Inwestycyjno-
Technicznej oraz Stefana Kwapiñskiego na przewodnicz¹cego Komisji
ds. Kontaktów z Mieszkañcami.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Na terenie rekreacyjnym Gminnego O�rodka Kultury i Sportu w Krzy¿a-
nowie odby³y siê w niedzielê, 31 sierpnia 2014 r., uroczyste do¿ynki
zorganizowane przez Samorz¹d Gminy. Barwny korowód do¿ynkowy
powita³ wójt gminy Tomasz Jakubowski. Po krótkiej czê�ci obrzêdowej
starostowie do¿ynek - Monika Galant i Andrzej Karpiak przekazali wój-
towi bochen chleba wypieczony z tegorocznego ziarna.

(ci¹g dalszy - strona 4)

W KRZYŻANOWIE JUŻ PO ŻNIWACH

Jan Dêbski specjalnie dla �P¯K�

RADNY MA SZCZEGÓLNE ZADANIA
- Przedstaw siê bli¿ej naszym
czytelnikom.
- Mam 67 lat. Od 45 lat jestem
szczê�liwym mê¿em Józefy. Mamy
dwóch synów - Adama i Wojciecha.
Od roku 1950 mieszkam w Kutnie.
Jestem by³ym pracownikiem PKP,
obecnie na emeryturze. Wykszta³ce-
nie �rednie techniczne; absolwent
Studium Prawno-Samorz¹dowego
Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie.
Obecnie przewodniczê Spo³ecz-
nemu Zarz¹dowi Wspólnoty Miesz-
kaniowej �Matejki 20-28�. Dzia³am
spo³ecznie w Rodzinnych Ogrodach

Dzia³kowych �Kolejarz� Kutno. Radny Rady Miasta w kadencji 1998-
2002 oraz 2010-2014. Moje zami³owanie to przede wszystkim wêdkar-
stwo i praca na dzia³ce. Jestem lokalnym patriot¹ i cieszy mnie wszystko
to - co s³u¿y rozwojowi Kutna.           (ci¹g dalszy - strona 3)

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili, w sobotê 6 wrze�nia,
w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie Jadwiga i Wac³aw Go³êbiowscy. Rodo-
wici kutnowianie; w Kutnie przed 50 laty �lubowali 12 wrze�nia 1964 roku.
Oboje byli d³ugoletnimi pracownikami kutnowskiego �Miflexu�. Podczas
uroczysto�ci prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski wrêczy³ Dostojnym
Jubilatom Medale �Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie� przyznane przez
Prezydenta RP. By³ toast, ¿yczenia i �Sto lat...�. Jubilaci wychowali dwójkê
dzieci - Barbarê i Piotra oraz doczekali siê czwórki wnuków. Redakcja �P¯K�
przy³¹cza siê do ¿yczeñ.            /B.G./

MAŁŻEŃSKI JUBILEUSZ

JARMARK RÓŻANY

MAŁŻEŃSKI JUBILEUSZ

ŚWIĘTO RÓŻY

(Szczegó³y - czytaj na stronie 2)
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Koszty zakupu biletów do Ogrodu Ró¿anego sfinansowa³ prezydent miasta Kutna,
a koszty przejazdu i ubezpieczenia uczestników wycieczki sfinansowane zosta³y przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, a wycieczkê zorganizowa³o Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnow-
skiej. Wyjazd odby³ siê 30 sierpnia 2014 roku. Wraz ze  zwyciêzcami tego konkursu
do Forst pojecha³o tak¿e ponad 20 uczniów  szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych, którzy brali udzia³ w Grze Miejskiej ��ladami tradycji ró¿anej�. Towarzyszyli
im tak¿e przedstawiciele naszych partnerów projektowych i kutnowskie media. D³ug¹
podró¿ urozmaicali�my sobie bior¹c udzia³ w konkursach ró¿anych i zapoznaj¹c siê
z artyku³ami z Rocznika Polskiego Towarzystwa Mi³o�ników Ró¿ z 1965 i 1967 r.
Bardzo interesuj¹ce artyku³y zamie�ci³ tam Boles³aw Wituszyñski. M³odzie¿¹ pod-
czas wycieczki opiekowali siê Stanis³aw Wojdecki i Jolanta Bujalska-Kowalczyk.
Wycieczkê pilotowa³a Danuta Ujazdowska, a wszystkich po Forst oprowadza³ prze-
wodnik z Zielonej Góry. Nasza wyprawa do Ogrodu Ró¿anego w Forst odbywa³a
siê  przy piêknej pogodzie. Ogród przywita³ nas s³oñcem, choæ na pó³ godziny przed
naszym przybyciem la³ ulewny deszcz� (by³o to tak¿e widoczne na rabatach ró¿a-
nych i trawnikach). W tym roku w zupe³nie innej ods³onie mo¿na by³o zobaczyæ
wszystko, co mia³ do zaoferowania ten piêkny ogród. Kwitn¹ce tysi¹ce ró¿, wspa-
nia³e fontanny, kana³y wodne otaczaj¹ce ogród, urocze wysepki oraz cisza i spokój
panuj¹cy w ogrodzie ró¿anym da³y uczestnikom wycieczki mo¿liwo�æ podziwiania
tego jedynego w swoim rodzaju miejsca. W zwiedzaniu pomaga³y napisy w jêzyku
polskim, które widnia³y na tablicach informacyjnych. Bardzo trudno jest tak na
gor¹co opisaæ w kilku zdaniach wszystko to, co na nas czeka³o w Ogrodzie Ró¿anym
w Forst. Jedno jest pewne - na powierzchni 16 hektarów jest ponad 40 tysiêcy krze-
wów ró¿anych w 800 odmianach, których barwa, rozmiar, ilo�æ, zapach przypra-
wiaj¹ o zawrót g³owy. Mo¿na tu zobaczyæ wiele botanicznych rarytasów jak ró¿a
czarna norita, czy zielona ró¿a viridiflora. Ogl¹dali�my ogród nowo�ci z fontann¹
kaskadow¹, ogród najpiêkniejszych ró¿, ogród miast ró¿, ogród ró¿ szlachetnych,
ogród ró¿ wysokopiennych, ogród kwiatów letnich i dalii, ogród ró¿ kar³owatych
bengalskich, ogród wiosenno-wrzosowy, ogród Teschendorffa (drezdeñskiego
hodowcy ró¿), dziedziniec z kolumnami, wielk¹ fontannê, ogród jubileuszowy, ogród
zapachów z fontann¹ wê¿y, dziedziniec ró¿ z fontann¹ ¿abi¹ i fontann¹ z lwami,
tarasy parkowe, plac zabaw �Park �pi¹cej królewny�, klomb pod lipami, teren ró¿
dzikich na wyspie. Z ciekawo�ci¹ wys³uchali�my historii powstania Wschodnionie-
mieckiego Ogrodu Ró¿anego oraz informacji w jaki sposób Forst sta³o siê Miastem
Ró¿ (od roku 2004 Forst oficjalnie nosi tê nazwê). Ró¿e s¹ obecne wszêdzie
w przestrzeni miasta. A wszystko zaczê³o siê 101 lat temu, gdy zorganizowano
w Forst wielk¹ wystawê ró¿ i dorobku ogrodnictwa (w 1913 r.). Warto jest wspo-
mnieæ, i¿ mieszkañcy Forst w ogrodzie ró¿anym z okazji urodzin swoich dzieci
sadz¹ krzewy ró¿ane, stawiaj¹c obok nich tabliczkê z informacj¹ na ten temat
i dbaj¹ o te ró¿e, by piêknie kwit³y. Ciekawy i mi³y  zwyczaj� Nie nale¿y dziwiæ
siê, ¿e chcemy pokazaæ m³odzie¿y dobre tradycje, pielêgnowane i wspierane przez
mieszkañców Forst oraz  efekty tej  wieloletniej dzia³alno�ci. Bowiem g³ównym
celem realizowanego przez nas zadania jest wzrost liczby mieszañców Kutna
i regionu kutnowskiego w ró¿nym przedziale wiekowym (szczególnie zale¿y nam
na ludziach m³odych) anga¿uj¹cych siê w dzia³ania organizacji pozarz¹dowych
i inicjatywy i w lokalne. Wszystkie dzia³ania w projekcie ³¹czy motyw ró¿y. Poprzez
ten projekt chcemy dotrzeæ do mieszkañców, w³¹czyæ ich i zaanga¿owaæ w pielê-
gnowanie tradycji, w dba³o�æ o swoj¹ �ma³¹ ojczyznê� i rozwój w³asnego miasta,
regionu. W realizacjê projektu w³¹czamy równie¿ instytucje i placówki o�wiatowe
dzia³aj¹ce w Kutnie. W dzia³aniach wspieraj¹ nas Kutnowski Dom Kultury i miasto
Kutno jako nasi Partnerzy oraz Muzeum Regionalne w Kutnie. Misj¹ Kutna jest
stwarzanie warunków do trwa³ego wszechstronnego rozwoju w poszanowaniu
tradycji przy wykorzystaniu centralnego po³o¿enia miasta. Miasto Kutno pragnie
wykorzystaæ swój historyczny �kapita³ ró¿y� po to, aby tworzyæ warunki sprzyjaj¹ce
dodatnim, trwa³ym i istotnym zmianom w ¿yciu mieszkañców oraz budowaæ markê
miasta, która potrafi przyci¹gaæ, rozwijaæ, stymulowaæ i zatrzymywaæ ludzi aktywnie
wspó³tworz¹cych miasto. W zwi¹zku z wprowadzaniem w ¿ycie Strategii Marki
Miasta Kutno TPZK anga¿uje swoich cz³onków, sympatyków i mieszkañców
(zarówno starszych, jak i m³odszych)  w budowanie marki. Nasze dzia³ania w pro-
jekcie s¹ silnie ukierunkowane na w³¹czanie mieszkañców w realizowanie Strategii
Marki Miasta Kutna. S¹dzimy, ¿e jedynie zaanga¿owanie mieszkañców w takie dzia-
³ania przyniesie efekt w postaci zmiany postaw z obojêtnych (wskazywanych
w analizie SWOT) na pielêgnuj¹ce tradycje i historiê naszego miasta.

RÓŻANY WYJAZD

Tegoroczne imprezy odby³y siê w Kutnowskim Domu Kultury, na placu
Pi³sudskiego, na ulicy Królewskiej, w parku Traugutta, na terenach
rekreacyjnych nad Ochni¹ (scena muzyczna), na boiskach SP nr 6, SP nr 9,
MOSiR i ZS nr 1. W KDK nast¹pi³o uroczyste otwarcie 40 Jubileuszowej
Wystawy Ró¿ i Aran¿acji Florystycznych �Jubileusz Królowej�, której
towarzyszy³y wystawy: ��wiat artysty� i �40 lat �wiêta Ró¿y�. By³ te¿
tam k¹cik porad ró¿anych oraz mistrzowskie pokazy florystyczne, a szko-
lenia ró¿ane prowadzili - Katarzyna i Andrzej Æwik oraz Agnieszka Szcze-
ciñska. Ciekawie prezentowa³y siê warsztaty florystyczne dla dzieci z loteri¹
i bistrem ró¿anym. Du¿e zainteresowanie mia³ �Przystanek Dziecko�, gdzie
by³y dmuchane zabawki, szczudlarze - kuglarze, animatorzy bajkowych
postaci. Wystawiano spektakle: �Teatr na walizkach�, �Teatr Pana O�.
Odbywa³y siê pokazy cyrkowe. Scena na placu Pi³sudskiego by³a go�cinna
dla: Orkiestry Dêtej PSM Kutno, Kabaretu �S³uchajcie�, muzycznego �El
Saffoni�, �Stopersów�, �Mechaników Shanty�, �Nowej Zmiany Bluesa�,
folkowo-jazzowego �Jakim cudem�, swingowo-rockowego �Singin

Birds�. By³y te¿: Korowód Królowej Ró¿, prezentacja zespo³ów tanecz-
nych i sekcji KDK, VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki �Kwietnik� (prze-
wodnicz¹cy jury Janusz Tylman). Folklor ludowy prezentowa³y zespo³y
Pie�ni i Tañca �Anilana� z £odzi i nasz rodzimy Zespó³ Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej (powsta³ w 1968 r.). Podsumowano Kutnowsk¹ Ligê
Wêdkarsk¹ 2014 i rozstrzygniêto konkurs na najpiêkniejsz¹ ró¿ê. Gotowa³
z �Exdrobem� Kutno Dariusz Gnatowski, aktor z serialu ��wiat wed³ug
Kiepskich�, gdzie �wietnie gra rolê Arnolda Boczka. Na muzycznej scenie
nad Ochni¹ wyst¹pi³y gwiazdy: Donatan and Cleo, Aleksandra Szwed,
Varius Manx, Natalia Lubrano, Krzysztof Zalewski i Zakopower. W 86
jarmarcznych domkach mo¿na by³o kupiæ od wêdlin, miêsa, pieczywa,
nalewek... po rêkodzielnictwo i sadzonki ró¿nych kwiatów. Nad Ochni¹
odby³a siê I Plenerowa Wystawa Sadowniczo-Ogrodnicza Agro-Ró¿a. Nad
miastem mo¿na by³o bezp³atnie polecieæ balonem oraz przejechaæ siê
kolejk¹.

ŚWIĘTO RÓŻY

JARMARK RÓŻANY

40-lecie �wiêtowa³o najwiêksze kulturalne wydarzenie regionalne - ��wiê-
to Ró¿y� (dawniej Jarmark Ró¿any). Kutno rozs³awili ró¿ami miêdzy in-
nymi Aaron i Karol Eizykowie oraz Boles³aw i Henryk Wituszyñscy.
Pierwszy Jarmark Ró¿any odby³ siê 20-21 wrze�nia 1975 roku. Obecne
�wiêto Ró¿y ma na celu podtrzymanie ró¿anej tradycji miasta i oddanie
ho³du hodowcom Królowej Kwiatów, którym zawdziêczamy wspó³cze-
sne logo - �Kutno miasto ró¿�.

Plac Wolno�ci zdominowa³ Lunapark, a w nim - dla odwa¿nych 45-me-
trowy Monster. By³a jedyna w Polsce dmuchana kolejka górska. Kolek-
cjonerzy mogli nabyæ pami¹tkowe monety z 40 �wiêta Ró¿y i zrobiæ
sobie piêkn¹ fotkê. Dopisa³a aura, a wiêc i publiczno�æ... Zaszczytn¹ rolê
Królowej Ró¿ pe³ni³a Karolina Matusiak, uczennica Zespo³u Szkó³ nr 1
im. S. Staszica w Kutnie, a inauguracjê 40 �wiêta Ró¿y zaszczyci³ Kabaret
Muzyczny �Grupa MoCarta� (�piewa³ z ni¹ kutnianin Piotr £apaj oraz
minister sportu i turystyki Andrzej Biernat). Honorowy patronat sprawo-
wa³a nad ��wiêtem Ró¿y� ma³¿onka prezydenta RP Anna Komorowska.
Zaprezentowano now¹ ró¿ê �Lady Kutno�            /J.P./



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 17/389 • 11 WRZEŚNIA 2014 R.

¯YCIE REGIONALNE

3

SPACERKIEM PO KUTNIE

Z dniem 31 sierpnia skoñczyli pe³nienie obowi¹zków: Zofia Falborska
- dyrektor ZS nr 3 im W³. Grabskiego w Kutnie, Barbara Korczak - dyrek-
tor M³odzie¿owego O�rodka Socjoterapii w Nowej Wsi i W³odzimierz
Pietrzak - dyrektor Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Kutnie.
Nowo powo³ani dyrektorzy to: Ewa Rutkowska otrzyma³a powierzenie
na stanowisko dyrektora M³odzie¿owego O�rodka Socjoterapii w Nowej
Wsi, Joanna Paækowska-Dudzik otrzyma³a powierzenie pe³nienia
obowi¹zków dyrektora Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Kutnie,
Wojciech Banasiak otrzyma³ powierzenie na stanowisko dyrektora
Zespo³u Szkó³ nr 3 im W³. Grabskiego w Kutnie.
Nauczyciele, którzy zdali egzamin na stopieñ nauczyciela mianowanego:
Monika Ciniecka-M¹czyñska i Aleksandra Rutkowska - M³odzie¿owy
O�rodek Socjoterapii w Nowej Wsi; Magdalena Borowiecka - Zespó³ Szkó³
nr 4 im Z. Balickiego w Kutnie-Azorach; Katarzyna Szczepaniak, Alek-
sandra Kaszewska, Ewa Kowalska i Monika Kowalska - Zespó³  Szkó³ nr 3
im. W³. Grabskiego w Kutnie; Sylwia Buczkowska i Emilia Durka - Ze-
spó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 im. dr Troczewskiego w Kutnie; Dawid
Miniszewski i Kamila Kusiak ze Specjalnego O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 1 im. M. Konopnickej w Kutnie.

W zwi¹zku z niskim wska�nikiem cen proponuje siê pozostawiæ stawki
podatkowe na poziomie r. 2014. Przewiduje siê tak¿e utrzymanie tzw. ulg
ekologicznych. Wp³ywy z udzia³ów w podatku dochodowym od osób
fizycznych okre�li M.F. Do bud¿etu m. Kutna wp³ynie czê�æ o�wiatowa
i równowa¿¹ca subwencja ogólna. Dochody maj¹tkowe bêd¹ zbli¿one do
2014 r. �rednioroczna inflacja wyniesie 2,5%. Wzro�nie obci¹¿enie
finansowe miasta dotycz¹ce pomocy spo³ecznej; w tym m.in.: pieczy
zastêpczej, dodatków mieszkaniowych, obs³ugi d³u¿ników alimentacyj-
nych. PKB wzro�nie o 3,8%. Zamro¿ony zostanie fundusz wynagrodzeñ
w jednostkach sektora finansów publicznych, wyj¹tkiem jest sektor
samorz¹dowy i pracowników szkó³ wy¿szych. Najni¿sza p³aca w 2015 r.
prawdopodobnie wyniesie 1.750,00 z³. Wydatki bud¿etu zwi¹zane bêd¹
z realizacj¹ zadañ w³asnych i dofinansowaniem zadañ zleconych. Z bu-
d¿etem m. Kutna przewiduje siê dotacje dla: Kutnowskiego Domu Kultury;
Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, Muzeum Regionalnego, Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej - na dzia³alno�æ merytoryczn¹ oraz placówek
o�wiatowych na wydatki osobowe z pochodnymi, utrzymanie obiektów,
wydatki rzeczowe; Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej na zasi³ki
i pomoc w naturze, us³ugi opiekuñcze; �rodowiskowego Domu Samopo-
mocy na wsparcie osób niepe³nosprawnych; Miejskiego O�rodka Sportu
i Rekreacji na utrzymanie obiektów sportowych - w tym koszty funkcjo-
nowania Aquaparku �Kutno�; Zarz¹du Nieruchomo�ci Miejskich na
finansowanie remontu mieszkaniowego zasobu oraz Towarzystwa Budow-
nictwa Mieszkaniowego na utrzymanie zasobów mieszkaniowych
m. Kutna bêd¹cych w zasobach wspólnot mieszkaniowych. Planowane s¹
w 2015 r. miêdzy innymi zadania inwestycyjne: rozbudowa wraz z mo-
dernizacj¹ systemu zbierania i oczyszczania �cieków komunalnych oraz
wód opadowych; rewitalizacja parku im. Traugutta; utworzenie rozarium;
modernizacja stadionu przy ul. B³. ks. Micha³a Oziêb³owskiego (ex �Kut-
nowianka�), wykupy nieruchomo�ci, budownictwo mieszkalne, budow-
nictwo dróg, parkingów i chodników miejskich oraz dokumentacje tech-
niczne, budowa placów zabaw. W 2015 r. po raz pierwszy w ramach
bud¿etu Miasta Kutna funkcjonowaæ bêdzie �Bud¿et Obywatelski�, na
którego zadania przewiduje siê kwotê 1 milion z³otych. Pozwoli on miesz-
kañcom grodu nad Ochni¹ bezpo�rednio uczestniczyæ w projektowaniu
wydatków Miasta. Mog¹ zdecydowaæ na co przeznaczyæ pieni¹dze. Zg³o-
szono blisko 70 propozycji, co niew¹tpliwie �wiadczy o dobrej wra¿liwo�ci
na funkcjonowanie struktur m. Kutna.            /J.P./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
- Zbli¿a siê koniec kadencji 2010-2014, w której aktywnie dzia³asz.
16 listopada wybory nowego samorz¹du naszego miasta. Jakby� podsu-
mowa³ swoj¹ dotychczasow¹ pracê na rzecz kutnowskiej spo³eczno�ci?
- Mandat radnego, który otrzyma³em dziêki g³osom wyborców naszego
rejonu w wyborach samorz¹dowych w 2010 roku, stara³em siê pe³niæ dla
dobra naszej dzielnicy i miasta. Moje inicjatywy jako radnego, dziêki przy-
chylno�ci Rady i zrozumienia w³adz miasta Kutna, przyczyni³y siê do
tego, ¿e w naszej po³udniowo-zachodniej czê�ci miasta zrealizowano wiele
inwestycji. To miêdzy innymi: budowa ulicy Konduktorskiej, plac zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 5, budowa ulicy Siemiradzkiego i zatoki
autobusowej, kapitalny remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 �Stokrotka�
wraz z nowym placem zabaw przy ul. Barcewicza oraz nowy wodoci¹g
na ul. Matejki i wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego dla terenu pomiedzy ul. £êczyck¹, Chopina i DK nr 92. Moje
dzia³ania przyczyni³y siê do budowy nowej nawierzchni na ul. Orzeszko-
wej, oznakowania przej�æ dla pieszych na ulicach £êczyckiej i Matejki.
Dziêki moim licznym zabiegom odwo³ano decyzjê o likwidacji sklepu
spo¿ywczego PSS �Spo³em� na Azorach, zmodernizowano o�wietlenie
na ulicy Kar³owicza, wykonano plan zagospodarowania terenu po by³ym
stadionie pi³karskim MKKS �Czarni�. Cieszê siê tak¿e, ¿e dziêki miêdzy
innymi moim wyst¹pieniom i interpelacjom w czê�ciowy sposób zosta³
rozwi¹zany problem ruchu i postoju tirów na ul. Chopina.
- Jeste� znany jako radny rzetelny, komunikatywny i obiektywny. Co uwa-
¿asz za swój sukces, a co za pora¿kê- je¿eli taka by³a?
- Do moich - nazwijmy je szumnie - sukcesów przyczyni³ siê na pewno
bezpo�redni kontakt z wyborcami i realizacja ich postulatów, które wcze-
�niej wymieni³em. Martwi mnie natomiast fakt nieza³atwienia problemów
mieszkañców Osiedla Azory w sprawie przejêcia dróg osiedlowych przez
miasto. Sta³o siê tak z powodu braku jakichkolwiek przychylnych decyzji
ze strony PKP, mimo moich wielu wyst¹pieñ. No có¿- samo ¿ycie, na
które cz³owiek nie ma wp³ywu. Jednak siê nie poddajê!
- Jakie has³o przy�wieca Ci w dzia³alno�ci?
- Generalnie moje motto to �Radny blisko swoich wyborców�.
- Czy jako radny miasta Kutno koncentrujesz siê tylko na swoim elektoracie?
- Staram siê mieæ na uwadze nie tylko problemy mojej dzielnicy, ale ca³ego
miasta. Jestem mieszkañcem Kutna i wszystko co tu siê dzieje nie mo¿e
byæ mi obce.
- Masz ju¿ du¿e do�wiadczenie jako rajca grodu nad Ochni¹, wiêc �mia³o
mo¿esz powiedzieæ jaki powinien byæ radny?
- Powinien mieæ minimalne do�wiadczenie samorz¹dowe, dobry kontakt
z lud�mi, du¿o czasu na pracê spo³eczn¹, rozumieæ i anga¿owaæ siê
w problemy ludzkie oraz pomagaæ w rozwi¹zywaniu spraw trudnych dla
obywateli. Walczyæ tak¿e ze znieczulic¹ wszechobecn¹.
- Wiem, ¿e bêdziesz kandydowa³ do Rady Miasta Kutna na VII kadencjê.
Dlaczego i z jakiego ugrupowania?
- G³ównym celem mojego kandydowania jest dalsza realizacja postula-
tów mieszkañców bliskiego mi rejonu, tj. po³udniowo-zachodniej czê�ci
miasta, okolic ulicy £êczyckiej i Przemys³owej. Bêdê startowa³ ze spraw-
dzonego ju¿, i to dobrze, Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa
Burzyñskiego zdecydowanie odpowiadaj¹cego mi programowo i meryto-
rycznie.
- Celowo pytam o przynale¿no�æ, bo wiem, ¿e w twojej dzia³alno�ci nie
ma podzia³ów na partie z lewej czy prawej strony, liczy siê tylko i wy³¹cznie
s³u¿ebno�æ ludziom naszego coraz piêkniejszego miasta.
- Racja, nie patrzê kto z której jest strony i jakie ma oblicze, a w s³usz-
nych sprawach staram siê wspieraæ postulaty tylko dobre dla naszego
Kutna. Mam dobre relacje zarówno z samorz¹dowcami z lewicy jak
i z prawicy.
- Jakie stawiasz sobie cele, który bêdzie mia³ priorytet?
- My�lê o wielu inwestycjach, lecz g³ównym moim celem jest i bêdzie
dzia³anie w kierunku przebudowy ulic: £êczyckiej, Chopina, Paderew-
skiego oraz budowa nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
nr 5. Dalej bêdê zabiega³ o skuteczne za³atwianie spraw zwi¹zanych szcze-
gólnie z Osiedlem Azory.
- Z dotarciem do swoich potencjalnych wyborców nie powiniene� mieæ
¿adnych wiêkszych problemów znaj¹c twoj¹ bezpo�rednio�æ interperso-
naln¹ i ³agodne, choæ konsekwentne usposobienie.
- Skromnie uwa¿am, ¿e wyborcy oceni¹ mnie po moich dotychczasowych
osi¹gniêciach oraz cotygodniowych spotkaniach; miedzy innymi na
dy¿urach radnego. Staram siê byæ wszêdzie tam, gdzie mnie potrzebuj¹.
- Czego w takim razie nale¿y Ci ¿yczyæ?
- Dalszej wytrwa³o�ci i si³y w d³ugoletniej i spo³ecznej pracy. Do tego
jeszcze potrzebne jest zdrowie i wyrozumia³o�æ innych.

Dziêkujê za rozmowê i trzymamy kciuki za twoje powodzenie
Jerzy Papiewski

Jan Dêbski specjalnie dla �P¯K�

RADNY MA SZCZEGÓLNE ZADANIA

Materiał wyborczy sfinansowany przez
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Burzyńskiego

Nie kijem, a pa³k¹...
Dziesiêæ osób zatrudnionych
w firmie L.S. Med., odpowiedzial-
nej za sprz¹tanie szpitala, posz³o
na... �chorobowe�.

 Audyt w �Aquaparku�
W kutnowskim aquaparku trwa
audyt wewnêtrzny akt osobowych
ratowników wodnych. Jak wia-
domo wi¹¿e siê on z oskar¿eniem
prezesa WOPR-u w Kutnie
o nies³uszne nadanie uprawnieñ
dziewiêciu osobom. Pytanie

miesi¹ca: �Ilu w�ród nich by³o...
pi³karzy MKS?!

Bookrossing
Miêdzy innymi w Szpitalu, KDK,
Cafe Zamenhofa, ZOL, MiP
Bibliotece Publicznej prowadzi siê
akcjê �Bookrossing� - uwolnij
ksi¹¿kê. To wystawione ksi¹¿ki,
które mo¿na przeczytaæ bez reje-
stracji i mo¿na te¿ pu�ciæ w dalszy
obieg w³asne ksi¹¿ki.

Straszyd³o
Pan Henryk z osiedla XX-lecia: Jak

d³ugo bêdzie jeszcze straszyæ budy-
nek w centrum miasta; róg Ko-
�ciuszki i placu Wolno�ci? Jego
zdaniem równie¿ trzeba w trybie
pilnym wymieniæ balkon, gdy¿ sta-
nowi on niebezpieczeñstwo dla
przechodniów, w tym id¹cych do
ko�cio³a �wiêtego Wawrzyñca?!

Baseny �Zalewu� na �5�
Tegoroczne wakacje i letni wypo-
czynek niestety ju¿ przeszed³ do
historii. Jedyny akwen w naszym

NOMINACJE

ZAŁOŻENIA BUDŻETU
m. KUTNA NA  2015 R.

mie�cie, znajduj¹cy siê przy ulicy
Narutowicza, dos³ownie pêka³
w szwach. Dopisa³a pogoda i ko-
rzystaj¹cy z relaksu s³oneczno-wod-
nego. Jak nas poinformowa³
Edward Ksi¹¿ek (kierownik tego
obiektu) z jego us³ug skorzysta³o
ponad 90 tysiêcy mieszkañców
Ziemi Kutnowskiej i to w ró¿nym
wieku. Co wa¿ne jest podkre�lenia
- nie by³o ¿adnych problemów
organizacyjnych.
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Zaszczytn¹ funkcjê starostów Do¿ynek Gminnych pe³ni³a Monika
Denarska wraz z Maciejem Andrzejewskim. Monika Denarska z mê¿em
Zbigniewem wychowuj¹ dwóch synów: Mateusza i Marcela. Pañstwo
Denarscy prowadz¹ gospodarstwo rolne w Siemianowie o powierzchni
87 ha. G³ównym kierunkiem produkcji s¹ warzywa i owoce. Zajmuj¹ siê
równie¿ produkcj¹ zbó¿ i upraw nasiennych. Powierzchnia sadu wynosi
11 ha, a upraw warzyw 40 ha, pozosta³e to uprawy nasienne i zbo¿e.
Posiadaj¹ tak¿e przechowalniê na 500 ton warzyw i owoców. Maciej
Andrzejewski jest absolwentem Zespo³u Szkó³ i Mechanizacji Rolnictwa
w Pi¹tku wraz z ¿on¹ Marzen¹ wychowuje troje dzieci: 13-letni¹ Aniê,
9-letniego Adama i 6-letni¹ Martê. Pañstwo Andrzejewscy prowadz¹
gospodarstwo rolne o powierzchni 24 ha oraz 5 ha dzier¿awionych.
Gospodarstwo specjalizuje siê w produkcji ro�linnej (pszenica, burak
cukrowy, ziemniaki, rzepak oraz warzywa, m.in. ogórki, cebula i kapusta).

DOŻYNKI STRZELCE 2014
Mimo niesprzyjaj¹cej pogody, 24 sierpnia, na terenie Gminnej Spó³dzielni
odby³y siê kolejne ju¿ Do¿ynki Gminne w Strzelcach. Tu, przed wcze-
�niej przygotowany o³tarz, przyby³ korowód do¿ynkowy z³o¿ony ze sta-
rostów do¿ynek, w³adz gminnych, delegacji poszczególnych so³ectw oraz
ludowych zespo³ów �piewaczych. Uroczyst¹ mszê �wiêt¹ dziêkczynn¹ za
plony oraz w intencji rolników celebrowa³ ksi¹dz Jan Dobrodziej z Kutna,
który wspólnie z w³adzami gminy po�wiêci³ symbole �wiêta Plonów.

Do¿ynki Gminne w Strzelcach sw¹ obecno�ci¹ zaszczycili go�cie, w�ród
których byli m.in.: Pawe³ Bejda � wicewojewoda ³ódzki, Ryszard Deluga
- dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony �rodowiska przy Urzêdzie
Marsza³kowskim w £odzi, m³odszy inspektor Jan Kuropatwa � komendant
powiatowy Policji w Kutnie oraz Katarzyna Urbaniak ze Stowarzyszenia
Rozwoju Gmin Centrum z siedzib¹ w Nowych Ostrowach. Organizatorzy
do¿ynek zadbali o bogaty program artystyczny z udzia³em zespo³ów �pie-
waczych �Strzelce� i �Klonowianki�, uczniów ze Szko³y Podstawowej
i Gimnazjum w Strzelcach, grupy tanecznej z o�rodka kultury, Zespo³u
Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, zespo³u wokalno-tanecznego �Maraquja�
oraz zespo³ów disco-polo �Aplauz Dance� i �Chanel�. Innymi atrakcjami
strzeleckich do¿ynek by³a prezentacja potraw regionalnych i rêkodzie³a
artystycznego przez Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich w D³ugo³êce
i Muchnowie, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Rejmontowie oraz Alinê
Solarsk¹ z Rejmontowa. By³a zje¿d¿alnia, �cianka wspinaczkowa i bungee
dla najm³odszych. Reklamowa³y siê: £ódzki O�rodek Doradztwa Rolni-
czego z siedzib¹ w Bratoszewicach o/Kutno, firma kosmetyczna �Avon�
o/Kutno, Bank PKO SA � I Oddzia³ w Kutnie, Centrum Kszta³cenia �Edu-
kator� z Kutna, ko³o pszczelarskie z Kutna oraz firma �Zola� z siedzib¹
w Witoni � sprzeda¿ wêgla i nawozów mineralnych. Uzupe³nieniem �wiêta
Plonów by³a smaczna grochówka i zabawa taneczna, która zakoñczy³a
tradycyjne do¿ynki w gminie Strzelce.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu (26 sierpnia) podjêta zosta³a uchwa³a
w sprawie powiêkszenia kapita³u zak³adowego szpitala o kwotê 4,3 miliona
z³otych. Po zliczeniu g³osów 18 radnych zag³osowa³o �za�, przeciw by³o
3 radnych, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu. Ta kwota pieniêdzy ma byæ przezna-
czona na sp³atê d³ugu szpitala wobec firmy Magellan S.A., która 18 sierpnia
za¿¹da³a sp³aty zobowi¹zañ w terminie nie przekraczaj¹cym 14 dni. Dokapita-
lizowanie lecznicy nie rozwi¹zuje wszystkich jej problemów. To wyra¿enie
zgody mo¿na uwa¿aæ za czê�ciowe, a mo¿e i chwilowe rozwi¹zanie problemów
finansowych placówki. W swym wyst¹pieniu podczas obrad sesji Andrzej
Musia³owicz, prezes kutnowskiego szpitala, wspomnia³ m.in. �Mam nadziejê
na pozyskanie kredytu w którym� z banków. Jako spó³ka z podwy¿szonym
kapita³em mamy wiêksze szanse ni¿ dotychczas�. Podczas tej¿e sesji przewod-
nicz¹cy Rady Powiatu zarz¹dzi³ g³osowanie o zezwolenie radnych na wyst¹-
pienie Kamila Matolicza, prezesa ECO Kutno. To jeden z wielu wierzycieli
szpitala. Z jego wypowiedzi wynika³o, i¿ szpital zad³u¿ony jest wobec
ciep³owni ponad 500 tysiêcy z³otych. Je�li spó³ka nie ureguluje d³ugu zmu-
szony bêdzie pozbawiæ lecznicê  dostaw ciep³a. No có¿, sytuacja wydaje siê
byæ powa¿na, bo jesieñ siê zbli¿a.             /a.b./

RADNI POWIATU BYLI „ZA”

SPÓŁDZIELCZA SAMORZĄDNOŚĆ
(ciag dalszy ze strony 1)
- Kto organizuje i koordynuje prace Rady Nadzorczej?
- Pracê Rady Nadzorczej organizuje oraz koordynuje Prezydium Rady, które
sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego, Sekretarza oraz
przewodnicz¹cych: Komisji Rewizyjnej, Inwestycyjno-Technicznej i Komisji
d/s Kontaktów z Mieszkañcami. Prezydium Rady Nadzorczej opracowuje
harmonogram pracy Rady, koordynuje pracê Komisji, ustala porz¹dek obrad
Rady oraz termin obycia posiedzenia itp. Na Prezydium omawiane s¹ mate-
ria³y, które maj¹ byæ przedmiotem obrad Rady. Jak z tego wynika posiedzenia
Rady zawsze poprzedzone s¹ posiedzeniem Prezydium Rady. W 2013 roku
odby³o siê 12 posiedzeñ Prezydium Rady Nadzorczej. W tym roku odby³o
siê 7 posiedzeñ Prezydium.
- Jak dzia³a Rada Nadzorcza?
- Rada Nadzorcza dzia³a na podstawie zapisów statutowych oraz Regulaminu
uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z uprawnieniami Rada
Nadzorcza zajmowa³a siê kontrol¹ ca³okszta³tu zagadnieñ zwi¹zanych z dzia-
³alno�ci¹ Spó³dzielni oraz zagadnieniami dotycz¹cymi prawid³owo�ci
gospodarowania maj¹tkiem Spó³dzielni. W okresach kwartalnych dokony-
wano oceny realizacji planu gospodarczego. Na bie¿¹co analizowano koszty
termomodernizacji oraz realizacjê pod wzglêdem rzeczowym i finansowym
planów remontów poszczególnych administracji. W 2013 roku Rada odby³a
12 posiedzeñ, na których podjê³a 56 uchwa³. W roku 2014 odbyto 7 posie-
dzeñ i podjêto 32 uchwa³y. W posiedzeniach Rady uczestniczyli cz³onkowie
zarz¹du oraz przewodnicz¹cy Rad Osiedli.
- Jak wykonuj¹ swoje zadania Komisje Rady Nadzorczej?
- Komisje Rady Nadzorczej funkcjonuj¹ w oparciu o Regulaminy tych¿e
Komisji oraz na podstawie  wytycznych p³yn¹cych od  Rady Nadzorczej.
Ponadto ka¿da komisja dzia³a w oparciu o kwartalne plany pracy przyjmo-
wane przez Radê. W 2013 roku wszystkie komisje odby³y po 11 posiedzeñ
(w 2014 roku � 7). Na posiedzeniach komisji  dokonana jest ocena realizacji
zadañ okre�lonych w planach gospodarczych, cz³onkowie Komisji dokony-
wali równie¿ w kontroli w terenie uczestnicz¹c w 2013 roku w przegl¹dach
prac termomodernizacyjnych. Przeprowadzono kontrole prowadzonych
inwestycji przy ul. Bukowej i Jagie³³y oraz budowanych parkingów. Jak co
roku, w maju 2013 roku dokonano przegl¹du placów zabaw na wszystkich
osiedlach oceniaj¹c pozytywnie zarówno ich wyposa¿enie, estetykê jak i stan
techniczny. Na posiedzenia komisji zapraszane s¹ równie¿ osoby, które nie
wywi¹zuj¹ siê ze swoich zobowi¹zañ wobec Spó³dzielni.
- Jakie kierunki dzia³añ przyjê³a Rada Nadzorcza?
- Rada Nadzorcza na jednym z pierwszych swoich posiedzeñ podjê³a uchwa³ê
w sprawie okre�lenia strategii dzia³ania na obecn¹ kadencjê. Podobnie by³o
w ubieg³ej kadencji. Z satysfakcj¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e poprzednie zamie-
rzenia zosta³y w pe³ni zrealizowane. Strategia na 2013 rok i lata nastêpne
okre�la m.in.: modernizacjê terenów wokó³ parkingów (parkingi, drogi
dojazdowe, place zabaw, tereny zielone); podjêcie dalszych dzia³añ w celu
ograniczenia kosztów zu¿ycia ciep³a; renowacjê budynków mieszkalnych
poprzez uzupe³nianie ubytków w elewacjach, malowanie elewacji, instalo-
wanie daszków na czwartych piêtrach; kontynuowanie budownictwa miesz-
kaniowego; poprawê wentylacji w budynkach mieszkalnych m.in. przez
montowanie nasad kominowych � jako podstawowe zadania dzia³alno�ci
Spó³dzielni.
- Jakie funkcje sprawuj¹ Rady Osiedli: Grunwald-£¹koszyn, Centrum
i  Tarnowskiego-Rejtana?
- Rady Osiedli pe³ni¹ funkcjê opiniodawcz¹ przy ustalaniu planów gospo-
darczych Spó³dzielni. Dokonuj¹ oceny stanu technicznego zasobów, a swoje
uwagi przekazuj¹ w³a�ciwym administracjom przy opracowaniu planów
remontów. Wspó³dzia³aj¹ z Rad¹ Nadzorcz¹ w sprawowaniu nadzoru i bie-
¿¹cej kontroli nad dzia³alno�ci¹ administracji osiedli. Rady Osiedli stanowi¹
dla Rady Nadzorczej bezcenne �ród³o informacji o problemach naszych cz³on-
ków, a ich uwagi i wnioski bardzo czêsto stanowi¹ podstawê podejmowanych
decyzji i uchwa³ zarówno Zarz¹du, jak i Rady Nadzorczej. Cz³onkowie Rad
Osiedli uczestnicz¹ w windykacji nale¿no�ci. W posiedzeniach Rady Nad-
zorczej ka¿dorazowo bior¹ udzia³ Przewodnicz¹cy Rad Osiedli.
- Co uwa¿a pan za g³ówne osi¹gniêcia RSM �Pionier� w Kutnie w obecnej
kadencji?
- Tak na gor¹co to jednak zakoñczenie procesu termomodernizacji zasobów
spó³dzielni. Równie¿ zakoñczenie V etapu inwestycji �Bukowa�, �Zielona
Ekierka� oraz rozpoczêcie �Wilczej Eski�. Wybudowanie kolejnych parkin-
gów (Jagie³³y 7, Chrobrego 8, Jagie³³y 9, 11, 13; £¹koszyn VI-VIII; Chod-
kiewicza-Sowiñskiego; Reja 8-10, Tarnowskiego 13-13a; Sk³odowskiej 4b.
W 2014 roku kontynuujemy budowê parkingów. W planach ujêli�my budowê
zespo³ów parkingowych: £okietka 2, Królowej Jadwigi 3, 5 Jagie³³y 4, War-
szawskie Przedmie�cie 3, Jana Paw³a II 5, Wyszyñskiego 6 i 8, Ko�ciuszki 22,
Ko�ciuszki 13, Chodkiewicza 1, 3 , Chodkiewicza 11 oraz Barlickiego 4.
Du¿¹ inwestycj¹ parkingow¹ jest osiedle Rejtana. W wyniku uzyskanych
w przetargu korzystnych cen podjêli�my decyzjê o modernizacji nawierzchni
oraz chodników na ca³ym osiedlu £¹koszyn ³¹cznie z budow¹ parkingu przy
bloku £¹koszyn II oraz budowê parkingu przy Batorego 17. Podobnie cenna
jest wymiana pionów i poziomów wodnych oraz wymiana wodomierzy
tradycyjnych na tzw. radiowe (które zainstalowano do 2013 r. w 121 budyn-
kach). W trosce o najm³odszych mieszkañców doposa¿amy place zabaw
w nowe atrakcyjne zabawki oraz zabezpieczamy teren poprzez ogrodzenia.
No i przyk³ad pozytywnej administracyjnej ciekawostki, jakim jest wdro¿enie
programu e-czynszu, dziêki czemu wp³aty na rzecz spó³dzielni s¹ widoczne
na koncie mieszkañca ju¿ nastêpnego dnia. Wreszcie konsekwentne i uparte
dzia³ania spó³dzielni w zakresie windykacji czynszów, dziêki czemu na
koniec 2013 roku zad³u¿enie by³o ni¿sze o 6% ni¿ w roku 2012.
- Jednak w dzia³alno�ci spó³dzielni nie ma jakich� nadzwyczajnych
wydarzeñ?
- Nie ma imprez �na pokaz�, nie ma te¿ ju¿ bulwersuj¹cych wydarzeñ.
Zast¹pi³a je codzienna, �mrówcza� praca i wysi³ek. Ale zdarzaj¹ siê te¿ praw-
dziwe �rodzynki�... Do takich zaliczam przyk³adowo nasz konkurs �Na
najlepiej zagospodarowany balkon�, �Najlepsze ogródki przydomowe�. Rów-
nie¿ ukierunkowane na dzieci imprezy okre�lane jako �Festyn rodzinny, który
w tym roku zorganizowano na osiedlu �D¹browskiego�.

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

Zdzis³aw Góreczny, lat 61. Dzia³acz spó³dzielczy od 1990 r. W latach
1998-2002 oraz 2006 do dzi� - cz³onek Rady Nadzorczej RSM
�PIONIER�. Od listopada 2008 r. do chwili obecnej przewodnicz¹cy
tej¿e Rady.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysto�ci rozpoczê³a msza �wiêta polowa w intencji rolników Gminy
Krzy¿anów, któr¹ odprawili ksiê¿a: Zbigniew Strza³kowski, Józef Zawi�lak
i Mariusz Minda. W jej trakcie po�wiêcono do¿ynkowy chleb. Do przy-
by³ych rolników, ich rodzin i zaproszonych go�ci wójt gminy Tomasz
Jakubowski mówi³: �Dzi� �wiêtujemy Gminne Do¿ynki, które dla rolników
s¹ �wiêtem zwieñczaj¹cym ca³oroczny trud w³o¿ony w pracê na roli. Nasza
gmina jest typowo rolnicz¹, w której gospodarstwa przekazywane s¹
z pokolenia na pokolenie, a praca na wsi stanowi przewa¿nie jedyne �ród³o
utrzymania dla ca³ych rodzin. Sam jestem rolnikiem i wiem jak ciê¿ka jest
to praca. Wiem, jak trudno jest wypracowaæ ka¿dy grosz w rolnictwie. Za
ten wspania³y dar waszych r¹k kochani rolnicy, za owoce waszej mozolnej
pracy pragnê z³o¿yæ s³owa najwy¿szego uznania. Wszystkim rolnikom,
gospodarzom naszej krzy¿anowskiej ziemi ¿yczê wytrwa³o�ci i wiary
w lepsz¹ przysz³o�æ, ¿yczê dobrych plonów, dobrych cen i satysfakcji
z wykonywanej jak¿e ciê¿kiej pracy�.

WIEŚCI GMINNE
Plac zabaw
Zakoñczono prace przy budowie
placu zabaw przy SP nr 1 w Kro-
�niewicach. Warto�æ jego 38,5
tysi¹ca z³otych, w tym dofinanso-
wanie ze �rodków unijnych.

W KRZYŻANOWIE JUŻ PO ŻNIWACH

W programie artystycznym tegorocznych do¿ynek, oprócz zespo³ów �pie-
waczych z terenu gminy, wyst¹pi³ 11-osobowy Polski Zespó³ Muzyki
i Tañca Cygañskiego �Cztery Struny Skrzypiec� dzia³aj¹cy przy £ódz-
kim Domu Kultury. To jedyny tego typu zespó³ w Polsce graj¹cy muzykê
cygañsk¹, choæ ich cz³onkowie nie s¹ Romami. W nastroju do¿ynkowym
�wiêtowano tu do pó�nych godzin wieczornych.           /A.B./

Dziêki staraniom wójta i samorz¹dowców zakupiono pierwszy, nowy
samochód stra¿acki MAN TGM 13.290 z napêdem 4x4 BL. Koszt pojazdu
� 731.000 z³otych. Po�wiêcenia pojazdu dokona³ kapelan stra¿aków Ziemi
Kutnowskiej ksi¹dz Piotr Kalisiak.  Kluczyki od samochodu komendan-
towi OSP Tomaszowi ¯ydowo przekaza³ wójt Tomasz Jakubowski, za�
pierwszym kierowc¹ tego samochodu zosta³ druh Zbigniew Kasztelan.

Staro�cina do¿ynek Monika Galant zamieszkuje w Krzy¿anówku. Wraz
z mê¿em Dariuszem i dwoma synami - Mi³oszem i Dawidem, prowadzi
39 hektarowe gospodarstwo po³o¿one w gminie Krzy¿anów i Bedlno.
Gospodarstwo specjalizuje siê w hodowli krów mlecznych. Dziêki �rod-
kom unijnym zakupili tak potrzebny im ci¹gnik, zbudowali równie¿ silosy
na kiszonkê z kukurydzy. Andrzej Karpiak, z so³ectwa W³adys³awów,
wspólnie z ¿on¹ Mariol¹ prowadzi  gospodarstwo rolne o powierzchni
43 hektarów specjalizuj¹c siê w hodowli ro�linnej i zwierzêcej. Z dum¹
mówi o swoich dzieciach. Syn Kamil rozpoczyna studia na Politechnice
Poznañskiej, natomiast córka Wiktoria jest uczennic¹ klasy pi¹tej w Szkole
Podstawowej w Szewcach.

Jedzmy jab³ka
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna im. Stefana ¯eromskie-
go w Kutnie rozpoczê³a akcjê
�Jedzmy polskie jab³ka�. Podobn¹
akcjê podjêto równie¿ w ̄ ychlinie.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

11 pa�dziernika 2014 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

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.
Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi� prowadzonej przez T. Æwieka:
Do p. Tomasza Æwieka zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które
ust¹pi³y po czterech wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG
i arytmia serca oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y
problemy z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok
i alergia. Jestem wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Serdecznie dziêkujê p. Tomaszowi za pomoc. Moja macica by³a do usu-
niêcia, gdy¿ ca³a by³a miê�niakowata. Miê�niaki jednak gin¹ i zosta³y
tylko 3 ma³e. Torbiele i cysta ropna znik³y ca³kowicie. Czujê siê bardzo
dobrze. Dziêkujê bardzo! - Czajka Jadwiga - Majdan Radliñski
Po trzech wizytach u p. Æwieka unormowa³o mi siê ci�nienie w oczach,
a serce bije jak dzwon. Jak mam dziêkowaæ? Nie wiem. ¯adne s³owa nie
oddadz¹ mojej wdziêczno�ci� E. Siemiñska Otro³êka
Po trzech wizytach u p. Tomasza nast¹pi³a du¿a poprawa. Mogê normalnie
oddychaæ, jestem wyciszona mogê spaæ a wcze�niej w nocy spa³am tylko
1-2 godziny. P. Tomasz sprawi³ to co inni nie potrafili przez 7 lat - Dobroñ
Anna Wieluñ.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Zespó³ �Strzelce� wyst¹pi³ zgodnie z regulaminem w 6-osobowym sk³adzie:
Ewa Karbowska, W³adys³awa Byczek, Stanis³awa Ja�kiewicz, Krystyna
Klamborowska, Krystyna Babska i Aldona Mogielska, a w �Klonowian-
kach� za�piewa³y: Alicja Solarska, Jadwiga �wierczyñska, Jadwiga Gontarek,
Czes³awa Janecka, Czes³awa Marsza³ek i Maria Maæczak. Piêknie za�pie-
wane przez zespo³y pie�ni ludowe zosta³y gor¹co przyjête przez licznie
zgromadzon¹ publiczno�æ, która nagrodzi³a grupy gromkimi brawami.
Podsumowuj¹c �Saba³owe Bajania� komisja konkursowa stwierdzi³a, i¿
w bie¿¹cym roku w konkursie wziê³o udzia³ bardzo wielu wykonawców
z ca³ej Polski, reprezentuj¹c w poszczególnych konkurencjach wysoki
poziom wykonawczy oraz zgodny z tradycj¹ w³asnego regionu dobór
repertuaru.

“SABAŁOWE BAJANIA”
�Saba³owe Bajania� to wielkie �wiêto folkloru polskiego, to ogólnopolski
konkurs gawêdziarzy, instrumentalistów, �piewaków, pytacy i mowy
starosty weselnego. Impreza zrodzi³a siê z podhalañskiej tradycji gawê-
dziarstwa, umi³owania tañca, �piewu i góralskiej muzyki. W dniach
13-17 sierpnia w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzañskiej odby³ siê
ten tradycyjny Festiwal Folkloru Polskiego, a tegoroczna edycja by³a ju¿
48 ods³on¹ tego wydarzenia, którego g³ównym celem jest kultywowanie
i popularyzowanie tradycyjnej kultury ludowej. Komisja konkursowa
w sk³adzie: mgr Aleksandra Bogucka � etnomuzykolog, dr Artur Czesak
� jêzykoznawca, mgr Benedykt Kafel � etnograf, mgr Dorota Majerczyk
� etnolog oraz dr hab. Stanis³aw Wêglarz � antropolog kulturowy, prze-
s³ucha³a: 47 gawêdziarzy, 50 instrumentalistów, 41 �piewaków solistów,
41 grup �piewaczych, 2 dru¿bów i para pytacy oraz 3 starostów weselnych.
W tym festiwalu wziê³y równie¿ udzia³ grupy z gminy Strzelce, dzia³aj¹ce
pod patronatem Gminnego O�rodka Kultury w Strzelcach: zespó³ �pie-
waczy �Strzelce� (kier. Ewa Karbowska) i �Klonowianki� (kier. Tadeusz
Sobczyk), a uczestnictwo w tej imprezie by³o dla �piewaków du¿¹ satys-
fakcj¹ i wielkim wyró¿nieniem.

Druga wystawa nosi nazwê �Dla Polski Walcz¹cej - ¿o³nierze Okrêgu
Armii £ód� �Barka��. Otwarcie wystawy odby³o siê 15 sierpnia 2014 r.
Wystawê planszow¹ wypo¿yczy³ £ódzki IPN. Opowiada ona o ¿yciu
codziennym ¿o³nierzy AK w Okrêgu £ódzkim, opisuje ich dokonania,
dowódców.

Wystawa nosi nazwê �Monte Cassino-historia pola bitwy.� Plansze zosta³y
wypo¿yczone z Muzeum Wojsk L¹dowych w Bydgoszczy. Wystawa ta
zosta³a zorganizowana z okazji 122 Urodzin Genera³a Andersa jaki i 70
rocznicy bitwy na Monte Cassino. Dnia 15 sierpnia wystawa zosta³a otwarta.
W tym samym dniu odbywa³y siê uroczysto�ci na skwerku kro�niewickim
zwi¹zane z urodzinami Genera³a.

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego

WOJENNE WYSTAWY

S³uchaj¹c prelekcji Wies³awa Paluchowskiego, Konrada Podwysockiego
i Karola Misztala, hobbystów II Wojny �wiatowej, którzy na ka¿dym kroku
podkre�laj¹ swój patriotyzm do Ma³ej Ojczyzny (czytaj Ziemi Kutnow-
skiej) s³owa uznania dla ca³ego Stowarzyszenia 37 PP przekaza³ wice-
przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna W³odzimierz Klimecki. Nastêpne
spotkanie w �Dobrodziejówce� odbêdzie siê 25 wrze�nia (godz. 18.00),
oczywi�cie z udzia³em przedstawicieli Stowarzyszenia 37 PP w Kutnie.
Po�wiêcone bêdzie te¿ tematyce II Wojny �wiatowej.            /J.P./

WSPANIAŁA LEKCJA HISTORII
Kolejne spotkanie w Klubie Wiedzy Uniwersalnej, w go�cinnej �Dobro-
dziejówce�, po�wiêcone by³o 75 rocznicy Kampanii Wrze�niowej 1939
roku i II Wojnie �wiatowej. Honorowymi go�æmi Klubowiczów byli wielcy
pasjonaci historii i zarazem rekonstruktorzy, wydarzeñ lat 1939-1945
z udzia³em ¿o³nierzy polskich, prê¿ni dzia³acze i spo³ecznicy ze Stowa-
rzyszenia 37 Pu³k Piechoty w Kutnie. Z wielkim znawstwem prezes
Wies³aw Paluchowski oraz jego asystenci erudyci przedmiotowi Konrad
Podwysocki i Karol Misztal, przedstawili rolê Stowarzyszenia i jego cele,
omówili Bitwê pod Kutnem 39 r oraz postaæ wielkiego Polaka i patrioty
- genera³a Stanis³awa Sosabowskiego i Jego Dywizjê Spadochronow¹.
Niesamowicie ciekawym wyk³adom, Pasjonatów ze Stowarzyszenia 37 PP,
towarzyszy³a oryginalna broñ z tamtych lat: mapy, granatniki, pistolety,
karabiny, mundury i odznaki. Dodatkow¹ atrakcj¹ wieczoru z 37 PP by³o
uzupe³nienie wiedzy wojskowej z tamtych lat przez emerytowanego pod-
pu³kownika Aleksandra Rze�nika, który by³ cenionym wyk³adowc¹
w szko³ach oficerskich i jest chodz¹c¹ encyklopedi¹ w strategii i milita-
riach. Obecnie dzia³a aktywnie w kutnowskim Kole PZW �Metalurg�.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
23 września 2014 r.

Z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej Muzeum Regionalne
w Kutnie na placu J. Pi³sudskiego przygotowa³o wystawê plenerow¹ �Wrzesieñ
1939 roku w Kutnie�. Na 18 planszach zaprezentowano zdjêcia Kutna z po-
cz¹tku wojny oraz przedstawiono dzieje miasta z tego okresu. Ekspozycja opisuje
m.in. przygotowania do wojny, Bitwê nad Bzur¹, dzia³ania 37 PP, wojenne szpitale.
Na jednej z plansz znalaz³ siê opis zbombardowania apteki Chaciñskich
pochodz¹cy ze wspomnieñ nestora polskiej farmacji Jana Kaczorowskiego.

WYSTAWA PLENEROWA

W kutnowskim dawnym Ratuszu (I po³owa XIX w), gdzie ma swoj¹ siedzibê
Muzeum Regionalne, odby³ siê wernisa¿ czasowej ekspozycji zatytu³owanej
�Asterix prawdziwy, czyli rzecz o Celtach�. Jak mówi komisarz Sylwia Stasiak
wystawa jest swoistym odk³amaniem Asterixa - postaci fikcyjnej i zarazem
filmowej. S¹ na niej zaprezentowane artefakty zwi¹zane z kultur¹ duchow¹
i materialn¹ ludu, który przybywszy �zza s³upów Herkulesa� zasiedli³ niemal
ca³¹ Europê Zachodni¹ i �rodkow¹, i któremu zawdziêczamy rozwój cywilizacji
¿elaza. Zaprezentowane s¹ m.in. eksponaty (ponad 100) z Muzeum Okrêgowego
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Muzeum �l¹skiego w Katowicach, Muzeum Naro-
dowego w Krakowie: celtyckie monety, miecze, naczynia, odwa¿niki, pó³kosek,
kostka do gry. Wystawa prezentowana bêdzie do 26 pa�dziernika.            /J.P./

NIEZWYKŁA WYSTAWA

- DLACZEGO MISTRZOSTWA
�WIATA W SIATKÓWCE NIE S¥
BEZP£ATNIE TRANSMITOWANE
W POWSZECHNIE DOSTÊPNEJ
TRANSMISJI?
- CZY POLSKA JEST JEDYNYM
KRAJEM W GALAKTYCE, KTÓREGO
TO DOTYCZY!?

PYTANIE − na Berdyczów?!
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Ju¿ zaczyna siê jesieñ! Minê³a �fala� do¿ynek Czy jak kto woli, �wiêta
Plonów. Zakoñczy³y j¹ uroczysto�ci w £aniêtach (7 wrze�nia), a wcze�niej
by³y chocia¿by w Wo�niakowie i Leszczynku (gmina Kutno), Strzelcach
(27 sierpnia. Nastêpne w: Krzy¿anowie, Bedlnie (Wojszycach i Miros³a-
wicach) - a w ostatni¹ niedzielê sierpnia w Nowych Ostrowach. Rok
wyborczy, wiêc nawet wyst¹pi³y takie zespo³y jak: nomen-omen zespó³
cygañski Bogdana Trojaka i Terne Roma, �Cztery Strony Skrzypiec�, czy
Tekla Klebetnica. Masz babo placek! Mimo ¿e trudno siê do tego rolnikom
przyznaæ, ale w tym roku - co jak co - ale na plony nie mog¹ narzekaæ.
Nawet czê�æ z nich twierdzi - co nietypowe, ¿e s¹ wiêksze ni¿ w roku
poprzednim. Zima by³a ³agodna, a temperatura i wilgotno�æ - dobra. Ozi-
miny nie wymarz³y, w sumie wiêc i zbó¿ i owoców oraz warzyw jest sporo
(no mo¿e gorzej z warzywami kapustnymi i str¹czkowymi). Nadal nie
wiadomo jak bêdzie ze zbiorami buraka cukrowego. Póki co jest trochê
za sucho, ale sytuacjê mog¹ zdecydowanie poprawiæ jesienne deszcze.
Tak wiêc g³ównym problemem polskiej wsi jest skup p³odów rolnych,
a jeszcze bardziej ceny skupu. Masz babo placek! Ju¿ polscy sadownicy
urz¹dzili hapenning w Brukseli w obronie g³ównie polskich jab³ek. Urz¹-
dzi³a go Krajowa Rada Izb Rolniczych, a 200 rolników rozda³o cztery
tony jab³ek i warzyw (g³ównie papryki). Protest wi¹za³ siê z embargiem -
nie tylko Rosji - a demonstranci czuli siê swojsko w Brukseli, gdy¿ przyj-
mowa³ ich Jerzy Plewa (szef dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej d/s
Rolnictwa). Demonstrowano z transparentem: �Je¿eli jab³ka nie do Moskwy,
to do Berlina i Brukseli�. Masz babo placek! - Ju¿ mo¿na sk³adaæ wnioski
o rekompensaty. Mo¿na je sk³adaæ w Agencji Rynku Rolnego w £odzi
przy ulicy Wróblewskiego 18. Dotycz¹ one tych, którzy dokonaj¹ tzw.
wycofania z rynku. Masz babo placek! Ci, którzy przeka¿¹ produkty rolne
na cel charytatywny (np. na kutnowski szpital) otrzymaj¹ za 100 kg:
pomidorów (równowarto�æ 27,45 euro); ogórków (24);  jab³ek (16,98)
gruszek (23,85) i papryki (44,40 euro). Ceny maksymalnego wsparcia za
10 kilogramów warzyw i owoców s¹ ni¿sze - mniej wiêcej o trzeci¹ czê�æ
ich cen przeznaczonych na cele charytatywne. Masz babo placek!

Premier Donald Tusk wybrany na stanowisko przewodnicz¹cego Rady
Europejskiej. To jego osobisty, kolejny sukces, ale i Polski. Tak brzmia³
komentarz wielu polskich mediów. Ale i s¹ te¿ zdecydowanie odmienne
opinie, z których najdobitniej spointowa³a ocenê �Gazeta Polska�: �Tusk
ucieka do Brukseli�. Dlaczego s¹ tak skrajne opinie!? Nie trzeba siêgaæ
daleko. W czasie ostatniego expose premiera dawa³a temu wyraz CA£A
OPOZYCJA! Chocia¿by przewodnicz¹cy Twojego Ruchu Janusz Palikot,
wymieni³ szereg pomys³ów, pod którymi podpisywa³ siê premier: likwi-
dacja Senatu, likwidacja immunitetu, likwidacja KRUS-u, likwidacja fun-
duszu ko�cielnego, czy wprowadzenie wiêkszej kwoty dochodów wolnych
od podatku itp. Przypomniano akcjê 4 x TAK dla Polski z 2004 r., w której
przewidywano: likwidacjê Senatu, likwidacjê immunitetów, ograniczenie
ilo�ci pos³ów do 230 i wprowadzenie jednomandatowych okrêgów
wyborczych. I dalej ! Obieca³, ¿e nie bêdzie podnosi³ podatków - pod-
niós³ akcyzê i VAT. Obieca³ wydobycie gazu ³upkowego, z którego wp³ywy
mia³y zasiliæ emerytury. Inwestycje polskie mia³y byæ ko³em zamacho-
wym polskiej gospodarki. I co? Ano nic! Albo, jak wylicza pose³ PiS
Stanis³aw Piêta: zlikwidowano stoczniê, bo by³o to w interesie UE, ale
szkodzi³o Polsce, zakupiono - wbrew interesom Polski - pendolino, czy
wagony metra od zagranicznych firm. Albo ostatnie pismo do premiera
Tuska skierowane przez szefa Zwi¹zku Przedsiêbiorców i Pracodawców
Cezarego Ka�mierczaka, w którym m.in. zarzuca siê rz¹dowi, ¿e �jeste�cie
gorsi ni¿ mafia� (zamieszczone w naszym pi�mie w poprzednim numerze).
Nietrudno wiêc stwierdziæ, ¿e polityka jak¹ prowadzi³ Donald Tusk od
d³u¿szego czasu stawia³a interes UE przed interesem Polski. Albo inaczej,
jak pisze �Trybuna�, ostatnie siedem lat bardziej podporz¹dkowane by³o
polityce zarz¹dzania wizerunkiem ni¿ konkretnym zmianom na lepsze.
Teraz zabrano naszego premiera do Brukseli. W nagrodê?! Czy nie by³o
tak, ¿e oferta dla niego brzmia³a: dajemy ci bezpieczeñstwo brukselskiego
sto³ka i pobory 25 tys. euro, w zamian za... pos³uszeñstwo i na dodatek
przysz³¹ emeryturê, 21 tysiêcy z³otych!!!      Jan Widz
P.S. Czy podobnie nie by³o z ... Jerzym Buzkiem.
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

KRÓL CZY UCIEKINIER!?
W koñcówce letniego wypoczynku, w drugiej po³owie sierpnia, ma³¹
sensacjê w�ród kutnowskich �parlamentarzystów�, wywo³a³a sprawa
kutnowskiego szpitala. A to po próbie likwidacji Kutnowskiego
Szpitala Samorz¹dowego Sp. z o.o.  Na Radzie Powiatu 18 sierpnia,
pad³ wniosek o zastawienie szpitalnego budynku i nieruchomo�ci pod
szpitalne obligacje. Nie wiem co sk³oni³o wicestarostê i ca³y Klub
PiS-u do odrzucenia tej propozycji. Przypuszczam, ale to tylko przy-
puszczenia, ¿e sta³o siê tak dlatego, ¿e emisariuszem obligacji by³a znana
firma obracaj¹ca d³ugami, has³owo nazywaj¹c, �Magellan�. To tylko
firma po�rednictwa finansowego, nie maj¹ca nic innego z medycyn¹.
Po tej sesji na Klubie PiS �nie zostawiono suchej nitki�, a wicestarostê
�ods¹dzono od czci i wiary�.
W swoim zbiorowym artykule przedstawili�my racje �zaperzonych�
stron i zadali�my pytanie krótkie, acz dosadne �Co dalej?� Nie chcieli�my
bowiem uwierzyæ, ¿e na kolejnej sesji, 28 sierpnia, padnie wcze�niej
przygotowana uchwa³a Zarz¹du KSS: �O zwo³aniu Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników KSS Sp. z o.o. w kwestii podjêcia dyskusji
(uchwa³y) o zg³oszeniu wniosku do S¹du Powszechnego w sprawie upa-
d³o�ci spó³ki i ewentualnej likwidacji szpitala (niepublicznego zak³adu
opieki zdrowotnej)�. Trwa³y przepychanki i targi.
W koñcu podjêto zdroworozs¹dkow¹ decyzjê. Jak pisze siê w uzasad-
nieniu wniosku: �W zwi¹zku z piln¹ konieczno�ci¹ podniesienia kapi-
ta³u zak³adowego Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Sp. z o.o.
przekazuje siê projekt uchwa³y dotycz¹cy wniesienia wk³adu pieniê¿-
nego w wysoko�ci 4.300.000,00 z³ na podwy¿szenie kapita³u zak³ado-
wego Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Sp. z o.o. Po dokonanej
zmianie kapita³ zak³adowy Spó³ki wynosiæ bêdzie 20.420.500,00 z³,
a Powiat Kutnowski bêdzie jedynym w³a�cicielem 40.841 udzia³ów
o warto�ci nominalnej 500 z³ ka¿dy�.
Jak s³usznie pisze internauta: �Klub PiS uratowa³ na tej sesji kutnowski
szpital�. �Dekapitalizowanie ponad 4 mln by³o majstersztykiem, choæ
pocz¹tkowo wbrew koalicji. Przy okazji PiS zablokowa³ mo¿liwo�æ
dzikiej prywatyzacji. To by³y dobre poci¹gniêcia, korzystne dla ludzi,
których nie staæ na dojazdy do szpitali w £odzi i Warszawie�.
Jako gazeta, pierwsi (i chyba jedyni), zwracali�my uwagê, ¿e zadyspo-
nowane dla szpitala finanse (pocz¹tkowo 150 tysiêcy, a nastêpnie
g³ównie wsparcie materialne - w urz¹dzeniach i sprzêcie) by³o mocno,
mocno... NIEWYSTARCZAJ¥CE. Zreszt¹ opiniê tê potwierdzi³o sze�æ
(!) banków?! Wystarcza³ - ale tylko na likwidacjê tego podmiotu
gospodarczego. W 2013 r. na dwudziestej dziewi¹tej sesji �obudzi³a
siê� wreszcie opozycja, która - jak¿e s³usznie - za¿¹da³a gotówkowego
dekapitalizowania. Jednak dopiero w koñcu sierpnia 2014 r.  zwyciê¿y³
rozs¹dek. To dopiero pierwsza runda wyczerpuj¹cego boju. Czy KSS
Sp. z o.o. bêdzie uratowany? To siê oka¿e. Tak przy okazji, to przypo-
minamy s³owa wypowiedziane przez Zdzis³awa Trawczyñskiego:

�Wcze�niej nie s³ysza³em, ¿e jest tak �le, a dostali�my wybór albo czarny
scenariusz - szpital upada, albo obligacje ... Kiedy� ta miarka siê prze-
bierze. Czy Rada Nadzorcza wype³nia polecenia w³a�ciciela, czy jednak
jest odwrotnie? Zdaje mi siê, ze ta druga wersja jest w naszym przypad-
ku w³a�ciwa. Moja cierpliwo�æ siê skoñczy³a, nie widzê racjonalnego
powodu do gaszenia kolejnego po¿aru, nie wyci¹gaj¹c ¿adnych konse-
kwencji wobec podpalaczy. Jaki ja mam mieæ spokój sumienia podnosz¹c
rêkê za dekapitalizowaniem spó³ki, je�li nikt nie poniós³ odpowiedzial-
no�ci i nawet siê o tym nie my�li?�
Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e radni PSL i tym razem byli :�przeciw�...
Pozostaje aktualne nasze pytanie:
CO DALEJ Z KUTNOWSKIM SZPITALEM SAMORZ¥DOWYM
Sp. z o.o.?          Andrzej Stelmaszewski

Kutnowskie obserwacje

Z innych szpalt...
564 mld z³ trzymaj¹ Polacy na lokatach bankowych. Nigdy wcze�niej nie
by³o tak wielkich oszczêdno�ci.
Do organizacji skupiaj¹cych najwiêksz¹ liczbê cz³onków nale¿¹: Zwi¹zek
Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolniczych oraz Stowarzyszenie ¯ywego
Ró¿añca (oba po oko³o 1,1 mln cz³onków), a tak¿e Rodzina Radia Maryja
(1 mln), Polski Zwi¹zek Dzia³kowców (996 tys.), OPZZ (790 tys.), Ochot-
nicze Stra¿e Po¿arne (691 tys.)NSZZ �Solidarno�æ� (680 tys.) i Polski
Zwi¹zek Wêdkarski (630 tys.)
186,9 tys. dzieci urodzi³o siê w pierwszym pó³roczu 2014 r. To o 5,4 tys.
wiêcej ni¿ rok wcze�niej. Pierwszy wzrost liczby urodzeñ od sze�ciu lat.

Przegl¹d nr 36 (766), s. 7

Decyzja przywódców unijnych o powierzeniu stanowiska przewodnicz¹-
cego Rady Europejskiej premierowi polskiego rz¹du jest niekwestiono-
wanym sukcesem Donalda Tuska i Polski. Niezale¿nie od nieakceptowanej
przez zdroworozs¹dkow¹ czê�æ polskiego spo³eczeñstwa codziennej m³ócki
i bezpardonowego ok³adania siê na o�lep naszych partyjnych polityków
awans Donalda Tuska i wzrost znaczenia Polski na arenie miêdzynarodowej
jest faktem, z którego nale¿y siê cieszyæ. Efektem przeprowadzki Donalda
Tuska z Warszawy do Brukseli bêdzie karuzela zdarzeñ zwi¹zanych z zasad-
niczymi zmianami personalnymi na szczytach w³adzy. Zmieni siê premier,
dodatkowo odejdzie pani wicepremier pod¹¿aj¹ca równie¿ do Brukseli
na wa¿ne stanowisko unijnego komisarza. Zmieni siê rz¹d, w którym
w ramach zapowiadanego przewietrzenia nie znajd¹ siê zapewne niektórzy
ministrowie wp³ywowi do czasów afery ta�mowej. W koñcu zmieni siê tak¿e
marsza³ek Sejmu. Zobaczymy czy zmiany na tych stanowiskach podnios¹
jako�æ pracy polityków przejmuj¹cych stery w³adzy. Kolejnym wydarzeniem
maj¹cym równie¿ wielkie znaczenie dla kraju i Kutna jest rozpoczynaj¹ca
siê kampania wyborcza do samorz¹dów. Rejestruj¹ siê pierwsze komitety
wyborcze, partie polityczne równie¿ wysz³y z bloków startowych. Karuzela
wyborcza zaczyna siê krêciæ powoli, pó�niej nabierze rozpêdu i osi¹gnie
szczyt mniej wiêcej w koñcówce pa�dziernika i pierwszej po³owie listopada.
Fina³ nast¹pi 16 listopada, wówczas poznamy nowych radnych oraz wój-
tów, burmistrzów i prezydentów, je¿eli nie bêdzie potrzebna II tura.
Wybrane w powiatach i województwach Rady wy³oni¹ zarz¹dy. Wnikliwi
obserwatorzy sceny samorz¹dowej przewiduj¹ du¿e zmiany spowodowane
tak¿e tym, ¿e niektóre partie polityczne rozmieni³y siê na drobne i wpro-
wadzi³y standard obrzucania siê gnojem. Jedna z takich partii wzorem
Samoobrony powoli znika ze sceny politycznej. Na poziomie samorz¹dów
gminnych raczej dominowaæ bêd¹ bezpartyjne, lokalne komitety wyborcze.
Jak bêdzie w Kutnie przekonamy siê po wyborach 16 listopada. Tak czy
inaczej karuzela marzeñ i karuzela zdarzeñ krêci siê dalej. W pierwszy
weekend wrze�nia w Kutnie podziwiali�my ró¿e i bawili�my siê na impre-
zach zorganizowanych w ramach 40 �wiêta Ró¿y i Jarmarku Ró¿anego.
Oprócz wra¿eñ estetycznych mieli�my bogat¹, jarmarczn¹ ofertê rozryw-
kow¹. Przyjecha³a równie¿ prawdziwa karuzela, która krêci³a siê wysoko
i buja³a w ob³okach, jak �piewa³a Kora w latach dominuj¹cej �wietno�ci
Maanamu.         Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

KARUZELA

Z innych szpalt...
Prof. Jerzy Hausner, ekonomista: Naszym celem nie powinien byæ ani
rynek, ani magiczny wzrost PKB. Celem jest jako�æ ¿ycia.
191 tys. osób ze Wschodu pracowa³o legalnie w Polsce w pierwszym pó³-
roczu tego roku. A¿ 183 tys. to Ukraiñcy.
Prawie 2 mln Polaków przed 34. rokiem ¿ycia nie uczy siê ani nie pracuje.
Od piêciu lat ich liczba stale ro�nie.
Prof. Maciej ¯ylicz o polskiej nauce: amerykañski Uniwersytet Stanforda
ma roczny bud¿et wiêkszy ni¿ polska nauka.

Przegl¹d nr 35 (765), s. 5, 7, 63
490 tys. tyle wed³ug danych GUS wynosi liczba urzêdników w Polsce. To
a¿ trzykrotnie wiêcej ni¿ 25 lat temu. £otyszom uda³o siê ostatnio ograniczyæ
biurokracjê o jedn¹ trzeci¹. Chorwatom o jedn¹ pi¹t¹. Wêgrzy po serii
deregulacji zmniejszyli liczbê zadañ obs³ugiwanych przez administracjê
rz¹dow¹ o 40 proc. Polska pod wzglêdem zatrudnienia w administracji
znajduje siê w niechlubnej, europejskiej czo³ówce.

Wprost nr nr 35, s. 8
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Osiedle Szymanowskiego posiada 276 mieszkañ. Ma tak¿e w³asny punkt
przedszkolny i gabinet stomatologiczny zlokalizowany w budynku Szy-
manowskiego 6c, To ju¿ praktycznie ca³y kompleksowo zrealizowany
zespó³ mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego sp. z o.o.
w Kutnie. Aktualnie zakoñczono ju¿ plac zabaw, jest te¿ boisko... Prezes
Jacek Urbaniak: �Wiosn¹ 2006 r. miasto przekaza³o spó³ce teren przy
ul. Szymanowskiego po by³ych ogródkach dzia³kowych. W ci¹gu 8 lat
zosta³o zrealizowane 8 budynków, z czego 7 przy wykorzystaniu kredytów
BGK w Warszawie, a jeden ca³kowicie ze �rodków w³asnych mieszkañ-
ców. Oprócz infrastruktury s³u¿¹cej do wypoczynku i rekreacji (boisko,
plac zabaw, tereny zielone) posiada równie¿ w³asn¹ stacjê podnoszenia
ci�nienia wody w sieci i to w obrêbie osiedla. Na tym osiedlu jeszcze we
wrze�niu zainstalujemy 13 zintegrowanych kamer monitoringu osiedlo-
wego, co moim zdaniem poprawi bezpieczeñstwo jego mieszkañców�.

OSIEDLE SŁONECZNE

W roku 1979, w to miejsce gdzie jeste�my, przyby³o 122 dzia³kowców na
zaorane pole po kukurydzy. Zosta³y wytyczone poszczególne dzia³ki
i alejki. Mieli�my obawy, czy nasze posadzone drzewka doczekaj¹ wzrostu
i wydadz¹ owoce. W³o¿yli�my du¿o pracy, aby dobrze zagospodarowaæ
ogród na ziemi podarowanej nam przez Urz¹d Gminy Kutno. Pierwszym
prezesem naszego ogrodu by³ Edward Ja³oszyñski. Nasz ogród przez te
35 lat zosta³ wyposa¿ony w ujêcia wody i energiê na ka¿dej dzia³ce. Dziêki
Jadwidze Adamek zorganizowano plac zabaw. Wymienimy wiêc osoby,
które w naszym ogrodzie s¹ od pocz¹tku: Krystyna Pilarska, która jest
za³o¿ycielem i zasiada w Zarz¹dzie oraz prowadzi sprawy finansowe,
Mieczys³aw Morga, Jan Bierzgalski, Jerzy Rosiñski, Wies³awa Kamiñska,
Alicja Panfil, Anna Bobowska, Jan Polkowski, Jan Pawlak, Barbara
Kotkowska, Józef Adamek, Roman Kwiatkowski, Eliasz Tybura, Anna
Wojciechowska, Lucjan Ma³ecki, Urszula Sinior, Miros³aw Sobczak,
Emilia Krawczyñska, Kazimierz Zaborowski, Marianna D¹browicz, Wies³awa
R¹bek, Kazimierz Che³miniak, Wojciech Nowaczewski, Zygmunt Wojtasiak,
Kazimierz  Borowicz, Andrzej Walczak, Jadwiga Jab³oñska, Józef Toma-
szewski, Leokadia Trzeciak, Halina Raurowicz, Tomasz Stelmachowicz
i Zdzis³aw Stachowski, który zmar³ kilka dni temu. Prezesami Ogrodu
�Kutnowianka� byli: Edward Ja³oszyñski, Jerzy Nowacki, Jan Bierzgalski,
Jan Pawlak, Bo¿ena Otto-Kunecka, Miros³aw Ambroziak i obecnie Czes³aw
Azarczyk. W roku 1986 otrzymali�my okoliczno�ciowy dyplom PZD
w P³ocku za uzyskane efekty w zagospodarowaniu ogrodu. W roku 1994
otrzymali�my tak¿e dyplom za zajêcie I miejsca w konkursie �Ogród Dzia³-
kowy - ekologiczna enklawa przyrodniczego �rodowiska cz³owieka�
z PZD w P³ocku, a w 1995 r. dwa dyplomy za udzia³ w wojewódzkiej
wystawie plonów i za udzia³ w konkursie miêdzyogrodowym z PZD
w P³ocku. W 2005 otrzymali�my puchar z PZD w £odzi za ca³okszta³t
pracy na rzecz ogrodów. W trakcie jubileuszowej imprezy, 30 sierpnia
2014 r., wyst¹pi³ m.in. zespó³ �Finezja�, a dzieci i wnuki dzia³kowców,
Kuba, Artur i Agatka, recytowa³y wierszyki. By³o ognisko, pieczono kie³-
baski i bawiono siê przy muzyce.      Czes³aw Azarczyk

W Bielawkach

35−LECIE ROD „KUTNOWIANKA”

GOTOWANIE Z EXDROB−em
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jest efektem pracy ca³ego Zwi¹zku Dzia³kowców, spe³nienia oczekiwañ miliona osób, które podpisa³y siê pod
projektem obywatelskim. Prezes Pasiñski przypomnia³ równie¿ fakt, i¿ w roku ubieg³ym - 31 sierpnia podczas
obchodów krajowych Dnia Dzia³kowca w Warszawie-Bemowie, Ogród Dzia³kowy �Kolejarz� wyró¿niony zosta³
najwy¿szym odznaczeniem Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców; jako jedyny ogród w powiecie kutnowskim.
Zwieñczeniem tegorocznego �wiêta dzia³kowców zarz¹d Ogrodu �Kolejarz� przyzna³ kilka wyró¿nieñ ksi¹¿kowych
i dyplomów dla dzia³kowców za ³adnie utrzymane dzia³ki. Pomimo przelotnego deszczu odby³o siê zaplanowane
spotkanie integracyjne przy ciep³ym posi³ku, ciastach, herbacie, kawie. Dla smakoszów by³ wspania³y smalec
z chlebem. W sumie spotkanie by³o naprawdê udane.   /A.B./

DZIAŁKOWE DOŻYNKI
Odtworzonym z p³yty hymnem dzia³-
kowców zebrani w³a�ciciele dzia³ek
na terenie rekreacyjnym Rodzinnego
Ogrodu Dzia³kowego �Kolejarz�
w Kutnie rozpoczêli integracyjne
spotkanie zwi¹zane z Dniem Dzia³-
kowca. Na dwóch ogrodach zagospo-
darowanych jest 136 dzia³ek. Zebra-
nych dzia³kowiczów, ich rodziny oraz
zaproszonych go�ci w osobach prezy-
denta miasta Zbigniewa Burzyñskiego
i Moniki Kilar-B³aszczyk, ¿ony sena-
tora RP Przemys³awa B³aszczyka
powita³ prezes Zarz¹du ROD �Kolejarz�
Dariusz Pasiñski. W swym wyst¹pie-
niu wspomnia³ te¿ o nowej ustawie
o Rodzinnych Ogrodach Dzia³ko-
wych, która uratowa³a ogrody i zacho-
wa³a prawa dzia³kowców. Ta ustawa

W dniach 29-30 sierpnia cz³onkowie
kutnowskiego Klubu Abstynentów
�Trze�wo�æ� spotkali siê na wspólnej
zabawie w siedzibie Stowarzyszenia
przy ulicy Wilczej 5a. Druga czê�æ -
Bal Abstynenta, odby³a siê w ostat-
ni¹ wakacyjn¹  niedzielê w remizie
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lesz-
czynku. Uroczyste spotkanie otworzy³a
Urszula Wojciechowska, prezes
Zarz¹du Stowarzyszenia. W lokalu
Stowarzyszenia i na terenie wokó³
niego bawili siê cz³onkowie i ich
rodziny, a przede wszystkim dzieci.
Blok sportowo-rekreacyjny imprezy
by³ przeznaczony przede wszystkim
dla nich. By³y dziesi¹tki nagród dla

wszystkich ma³ych uczestników zabawy i konkursów sportowych. W spotkaniu uczestniczy³ naczelnik Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta w Kutnie Micha³ Kacprzak oraz radni - El¿bieta Szczepanik i Andrzej Bieniek,
a tak¿e zaproszeni go�cie z zaprzyja�nionych Stowarzyszeñ. Reprezentowali oni Amazonki, Diabetyków i G³ucho-
niemych. W mi³ej i integracyjnej zabawie uczestniczy³o kilkadziesi¹t osób. By³ te¿ s³odki poczêstunek i kie³baski
z grilla dla wszystkich uczestników. Rado�ci by³o co niemiara, a impreza bardzo udana. Gratulujemy!  /B.G./

XIX KUTNOWSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE
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�Adiutant majora Reymana, podporucznik rezerwy Mieczys³aw Danie-
lewski, za zabudowaniami wioski zbiera³ ¿o³nierzy w grupy. Kapral zwleka³
z odej�ciem i niezmordowanie ostrzeliwa³ m³ode kêpy olch, sk¹d ponownie
odezwa³a siê niemiecka broñ maszynowa.
- Chod�! - wrzasn¹³ mu wreszcie nad uchem Ligota
- Id�cie sami! Nie mogê zostawiæ niewystrzelanej amunicji. Ligota popa-
trzy³ na  kaprala uwa¿nie. Na jego twarzy malowa³ siê upór i zawziêto�æ.
- Idziemy! - powiedzia³ do Janowicza i Arabskiego. Widz¹c, ¿e Janowicz
oci¹ga siê i tak¿e chce zostaæ krzykn¹³ z gniewem:
- S³ysza³e�, ¿e by³ rozkaz zbiórki kompanii! Kapral siê st¹d nie ruszy,
póki nie wystrzela amunicji. Serie karabinu maszynowego kaprala
s³yszeli jaki� czas. Potem urwa³y siê nagle.

�Piechurzy kutnowskiego pu³ku piechoty�,
Piotr Aleksander Kuku³a, Wydawnictwo £ódzkie 1977 r.

Ten cytat powinien stanowiæ zakoñczenie mojego artyku³u. Zacznê teraz
pisaæ jego pocz¹tek. Jest pamiêtny rok 1939. W wyniku zarz¹dzonej
mobilizacji powo³ano do wojska mojego ojca, kaprala rezerwy Jana
Pietrzaka. Tak siê jednak z³o¿y³o, ¿e Jan zawar³ niedawno zwi¹zek ma³-
¿eñski z Mieczys³aw¹ Borowicz. W tej sytuacji do poboru, za zgod¹ w³adz
wojskowych zg³osi³ siê m³odszy brat Jana, kapral rezerwy Tadeusz
Pietrzak. Nastaje wrzesieñ 1939 roku. Pod naporem wojsk niemieckich
37 pu³k piechoty wycofuje siê z zajmowanych pozycji pod W¹growcem.
Droga odwrotu wiod³a miêdzy innymi przez G³ogowiec. Tu Tadeusz
uzyskuje zgodê na odwiedzenie rodziny w Kutnie, która w tym czasie
przebywa³a na Piaskach. Byli tam równie¿ wtedy moi rodzice. To co teraz
piszê to cytowanie opowiadania mojej dzi� nie¿yj¹cej matki. Najbardziej
ze spotkania z synem ucieszy³a siê jego matka Franciszka.
- Synu wróci³e� z wojny, zostaniesz z nami - powiedzia³a Franciszka.
- Ale¿ mamo ja dopiero idê na wojnê! - rzek³ Tadeusz. - Wola³abym Go
w grobie zobaczyæ, ni¿ by mój syn by³ dezerterem! - powiedzia³ ojciec
Tadeusza. W podobny sposób opowiada³y tê scenê nie¿yj¹ce dzi� siostry
Tadeusza: Jadwiga i Honora. Tadeusz umyty i nakarmiony za³o¿y³ czyst¹
koszulê. Po¿egnawszy siê z bliskimi uda³ siê ku swojemu przeznaczeniu.
Tadeusz poleg³ na polu walki os³aniaj¹c ogniem karabinu maszynowego
wycofuj¹cych siê kolegów. Zgin¹³ rozszarpany granatem. Jego identyfi-
kacjê umo¿liwi³ nie�miertelnik z imieniem Jan oraz koszula, któr¹

WOJENNE WSPOMNIENIA

za³o¿y³. Jan Pietrzak, ojciec Tadeusza
zmar³ w czasie okupacji i zosta³
pochowany na cmentarzu w £¹koszy-
nie. Obaj nie prze¿yli wojny. Dobrze
siê sta³o, ¿e grób w którym zosta³
pochowany Tadeusz w bie¿¹cym roku
w³¹czono do kwatery wojskowej kut-
nowskiego cmentarza. Sk³adam t¹
drog¹ serdeczne podziêkowania tym
wszystkim, którzy podjêli tak¹ decy-
zjê. Spe³ni³o siê moje najskrytsze
marzenie.
P.S. Ostatnie chwile Tadeusza opo-
wiada³a mi moja matka, gdy by³em
dzieckiem oraz siostry Tadeusza. Ich
opowiadania okaza³y siê zgodne
z cytowanym na wstêpie fragmentem
ksi¹¿ki �Piechurzy kutnowskiego
pu³ku piechoty�.

Kazimierz Pietrzak

Tadeusz Pietrzak - kapral 37 PP
w Kutnie, zgin¹³ pod Sochacze-
wem 18 wrze�nia 1939 r.

Wyst¹pienia antyniemieckie w listopadzie 1918 r. mia³y w Kutnowskiem
charakter spontaniczny i ludowy. G³ówna rola w rozgrywaj¹cych siê wypad-
kach przypad³a jednak konspiracyjnej sile zbrojnej Polskiej Organizacji
Wojskowej. Ju¿ od pa�dziernika struktury organizacyjne obwodu sta³y
w pe³nej gotowo�ci na wypadek spodziewanego alarmu. W planach komendy
obwodu najwa¿niejsze miejsce zajmowa³o zneutralizowanie i niedopusz-
czenie do czynnego wyst¹pienia ¿o³nierza niemieckiego oraz przejêcia
gmachów u¿yteczno�ci publicznej dla tworz¹cej siê polskiej w³adzy.
W samym Kutnie wielk¹ wagê przywi¹zywano do opanowania wêz³a
kolejowego, którego wa¿no�æ wykracza³a daleko poza znaczenie lokalne.
Przeszkod¹ do urzeczywistnienia wszystkich tych planów by³y silne
garnizony niemieckie. W Kutnie Niemcy dysponowali garnizonem,
licz¹cym 500 ¿o³nierzy. Obawiaj¹c siê z ich strony wrogiej reakcji na
polski zryw niepodleg³o�ciowy, komenda obwodu wraz z miejscow¹
organizacj¹ PPS wyda³a odezwê nawo³uj¹c¹do porozumienia, która g³osi³a
m.in.: �... Zwyciêska rewolucja otwiera nam drogê do ogólnego pokoju
i do wolno�ci ludów, pozwala Warn wróciæ do w³asnych siedzib, Z dziejów
Polskiej Organizacji Wojskowej w Obwodzie Kutnowskim ¿on i dzieci.
Nie przeszkadzajcie ¿o³nierzom POW w zaprowadzeniu ³adu i porz¹dku.
Wróæcie do swych koszar, my Wam gwarantujemy wolny powrót do
Waszej ojczyzny...�.
Mobilizacja zaprzysiê¿onych cz³onków POW odby³a siê w ca³ym obwodzie
w godzinach rannych 51 listopada. W Kutnie na miejscu zbiórki wyzna-
czonej na terenie sk³adu opa³owego Spó³dzielni �Kutno wianka� przy
dzisiejszej ulicy 29 Listopada 24 stawi³o siê oko³o 200 osób. Tutaj po
otrzymaniu dyrektyw i rozkazów od komendanta obwodu �Brauna�,
podzielono peowiaków na mniejsze grupy. Najsilniejszy oddzia³ w liczbie
oko³o 100 osób przydzielono zastêpcy komendanta �Burzy�, który mia³
opanowaæ stacjê kolejow¹. Bezpo�rednio z miejsca zbiórki jedna z grup
pomaszerowa³a na akcjê przejmowania urzêdów, jak pisa³ wmeldunku
�Braun�; �... Przyprowadzi³em ludzi przed urz¹d powiatowy, ustawi³a siê
te¿ Stra¿ Obywatelska...�. Przejêcie urzêdu nast¹pi³o bez wiêkszych trud-
no�ci, nie mo¿na by³o tego powiedzieæ o próbach rozbrajania ¿o³nierzy
niemieckich. Po d³ugich debatach Niemcy zgodzili siê na oddanie jedynie
69 karabinów i tylko 210 sztuk amunicji. Nieustêpliwa postawa okupan-
ta, graj¹cego na zw³okê i przeci¹gaj¹cego termin ostatecznego ust¹pienia
zniecierpliwi³a �Brauna�, który wyra�nie zdeterminowany w dniu 12 listo-
pada prosi³ w³adze zwierzchnie o decyzjê, �... czy ma wyst¹piæ ostro nie
wdaj¹c siê w pertraktacje z Rad¹ ¯o³niersk¹...�. Odpowied� zwierzchni-
ków utrzymana by³a widocznie w uspakajaj¹cym tonie, poniewa¿
pertraktacje z Rad¹ ̄ o³niersk¹ trwa³y dalej. Dosz³o w ich wyniku do kom-
promisu i zbli¿enia stanowisk, gdy¿ od tego czasu warty w mie�cie zaci¹-
gane by³y równolegle przez ¿o³nierzy polskich i niemieckich.
Równocze�nie z mobilizacj¹ w Kutnie w stan gotowo�ci postawiona
zosta³a komenda miejscowa POW w ̄ ychlinie. Wyst¹pienie w tym mie�cie
tak opisuje naoczny �wadek Tadeusz Gumiñski: �... Gdzie� miêdzy
godzin¹ 10.00 a 11.00 11 listopada ujrza³em maszeruj¹c¹ ulic¹ Pasieck¹
kolumnê mo¿e 40-50 mê¿czyzn ubranych po cywilnemu, z których nie-
liczni posiadali broñ... Nieliczni przechodnie na ma³o ruchliwej wówczas
ulicy Pasieckiej byli oszo³omieni tym widokiem i nie bardzo wiedzieli,
jak siê zachowaæ wobec tak nieoczekiwanie objawiaj¹cej istnienie polskiej
si³y zbrojnej. Ani wtedy, ani pó�niej w ci¹gu ca³ego dnia nie wdzia³em
¿adnej manifestacji uczuæ rado�ci. Nie zdawano sobie sprawy z wielko�ci
dokonuj¹cego siê prze³omu. Tymczasem kolumna peowiaków maszero-
wa³a ku swemu przeznaczeniu... tam gdzie trzyma³a siê jeszcze jedna
placówka zbrojna okupanta...�.
W ¯ychlinie wobec wrogiej postawy Niemców dosz³o do starcia zbrojnego.
Oblê¿enie placówki niemieckiej trwa³o przez d³u¿szy czas i przeci¹gnê³o
siê do godziny 4 rano 12 listopada. Podczas stoczonej wówczas walki
zgin¹æ mieli �... dwaj bli¿ej nie znani cz³onkowie POW...�.
W Gostyninie zbiórkê wyznaczono o godzinie 7-ej rano na placu ko³o
cerkwi przy ulicy Kutnowskiej. Stawi³o siê trzydziestu zaprzysiê¿onych,
z których utworzono 4 dru¿yny. Obesz³o siê bez stracia z ¿o³nierzami
niemieckimi, którzy �... w sile 150 ludzi odmaszerowali w pe³nym uzbro-
jeniu do Kutna...�.
Tak¿e w Kro�niewicach wyst¹pienia antyniemieckie rozpoczê³y siê
w godzinach rannych 11 listopada. Zawi¹zany komitet polskich kolejarzy
zaj¹³ stacjê kolejki w¹skotorowej. Wyrzuceni kolejarze niemieccy powia-
domili o tym fakcie miejscowych ¿andarmów, którzy niebawem przybyli
na stacjê w pe³nym rynsztunku, ¿¹daj¹c natychmiastowego ust¹pienia
z zajêtego budynku stacyjnego. Polscy kolejarze (cz³onkowie POW) nie
dali siê jednak zastraszyæ i w odpowiedzi wysunêli ¿¹danie niezw³ocznego
z³o¿enia broni przez Niemców. Propozycjê z³o¿enia broni ¿andarmi przy-
jêli z nieukrywan¹ wrogo�ci¹ i w kategoryczny sposób stali na wcze�niej
obranym stanowisku. Na pomoc kolejarzom przysz³y gromady ludzi. Tego
bowiem dnia odbywa³ siê w Kro�niewicach jarmark. Dostrzeg³szy, ¿e na
stacji dzieje siê co� niedobrego, wszyscy ludzie gromadnie udali siê tam
�... czekaj¹c dalszych wypadków...�. Przybycie tak du¿ego t³umu, którego
reakcji nie mo¿na by³o przewidzieæ, ostudzi³o zapêdy ¿andarmów, którzy
w koñcu przystali na rokowania. Stanê³o na tym, ¿e oficerowie bêd¹ mogli
zabraæ broñ krótk¹, natomiast �... wszystko co by³o kolejowe i wojskowe,
musieli Niemcy zostawiæ...�.
W Kutnie w godzinach popo³udniowych 11 listopada grupa Peowiaków,
pod komend¹ �Burzy�, uda³a siê na stacjê kolejow¹ z zamiarem jej opa-
nowania. Na dworcu sta³y niemieckie transporty wojskowe za³adowane
po brzegi ¿o³nierzami w pe³nym uzbrójeniu. Dosz³o do pertraktacji, które
w tym dniu nie przynios³y spodziewanych przez stronê polsk¹ rezultatów.
Dopiero w nastêpnym dniu ¿o³nierze niemieccy zgodzili siê na z³o¿enie
broni. Rozbrojone transporty odesz³y na Azory (dzielnica kolejowa
w zachodniej czê�ci miasta), oczekuj¹c na dalsz¹ drogê. Do 15 listopada
Azory by³y miejscem koncentracji transportów wojskowych przed
wyjazdem do Niemiec.
W dniu 11 listopada przed dworcem kolejowym dosz³o do tragicznego w
skutkach wydarzenia. Podczas próby rozbrajania ¿andarma zastrzelony
zosta³ Peowiak Wojciech Rychtelski, by³y legionista, uciekinier z obozu
internowania w Szczypiomie ko³o Kalisza, ukrywaj¹cy siê w Kutnie.
Dariusz Marchewka, Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej w Obwodzie
Kutnowskim, Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom I, TPZK, Kutno 1997

D¹brówka to ma³a wie� pomiêdzy Or³owem a Wol¹ Kalkow¹. Przed woj-
n¹ liczy³a zaledwie 11 gospodarstw, a i dzi� jest podobnych rozmiarów.
Dok³adnie dnia 1 wrze�nia 1939 r., Marian Pa³atyñski otrzyma³ kartê
mobilizacyjn¹ i razem z s¹siadem Stanis³awem Domañskim wyruszyli,
wsiadaj¹c na przygotowan¹ przez miejscowego so³tysa podwodê. By³y
po¿egnania i lamenty: �(...) zostajcie z Bogiem! Mo¿e siê zobaczymy,
a mo¿e nie (...)�. Takim s³owami ¿egna³ wrze�niowy ¿o³nierz ¿onê
Mariannê, dzieci Stanis³awê i Mieczys³awa oraz te�ciów Antoniego i Apo-
loniê Dudków. Razem z s¹siadem wsiad³ na wóz i tyle go rodzina widzia³a.
Najpierw trafi³ do Kutna, a pó�niej to ju¿ ca³y czas na zmianê maszerowa³,
walczy³, odpoczywa³ i wszystko w sk³adzie 37 Pu³ku Piechoty, do którego
na pocz¹tku wrze�nia zosta³ wcielony.
Stanis³awa Pa³atyñska, urodzona w 1927 r., dzi� mieszkanka wsi Gos³a-
wice, a wcze�niej D¹brówki, dok³adnie pamiêta chwile, kiedy ¿egnano
ojca, wyruszaj¹cego na wojnê. Wszyscy byli bardzo zatroskani: �I nikt
nie wiedzia³ co dalej robiæ� - mówi. �O tym, ¿e wojna siê zbli¿a raczej
by³o wiadomo ale ka¿dy mia³ trochê nadziei, ¿e mo¿e jeszcze nie?
W czerwcu skoñczy³am czwart¹ klasê szko³y powszechnej w Orlowie
Kolonii i ju¿ rodzice zapisali mnie na dalsz¹ naukê do szko³y w Garbo-
wie, gdy tu nagle informacja, ¿e wybuch³a wojna i lekcji nie bêdzie. Szkoda
mi by³o, nawet p³aka³am bo polubi³am szko³ê. Mo¿e ju¿ w dniu 1 wrze�nia,
a mo¿e jako� tak zaraz na pocz¹tku, bardzo nisko lata³y samoloty. Kiero-
wa³y siê gdzie� w stronê jakby Kutna - potem s³ychaæ by³o tylko wybuchy
bomb. Dziadek Antoni uspokaja³ i nas i s¹siadów, ¿e przecie¿ nie bêdzie
tak stale, ¿e pomog¹ nam nasi sojusznicy Francja, Anglia, a wtedy Nie-
miec bêdzie musia³ uciekaæ. Informacje czerpali�my wszyscy, g³ównie
z radia s³uchawkowego, które by³o wtedy u rodziny Dêbowskich. Pamiê-
tam, ¿e s³uchawki le¿a³y na jakim� talerzu - chyba po to aby lepiej by³o
s³ychaæ, a ludzie zasiadali dooko³a i nas³uchiwali wiadomo�ci. Potem
mê¿czy�ni pal¹c papierosy, rozmawiali pytaj¹c jedni drugich, co te¿ to
z tych niepokojów wyjdzie? Ojciec by³ raczej nastawiony sceptycznie, za
to dziadek wierzy³ w aliantów. W naszym domu bywa³a te¿ do poczytania
gazeta - chyba �Goniec Warszawski� - dziadek czyta³ ca³o�æ dok³adnie,
a ja ukradkiem te¿ trochê poczytywa³am. Oko³o dnia 5 wrze�nia s³ychaæ
by³o gdzie� w oddali, (doro�li mówili ¿e na szosie bielawskiej) jaki�
tumult i odg³osy spadaj¹cych bomb. Domañski, który razem z ojcem
odchodzi³ na wojnê, trafi³ do taborów i w³a�nie wtedy przeje¿d¿a³ t¹ sam¹
drog¹. Opowiada³ (ju¿ po wojnie - M.D.), ¿e wojsko wymieszane z cywil-
nymi uciekinierami, by³o ³atwym celem dla samolotów niemieckich. Po
zrzuceniu przez nich bomb, wszêdzie le¿a³o pe³no zabitych i rannych.
Pocz¹tkowo chcia³ sprz¹taæ ich z drogi, bo niektórzy jeszcze ¿yli, ale
potem niesiony ju¿ ca³¹ mas¹ wojska i cywilów jêcza³ tylko z ¿alu, nie
mog¹c im w ¿aden sposób pomóc (...)�.
Pocz¹tkowe dni wrze�nia by³y w D¹brówce i w s¹siednich wsiach raczej
spokojne. Zniknêli ponoæ nawet ¿ebracy, którzy w lipcu i sierpniu rozplenili
siê na niespotykan¹ skalê. Ludzie pogadywali miêdzy sob¹ ¿eby raczej
z nimi nie gadaæ, bo chodzi³a te¿ wtedy taka fama, ¿e mog¹ to byæ
�niemieccy szpiedzy�, udaj¹cy tylko ¿ebraków. Stopniowo do wsi zaczêli
nap³ywaæ pierwsi polscy ¿o³nierze. Pani Ruszkowska pamiêta to tak: �(...)
Gdy obudzi³am siê rano, a pogoda by³a wtedy s³oneczna us³ysza³am mamê,
która robi³a co� przy kuchni. Wesz³am tam i zobaczy³am naszego (pol-
skiego - M.D.) oficera siedz¹cego przy stole. Byt ju¿ tam mój m³odszy
brat i przypominam sobie, ¿e ten m³ody oficer zapyta³ brata o imiê. Gdy
us³ysza³ Mieczys³aw, odpowiedzia³, ze s¹ imiennikami i ¿eby siê nie mar-
twi³ bo wojna nied³ugo ju¿ potrwa. Pobijemy Niemców mówi³ dalej i do
domu (...)�. Wtedy, a by³o to oko³o dnia 8 wrze�nia, wszystkie wsie wzd³u¿
rzeki Bzury, na tym odcinku, zajête zosta³y przez polskie oddzia³y. Nasi
¿o³nierze odpoczywali w ogrodach i obej�ciach, gdy jedni jedli - inni
kopali okopy i stanowiska strzeleckie. Tak by³o te¿ w D¹brówce. Pani
Ruszkowska przypomina sobie ¿o³nierzy, siedz¹cych w okopach i du¿y
karabin maszynowy przy mo�cie, obok tzw. wygonu (drogi - M.D.),
a przy nim chyba ze trzech naszych ¿o³nierzy. Oficerowie zaczêli coraz
czê�ciej zachodziæ do obej�æ i informowaæ mieszkañców, ¿e przez wie�
prawdopodobnie przebiega³ bêdzie front i nale¿y w zwi¹zku z tym zna-
le�æ sobie jakie� bezpieczniejsze miejsce. Nie wszyscy chcieli wyje¿d¿aæ,
gdy jednak odg³osy walk by³y coraz bli¿sze, a nocami widaæ by³o dooko³a
³uny po¿arów, namawiani przez wojskowych ludzie, zaczêli stopniowo
³adowaæ swój dobytek na wozy i jechaæ w kierunku pó³nocnym. W tym
czasie mieszkañcy zd¹¿yli ju¿ zauwa¿yæ jakby wiêksze poruszenie w�ród
wojska. Pewnego dnia wszyscy wybiegli nawet na most w D¹brówce, ¿eby
zobaczyæ wielk¹, z³o¿on¹ z kilkudziesiêciu pojazdów kolumnê, która
kierowa³a siê od ko�cio³a w kierunku £azina. Pó�niej mosty przez które
prowadzi³a droga, a na któr¹ ludzie mówili �trytwa�, wysadzone zosta³y
w powietrze. Taki sam los spotka³ most w D¹brówce na �wygonie�. Miesz-
kañcy wsi prosili ponoæ ¿o³nierzy ¿eby go nie wysadzaæ ale wzglêdy stra-
tegiczne spowodowa³y zapewne konieczno�æ takiego rozwi¹zania. Pani
Ruszkowska tak opowiada o tamtych wydarzeniach: �(...) Gdy trzeba by³o
wyje¿d¿aæ, na wozy wrzucali�my najpotrzebniejsze rzeczy. Co� do spania,
¿ywno�æ i co cenniejsze pami¹tki. Dziadek Antoni zaprz¹g³ do wozu
konia, a do k³onic przywi¹za³ dwie krowy. Wsiedli�my w piêcioro, ja
z bratem siedzieli�my z ty³u, dziadek, babcia Apolonia i mama na prze-
dzie. Jechali�my poln¹ drog¹ na pó³noc obok starego wiatraka w Grusz-
kowi�nie u Graczyka, a potem do Stradzewskich Górek do rodziny. Tam
miejsca ju¿ jednak prawie nie by³o. Wszêdzie pe³no ludzi wozów i co tam
kto mia³. Mimo, ¿e dojechali�my do rodziny to spaæ nie bylo ju¿ gdzie.
Nasze noclegi wypad³y wiêc pod wierzb¹ na snopkach zbo¿a, przyniesio-
nych z pola. Pierwsza noc up³ynê³a w miarê spokojnie ale ju¿ w drug¹,
zewsz¹d dobiega³y odg³osy strza³ów i wybuchów. Pó�niej od naszej wsi
i od Kutna widzieli�my ³uny po¿arów, ma³o kto móg³ wtedy spaæ (...)�.
Wie� D¹brówka opustosza³a. Wszyscy przewa¿nie w dniu 8 i 9 wrze�nia
poszli do znajomych lub rodzin, w bezpieczniejsze nieco miejsca. Tam
spotykali mieszkañców Miros³awic, Or³owa, Gos³awic i Woli Kalkowej.
Dlatego wszystkie wsie na linii rzeki Bzury opustosza³y. Nieliczni tylko
wracali dogl¹daæ swojego dobytku czy wrêcz pozostali w swoich zabu-
dowaniach, jak jednak z innych relacji wynika, nie by³o to bezpieczne.
Odg³osy ciê¿kich walk dobiega³y do uciekinierów zgromadzonych kilka
kilometrów od w³asnych domów. Dziadek Ruszkowskiej, Antoni zadecy-

dowa³, ¿e trzeba ruszaæ dalej, pojechali wiêc jeszcze kilka kilometrów do
wsi Zleszyn. Tutaj, by³o jakby spokojniej, w oddali widoczna by³a szosa
Warszawa - Poznañ, po której je�dzi³y wojskowe i cywilne pojazdy,
maszerowali ¿o³nierze i uciekinierzy, co pewien czas prowadzono pod
stra¿¹ grupy niemieckich jeñców. W nowym miejscu postoju rodziny
Dudków i Pa³atyñskich, wielu by³o uciekinierów. Tym razem trafiali siê
tak¿e mieszkañcy innych czê�ci kraju, których wojna zagna³a a¿ tutaj:
�(...) By³o tam i smutno i weso³o. Pewnie, ¿e ka¿dy zamartwi³ siê co te¿
bêdzie dalej, ale Polak jak mo¿na by³o zauwa¿yæ, potrafi chyba szybko
dawaæ odpór nieszczê�ciom. My dzieci biegali�my i wszystko nas intere-
sowa³o, a doro�li oprócz zdobywania wiadomo�ci o tym co na froncie,
przygotowywali sobie i znajomym posi³ki, opowiadali jedni drugim
kawa³y, a bywa³o ¿e grali w karty, handlowali i planowali co potem? - nie
mo¿na przecie¿ ca³y czas p³akaæ - bo co to da? (...)�.
Jako jeden z pierwszych, do D¹brówki przyszed³ dziadek Antoni. Zrobi³
to noc¹ gdy strza³y dochodz¹ce od Bzury ucich³y. Wróci³ potem znów do
Zleszyna, a wtedy ca³a rodzina wsiad³a na wóz i t¹ sam¹ drog¹ powróci³a
do wsi. Zniszczeñ w obej�ciu nie by³o. Ocala³ dom, obórka i stodo³a, nie
by³o tu ju¿ ani jednego polskiego ¿o³nierza. Gdy tylko dziadek Antoni
wprowadzi³ konia do stajni, od wschodu nadlecia³ na bardzo ma³ej wyso-
ko�ci samolot bombowy i zni¿aj¹c coraz bardziej lot rzuca³ kolejno bomby
gdzie� w pola. Jedna bomba upad³a w Woli Kalkowej, druga w Gos³awi-
cach, a trzecia na polu Dudków w D¹brówce. �Byt wtedy taki huk� -
mówi Pani Stanis³awa - �¿e trudno nawet opowiedzieæ, ze s³omianych
dachów posypa³o siê pe³no s³omy. Samolot bombardowa³ mo¿e naszych
¿o³nierzy, którzy pochowani byli gdzie� w polach. Po tym wydarzeniu
zaczêli�my chodziæ po obej�ciu i sprawdzaæ czy nic nie zginê³o. Wszystko
jednak by³o na miejscu, tylko na �rodku podwórka pozosta³ �lad po kuchni
polowej. Le¿a³y jakie� kamienie, pe³no by³o popio³u i pierza po kurach -
tak¿e i naszych. Nikt jednak tego nie ¿a³owa³ bo to przecie¿ dla naszego
wojska. Podobnie by³o na ca³ej wsi, gorzej za to we wsiach s¹siednich.
Czê�æ Or³owa zosta³a spalona i zniszczona, a Wola prawie nie istnia³a
- widzieli�my niektóre z tych po¿arów bêd¹c w Staradzewskich Górkach.
Jeszcze tego samego dnia, by³ to chyba 14 wrze�nia, zobaczyli�my Niem-
ców. Szli wtedy od domu do domu i sprawdzali co siê dzieje, mo¿e szukali
naszych ¿o³nierzy? Pocz¹tkowo by³o spokojnie, dopiero pó�niej czê�æ
ludzi ze wsi zabrali gdzie� na roboty (...)�.

Stanis³awa Ruszkowska, Wrze�niowi uciekinierzy [w:] Kutnowskie
Zeszyty Regionalne. Tom VIII, TPZK, Kutno 2004
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Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks ku-
chenny. Tel. 0519-592-418

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603-
639-456

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

Sprzedam mieszkanie przy ul.
Krasiñskiego (35,5m2), wypo-
sa¿one 125 tys. pln. Tel. 509-
481-475
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
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 kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym mieszkaniem ok. 60 m2

(2 p +k+³, przedpokój) dzia³ka
898 m2, cena 300 tys. z³. Tel. (58)
348-73-32
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007

Posiadam do wynajêcia ume-
blowane mieszkanie w Kutnie
na ul. Wybickiego w bloku na
III piêtrze, 33 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka. Tel.  501-220-
678 po godz. 16.00
Posiadam do wynajêcia miesz-
kanie (58,8 m2) na os. Tarnow-
skiego. Tel. 698-682-661
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 m2 do
2500 m2, wszystkie media
w ulicy, Kutno, ul. Zielarska.
Tel. 509-302-316
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, �cis³e centrum Kutna.
Tel. 500-034-650
Sprzedam lokal handlowy
25 m2 + mieszkanie 73 m2 cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum 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 (biu-
ro rachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
0-604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certy-

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

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

fikaty energetyczne tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem holenderskim o pow. 40 m2

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu
komercyjnego doj�cia do jeziora.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzyn-
kach. Tel. 784-336-270
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
ROD Bielawki k/Kutna.
Domek drewniany obity
siding�iem, woda, pr¹d. Tel.
695-591-002
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam monitor LCD 19��
(7-letni), LG Flatron, 90 pln.
Tel. 509 481 475
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58 m2 na ul. Wyszyñ-
skiego 6 lub zamieniê na mniej-
sze do 40 m2. Tel. 601-390-789
Kupiê mieszkanie oko³o 40 m2.
Tel. 531-151-201
Zamieniê 32 m2 IV p na wiêksze.
Tel. 531-151-201
Do wynajêcia dwupokojowe
mieszkanie 43 m2 w "Zielonej
Ekierce" na Grunwaldzie.
Nowe mieszkanie, kompletnie
wyposa¿one,w ogrodzonym
bloku z monitorowanym miej-
scem parkingowym. Tel. 601-
29-22-21
Wynajmê mieszkanie 48 m2

pokój + ³azienka i przedpokój
wraz z wyposa¿eniem w domku
jednorodzinnym. Tel. 698-421-012
Wynajmê mieszkanie 40 m2

(2p+kuchnia) na ulicy Staszica.
Tel. 609-211-154
Wynajmê od wrze�nia w cen-
trum Kutna, IIp, 2p+kuchnia,

SPORT SZKOLNY

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista angiolog
Zbigniew Klimczak.
Doktor wykonuje badanie
USG Doppler ¿y³ koñczyn

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

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

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

Tel. 609-107-203

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

WYNAJMÊ
halê magazynow¹ przy ul.
Pó³nocnej. Tel. 512-335-561

Po 20 godzinnej podró¿y dotarli�my na miejsce. Nasze pierwsze wra¿enie
by³o niesamowite. Zobaczyli�my wspania³y wielofunkcyjny o�rodek spor-
towy po³o¿ony w  malowniczym  miasteczku. Przepiêkna architektura w³oska,
w¹skie uliczki ozdobione przepiêknymi domami, obsypanymi kwiatami zwi-
saj¹cymi z balkonów i tarasów. W samym centrum miasteczka znajdowa³ siê
zamek wraz z dziedziñcem, na którym wieczorami têtni³o towarzyskie ¿ycie
mieszkañców. Ca³a miejscowo�ci ¿y³a turniejem. Przy organizacji zatrud-
nieni s¹ wszyscy cz³onkowie klubu, zawodnicy jak równie¿ rodzice zawod-
ników. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wszyscy pracuj¹ spo³ecznie, a ca³y dochód
z festynów i innej dzia³alno�ci jest przeznaczony na dzia³alno�æ klubu. We
wszystkich witrynach sklepowych mo¿na by³o zauwa¿yæ elementy zwi¹zane
z turniejem, np. baseballowe pi³ki, koszulki, rêkawice, czapeczki, zdjêcia
czy plakaty. Ma³e miasteczko zamieni³o siê w stolicê europejskiego base-
ballu i softballu. Turniej przyci¹ga wielu zagranicznych turystów, fanów
i rodziców zawodników, którzy licznie przybywaj¹ do Sala Baganza, aby
obserwowaæ sportowe zmagania swoich pociech. Podczas turnieju przez ca³y
dzieñ od godziny 8.00 do 19.00 rozgrywane by³y zawody na sze�ciu
boiskach, w sumie odby³y siê 124 mecze. Organizatorzy poza aspektem spor-
towym zadbali równie¿ o co� dla cia³a i duszy. Co wieczór na terenie o�rodka,
na którym znajdowa³y siê boiska do baseballu, koszykówki, pi³ki no¿nej,
korty tenisowe, kompleks basenów odkrytych, sto³ówka, punkty gastrono-
miczne, pola namiotowe odbywa³y siê festyny, w których bra³a udzia³ ca³a
spo³eczno�æ Sala Baganza jak równie¿ uczestnicy turnieju. Ka¿dy wieczór
by³ tematycznie zwi¹zany z kultur¹ i obyczajami ró¿nych pañstw. Pierwszego
wieczoru mo¿na by³o posmakowaæ kuchni hiszpañskiej z owocami morza
w roli g³ównej, nastêpnie meksykañskiej z buritto na czele, innego portu-
galskiej, a nastêpnego popróbowaæ lazani, czy te¿ piero¿ków tortelinii.
W tle zawsze by³a muzyka na ¿ywo charakteryzuj¹ca dany kraj...

BASEBALLOWE WSPOMNIENIA
W dniach 6-10 sierpnia 2014 r. dwie dru¿yny (kadeci i m³odzicy) z Miej-
skiego Klubu Sportowego MKS �STAL� BiS Kutno na zaproszenie A.S.D
Sala Baganza Baseball Club uczestniczyli w corocznym turnieju w baseballu
i Softballu. Klub, który zaprosi³ dru¿yny z Kutna znajduje siê w Sala Baganza.
Jest to ma³a, urocza miejscowo�æ, która le¿y we W³oszech, w regionie Emilia-
Romania, kilkana�cie kilometrów od Parmy. Miejscowo�æ zamieszkuje ok.
5000 ludzi. 2014 jest rokiem, w którym ju¿ po raz 30 odby³ siê Miêdzynaro-
dowy Turniej o Puchar Ermesa Fontany w baseballu i softballu. Corocznie
w turnieju bierze udzia³ wiele dru¿yn z W³och oraz kilka dru¿yn zagranicz-
nych. W zawodach bior¹ udzia³ dzieci w ró¿nych kategoriach wiekowych
jak: Minibaseball (tee ball 6-9 lat), Ragazzi baseball (m³odzicy 9-12 lat),
Cadetti baseball (kadeci 12-16 lat) oraz Ragazze softball (dziewczynki 9-12
lat) i Cadetti softball (12-16 lat). Pierwsza edycja turnieju mia³a miejsce
w 1985 roku. W tym roku, w�ród 42 zaproszonych dru¿yn znalaz³o siê kilka-
na�cie klubów zagranicznych: MKS �STAL� BiS Kutno Polska, San Marino
Republika San Marino,  Stuttgart Reds Niemcy, Namur Anges Belgia, Boston
Team USA, Les Chevaliers Francja,  Moskovia Rosja, Jourds Praha Czechy,
Lisbon Crushers Portugalia, HCAW Holandia, Brno Czechy, Joudrs Praha
Czechy, Grophers Holandia.

We wszystkich tych imprezach brali udzia³ zawodnicy MKS �STAL� BiS
Kutno, którzy ubrani w koszulki z logo £ódzkie oraz miasta Kutno promo-
wali nasz region. M³odzi sportowcy z Kutna, razem z swoimi rówie�nikami
z innych krajów, ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdzali na basenie, gdzie za¿ywali
k¹pieli ³agodz¹c doskwieraj¹cy upa³ lub grali w pi³kê. Uda³o siê zorganizowaæ
wycieczkê do Parmy, gdzie zobaczyli�my stadion baseballowy miejscowej
dru¿yny, na którym rozgrywane by³y mistrzostwa �wiata oraz przepiêkne
stare miasto noc¹. Ka¿da dru¿yna (trener), z któr¹ rywalizowali kutnianie
w prezencie otrzyma³a: materia³y promocyjne o naszym województwie, mie-
�cie, maskotkê sportowca wykonan¹ z rêcznika ubranego w barwy bia³o
czerwone z napisami Poland oraz www.lodzkie.pl, a m³odzi sportowcy
dostali cukierki krówki i cukierki z galaretk¹ Wawel Fresh Fruit.
Pobyt we W³oszech dostarczy³ naszym dzieciakom wiele niezapomnianych
wra¿eñ sportowych oraz by³ wspania³¹ przygod¹ turystyczn¹ wieñcz¹c¹
tegoroczny sezon baseballowy. Wszystkie dru¿yny, z którymi nawi¹zali�my
kontakty, zosta³y zaproszone do przyjazdu do Kutna i wziêcia udzia³u
w turniejach baseballowych i softballowych organizowanych  na obiektach
Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie. Serdecznie dziêkujemy wszyst-
kim sponsorom, którzy przyczynili siê do wyjazdu naszych dzieciaków na
turniej. Mamy nadziejê, i¿ za rok ponownie otrzymamy zaproszenie do Sala
Baganza. A nie jest ³atwo, gdy¿ chêtnych jest wielu.

Andrzej Pietrzak, foto Andrzej Cichowski

Fa³szywy hydraulik
23 sierpnia o godzinie 9.30,
w Kutnie przy ulicy Troczew-
skiego, do mieszkania 77-letniej
kobiety wesz³y dwie osoby pod
pretekstem sprawdzenia insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej.
Gdy mê¿czyzna w wieku oko³o
30 lat wspólnie z w³a�cicielk¹
przebywa³ w ³azience, w tym
czasie towarzysz¹ca mu kobieta,
prawdopodobnie równie¿
w podobnym wieku, okrad³a
mieszkanie zabieraj¹c pieni¹dze
oraz bi¿uteriê. Straty wynios³y
ponad 10 tysiêcy z³otych.
Z³odziejski spryt
W Kutnie przy ulicy Olimpij-

skiej poprzez otwarte okno
z³odziej dosta³ siê do wnêtrza
mieszkania, sk¹d skrad³ pieni¹dze
w kwocie 4,5 tysi¹ca z³otych
oraz bi¿uteriê. Warto�æ strat
ponad 7 tysiêcy z³otych.
Nowi szejkowie
W Kutnie, przy ulicy Sklêcz-
kowskiej, ze zbiornika samo-
chodu ciê¿arowego �Man�
zaparkowanego na parkingu
niestrze¿onym z³odziej ukrad³
oko³o 1000 litrów oleju napê-
dowego. Warto�æ strat oko³o
4 tysi¹ce z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Wschod-
niej, po wywierceniu otworu
w dolnej czê�ci zbiornika paliwa

w samochodzie Toyota Yaris
znajduj¹cego siê na parkingu
niestrze¿onym skradziono
oko³o 25 litrów etyliny. Straty
wynios³y oko³o 3 tysi¹ce z³otych.
Drób w cenie
W K¹tach, gmina £aniêta,
z³odziej po urwaniu k³ódki
w drzwiach wszed³ do kurnika,
sk¹d skrad³ 4 sztuki drobiu
warto�ci 120 z³otych.
Go³êbiarz
W Skar¿ynie, z niezabezpieczo-
nego go³êbnika, z³odziej ukrad³
20 go³êbi wystawowych, o war-
to�ci 2 tysi¹ce z³otych.
Dewastacja
W Kutnie, na ulicy Sklêczkow-

skiej, z opuszczonego budynku
biurowca skradziono  ramy
drzwi i okien oraz stalowe
elementy wózka windy oraz
liny stalowe. £¹czne straty oko³o
3 tysi¹ce z³otych.
Skutek nieuwagi
W Kutnie, przy ulicy Królew-
skiej, z³odziej przyw³aszczy³
sobie pozostawiony na ladzie
sklepowej portfel z zawarto�ci¹
dowodu osobistego i prawa jazdy.
Wandal
W Kutnie, przy ul. Podrzecznej,
wandal porysowa³ pow³okê la-
kiernicz¹ oraz uszkodzi³ ramiona
wycieraczek powoduj¹c straty
w wysoko�ci oko³o 1500 z³otych.

umeblowane z miejscem par-
kingowym. Tel. 691-620-644
Sprzedam dom po remoncie
100 m2, na dzia³ce 550 m2 (gara¿
przy domu) na ul. £ódzkiej. Tel.
601-994-708
Wynajmê lokal handlowy 93 m2

w centrum Kutna. Tel. 505-732-559
Wynajmê lub sprzedam gara¿
z kana³em i energi¹ w Kro�nie-
wicach-B³onie. Tel. 604-254-132
Sprzedam akwarium 220 l
z obudow¹, podstaw¹ i stoli-
kiem. Stan b. dobry. Tel. 692-
131-282
Sprzedam rolki m³odzie¿owe
(nowe). Cena do uzgodnienia.
Tel. 609-886-159
Sprzedam kanapê skórkow¹,
naro¿nikow¹ rozk³adan¹; kolor
ecri dwuletni¹ 230x160 cm. Tel.
780-640-283
Sprzedam lodówkê �Ardo�,
ma³o u¿ywan¹, bia³¹, wym.:
140x50x55. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 780-640-283

�wiergot kos na ciêtym zbo¿u,
Bo nimi kiedy� ¿niwowano.
Drabiniaste wozy snopy zwo¿¹
Do stodó³ to co z pól zebrano.

Ose³k¹ klepano ostrza kos,
Snop stawiany w mendle powrós³em wi¹zano.
Potem cepów o klepisko g³os
Zwiastowa³, ¿e plon na chleb zebrany.

Dzi� rolnik kombajnem rusza w pole,
Za nim ci¹gnik z przyczepami.
Jedno niezmienne w ¿niwnym mozole,
Pot zalewaj¹cy oczy miêdzy brwiami.

Kiedy� i dzi� w kos �piewaniu
Rodzi siê chleb codzienny.
A w do¿ynkowym �wiêtowaniu
Dziêkujemy rolnikom za trud niezmienny.

Kazimierz Ci¹¿ela

Rodzi się chleb
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka Baseball

W s³onecznej Italii, w ma³ej malowniczej miejscowo�ci Sala Baganza
po³o¿onej 10 km od Parmy w dniach 7-10 sierpnia  2014 rozegrany
zosta³ 30 miêdzynarodowy turniej baseballowy i softballowy o puchar.
W imprezie wziê³y udzia³ 42 dru¿yny reprezentuj¹ce dziewiêæ pañstw
w piêciu kategoriach wiekowych. Przedstawicielami Polski byli
zawodnicy z Kutna, którzy startowali w kategorii ragazzi (m³odzik
U-12 ) oraz cadetti (kadeci U-16). W obydwu kategoriach startowa³o
po 12 zespo³ów podzielonych na dwie grupy po sze�æ dru¿yn. Mecze
rozgrywane by³y na czas. co w baseballu nie zdarza siê czêsto, ale
usprawnia organizatorom przeprowadzenie zawodów w systemie ka¿dy
z ka¿dym. Po rozgrywkach grupowych dwie pierwsze dru¿yny z ka¿-
dej grupy awansowa³y do  fina³u, natomiast pozosta³e rozgrywa³y
mecze o miejsca w kolejno�ci 6 � 6, 5 � 5, 4 � 4 i 3 � 3.

TURNIEJ WE WŁOSZECH

W kategorii kadetów Polska trafi³a do grupy I, w której osi¹gnê³a
nastêpuj¹ce wyniki:
KUTNO � CROCETTA (Italy) 1:5
KUTNO � DYNOS (Italy) 5:6
KUTNO � OLTRETORRENTE (Italy) 3:3
KUTNO � SAN MARINO (Italy) 6:3
KUTNO � STUTTGART REDS (Germany) 2:2
Dru¿yna po pechowych remisach i zaciêtych koñcówkach zajê³a
5 miejsce w grupie i rozegra³a mecz o 9 miejsce z zespo³em SALA
BAGANZA zakoñczony wynikiem 9:4 dla gospodarzy co ostatecznie
da³o 10 miejsce w turnieju. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ nasi ch³opcy s¹
w roczniku U-15 rywalizowali na równi ze starszymi zawodnikami
z krajów o du¿o wiêkszych tradycjach baseballowych oraz poziomie
wyszkolenia.
W kategorii m³odzików Polska trafi³a do grupy II, w której osi¹gnê³a
nastêpuj¹ce wyniki:
KUTNO � CUPRA BASEBALL (Italy) 3:17
KUTNO � PATTO DELL�ADRIATICO (Italy) 1:16
KUTNO � BRNO (Czech Rep.) 0:12
KUTNO � COLLECCHIO (Italy) 0:13
KUTNO � SALA BAGANZA (Italy) 6:13
Ostatecznie dru¿yna zajê³a 6 miejsce w grupie i rozegra³a mecz o 11
miejsce z zespo³em JR GROSSETO (Italy) zakoñczone wynikiem 0:6
zajmuj¹c tym samym 12 miejsce w turnieju. Ogromny baga¿ do�wiad-
czeñ wyniesionych z rozegranych meczy oraz sama mo¿liwo�æ rywa-
lizowania z dru¿ynami w³oskimi, kolebk¹ europejskiego baseballu to
du¿a lekcja gry dla naszych m³odziutkich zawodników.
Dru¿yna kadetów gra³a w sk³adzie: Dominik Gajdziñski, Daniel
Gajewski, Rados³aw Jó�wiak, Jakub Kopeæ, Adrian Krawczyk, Bartosz
Maciejewski, £ukasz Siejka, Kacper Cichowski, Bartosz Kopczyñski,
Kacper Gajewicz, Marcin Stasiak, Filip Nowacki, Szymon Skar¿yñ-
ski i Karol Harasim. Trener: Andrzej Pietrzak.

Dru¿yna m³odzików gra³a w sk³adzie: Bart³omiej Kopañski, Damian
Go³êbiewski, Tobiasz �wiat³owski, Tymon Niezgoda, Miko³aj Stañdo,
Adrian Kotkowski, Denis Bednarek, Mi³osz Jarota, Wiktor Pu�cian,
Chrystian Cukier, Dawid Ka³u¿a, Micha³ Zieliñski, Grzegorz Æwi-
kliñski, Szymon Ka³êbasiak, Jakub Sobczak. Trener: S³awomir Kryska.
Dzieciaki wyjecha³y na turniej dziêki staraniom Rafa³a Gajdziñskiego
(kierownika wyjazdu) oraz Andrzeja Cichowskiego, którzy zgroma-
dzili �rodki pieniê¿ne od rodziców, prezydenta Kutna, Urzêdu Mar-
sza³kowskiego w £odzi, sponsorów i ludzi dobrej woli, którym
serdecznie dziêkujemy. Obszern¹ relacjê z pobytu w Sala Baganzie
zamieszczamy na stronie 12  �Powiatowego ¯ycia Kutno� w artykule
�Baseballowe wspomnienia�.

Intensywnie i bardzo pracowicie przygotowuje siê dru¿yna KKS Pro-Basket
Polfarmex Kutno do debiutanckich, meczów w Tauron Basket Lidze
- najwy¿szej klasie rozgrywkowej w baskecie w naszym kraju. Po zajê-
ciach w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie zespó³ trenera
Jaros³awa Krysiewicza i jego asystenta Wojciecha Walicha przebywa³ na
obozie przygotowawczym w Dzier¿oniowie. Bra³ te¿ udzia³ w turnieju
w Wa³brzychu, gdzie zmierzy³ siê z aktualnym mistrzem Polski TBL Tu-
rowem Zgorzelec oraz ze �l¹skiem Wroc³aw i Ros¹ Radom. Co prawda
kutnianie wszystkie spotkania kontrolne przegrali, ale zaprezentowali siê
w nich zupe³nie przyzwoicie. �wiadcz¹ o tym kwarty. Æwiczono taktykê,
strategiê gry oraz zgrywanie siê poszczególnych zawodników i formacji.
Wyniki: z Turowem 70:86 (14:18, 17:14, 21:23, 18:31). Punktowali dla
�Kutna�: Kwamain Mitchell (na zdjêciu) 16 (2x3), Jakub D³uski 10, Mateusz
Bartosz 9, Krzysztof Jakóbczyk 8, Grzegorz Grochowski 7, Jacek Jarecki 6,
Hubert Pabian 5, Bart³omiej Wo³oszyn 6, Marcin Malczyk 3; ze �l¹skiem
66:77 (12:25, 21:19, 16:16, 17:17) - Mitchell 15, Jarecki 11 (3x3), Bar-
tosz 10 (2x3), Wo³oszyn 10 (2x3), Jakóbczyk 8, D³uski 5, Malczyk 3,
Grochowski 2, Pabian 2; z Ros¹ 58:86 (16:29, 15:22, 18:17, 9:18) -
Wo³oszyn 18, Bartosz 12, Jakóbczyk 11, Pabian 5, Mitchell 3, D³uski 4,
Grochowski 3, Malczyk 2.

POLFARMEX PRZED SEZONEM

Przed sympatyczn¹ dru¿yn¹ Polfarmexu teraz turniej w Ostrowie Wiel-
kopolskim, gdzie oprócz gospodarzy wyst¹pi �l¹sk Wroc³aw i Basket
Toruñ. Z Ostrowa Wlkp. kutnowski team uda siê na 6 dniowy obóz. Tym
razem do Brzegu Dolnego, a 20 i 21 wrze�nia zagra przed w³asn¹
publiczno�ci¹, w zmodernizowanej hali sportowej SP nr 9, w IX Turnieju
�O Ró¿ê Kutna�. Obok �Polfarmexu graæ bêd¹: Anwil W³oc³awek, Asecco
Gdynia i MKS D¹browa Górnicza. Okres przygotowawczy naszego
zespo³u zakoñczy dwumecz z Ros¹ Radom. (w Kutnie 25.09 i 27.09
w Radomiu) Rozgrywki ekstraligowe rozpoczn¹ siê 4.10 (Polfarmex gra
w Radomiu).

16 wrze�nia w sali gimnastycznej I LO im. gen. J.H. D¹browskiego
w Kutnie, o godz. 18.00, odbêdzie siê pokaz chiñskiej gimnastyki w wyko-
naniu cz³onków Akademii Tai Chi i Lok Hup. To chiñska sztuka æwiczeñ,
której historia liczy ponad tysi¹c lat. Mo¿e byæ jako gimnastyka dla zdrowia,
jako medytacja w ruchu, równie¿ jako sztuka walki. Wspomaga rozwój
ca³ej osobowo�ci, rozwja cia³o i umys³, a efektem s¹ nie tylko korzy�ci
dla zdrowia, ale równie¿ pozytywne oddzia³ywanie na codzienne ¿ycie.

Lok Hup
To równie¿ chiñska sztuka æwiczeñ, starsza od Tai Chi, która ma wiêksze
oddzia³ywanie na struktury wewnêtrzne cz³owieka. Nazwa oznacza sze�æ
harmonii i osiem metod umys³u i intencji. Æwiczenie Lok Hup rozwija
cia³o, umys³ i ducha. Pomaga skoncentrowaæ siê i skupiæ, a podczas æwi-
czeñ wyciszyæ siê osi¹gaj¹c efekty podobne do medytacji.

TAI CHI

Niespo¿yte si³y ma ten 82-letni kutnianin, którego recept¹ na zdrowie jest
bezpo�redni kontakt z wod¹. Ostatnio, reprezentowa³ WOPR Kutno i którego
sponsorem jest Zarz¹d Inwestycji w Kutnie (prezes Jerzy Pruk), bra³ udzia³
w renomowanych miêdzynarodowych zawodach sportowych w Olsztynie
�Warmia Mazury Games 2014�, którym patronowali m.in. - szefowie:
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kra�nicki oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki Andrzej Biernat. Na przepiêknym, nowoczesnym i 50
metrowym Basenie Olimpijskim startowa³o 200 mastersów z Polski, Rosji,
Finlandii, Danii, Litwy i £otwy. Rewelacyjnie wypad³ znów Kazimierz
From, (przyzwyczai³ nas do tego!), który wygra³ wszystkie konkurencje,
w których bra³ udzia³. By³ pierwszy na: 50 m stylem dowolnym - 0.59.75 min.,
50 m grzbietowym - 1.18.93 min., na 50 m klasycznym - 1.47.75 min., na
100 m grzbietowym - 2.56.85 min., na 100 m dowolnym - 2.26.39 min.,
na 200 m grzbietowym - 6.08.86 min. Ponadto ambitny kutnianin otrzyma³
od organizatorów specjalny certyfikat uczestnictwa. Dodajmy, ¿e niedawno
Kazimierz From ustanowi³ rekord Polski w swojej kategorii wiekowej
(80-84) na basenie 50 m, na 1500 m dowolnym, z czasem 49.31.63 min.
Gratulujemy sukcesów i ¿yczymy ich kontynuowania!

P³ywanie

Pi³ka no¿na

Du¿e zainteresowanie towarzyszy³o spotkaniu na szczycie drugiej kolejki
A klasy trzeciej grupy ³ódzkiej. Gospodarze, którzy jeszcze w ubieg³ym
roku grali w klasie okrêgowej na tle kutnian wygl¹dali imponuj¹co
fizycznie. Pocz¹tek meczu nale¿a³ do m³odzie¿y KaSu, która nie wyko-
rzysta³a dwóch stuprocentowych okazji. To siê zem�ci³o potem. Rutyna
i do�wiadczenie wygra³a z m³odo�ci¹ i brakiem obycia na murawie w�ród...
seniorów. Frycowe trzeba by³o zap³aciæ. S³abo spisywa³ siê arbiter!

Kro�niewianka Kro�niewice - KS Kutno 4:0 (1:0)
Bramki 1:0 - Krystian Osiñski (33), 2:0 - Osiñski (54 karny), 3:0 - Mateusz
Szymczak (50), 4:0 - Szymczak (85).

KS Kutno - GKS Bedlno 3:3 (2:1)
0:1 - Micha³ Wi�niewski (11), 1:1 - Mariusz Jakubowski (19), 2:1 - Piotr
Michalski (35), 2:2 - Bart³omiej Lewañczyk (47, karny), 3:2 - Arkadiusz
B³aszczyk (71), 3:3 - Filip Adamczewski (84).

PRZEGRANA I REMIS

KAZIMIERZ FROM WYGRYWA!

W hali sportowej SP nr 9 w Kutnie w dniach 12-14 wrze�nia rozegrany
zostanie IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki M³odziczek (r. 2001 i m³od-
szych) �Sirmax cup 2014�. Wezm¹ w nim udzia³ zespo³y: Kadra Lublin,
PTK Pabianice, MUKS Poznañ, UKS Poznañ, UKS Basket Warszawa,
UKS Trójka ¯yrardów, KKS Pro-Basket Sirmax Kutno. Zawody rozpocznie
mecz 12.09. o godz. 11.00 pomiêdzy �Kutnem� a �Warszaw¹�.

KKS „PRO−BASKET” ZAPRASZA

£¹cznie w dwunastodniowym zgrupowaniu wziê³o udzia³ 59 zawodni-
czek. Dziewczêta by³y zakwaterowane w Hotelu Orle, a treningi odbywa³y
siê w hali sportowej pobliskiej szko³y. Koszykarki oprócz celów sportowych,
czyli rozwoju i kszta³towaniu cech motorycznych, techniki indywidualnej,
a tak¿e zadañ taktycznych odpowiedniej dla danej grupy wiekowej, zapo-
zna³y siê tak¿e z kultur¹, tradycjami, walorami geograficzno przyrodni-
czymi regionu. Du¿¹ frajdê sprawi³a wycieczka do Trójmiasta. Pomimo
z³ej pogody zobaczyli�my Skwer Ko�ciuszki, sopockie molo oraz gdañski
D³ugi Targ. Tradycyjnie w ostatnim dniu zgrupowania odby³ siê chrzest
dla dziewcz¹t, które pierwszy raz przebywa³y na obozie oraz gry kontrolne
w poszczególnych dru¿ynach. W tym dniu mieli�my przyjemno�æ go�ciæ
prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego, który odwiedzi³ nas wraz
z przewodnicz¹c¹ Komisji Edukacji Kultury i Sportu Joann¹ Podemsk¹
oraz prezesem KKS Pro-Basket S³awomirem Erwiñskim. W ramach przy-
gotowañ do nowego sezonu dru¿yna ¿aczek rozegra³a mecze kontrolny
z GTS Karol Rotmanka przegrywaj¹c nieznacznie 35:38. Wyjazd na obóz
odby³ siê dziêki partycypacji finansowej rodziców, pomocy kierownika
dru¿yny kadetek Jaros³awa Malarskiego oraz  zaprzyja�nionych firm:
TONSMEIER CENTRUM Spó³ka z o.o (prezes Krzysztof Jatczak), Sirmax
Polska Spó³ka z o.o (prezes Wojciech Waryszewski), TBM Komorowski
s.j. (Krzysztof Komorowski).

KOSZYKARKI NA OBOZIE
W ramach przygotowañ do rozgrywek ligowych w sezonie 2014/15 cztery
zespo³y sekcji koszykówki KKS Pro-Basket Kutno - juniorki trenera
Tomasza Pasiñskiego, kadetki Mariusza £ubiñskiego, m³odziczki Adama
Paw³owskiego oraz ¿aczki Karoliny Kociurskiej-Tomczak przebywa³y na
obozie sportowym w Sobieszewie. By³ to pierwszy wyjazd dziewcz¹t
w barwach nowego klubu.

Koszykówka

(foto: Andrzej Cichowski)
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 389

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: E8-C3  G7-M1-D13-A4-C9-D9-E3-A7-B7
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.

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

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

Poziomo: A-1. Turecka pieczeñ z jagniêcia z cebul¹, jajkami
oraz ry¿em A-7. Nale¿y do grupy lantanowców B-9. D�wiêczny
system pracy C-1. Sk³onny do kompromisów D-9. Marcowy
solenizant (dla kolegów) E-1. Drzewo afrykañskie (bligia) E-5.
Niejedna w dorobku Kazimierza Kowalskiego (bas) G-1. Le¿y nad
Wis³okiem I-1. Miêk³awka - ryba I-6. Model Hundaia J-9. Kruche
ciasto z owocami K-1. Odmierza³a niegdy� czas L-9. Idea³ moralny
M-1. Osada górali kaukaskich i Tatarów Krymskich M-5. Czas
tarcia siê ryb.

Pionowo: 1-A. Znany, ³ódzki re¿yser filmowy (�Sowizdrza³
�wiêtokrzyski�) 1-I. Dawna klamra u pasa 2-E. Niemetaliczny
pierwiastek chemiczny 3-A. Czê�æ twojej twarzy 3-I. Wzór
doskona³o�ci 4-F. Niejedna w twórczo�ci Bacha 5-A. Brudzi buty
5-J. K³uj¹cy chwast polny 6-E. Bywa teatralna, ale równie¿ z³ota
i srebra 7-A. S¹siad Boliwii 7-I. Dynastia za³o¿ona przez Henryka VII
9-A. Nieobecni jej nie maj¹ 9-I. Kierdel 11-A. Samica ³osia 11-I.
Podrz¹d raków dziesiêcionogich 13-A. Rozporz¹dzenie wydane
przez cesarza 13-I. Namulony osad.          oprac. Jerzy Ka³u¿ka

solow¹. Zapraszana by³a na wiele festiwali piosenki, m.in. do Opola,
Jarocina, Wroc³awia i Sopotu. Nagra³a dziesiêæ p³yt, w tym jedn¹
z muzyk¹ do spektaklu teatralnego �Balladyna� w Ba³tyckim Teatrze
Dramatycznym. Wiêkszo�æ z jej p³yt zdoby³a tytu³ Z³otej P³yty. W 2003 r.
wyda³a album z najwiêkszymi przebojami (m.in. �Babê zes³a³ Bóg�,
�Protest Dance�, �Ostatni z zielonych�, �Zero�, �Bo je�li tak ma byæ�),
podsumowuj¹cy jej dotychczasow¹ karierê. Na tej p³ycie utwór �Ko-
chana� wykona³a w duecie z Kasi¹ Nosowsk¹. Artystka wielokrotnie
koncertowa³a w kraju i za granic¹ (Francja, Niemcy, USA). Od niemal
20 lat wspó³pracuje z Ann¹ Saranieck¹, która jest autork¹ tekstów jej
piosenek oraz mened¿erem. W 2008 r. zadebiutowa³a jako aktorka
teatralna rol¹ Hortensji w spektaklu Terapia Jonasza w chorzowskim
Teatrze Rozrywki (re¿. Jacek Boñczyk), w 2009 r. mo¿na ogl¹daæ j¹
w roli Meksykanki w przedstawieniu Tramwaj zwany po¿¹daniem (re¿.
Dariusz Starczewski). Skomponowa³a równie¿ muzykê do songów
w spektaklu Freda Apke � Odjazd. W 2008 roku Renata Przemyk za³o-
¿y³a akustyczne trio o nazwie Acoustic Trio. Nowy projekt zak³ada
wiêcej improwizacji podczas koncertów. W repertuarze Acoustic Trio
znajduj¹ siê kameralne, wyciszone, melancholijne utwory artystki.
Dyskografia: Ya Hozna (1990, Pronit), Ma³o zdolna szansonistka (1992,
MJM Music), Tylko kobieta (1994, MJM Music), Andergrant (1 listo-
pada 1996, Sony BMG), Hormon (16 lutego 1999, Sony BMG), Blizna
(21 maja 2001, Sony Music Polska), Balladyna (27 czerwca 2002, Sony
Music Polska), Unikat (27 marca 2006, Sony BMG), Odjazd (13 listo-
pada 2009, QL Music), Panienki z temperamentem (oraz Kayah)
(25 pa�dziernika 2010, QM Music)
Single: 1990 - �Babê zes³a³ Bóg�; 1994 - �Ten taniec�, �Ostatni z zielo-
nych�; 1995 - �Przejdê skoro wiem�; 1996 - �Zero (odkochaj nas)�,
�Zmrok�, �Bo je�li tak ma byæ�, �A¿ po grób�; 1998 - �Zapach�
(& Hedone); 1999 - �Nie mam ¿alu�, �Zazdrosna�, �Nie spacerujê nago�;
2001 - �W³asny pokój�, �Drzewo�; 2002 - �£atwo uwierzyæ�; 2003
- �Kochana� (& Kasia Nosowska); 2006 - �Zona�, �Lullaby�; 2008
- �Nic nie pachnie jak ty� (& Plateau); 2009 - �Piosenka Hortensji�,
�Odjazd�; 2010 - �To, ¿e jeste��; 2011 - �Jakby nie mia³o byæ�.
Wystêpy go�cinne: 1998 - Hedone - SancTVarium, �Zapach�, wydawca:
Epic Records; 2001 - Fiolka - Fiolka , �Filigrany i moriole�, wydawca:
Sony Music; 2007 - Plateau � Mistrz tupetu i jego bezczelny cyrk, �Nic
nie pachnie jak ty�, wydawca: MJM Music; 2008 - Habakuk � Family
Front, �Jeste� drog¹�, wydawca: Lou & Rocked Boys; 2008 - Strachy
na Lachy � Zakazane Piosenki, �Zamknij wszystkie drzwi�, wydawca:
S.P. Records.
Teledyski: �Nie ty to kto�� (Ma³o zdolna szansonistka); �Ten taniec�
(Tylko kobieta); �Zero (Odkochaj nas)�, �Zmrok� (Andergrant); �Nie
mam ¿alu�, �Zazdrosna�, �Zapach� (wraz z Hedone) (Hormon); �W³a-
sny pokój�, �Drzewo� (Blizna); �Kochana� (wraz z Kasi¹ Nosowsk¹)
(The Best Of); �Zona� (Unikat); �Nic nie pachnie jak Ty� (Plateau wraz
z Renat¹ Przemyk) (Krótka wiadomo�æ tekstowa); �Odjazd� (Odjazd).
Nagrody i wyró¿nienia: Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie 1989
� Grand Prix, nagroda dziennikarzy; Miêdzynarodowy Festiwal
Piosenki w Sopocie 1990 � Br¹zowy Mikrofon; Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej w Opolu 1991 � Nagroda im. Karola Musio³a; Miê-
dzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie 1992 � Bursztynowa P³yta
za �indywidualno�æ artystyczn¹�; Fryderyk 1996 w kategorii: Album
roku � piosenka poetycka za p³ytê �Andergrant�. Znalaz³a siê w setce
najwybitniejszych artystów ubieg³ego stulecia wed³ug �Wprost� i �Po-
lityki�. W 2009 nagrodzona za ca³okszta³t przez London Music Acade-
my. W naszym mie�cie przebywa³a na zaproszenie Kutnowskiego Domu
Kultury i swoim wystêpem udowodni³a, ¿e nale¿y do czo³ówki polskiej
estrady wokalnej.       Jerzy Papiewski

ZNAKOMITA WOKALISTKA
Renata Przemyk w Kutnie

Renata Przemyk (ur. 10 lutego
1966 r. w Bielsku-Bia³ej) - pio-
senkarka, kompozytorka. Cz³on-
kini Akademii Fonograficznej
ZPAV. Z wykszta³cenia jest
bohemistk¹. Sprzeda³a ponad
500 tys. egzemplarzy wszystkich
p³yt. Swoj¹ karierê muzyczn¹
rozpoczê³a w 1988 r., na XXIV
Studenckim Festiwalu Piosenki
w Krakowie, ale dopiero rok
pó�niej zdoby³a tam Grand Prix
i nagrodê dziennikarzy. Przez rok
�piewa³a w zespole Ya Hozna. Po
rozstaniu z zespo³em w listopa-
dzie 1990 r. rozpoczê³a karierê

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Partnerami organizatorów byli: Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Powiatowa
Inspekcja Sanitarna i Stra¿ Miejska. Udzia³ brali te¿ harcerze i ratownicy.
Piknik otworzyli uroczy�cie dyrektor I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie
Przemys³aw Zawadzki wraz z wiceprezesem RSM �Pionier� Krzysztofem
Matusiakiem witaj¹c zebranych mieszkañców. By³y zabawy sportowe
z nagrodami, warsztaty pierwszej pomocy. Policjanci i stra¿acy udostêpnili
swój sprzêt do zwiedzania, a tak¿e uczyli zachowania dzieci w sytuacjach
zagro¿enia bezpieczeñstwa na osiedlu. Inspektor sanitarny, dr Celina Mar-
ciszewska, prezentowa³a planszê z grzybami i udziela³a porad �grzybia-
rzom�. Funkcjonariusze stra¿y po¿arnej i policji prezentowali dzieciom
tematykê �Bezpieczny dom i droga do niego�. By³y te¿ pokazy si³owe KS
Tytan. We wspania³ej zabawie, przy piêknej pogodzie, uczestniczy³y dzieci
i mieszkañcy miasta. Plac zabaw przy ulicy D¹browskiego by³ przez kilka
godzin wype³niony po brzegi.          /B.G./

RODZINNA ZABAWA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Po odej�ciu na emeryturê Emilii Malanowskiej, poprzedniego dyrektora
szko³y, oficjalnego powitania przyby³ych uczniów oraz ich rodziców,
a tak¿e kadry nauczycielskiej i pracowników szko³y dokona³a Anita
Lemañska, obecna dyrektor tej placówki. W swym  przemówieniu zazna-
czy³a: �Szko³a Podstawowa nr 6 w Kutnie, to bezpieczne i przyjazne miej-
sce, w którym nauczyciele i ich rodzice s¹ partnerami. Obecno�æ pañstwa
w tym miejscu przyczynia siê do pe³nego, spo³ecznego rozwoju uczniów
dziêki pe³nej integracji  naszych �rodowisk. Mamy wspólne cele: rozwój,
sukces i bezpieczeñstwo naszych dzieci. Dziêki naszej wspó³pracy spra-
wimy, by zosta³y zapewnione. ¯yczê wszystkim uczniom du¿o zapa³u do
nauki i wytrwa³o�ci w osi¹ganiu jak najlepszych wyników w nauce
i zachowaniu�.
Zebrani nagrodzili oklaskami uczniów klas III a oraz III b prezentuj¹cych
przygotowany program artystyczny. W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole
Podstawowej nr 6 rozpoczêli naukê najm³odsi uczniowie w trzech
oddzia³ach przedszkolnych oraz uczniowie piêciu klas pierwszych. (105
osób). Ich wychowawcami bêd¹: w klasie I a � Renata Suchiñska i Mag-
dalena Stêpka, w I b � Ma³gorzata Minkuszek, w I c � Halina Cie�lak,
w I d � Agnieszka Klepczarek, w I e � Agata Andrych.           /A.B./

PIERWSZY DZWONEK
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¯YCIE DIECEZJALNE

Prezydent miasta Kutna oraz Miejski Komitet Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa w Kutnie byli organizatorami uroczystych obchodów
75 rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej. Uroczysto�ci mia³y miej-
sce przed Pomnikiem Bohaterów Walk nad Bzur¹ jaki usytuowany
jest w parku im. Romualda Traugutta. Punktualnie o godzinie 12.00
rozleg³y siê d�wiêki syren alarmowych, a orkiestra dêta OSP Kutno
odegra³a hymn pañstwowy. Prowadz¹ca uroczysto�æ Dorota Bieñ
powita³a przyby³e tu delegacje samorz¹dów miasta i powiatu, przed-
stawicieli parlamentarzystów, s³u¿b mundurowych, delegacje zwi¹z-
ków kombatanckich, szkó³, poczty sztandarowe, harcerzy Hufca ZHP
Kutno, którzy wystawili wartê honorow¹ przy pomniku. W swym oko-
liczno�ciowym przemówieniu  prezydent miasta Zbigniew Burzyñski
powiedzia³ m.in. �Dla mieszkañców Kutna kampania wrze�niowa
zakoñczy³a siê 16 wrze�nia, kiedy do miasta wkroczy³y wojska
Wermachtu. W zabudowaniach fabryki tytoni przy ulicy Przemys³owej
utworzono przej�ciowy obóz jeniecki dla polskich ¿o³nierzy. £¹cznie
przez obozy jenieckie w Kutnie, Sójkach oraz B³oniu k/Kro�niewic
przesz³o oko³o 60 tysiêcy jeñców. Ludzie, którzy prze¿yli starcia zbroj-
ne, pobyt w obozach koncentracyjnych, utratê bliskich, maj¹ wci¹¿
przed oczami te koszmarne obrazy. My, którzy nie zaznali�my okru-
cieñstwa wojny, mamy  mo¿liwo�æ spotykaæ siê z ¿yj¹cymi jeszcze
�wiadkami tamtych wydarzeñ�. Z³o¿enie kwiatów przez poszczególne
delegacje zakoñczy³o uroczysto�ci przed pomnikiem. Podobne
wi¹zanki kwiatów z³o¿one zosta³y w innych miejscach pamiêci naro-
dowej w naszym mie�cie.         /A.B./

ROCZNICA WRZEŚNIA

Mszê �wiêt¹ polow¹ w intencji rolników gminy Krzy¿anów odprawili
ksiê¿a: Zbigniew Strza³kowski, Józef Zawi�lak i Mariusz Minda.

DOŻYNKOWA MSZA

Msz¹ �wiêt¹, odprawion¹ 31 sierpnia w Sanktuarium Maryjnym w G³ogowcu przez
ksiêdza Piotra Kalisiaka, rozpoczê³y siê obchody 34 rocznicy podpisania Porozumieñ
Sierpniowych. Drug¹ czê�ci¹ tych uroczysto�ci by³o spotkanie by³ych i obecnych
dzia³aczy NSZZ Solidarno�æ pod Pomnikiem �Ulotk¹� przy ul. Sienkiewicza w Kutnie.
Z przemówieniem wyst¹pi³ Wies³aw Taraska, przewodnicz¹cy Rady Podregionu Kutno
NSZZ Solidarno�æ. Postulaty sierpniowe sprzed 34 lat by³y ¿¹daniem zwi¹zkowców
dotycz¹cym g³ównie �godnej pracy i p³acy�. Nikt z tych, którzy wówczas walczyli
o lepsz¹ i woln¹ Polskê, nie ma dzi� powodów do rado�ci. Dzisiaj, aby mieæ pracê
Polacy musz¹ decydowaæ siê na jej poszukiwanie poza granicami kraju. Przemówi³
te¿ prezydent miasta Zbigniew Burzyñski, który wspomnia³, i¿ miêdzy nami ¿yj¹ dzi�
jeszcze weterani zwi¹zkowi, ludzie cierpi¹cy niedostatek. Spotkanie zakoñczy³o
z³o¿enie kwiatów przez delegacje zwi¹zkowców i samorz¹dowców.              /a.b./

POROZUMIENIA SIERPNIOWE




