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ZA TREŚĆ I FORMĘ
MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PONOSZĄ KOMITETY WYBORCZE

ZŁOTY JUBILEUSZ

Zespó³ �piewaczy �Siemienice� (od lewej): Teresa Gawryszczak, Krystyna
Kacprzak � kierownik zespo³u, Miros³awa Wo�niak, Anna Ko³owacik,
Beata Sêczkowska, Halina Domañska, Marianna Przybylak, W³adys³aw
Jasiñski.           (ci¹g dalszy - strona 5)

Zespó³ �piewaczy �Siemienice� powsta³ w 1963 roku. Jego za³o¿ycielk¹
by³a Rozalia Przybylak. Debiutowa³ na do¿ynkach wiejskich w Siemieni-
cach (1963 r.).

Gmina Krzy¿anów pamiêta

96 ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI

Mieszkañcy tej Gminy licznie uczestniczyli w obchodach 96 rocznicy
odzyskania niepodleg³o�ci przez Polskê � Narodowego �wiêta Niepodle-
g³o�ci.           (ci¹g dalszy - strona 6)
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

25 listopada 2014 r.

57 razy spotykali siê radni Miasta Kutna w kadencji 2010-2014. Ukorono-
waniem ich czteroletniej pracy by³o robocze spotkanie czwartego listopada.
Informacjê o stanie realizacji zadañ o�wiatowych w roku szkolnym 2013/
2014 w przedszkolach i szko³ach prowadzonych przez Miasto Kutno,
w tym o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szko³y podstawowej
i egzaminu gimnazjalnego, przedstawi³ zastêpca prezydenta Zbigniew
Wdowiak. W ubieg³ym roku na edukacjê przeznaczono 40 milionów z³otych!
(19 mln 700 tysiêcy z³ subwencja). Zapewni³, ¿e warunki edukacji w naszym
mie�cie s¹ na wysokim poziomie. Z³o¿y³ gratulacje nauczycielom. Na temat
realizacji zadañ inwestycyjnych za trzy kwarta³y br. mówi³ zastêpca pre-
zydenta Jacek Boczkaja. Stwierdzi³, ¿e wszystkie inwestycje zaplanowane
na ten rok bêd¹ wykonane. Analizowano tak¿e zmiany w zagospodaro-
waniu przestrzennym Miasta Kutna. Referowa³ zagadnienie przedstawiciel
Przedsiêbiorstwa Zagospodarowania Miast i Osiedli �Teren� w £odzi
Kazimierz Bald. Kutno jest w czo³ówce miast regionu ³ódzkiego (za Be³-
chatowem), które maj¹ �wietny stan pokrycia planami przestrzennymi.
Wracaj¹c jeszcze do Edukacji nale¿y podkre�liæ, ¿e bardzo dobrze jest
zaprogramowany Jej rozwój na nastêpne lata, a Miasto Kutno otrzyma³o
w wyniku ogólnopolskiego konkursu - �Lidera Edukacji 2014� i �Primusa
2014�. Radni podjêli kilka wa¿nych uchwa³, miêdzy innymi w sprawach:
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Kutna,
wspó³dzia³ania z Gmin¹ Kro�niewice w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego, programu wspó³pracy na rok 2015 Miasta Kutna z organiza-
cjami pozarz¹dowymi. Uchwalono: Miejski Program Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program Przeciwdzia³ania
Narkomanii oraz okre�lono: szczegó³owe warunki przyznawania i odp³at-
no�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, wysoko�æ
stawek podatku od nieruchomo�ci na 2015 r. i od �rodków transporto-
wych na 2015 r. Zapoznano siê tak¿e z dzia³alno�ci¹ Rady Miasta Kutna
i Sta³ych Komisji za 2010-2014. Radni obradowali na 57 Sesjach. W okresie
sprawozdawczym skierowali do prezydenta m. Kutna 232 pisemnych in-
terpelacji i 240 ustnych zapytañ. Do Rady Miasta Kutna wp³ynê³y 23 skargi
i 6 wniosków (2 skargi by³y anonimowe). Sta³e Komisje RM obradowa³y
³¹cznie na 330 posiedzeniach i wypracowa³y 369 wniosków.
Wiceprezydent Jacek Boczkaja podzieli³ siê dobr¹ wiadomo�ci¹ z radny-
mi... Miasto Kutno dosta³o 3 miliony z³ dotacji na gruntowny remont
ul. £êczyckiej.            /J.P./

OSTATNIA SESJA

KKS PRO-BASKET Kutno
DZIĘKUJE

JACKOWI URBANIAKOWI
za wsparcie finansowe leczenia zawod-
niczki naszego klubu.

Przy pe³nej widowni Kutnowskiego Domu Kultury odby³o siê spotkanie
podsumowuj¹ce projekt pod has³em �Kutno miasto ró¿ � chcê tu byæ�.
Jak zaznaczy³a Bo¿ena Gajewska, prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej, projekt ten zosta³ zrealizowany przez Stowarzyszenie, które
ona reprezentuje przy wsparciu finansowym Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. Spotkanie rozpoczê³o siê nagraniem filmowym, m.in. uczestników
wycieczki do niemieckiego Forst, miejsca najpiêkniejszych ogrodów
ró¿anych. Prowadz¹ca spotkanie (jego pierwsz¹ czê�æ) Bo¿ena Gajewska
publicznie podziêkowa³a prezydentowi miasta za wsparcie w realizacji
tego przedsiêwziêcia. Druga czê�æ to koncert wokalnego zespo³u kame-
ralnego �Cantabile� pod kierunkiem Joanny Domaga³y przy akompania-
mencie jej brata Jaros³awa. Witaj¹c publiczno�æ pani Joanna zaznaczy³a:
�Po prostu chcemy tu byæ i �piewaæ o ró¿y, królowej kwiatów�. W�ród
wielu utworów zespó³ za�piewa³ m.in. przeboje �wiatowe �Only you� oraz
fragment ze �Skrzypka na dachu�. Na zakoñczenie koncertu wyst¹pi³a
Ewa Murzynowska, studentka III roku Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Za�piewa³a znany utwór �You raise me up�.           /A.B./

RÓŻE Z „CANTABILE”

W Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnieodby³ siê �Jesienny bal�. Bawili siê
uczniowie klas 0-III, a tak¿e dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 5, 8 i 16.
Wiêkszo�æ uczestników balu by³a przebrana w przeró¿ne stroje przypo-
minaj¹ce porê jesieni: wiewiórki, lisy, borsuki, je¿e; �rozrabia³� korsarz,
a porz¹dku pilnowa³ policjant. Ponad dwie godziny ruchu w rytmach nie
tylko dyskotekowych zapewni³a Agencja Artystyczna Macieja Go�dziela
z wodzirejem Miros³awem Bednarkiewiczem. Dzieciaki bra³y udzia³
w ró¿nych konkursach i grach. Organizatorzy balu pomy�leli tak¿e o s³od-
kim poczêstunku przygotowanym przez rodziców w poszczególnych
klasach. Wicedyrektor szko³y Magdalena Stêpka byla zdania, ¿e jesienny
bal by³ form¹ Dni Otwartych tej placówki.           /A.B./

PIĘKNA ZABAWA

Modernizacja £êczyckiej
Podczas ostatniej konferencji pra-
sowej prezydent miasta nie kry³
zadowolenia. Otó¿ od³o¿ony kiedy�
� na bok� temat modernizacji ulicy
£êczyckiej znalaz³ siê na li�cie
rankingowej wniosków dotycz¹-
cych dofinansowania zadañ
w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
£¹czny koszt remontu ulicy ma
wynie�æ 7 milionów z³otych.
Bêdzie to najwiêksze zadanie
drogowe na przysz³y rok, zaznaczy³

prezydent Burzyñski. Poza now¹
nawierzchni¹ powstan¹ nowe chod-
niki, wjazdy do posesji, zatoki
autobusowe oraz sygnalizacja
�wietlna przy Gimnazjum nr 3. Dwa
kutnowskie projekty znalaz³y siê
w tzw. kontrakcie terytorialnym
naszego województwa, o czym
mówi³ na spotkaniu z przedsiêbior-
cami marsza³ek województwa
Witold Stêpieñ. Dotycz¹ one po³¹-
czenia Grunwaldzkiej z dzielnic¹
Sklêczki oraz rewitalizacji centrum
miasta.     /A.B./
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Wójt Jerzy Bry³a

JEDYNY KANDYDAT

Lat 64, zamieszka³y w Byszewie, gmina Kutno.
¯onaty, ¿ona Jadwiga, córka Anna i ziêæ £ukasz,
dwie ukochane wnusie: Amelka lat 7 oraz 2,5 let-
nia Majeczka.

 Jerzy Tadeusz Bryła

WIEŚCI GMINNE
Kolejowe zawieszenie
Kursy poci¹gów Arriviva RP, miêdzy
Kutnem i Toruniem, mog¹ byæ
zawieszone od 14 grudnia. Dojad¹
one tylko do stacji Kaliska Kujaw-
skie (i z powrotem). Nie mog¹ siê
ze sob¹ dogadaæ marsza³kowie
województw: ³ódzkiego i kujawsko-
pomorskiego. Mimo ¿e rozmowy
w sprawach finansowych tocz¹ siê
ju¿ od marca.

Wyborcza blokada
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zasmierzaj¹ ca³kowicie zamkn¹æ
przejazd kolejowy w G³ogowcu i na
ulicy Jesiennej. I to od soboty 15
listopada. Po co? Na co? Na remont,
który ma potrwaæ tydzieñ...Tak
przy okazji przewidujê nisk¹
frekwencjê wyborcz¹ mieszkañców
z tego rejonu, gdy¿ aby dojechaæ do
punktu wyborczego w Go³êbiewie,
zamiast siedmiuset metrów, bêd¹
zmuszeni jechaæ siedem... kilometrów.

Nowa ekopracownia
Zespó³ Szkó³ nr 1 w ¯ychlinie,
w ramach programu �Szkolna baza
zieleni�, otrzyma³ ekopracowniê.
S¹ w niej m.in. wizualier, g³o�niki,
tablica interaktywna, laptop i mi-

kroskopy. Opiekê nad pracowni¹
powierzono nauczycielce Annie
Sitkiewicz.

Folklor w przedszkolach
Na zaproszenie Przedszkola Miej-
skiego nr 5 �Stokrotka� w Kutnie
zaprezentowa³y siê zespo³y �piewa-
cze �Strzelce� i �Klonowianki�.
Dzieci podziwia³y barwne stroje
i pie�ni regionu. Spotkanie z zespo-
³ami wzbogaci³o ich wiedzê na
temat kultury ludowej. Nieco wcze-
�niej, bo w drugiej po³owie pa�-
dziernika, zespó³ �piewaczy
�Strzelce� by³ go�ciem Przedszkola
Miejskiego nr 16 �Calineczka�.
Podczas tej wizyty cz³onkinie
zespo³u uczestniczy³y w tradycyj-
nym obrzêdzie �Kiszenie kapusty�,
w ramach grantów o�wiatowych
�Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�
i �Co nam jesieñ w darze niesie�.
Ju¿ po wakacjach, te grupy �piewa-
cze zaprezentowa³y siê tak¿e na
I Przegl¹dzie Chórów Seniora,
Kapel Ludowych i Podwórkowych
w Kro�niewicach, by³y tak¿e  na
VIII Ogólnopolskim Przegl¹dzie
Piosenki Biesiadnej  w Kozieni-
cach.     /A.B./

W Muzeum Regionalne w Kutnie od 5 listopada 2014 r. do 15 stycznia
2015 r. prezentowana jest wystawa �Bitwa pod Kutnem w ramach
Operacji £ódzkiej�. Bitwa pod Kutnem by³a wa¿nym etapem Operacji
£ódzkiej, batalii rozegranej na ziemiach polskich w listopadzie 1914 r.
przez armie pañstw zaborczych. W jej wyniku armia rosyjska opu�ci³a
ju¿ na sta³e zachodni¹ czê�æ Królestwa Polskiego � w tym £ód�
i Kutno. Wystawa pozwala poznaæ najwa¿niejsze etapy tej najwiêk-
szej bitwy manewrowej I wojny �wiatowej. Zaprezentowane zosta³y
na niej, broñ, wyposa¿enie armii rosyjskiej, niemieckiej i austro-
wêgierskiej z muzeów w Opocznie, P³ocku, Piotrkowie i Wieluniu oraz
prywatnych kolekcjonerów (Wies³aw Paluchowski, Konrad Podwy-
socki, Jacek Postolski i Krzysztof Siuda) oraz stowarzyszeñ (Studio
HUZAR z Koszalina i Muzeum �Patria Colbergiensis� w Ko³obrzegu).
Na wystawie mo¿na równie¿ obejrzeæ repliki mundurów z czasów
I wojny, które �gra³y� w filmie amerykañskim War Horse (Czas
wojny, re¿. Steven Spielberg) oraz brytyjsko-polskim serialu pt.: The
Passing Bells (Dzwony Wojny), którego premiera w TVP 1 odby³a siê
10 listopada br. Dokumenty  i fotografie ze zbiorów muzeum i Archi-
wum Pañstwowego w Kutnie ukaza³y nasze miasto i jego mieszkañców
w czasie prze³omowych wydarzeñ, które doprowadzi³y do odzyskania
niepodleg³o�ci przez Polskê w 1918 r. Uzupe³nieniem tej wystawy
jest ekspozycja �Kutno pod zaborami� prezentowana w Galerii
w Dworku. Reprodukcje starych map, fotografii i pocztówek, uzupe³-
nione krótkimi opisami przypominaj¹ stare Kutno i jego mieszkañców,
w tym osoby najbardziej zas³u¿one dla grodu nad Ochni¹.

Joanna Leitgeber

Ukoñczy³ studia wy¿sze magisterskie na Wydziale
Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie uzy-
skuj¹c tytu³: magister in¿ynier rolnictwa.
Po zakoñczeniu studiów oraz odbyciu obowi¹zkowej
s³u¿by wojskowej dla podoficerów podj¹³ zatrud-
nienie w sektorze rolniczym:
- w latach 1975-1978 w Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych
w Gostyninie na stanowisku kierownika mechani-
zacji i transportu, a pó�niej jako zastêpca dyrek-
tora ds. technicznych;
- w latach 1978-1996 zwi¹zany zawodowo z Rolnicz¹
Spó³dzielni¹ Produkcyjn¹ w Byszewie, gdzie
wykonywa³ obowi¹zki na stanowisku kierownika
produkcji ro�linnej, a pó�niej jako prezes Zarz¹du.
Z samorz¹dem gminy Kutno zwi¹zany od 27 lat,
od roku 1997 pe³ni funkcjê wójta gminy Kutno.
Prezes Oddzia³u Zarz¹du Miejsko-Gminnego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Kutnie.
Zainteresowania: rolnictwo, polityka, literatura
oraz sport; w wolnym czasie lubi je�dziæ na rowerze,
bardzo czêsto jednorazowo pokonuje kilkadziesi¹t
kilometrów, a trasy przejazdu to teren w³a�nie
gminy Kutno oraz gmin s¹siednich.

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

6 grudnia 2014 r. od godz. 8.30 (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

Gdy nadchodzi koniec lata
Pod koniec lata gromadz¹ siê bociany
Sejmiki na ³¹ce tworz¹.
Nadchodzi pora podró¿y planowanej.
Oceniaj¹ mo¿liwo�ci, klekoc¹, gaworz¹.

Potem, jak na znak dany
Rêk¹ matki odwiecznej, natury
¯egnaj¹ lêgów kraj poznany
i kluczem wzbijaj¹ siê w chmury.

I wie siê, ¿e ju¿ zaraz jesieñ,
¯e gêsi, ¿urawie odlec¹ niebawem.
Jelenim rykiem las siê zaniesie,
A mg³y siê podnios¹ nad rzek¹ i stawem.

Zakwitn¹ wrzosy lila kolorem,
W ogrodach astry i chryzantemy.
Wyz³oc¹ siê pola chlebowym ugorem,
Pachn¹ grzyby i czê�ciej mokniemy.

Kazimierz Ci¹¿ela

ZŁOTY JUBILEUSZ
(ci¹g dalszy ze strony 1)
To Rozalia Przybylak zorganizowa³a pierwsze do¿ynki wiejskie dla wsi
Siemienice i Siemieniczki. Panie stara³y siê w do¿ynkowych przy�piewkach
wyraziæ ca³y rolniczy trud, nie zapomniano o wiejskich nowinkach, a tak¿e
o dzia³alno�ci Kó³ek Rolniczych w Siemienicach i Siemieniczkach. W do¿yn-
kowym programie oprócz pañ z zespo³u wyst¹pi³y równie¿ dziewczêta
z Siemieniczek. Od tej pory utrwali³a siê do¿ynkowa tradycja i trwa³a do
chwili, gdy zaczêto organizowaæ gminne do¿ynki. To �wiêto rolników
przyci¹ga³o przed stra¿nic¹ OSP w Siemienicach t³umy odbiorców. Po
czê�ci obrzêdowo-wieñcowej i programie artystycznym odbywa³a siê zawsze
zabawa taneczna.  By³o to prawdziwe �wiêtowanie. Teksty piosenek g³ównie
tworzy³a Rozalia Przybylak wraz z córk¹ Krystyn¹ Przybylak. Uk³ada³y
piosenki Stefania Sêczkowska, Marianna Kulawka i Maria Blew¹zka. Do
tej pory �piewana jest m.in. piosenka pt. �Gulajlaj�, któr¹ u³o¿y³a Rozalia
Przybylak. Zawsze wierny i pomocny zespo³owi by³ kierownik Szko³y
Podstawowej w Siemienicach Kazimierz Traczyk. Nigdy nie odmawia³
pomocy. Od 1987 r. sta³¹ wspó³pracê z lokaln¹ grup¹ artystyczn¹ nawi¹za³
dyrektor Gminnego O�rodka Kultury i Sportu w Krzy¿anowie Marek Ci¹pa³a,
który do chwili obecnej sprawuje pieczê nad rozwojem zespo³u. Konty-
nuuj¹c rodzim¹ tradycjê z czasem kierownictwo zespo³u przejê³a córka
Krystyna Kacprzak, która stara siê wdra¿aæ m³ode pokolenie do kontynu-
owania lokalnego przekazu. Zespó³ stara siê wzbogacaæ swój repertuar poprzez
siêganie do utworów polskich wieszczów oraz poprzez popularyzacjê
w³asnych tekstów autorskich. Dziêki temu zespó³ �piewaczy �Siemienice�
posiada na swoim koncie wiele osi¹gniêæ, nagród, wyró¿nieñ, dyplomów.
W dniu 7 listopada 1993 r. otrzyma³ czo³ow¹ lokatê za prezentacjê staro-
polskich kolêd i pastora³ek na Wojewódzkim Przegl¹dzie Dzia³alno�ci
Artystycznej Zespo³ów Wiejskich w Gostyninie. Jako jedyny reprezentowa³
województwo p³ockie na V Krajowym Przegl¹dzie Amatorskiego Ruchu
Artystycznego w Kielcach w 1995 roku. W latach 1996 i 1997 grupa zdoby³a
I lokaty na przegl¹dach wojewódzkich i wyró¿nienie na przegl¹dzie
w P³ocku w 1998 roku. Zespó³  wielokrotnie by³ zdobywc¹  czo³owych
nagród na Powiatowych Festiwalach Folkloru Ziemi Kutnowskiej w Kutnie.
W 1998 roku w 200 rocznicê urodzin Adama Mickiewicza zespó³ zosta³
wyró¿niony za kompozycjê i wykonanie utworu do tekstu poety oraz uho-
norowany dyplomem okoliczno�ciowym, wówczas zdoby³ tak¿e III miejsce
za wykonanie staropolskich piosenek biesiadnych. W roku 2007 panie
reprezentowa³y lokalny folklor na Przegl¹dzie Wojewódzkim �Siedlisko�
w Aleksandrowie £ódzkim. W sierpniu br. zespó³ wyst¹pi³ na �Miêdzy-
narodowym Jarmarku Folkloru� w Wêgorzewie, gdzie otrzyma³ dyplom
i nagrodê rzeczow¹. Mimo up³ywu lat� zespó³ pozostaje nadal aktywny,
czynnie uczestniczy w uroczysto�ciach, gminnych, powiatowych, ponad-
lokalnych oraz ko�cielnych (uczestniczy³ m.in. podczas wizyty Papie¿a
Jana Paw³a II  w £owiczu). Aktualny sk³ad zespo³u stanowi¹: Krystyna
Kacprzak - kierownik zespo³u, Marianna Przybylak, Anna Ko³owacik,
Henryka Gierañczyk, Gra¿yna Tybura, Halina Domañska, Teresa Gaw-
ryszczak, Miros³awa Wo�niak, Beata Sêczkowska, Katarzyna Sêczkowska,
Weronika Gierañczyk, Anna Skopiak. W swoim repertuarze zespó³ posiada
m.in. takie utwory jak: Pojedziemy na ³ów, Pochwa³a wolno�ci, Kurdesz,
Pije Kuba do Jakuba, Pie�ñ Chocho³a oraz pie�ni i piosenki ludowe.
W dalszym ci¹gu powstaj¹ nowe teksty autorstwa Krystyny Kacprzak,
która posiada w swoim dorobku liczne odznaczenia: Srebrne Odznaczenie
imienia Janka Krasickiego, 1975 r. Z³ot¹ Honorow¹ Odznakê ZSMW 1976 r.,
Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi 1979, Br¹zowa Odznaka Aktywista ZSMP� 1981,
Odznaka za Zas³ugi ZSMP 1984 r., Odznaczenie Za Zas³ugi dla Woje-
wództwa P³ockiego 1984, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi. Jubilatki ci¹gle doskonal¹
swoje umiejêtno�ci i poszerzaj¹ repertuar wystêpów artystycznych. Koncert
jubileuszowy pie�ni w wykonaniu zespo³u �piewaczego �Siemienice�
odby³ siê 7 listopada br. w Krzy¿anowie na gminnej uroczysto�ci zorga-
nizowanej na okoliczno�æ �wiêta Niepodleg³o�ci.

W dniach 5-11 listopada w Kutnie odbywa³a siê impreza pod wy¿ej wymie-
nionym tytu³em. W tym roku zrealizowana zosta³a przez g³ównego
organizatora - Muzeum Regionalne w Kutnie - jej trzecia edycja. W ramach
tegorocznej imprezy odby³y siê miêdzy innymi: wernisa¿ wystawy �Bitwa
pod Kutnem w ramach Operacji £ódzkiej�, koncert pie�ni legionowych,
seminarium naukowe po�wiêcone Operacji £ódzkiej. Zorganizowana
zosta³a inscenizacja bitwy z frontu wschodniego I wojny �wiatowej przy-
gotowana przez Stowarzyszenie Historyczne Pu³k 37. Aktywnie mo¿na
by³o spêdziæ czas bior¹c udzia³ w grze miejskiej �Odkrywamy Kutno
sprzed 100 lat�. W Kutnowskim Domu Kultury zaprezentowany zosta³
spektakl �Skamienia³y Las - Operacja £ódzka 1914�, który w niezwyk³y
sposób przypomnia³ historiê najwiêkszej operacji manewrowej Wielkiej
Wojny, która siê rozegra³a na terenie obecnego województwa ³ódzkiego.
Przedstawienie sk³ada³o siê z pokazu filmów krótkometra¿owych, wystêpu
zespo³u �Krawczyk Grand Band� inspirowanego muzyk¹ Pink Floyd oraz
performance realizowanego przez Stowarzyszenie Rekonstruktorów
Historycznych �¯elazny Orze³�. W ramach tej, bardzo ciekawej i �wietnie
zorganizowanej, imprezy realizowane by³y tak¿e liczne konkursy dla dzieci
i m³odzie¿y, m.in. questing, turnieje gier planszowych i komputerowych
oraz konkurs na komiks �Zapomniane historie�. �Spotkania z histori¹.
Operacja £ódzka� zakoñczy³y siê 11 listopada w dniu 96 rocznicy odzy-
skania niepodleg³o�ci.            /J.P./

Spotkania z histori¹

OPERACJA ŁÓDZKA W Kutnowskim Domu Kultury odby³a siê ponad piêciogodzinna sesja
popularno-naukowa zatytu³owana �Miêdzy Dreznem a Warszaw¹. Kultura
i dwór czasów saskich�. Jej organizatorami byli: Kutnowskie Towarzy-
stwo Historyczne i Muzeum Regionalne w Kutnie. Sesja po�wiêcona by³a
dynastii Wettinów i unii polsko-saskiej. To okres w historii Polski koja-
rzony w powszechnej opinii jako zmierzch i upadek �wietno�ci Rzeczpo-
spolitej Szlacheckiej. Czy jednak na pewno mo¿na tylko negatywnie
opisywaæ I po³owê XVIII wieku i w³adców rz¹dz¹cych naszym krajem?
Na to pytanie odpowiadali wybitni znawcy tej epoki z Uniwersytetów:
w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Wroc³awiu, Opolu, Polskiej Akademii
Nauk. W�ród nich by³ dr Piotr Stasiak z Muzeum Zamek w Oporowie
i z Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. Mia³ on 20 minutowy,
ciekawy wyk³ad na temat: �Kutno w czasach dynastii Wettinów. Projekt
naukowo-edukacyjny i badania �ród³owe�.            /J.P./

Wystawê �Kutno na starych pocztówkach� przez obecny tydzieñ bêdzie
mo¿na obejrzeæ w Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Kutnie.
Wystawa zosta³a zrealizowana w ramach programu �Grant na lepszy
start!�. Projektu opiera siê na stworzeniu mobilnej wystawy, przybli¿aj¹-
cej odbiorc¹ projektu temat �Kutno na starych pocztówkach�. Obecnie
wystawê mo¿na zobaczyæ w kutnowskiej bibliotece, nastêpnie bêdzie pre-
zentowana w kutnowskich szko³ach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
Projekt jest realizowany przez grupê nieformaln¹ �M³odzi dla Kutna� przy
wspó³pracy z Towarzystwem Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Twórc¹
i koordynatorem projektu jest Dawid Stanowski � uczeñ II LO im. Jana
Kasprowicza w Kutnie. Zapraszamy do �ledzenia strony projektu na
Facebooku, gdzie bêd¹ pojawia³y siê informacje na temat realizacji pro-
jektu (https://www.facebook.com/kutno.historia).
Projekt dofinansowano ze �rodków Programu Grant na lepszy start wspó³-
finansowanego ze �rodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej.

KUTNO NA STARYCH
POCZTÓWKACH

Hubertowskie królowanie
Ka¿dego roku w listopadzie
w Polsce zmiana ustroju nastêpuje
Gdy w pokocie, zwierz na rozk³adzie,
królestwo do ¿ycia siê powo³uje.

Hubertowskie polowanie, bo nim tu mowa,
sezon polowañ zbiorowych inauguruje.
W jego wyniku koronowana g³owa,
to ta, która najwiêcej zwierza upoluje.

Medal na piersi i u�miech na twarzy,
dumê i zadowolenie zwyciêzcy zwiastuje.
Trochê inaczej jest z królem pudlarzy,
Taki nalewk¹ przy bigosie nie poczêstuje.

W tym dniu u ³owców przewa¿a racja,
któr¹ tradycja kultywuje,
¿e lepsza jest monarchia, ni¿ demokracja
i ka¿dy my�liwy to szanuje.

Najwa¿niejsze, gdy w ³owieckiej braci
przyja�ñ i harmonia króluje,
Zgoda i kole¿eñstwo bardzo siê op³aci
Wtedy �wiêty Hubert my�liwym patronuje.

Kazimierz Ci¹¿ela

O CZASACH SASKICH W KUTNIE
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Z innych szpalt...
Kto w Kutnie, a i w powiecie, zdaje sobie sprawê jak¹ pu³apkê kryj¹
procedury wyborcze. Niby nic, a jednak... Trzeba jasno potwierdziæ, ¿e
ka¿dy z nas - uczestników g³osowania - ma TYLKO po jednym g³osie!
JEDEN - NA WÓJTA (BURMISTRZA, PREZYDENTA)!
JEDEN - NA RADNEGO GMINY (MIASTA)!
JEDEN - NA RADNEGO POWIATU KUTNOWSKIEGO!
WIÊCEJ (LUB BRAK) ZAKRE�LEÑ OZNACZA G£OS NIEWA¯NY!
A przecie¿ liczy siê ka¿dy g³os (i m¹drego, i ...). Nietrudno dostrzec, ¿e
teraz w kampanii przedwyborczej nasi samorz¹dowcy (jeszcze bardziej
urzêdnicy) czaruj¹ nas wszystkich, jakich to mamy w³odarzy: w Kutnie,
¯ychlinie, Kro�niewicach, Bedlnie, gminie Kutno, Krzy¿anowie, Oporowie,
Strzelcach, £aniêtach, Nowych Ostrowach czy D¹browicach. Wiedz¹ dobrze
o co walcz¹: stabiln¹ i dobrze p³atn¹ pracê (przy odpowiedzialno�ci
wynikaj¹cej z cech... charakteru). Z kolei opozycja tupie o dopuszczenie
ich do ³ask �wity. Zreszt¹ pomiesza³o siê na listach wyborczych z krete-
sem! Dzia³acze SLD - na listach Pokoleñ Samorz¹dowych, na listach PiS-u
- Solidarna Polska, a pozosta³e partie przygarnê³y na swoje wykazy
- wszystkich, którzy o to siê starali...
Czê�æ z nich wywo³a³aby salwê �miechu samych autorów (gdyby je prze-
czytali)... W ramach nowo - mowy robi³ i w Kutnie karierê zwrot �part-
nerstwo publicznoprawne�. Jak wyja�nia to Janusz Korwin-Mikke w fe-
lietonie �Rzeczy wa¿ne - niewa¿ne� (Agora, nr 45 z 9.XI) oznacza ono
¿e: �wszystkie podejrzane interesy przeprowadza prywatny partner, a potem
pod sto³em daje dzia³kê dyrektorowi pañstwowego �partnera�.
Nie pisali�my jeszcze o wyborach w �powiecie�. Trudno zgadn¹æ zwy-
ciêskie nazwiska, chocia¿ jeden z wysoko postawionych sztabowców ocenia,
¿e ¿adne ugrywanie nie zdominuje innych. Trzeba bêdzie tworzyæ koalicjê.
Wygraj¹ je bowiem co najmniej cztery komitety wyborcze, a o kszta³cie
Rady Powiatu kutnowskiego zdecyduj¹ dwaj - trzej... radni. Brzmi to nawet
do�æ przekonuj¹co!
Ja, jak wiêkszo�æ tych co byli, a i s¹, jeste�my za dwukadencyjno�ci¹
wybrañców. Powinna byæ rotacja jak na Prezydenta RP! Ot co! Tylko co
by by³o z partiami politycznymi!?            Andrzej Stelmaszewski
TRADYCYJNIE ZACHÊCAMY WSZYSTKICH DO WZIÊCIA
UDZIA£U W WYBORACH SAMORZ¥DOWYCH 16 LISTOPADA.

Zaintrygowa³ mnie wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a. Nie ma przeciwnika
i co wa¿ne nie ucieka �we w³adzê� przed... odpowiedzialno�ci¹ karn¹.
Jak trochê go znam to skromny, konkretny cz³owiek. Jak to siê mawia
�w³odarz jakich ma³o�. Masz babo placek! Czegó¿ to w tej gminie - nomen
omen - Kutno w ostatnich latach nie uczyniono!? Po pierwsze - postawiono
na kanalizacjê. I to jak? Jeszcze w latach 2005-2007 wykonano ogrom
pracy przy kanalizacji sanitarnej so³ectwa Wo�niaków (Kutnowski Hit).
W latach 2009-2012 wykonano jeszcze wiêkszy zakres robót w so³ectwie
Go³êbiew, a teraz otrzyma³y t¹ �miejsk¹� infrastrukturê tereny od Maliny
do Starej Wsi i Bielawek. I wszystko to pod³¹czono do Grupowej Oczysz-
czalni �cieków w Kutnie. Masz babo placek! Nie dosyæ tego! Ot chocia¿by
np. du¿y zbiornik wody pitnej ¯urawieñcu. czy te¿ oczyszczalnia �cieków
w G³ogowcu i w Lesznie, kontenerowa przepompownia wody w Lesznie.
Te ostatnie dwie inwestycje zrealizowa³a Agencja Nieruchomo�ci Rolnych
w £odzi. Masz babo placek!  Zreszt¹ co tu gadaæ. Wystarczy podaæ, ¿e
gmina pozyska³a prawie 17 milionów �rodków unijnych, a na inwestycje
przeznaczono ponad 35 milionów z³otych. Podziwiaæ i na�ladowaæ panie
i panowie. Masz babo placek! Nie zapomniano o szko³ach we Wroczynach
i Byszewie, Go³êbiewku czy Strzegocinie. Dwa miliony z³otych przezna-
czono na modernizacjê remiz gminnych w Strzegocinie, Komadzynie
i Wroczynach. Dzi� sale bankietowe w nich zlokalizowane mog¹ z powo-
dzeniem konkurowaæ z pomieszczeniami Kutnowskiego Domu Kultury.
Masz babo placek! Dzia³aj¹cy od 2008 roku O�rodek Kultury Gminy Kutno
w Leszczynku prowadzi dzia³alno�æ godn¹ dobrze prosperuj¹cego Miej-
skiego Domu Kultury. Przy nim dzia³a m.in. Klub Mi³o�ników Motoryzacji
BSA, Bryd¿a Sportowego, Powiatowe Ko³o Pszczelarzy (!), jak te¿ wo-
kalny, Ludowy Zespó³ �Leszczynianki�. Masz babo placek! Baaa! S³awê
zdoby³ Leszczynek Odysej¹ Historyczn¹, czyli Ogólnopolskim Zlotem
Grup Rekonstrukcji Historycznych organizowanych wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Historycznym 37 Pu³ku Piechoty i miastem Kutno. W 2014
roku dosz³o do dwóch rekordów: wziê³o w nim udzia³ prawie 900 (!)
rekonstruktorów z ca³ej Polski, a odwiedzi³o tê imprezê 7 tysiêcy osób
(!).Masz babo placek! Nie trudno dostrzec, ¿e mniej wa¿ne dla gminy jest
kto organizuje imprezy, ale, co dzieje siê w gminie Kutno. Masz babo
placek! Gar�æ przyk³adów dzia³añ Wójta, Rady Gminy, pracowników urzêdu,
O�rodka Kultury, remiz i innych mieszkañców ju¿ wystarczy ¿eby wie-
dzieæ: Dlaczego w Gminie Kutno, w wyborach samorz¹dowych, zabrak³o
rywali dla Wójta. Masz babo placek!

0,5 MLN GŁODNYCH DZIECI W POLSCE

35.983 studentów zagranicznych wybra³o na studia Polskê. To o 9.811
wiêcej ni¿ rok wcze�niej. Najwiêcej jest studentów z Ukrainy (15 tys.),
Bia³orusi (3.743), Norwegii (1.580), Hiszpanii (1.361) i Szwecji (1.251).
Z Azji mamy 4.712 studentów, a z Afryki 592.
Prof. Grzegorz Ko³odko o przyczynach frustracji: Rynek nie eliminuje
nieuczciwo�ci, a demokracja - g³upoty.
Agnieszka Graff o Powstaniu Warszawskim: To by³a rze�nia, której
potworno�æ nauczyli�my siê oswajaæ za pomoc¹ s³owa �bohaterstwo�.

Przegl¹d nr 43 (773) z 20-26.10.2014 r., s. 5, 7, 63

Ciê¿kie ¿ycie Polaka
Spo�ród 34 krajów, tworz¹cych Organizacjê Wspó³pracy Gospodarczej
i Rozwoju, Polska jest jednym z najgorszych miejsc do ¿ycia. W rankingu
OECD zajêli�my ma³o zaszczytn¹ trzeci¹ pozycjê od koñca przed Meksy-
kiem i Turcj¹, zdobywaj¹c zaledwie 4,3 pkt na 10 mo¿liwych. Znakomicie
wypadli�my w jednej dziedzinie - w edukacji, w której wyprzedzili nas
tylko Czesi i S³owacy. W pozosta³ych kategoriach mamy mnóstwo do nad-
robienia. Fatalnie oceniono nas m.in. nasz poziom wynagrodzeñ (1,5), ale
równie¿ poziom s³u¿by zdrowia (2,8), czysto�æ �rodowiska (2,9), czy
zaanga¿owanie spo³eczne (1,3). Tragiczna jest u nas dostêpno�æ miesz-
kañ - oceniona zaledwie na 0,3 pkt. Najbardziej przyjaznym krajem okaza³a
siê Australia. Australijczycy praktycznie nie maj¹ problemu ze znalezie-
niem pracy (8,6), zarabiaj¹ co najmniej przyzwoicie (7,4) i nie powinni
narzekaæ na opiekê zdrowotn¹ (8,3).
Na podst. Mateusz ¯urawik. Polska to jedno z najtrudniejszych miejsc do

¿ycia? Wyborcza.pl; Wybra³a i oprac.: E.W. Agora nr42 (1271)
z 26.10.2014 r., s. 6

Operacja £ódzka (11 listopada - 6 grudnia 1914 r.) poch³onê³a blisko 200
tysiêcy ofiar (110 tys. ¿o³nierzy rosyjskiej armii i oko³o 90 tys. ich prze-
ciwników). Mia³a ona strategiczne znaczenie dla obu stron; w okolicach
£odzi Niemcy planowali okr¹¿enie armii przeciwnika, a Rosjanie mieli
utorowaæ sobie drogê w kierunku Berlina.

Ziemia £ódzka nr 9 (154) wrzesieñ 2014, s. 20
Taniej¹ wszystkie paliwa na polskich stacjach. Poziom ich cen jest naj-
ni¿szy od wrze�nia 2011 r.
Prof. Jadwiga Staniszkis o opozycji: Z powodu partyjniactwa stworzy³a
wilki front przeciêtno�ci.

Przegl¹d nr 44 (774) z 27.10-2.11.2014 r., s. 5, 63
A¿ o 33% spad³a liczba chorych ¿o³nierzy od chwili wprowadzenia
w ¿ycie ustawy odbieraj¹cym mundurowym przywilej zachowania pe³nego
wynagrodzenia za czas choroby. Teraz chorzy wojskowi, tak jak cywile,
otrzymuj¹ 80% wynagrodzenia. O 31% spad³a liczba chorych funkcjona-
riuszy BOR, o 27% policjantów i o 26% stra¿ników granicznych.
Ok. 400 tys. Polaków z w³asnego wyboru ¿yje bez telewizora w domu.
W ci¹gu ostatnich 10 lat ich liczba podwoi³a siê.
Tylko 36,47 mln wynosi realna liczba ludno�ci Polski wed³ug Eurostatu.
To o 2 mln mniej, ni¿ podaje GUS.
900 zak³adów pracy chronionej zlikwidowano za rz¹dów koalicji PO-PSL.
W pierwszym pó³roczu br. zlikwidowano 82 zak³ady. Taki jest efekt obo-
wi¹zywania nowych przepisów, które mia³y pomóc temu sektorowi.

Przegl¹d nr 44 (774) z 27.10-2.11.2014 r., s. 5, 63
Najwy¿sza Izba Kontroli bêdzie przez piêæ lat audytorem Rady Europy,
czyli oceniaæ bêdzie sprawozdania finansowe i kontrolowaæ wykonywanie
zadañ przez RE. NIK wygra³a w konkurencji z organami kontrolnymi
z Niemiec, Norwegii, W³och i Grecji.
Samorz¹dy, S³u¿ba Zdrowia, Farmacja, Admistracja Centralna i Programy
Unijne to obszary, którymi najczê�ciej zajmuje siê CBA.
66% ch³opców do 18 roku ¿ycia gra w brutalne gry komputerowe. Prawie
co trzeci po�wiêca na to co najmniej cztery godziny dziennie.
13% pracowników obawia siê o swoje ¿ycie lub zdrowie w miejscu pracy.
Takie s¹ oceny Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Przegl¹d nr 45 (775) z 03-11.11.2014 r., s. 7
Prof. Mieczys³aw Kabaj o wyzysku: Na 17 tys. z³ zysku wypracowanego
przez pracownika otrzyma³ on z tego �rednio 48 z³.
Prof. Grzegorz Ko³odko o rz¹dzie: Przez kilka lat mami³ siebie i opiniê
publiczn¹ banialukami o zielonej wyspie.
Arkadiusz Jakubik o Rzezi Wo³yñskiej: Powinno siê o tym dyskutowaæ
tak samo jak dyskutuje siê o Powstaniu Warszawskim czy Katyniu.

Przegl¹d nr 45 (775) z 03-11.11.2014 r., s. 63

PREZYDENT MIASTA KUTNO      Kutno, dnia 30.10.2014 r.
Pl. Marsz. J. Pi³sudskiego 18
99-300 KUTNO

Eugeniusz B³aszczyk
Kutno

Dotyczy: Budowy przej�cia dla pieszych przez tory kolejowe

W nawi¹zaniu do pisma nr IN.7013.74.2014.AB.1 z dnia
26.09.2014r. Miasto Kutno informuje, ¿e otrzyma³o odpowied� od PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie w sprawie przej�cia dla
pieszych ³¹czacego ulicê Sienkiewicza z ulic¹ Pa³acow¹.

W rzeczonym pi�mie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinfor-
mowa³o Miasto Kutno, ¿e wykonanie w/w przej�cia nie jest mo¿liwe.
Swoj¹ decyzjê PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzasadnia zapisami
w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
26 lutego 1996 roku, 10 wrze�nia 1998 roku i Rozporz¹dzeniu Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku oraz wzglêdami bezpieczeñstwa wyni-
kaj¹cymi z du¿ej prêdko�ci poci¹gów na odcinku. Ponadto PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. planuje w przysz³ym roku modernizacjê istniej¹cego
przej�cia podziemnego.

Jednocze�nie informujê, ¿e po modernizacji istniej¹cego przej-
�cia podziemnego Miasto Kutno podejmie  rozmowy z PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w przedmiotowej sprawie.

z up. PREZYDENTA MIASTA - Jacek Boczkaja
ZASTÊPCA PREZYDENTA MIASTA

Kutnowskie obserwacje

Wed³ug badania G³ównego Urzêdu Statystycznego 66% dzieci ¿y³o w rodzi-
nach znajduj¹cych siê poni¿ej minimum socjalnego przyjêtego za granicê
sfery niedostatku. 12% spo³eczeñstwa ¿yje w skrajnym ubóstwie (na
poziomie minimum egzystencji, które wynosi 387 z³). Odsetek ludzi
¿yj¹cych poni¿ej oficjalnej (ustawowej) granicy uprawniaj¹cej ich do
pobierania zasi³ku z pomocy spo³ecznej wynosi w Polsce 19,5%.
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G³odne dziecko

Wed³ug danych Eurostatu w Polsce mieszka o 2 mln osób mniej, ni¿
podaje G³ówny Urz¹d Statystyczny. W dodatku wed³ug najnowszej
prognozy naszego urzêdu liczba Polaków mia³a spa�æ poni¿ej 36,5 mln
dopiero w 2035 roku.

Rzeczpospolita Nr 244 (9971) z 20.10.2014 r., s. 1

MNIEJ NAS O DWA MILIONY

Zbli¿a siê do koñca koncert ¿yczeñ i obietnic bêd¹cy sta³ym elementem
ka¿dej kampanii wyborczej. Obecna kampania do polskich samorz¹dów
jest nudna i merytorycznie cienka jak makaron bezjajeczny oraz wyrób
czekoladopodobny - wyroby znane w schy³kowym czasie upadaj¹cego
realnego socjalizmu. Du¿a czê�æ partyjnych komitetów wyborczych w swoich
programach i ró¿nych obietnicach prezentowa³a wysoki poziom abstrakcji
i rzuca³a has³ami ¿yczeniowymi bez jakiejkolwiek szansy ich realizacji.
Obiecywano powszechn¹ szczê�liwo�æ narodu. Te ¿yczenia i obiecanki
cacanki o ma³o nie zakoñczy³y siê zapewnieniem, ¿e w ka¿dym mieszkaniu
zostanie zainstalowany bankomat, z którego bêdziemy mogli korzystaæ do
woli. Do pobrania dowolnej ilo�ci gotówki by³by potrzebny tylko dowód
osobisty, a nie jaka� kretyñska karta kredytowa. Ponadto cudotwórcy
i szamani mogliby pokusiæ siê na kolejn¹ obietnicê. Otó¿, dlaczego mamy
korzystaæ z niedofinansowanej i chorej polskiej s³u¿by zdrowia. Przecie¿
mo¿na stworzyæ system �w ka¿dym domu domowy lekarz�. Chorzy i po-
trzebuj¹cy pomocy byliby leczeni w swoich domach, w których s¹ zain-
stalowane bankomaty, wiêc mogliby sowicie op³acaæ domowych lekarzy.
Nasze niedoinwestowane szpitale, w tym i szpital kutnowski, zosta³yby
w znakomity sposób odci¹¿one z realizacji du¿ej ilo�ci potrzebnych �wiad-
czeñ zdrowotnych, za które, nijak nie wiedzieæ dlaczego, nie chce p³aciæ
Narodowy Fundusz Zdrowia. Dalej mo¿na by mno¿yæ kolejne surreali-
styczne obietnice. Celowo o tym piszê u schy³ku kampanii wyborczej,
bowiem nie jestem pewien, czy wcze�niejsze upublicznienie tych absurdów,
nie zosta³oby powa¿nie potraktowane, przez co niektórych wybitnych kut-
nowskich wyznawców kosmicznych pomys³ów. Pamiêtamy przecie¿
fachowców od wyceny kutnowskiego PKS-u, którzy swego czasu stoj¹c
pod bram¹ przewo¿nika dzielili siê z mediami swoimi kosmicznymi wyce-
nami maj¹tku firmy, do której byli ³askawi wliczyæ wirtualne ilo�ci auto-
busów, których PKS nie posiada³. Mamy równie¿ partyjnego ekonomistê,
który ca³kiem niedawno by³ ³askaw powiedzieæ �... dopuszczamy jedynie
zmianê struktury w³asno�ciowej, nie kapita³owej, czyli ¿róde³ finansowa-
nia�. To stwierdzenie dotyczy³o kutnowskiego szpitala. Osoby posiadaj¹ce
nawet kiepsk¹ wiedzê na temat spó³ek prawa handlowego znaj¹ oczywi-
st¹ oczywisto�æ. W spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ zmiana struk-
tury w³asno�ciowej polega na tym, ¿e nowy udzia³owiec obejmuje udzia³y
za nie p³ac¹c gotówk¹ lub wprowadza aport rzeczowy. Nawet je¿eli to
bêdzie inny samorz¹d to powy¿sza zasada jest dalej obowi¹zuj¹ca, czyli
ka¿da zmiana struktury w³asno�ciowej powoduje zmianê struktury
kapita³owej.
Niestety, mamy ró¿nych my�licieli i cudotwórców, dla których absurd jest
chlebem powszechnym. Szkoda, ¿e wylewaj¹cy siê potok demagogii i obietnic
jest nieod³¹cznym elementem kampanii. Z tym trzeba ¿yæ i musimy trafnie
oceniaæ potoki s³ów, które s¹ do nas kierowane.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

CUDOTWÓRCY I SZAMANI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przed pomnik, upamiêtniaj¹cy wydarzenia okresu miêdzywojennego,
przyby³y poczty sztandarowe szkó³ i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, radni
Gminy, osoby prywatne, uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjum,
zespó³ �piewaczy �Siemienice�. G³os zabra³ Marek Ci¹pa³a, dyrektor
Gminnego O�rodka Kultury i Sportu w Krzy¿anowie, wspominaj¹c w kilku
zdaniach o wa¿no�ci tego �wiêta. Zebrani z³o¿yli wi¹zanki kwiatów.
W imieniu samorz¹du dokonali tego: wójt Gminy Tomasz Jakubowski
oraz radny Zygmunt Jasiñski. Dalszy ci¹g uroczysto�ci odby³ siê w Gminnym
O�rodku Kultury i Sportu, gdzie wyst¹pi³ zespó³ �piewaczy �Siemienice�.

/A.B./

Gmina Krzy¿anów pamiêta
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Komenda miejscowa - Kutno (I)
1. Aftowicz Roman
2. Aulich Kazimierz
3. Aulich Stanis³aw
4. Borzêcki Tadeusz
5. Celkowski Karol
6. Chmilewski Franciszek
7. Chrapkowski Witold
8. Cichoñski Jan
9. Cie�lik Stanis³aw
10. Czermiñska Wiktoria
11. Danecki Boles³aw
12. Drymmer Wiktor
13. Fraszczyk Józef
14. Galemba Stefan
15. Gasanow Piotr

Plan organizacyjny placówek Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku Peowiaków w Kutnie, oko³o 1930 r.

Placówka nr l - m. Kutno, gm. Sójki i Krzy¿anówek
Komendant - Tadeusz Aulich, Kutno, ul. Warszawskie Przedmie�cie 275
Zastêpca - Stanis³aw Pasturczak, Kutno, ul. Kro�niewicka 109
Placówka nr 2 - m. Kro�niewice, gm. Rdutów
Komendant - Witold Tarasiewicz, Kro�niewice
Zastêpca - Stanis³aw Imbs, Kro�niewice
Placówka nr 3 - m. ¯ychlin, gm. Dobrzelin i Oporów
Komendant - Ignacy Kubicki, ¯ychlin, ul. Budzyñska 37
Zastêpca - Bronis³aw �wiat³owski, Janków, gm. Dobrzelin
Placówka nr 4 - O�. Ostrowy, gm. B³onie, £aniêta i D¹browice
Komendant - Stanis³aw Tuziñski, Ostrowy
Zastêpca - Stanis³aw Padlikowski, Ostrowy
Placówka nr 5 - Zleszyn, gm. Wojszyce i Plecka D¹browa
Komendant - Jan Su³kowski, Zleszyn, gm. Wojszyce
Zastêpca - Jan Kossowski, Zleszyn
Placówka nr 6 - Sk³óty i gm. Kro�niewice
Komendant - Wawrzyniec Lelewski, mijanka PKP Sk³óty
Zastêpca - Jan Szczepañski, Szubsk, gm. Kro�niewice
Komendanci Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Peowiaków w Kutnie
W³adys³aw Smoleñ (1928-1930)
mjr Tadeusz S³awiñski (1930-1943)
Feliks Andrysiewicz (1935-1939)

Lista cz³onków Polskiej Organizacji Wojskowej
w Obwodzie Kutnowskim w latach 1917-1918

16. Gawrysiak Czes³aw
17. G³adysiak Czes³aw
18. Gorzkowski Jan
19. Góreczny Józef
20. Górzyñski Antoni, ps. Burza -
zastêpca komendanta Obwodu
21. Górzyñski Florian
22. Górzyñski Marian
23. Jab³oñski Zenon
24. Janiak Jan
25. Kaczorowski Aleksander
26. Karpiñski Stefan
27. Karwowski Eugeniusz
28. Karwowski Tadeusz
29. Kawczyñski Tadeusz
30. Kawczyñski Zygmunt

31. Kopañski Józef
32. Ko³odziej czykAleksander
33. KosmalaJan
34. Kosowski Jan
35. Kosowski Tomasz
36. Kowalski Stefan
37. Koz³owska Janina - sekretarka
komendy miejscowej Kutno
38. Kubiak W³adys³aw
39. Kobisiak Roman
40. Kucharski Stanis³aw, ps. Braun,
£ukaszewski - komendant Odwodu
41. Kurasiñski Boles³aw
42. Ku�nicki Jan
43. Lelewski Wawrzyniec
44. Lipiñski Jan
45. Lipko Zdzis³aw
46. Lubowiecki Zygmunt
47. Magnuski Adam, ps. Zawi�iak
48. Malanowski Zygmunt
49. Modzelewski Stanis³aw
50. Napiera³a Wiktor
51. Napieralski Jan
52. Nowicki Eugeniusz
53. Olczak Józef
54. Olicka Janina
55. in¿. Orzechowski Czes³aw
56. Pachnowski Stefan
57. Pasart Aleksander
58. Pasturczak Stanis³aw
59. Radzikowski Stanis³aw
60. Rochmiñski Józef
61. Rosiak Czes³aw
62. Roszkowski Mieczys³aw
63. Rze�nicki Walenty
64. Rychtelski Wojciech - zgin¹³ 11
listopada 1918 r.
65. Seroczyñski Stanis³aw
66. Sêkowski - komendant placówki
G³ogowiec
67. Sikorski Józef - instruktor
wyszkolenia
68. Sikorski Wac³aw
69. Sobczyk Ignacy
70. Soliñski Henryk
71. Spychalski Leon
72. Stanicki Wincenty

73. Stawski Damazy
74. Stefañski Tadeusz
75. Stobiñski Leon
76. Stojak Leon
77. Stoliñski Franciszek
78. Suliñski Józef, ps. Sulima
79. Su³kowski W³adys³aw
80. Szeluga Franciszek
81. Szymanowski Czes³aw
82. �l¹skowski Kazimierz
83. �piewankiewicz Leon
84. Tomaszewski Eugeniusz
85. Trojanowski Mieczys³aw
86. Tybura
87. Tylkowski Zdzis³aw
88. Wagenknecht Leon
89. Wieczorkowski Wincenty - pod-
oficer wyszkolenia
90. Wieczorkowski W³adys³aw
91. Wiernicki Jan
92. Wilkoñski Wac³aw
93. Wi�niewski Tytus
94. Wojtasiak W³adys³aw
95. WojtczakPiotr
96. WolskiAdam
97. Zapa³a Antoni
98. ¯uchowski Józef
99. ¯urawik Józef
100. ¯urek Marcin - placówka
G³ogowiec
101. ¯ydowo Zdzis³aw
Komenda miejscowa - Luszyn (II)
1. Antczak Walenty - placówka
Zleszyn
2. Grabowski Wac³aw - placówka
Zleszyn
3. Jarota Leonard - placówka Zleszyn
4. Jêdrasik Stefan - placówka Zleszyn
5. Kossakowski Jan
6. Kostrzewski Franciszek - placówka
Zosinów
7. Kubacki Micha³ - placówka Zosinów
8. Kubacki Wac³aw - placówka Zosinów
9. Su³kowski Jan
10. Tomala Feliks - placówka Zosinów
11. Tomala Jan - placówka Zosinów
12. Tomala Wojciech - placówka Zleszyn

13. Tworus Piotr - placówka Zleszyn
14. Wojtczak Juliusz - placówka
Zleszyn
15. Wutka Franciszek - placówka
Zosinów
Komenda miejscowa - Kro�niewice (IV)
l. Adamczewski Franciszek
2. Andrysiewicz Feliks - komendant
miejscowej komendy
3. Andrzejewski Edward
4. Biñczyk Stanis³aw
5. B³aszczyk Mieczys³aw
6. Dizner Ksawery
7. Frank Jan - Cygany
8. Gandziarek W³adys³aw
9. Imbs Stanis³aw
10. Klarzak Antoni - placówka Szubsk
11. Kluziñski Antoni
12. Kumosiñski Stanis³aw
13. £obodziñski Czes³aw
14. Malinowski Czes³aw - Kaleñ
15. Osiewicz Józef
16. Pawlak Aleksy - placówka Szubsk
17. Rakowski Franciszek
18. Ruszkowski Jerzy
19. Serwatowicz Kazimierz
20. Siemieñski W³adys³aw
21. Sobczak Satanis³aw
22. Sobczak Stanis³aw - placówka
Szubsk
23. Szatkowski Lucjan
24. Szczepañski Jan - placówka Szubsk
25. Sztygiel Wac³aw
26. Tarasiewicz Witold
27. Trzeciak Józef- placówka Szubsk
28. Tyburski Ignacy - placówka Szubsk
29. Urbañski Stefan
30. Wêglarek Józef
31. Wlaziñski Józef
32. Wróblewski
Komenda miejscowa - Leszczynek (V)
1. Kamiñski
2. Ku�miñski Jan
3. Ku�miñski Konstanty
4. Perkowski Kalikst
5. Wichowski Jan
6. Wo�niak Stanis³aw

7. Wo�niak Stefan
8. Wo�niak W³adys³aw
Komenda miejscowa - Ostrowy (VI)
1. Brodziak Antoni
2. Butlerówna Mieczys³awa, ps. Asta
- komendantka poczty konspiracyjnej
3. Dachniewski Feliks
4. Danecki Józef
5. Durys Franciszek
6. Frydrychowski Tadeusz - £aniêta
7. Frydrysiak Stanis³aw
8. Itczak Antoni
9. Karpiñski Boles³aw
10. Kociemski Stefan
11. Kosiñski Stefan
12. Marciniak Micha³
13. Padlikowski Stanis³aw
14. Tuziñski Stanis³aw
Komenda miejscowa - ¯ychlin (VII)
1. Arendzikowski Ryszard
2. Arendzikowski Wac³aw
3. Fabian Karol
4. Jab³oñski W³adys³aw
5. Kopañski Henryk
6. Królikowski Jerzy
7. Kubicki Ignacy
8. Liberacki
9. Mrowicki Kazimierz
10. Nowakowski Leon
11. Nowicki Eugeniusz
12. Pa³czyñskiFeliks
13.PrzygodzkiAntoni
14. Strzem¿alska Jadwiga
15. Su³kowski W³adys³aw - komendant
miejscowej komendy
16. �wiat³owski Bronis³aw - placówka
Janków
17. Zarêbski Szczepan
18. ¯egocki Stanis³aw
Komenda miejscowa - Strzelce (IX)
1. Rojkowski Jan
2. Wodzyñski Micha³ - Sierakówek
Andrzej Urbaniak, Lista cz³onków
Polskiej Organizacji Wojskowej w
Obwodzie Kutnowskim w latach 1917-
1918 [w:] Kutnowskie Zeszyty Regio-
nalne. Tom I, TPZK, Kutno 1997

LISTA CZŁONKÓW POW

14-16 listopada 1914 r.

W pocz¹tkowym okresie I wojny �wiatowej na obszarze
w zaborze rosyjskim na zachód od Wis³y, dzia³a³y jedynie
niewielkie oddzia³y rosyjskie i niemieckie. Rosjanie atakowa-
li w Prusach Wsch. i w Galicji, a Niemcy chcieli najpierw po-
konaæ Francjê.
Dopiero w pa�dzierniku 1914 r. Niemcy podjêli ofensywê
w kierunku Warszawy i Dêblina. Po ciê¿kich walkach, Rosjanie
zatrzymali marsz Niemców i odrzucili ich na zachód. Odzy-
skali m.in.: £owicz, Skierniewice i Kutno. Najdalszy zasiêg
ofensywy rosyjskiej mia³ miejsce na po³udnie od £odzi.
W pasie dzia³añ 5 armii (linia Radomsko - £ask). 2 armia
rosyjska zajê³a liniê: £êczyca-Kro�niewice-Lubieñ, natomiast
V korpus syberyjski nale¿¹cy do 1 armii rosyjskiej, której wiêk-
szo�æ si³ operowa³o na prawym brzegu Wis³y, doszed³ a¿ do
W³oc³awka.
Dzia³aj¹c na rozbie¿nych kierunkach Rosjanie wytworzyli lukê
pomiêdzy 1 i 2 armi¹. Lukê tê postanowi³ wykorzystaæ g³ów-
nodowodz¹cy wojsk niemieckich na wschodzie feldmarsza³ek
Paul von Hindenburg. Wykorzystuj¹c w³asn¹ gêst¹ sieæ kole-
jow¹ zaplanowa³ szybkie przerzucenie wiêkszo�ci swoich
i zgrupowanie ich w rejonie Torunia i Inowroc³awia. Nastêpnie
zamierza³ wykonaæ uderzenia skrzyd³owe: pierwsze z W³oc³awka,
aby pog³êbiæ lukê pomiêdzy 1 i 2 armi¹ rosyjsk¹, a nastêpnie
drugie z rejonu Kutna na £ód�. Grupa uderzaj¹ca mia³a doko-
naæ okr¹¿enia 2 armii rosyjskiej, a w przypadku pe³nego
powodzenia tak¿e 5 armii.
Grupê uderzeniow¹ mia³a stanowiæ 9 armia gen. Augusta
Mackensena sk³adaj¹ca siê z trzech korpusów (XI, XVII i XX)
oraz 3 gwardyjskiej dywizji piechoty i dwóch korpusów rezer-
wowych (I i XXV). Si³y te uzupe³nia³y dwie dywizje kawalerii.
Przerzucanie wojsk rozpoczêto w nocy z 4 na 5 listopada.
Wieczorem 10 listopada 9 armia otrzyma³a rozkaz uderzenia
na ?ankê i ty³y 2 armii rosyjskiej, przy czym lewe skrzyd³o
nacieraj¹cych wojsk mia³o najpierw zniszczyæ V korpus sybe-
ryjski pod W³oc³awkiem. W rezultacie dwudniowej bitwy
(11-12 listopada) V korpus syberyjski zosta³ wprawdzie pobity,
jednak nie uda³o siê go ostatecznie rozbiæ. Nie straci³ swej zdol-
no�ci bojowej i pod jego os³on¹ dowódca 1 armii rosyjskiej
móg³ pod P³ockiem przerzuciæ swoje wojsko z prawego brzegu
Wis³y, aby zabezpieczyæ swój styk z 2 armi¹. A w rejonie na
zachód od Pabianic si³y niemieckie by³y za s³abe, aby zwi¹zaæ
walk¹ oddzia³y 5 armii rosyjskiej. Armia ta zd¹¿y dotrzeæ na
czas na pole walki pod £ód�. Jednak rosyjskie naczelne
dowództwo by³o nadal b³êdnie przekonane, ¿e g³ówne si³y

BITWA POD KUTNEM
niemieckie znajduj¹ siê w okolicach Czêstochowy. Genera³
Mackensen, mimo pocz¹tkowych niepowodzeñ, nakaza³
rozpoczêcie natarcia z rejonu Kutna. Te w³a�nie dzia³ania
niemieckie w dniach 14-16 listopada 1914 r. przeciwko pra-
wemu skrzyd³u 2 armii rosyjskiej nosz¹ w historiografi nazwê
bitwy pod Kutnem.
Ju¿ 13 listopada wieczorem strona niemiecka zaplanowa³a
uderzenie z linii: Ko³o-Lubieñ na £êczycê na ty³y 2 armii
rosyjskiej, aby zniszczyæ II korpus rosyjski ubezpieczaj¹cy
prawe skrzyd³o tej armii, której g³ówne si³y wysunê³y siê na
zachód od £odzi. W dniu nastêpnym XI korpus niemiecki mia³
uderzyæ na D¹bie i Drzewce, a XVII korpus na Kro�niewice.
W tym czasie XX korpus mia³ zaatakowaæ Rosjan z frontu.
I korpus rezerwowy otrzyma³ zadanie po�cigu za V korpusem
syberyjskim odpartym spod W³oc³awka, a 3 dywizja gwardyjska
mia³a stanowiæ odwód.
Rosjanie W przededniu bitwy pod Kutnem zajmowali nastê-
puj¹ce pozycje: V korpus syberyjski z I armii zaj¹³ pozycje na
zachód od Gostynina, II korpus wysun¹³ siê na przedpole
Kro�niewic, XXIII korpus mia³ zabezpieczyæ skrzyd³o 2 armii
w rejonie Uniejowa i D¹bia. Si³y rosyjskie na przedpolu by³y
zabezpieczane wysuniêtymi oddzia³ami kawalerii.
W pierwszym dniu bitwy na froncie od Wis³y do Warty,
³ukiem na pó³noc i zachód od Kutna rozpoczê³a siê bitwa,
w której dwa i pó³ korpusu rosyjskiego przeciwstawi³o siê
piêciu korpusom niemieckim. XI korpus niemiecki po ca³o-
dziennej walce opanowa³ pó³nocny brzeg Neru. XVII korpus,
powstrzymywany przez kawaleriê rosyjsk¹, przesun¹³ siê tylko
o 12 km. XX korpus uderzy³ w kierunku po³udniowym na
D¹browice i po osi Lubieñ-Kro�niewice. Do wieczora korpus
ten, prze³amuj¹c ubezpieczenia rosyjskie, wszed³ w kontakt
bojowy z g³ówn¹ lini¹ oporu Rosjan, jednak szturm od³o¿ono
do dnia nastêpnego. Pod wieczór pierwszego dnia bitwy,
wojska niemieckie na ca³ym odcinku od K³odawy do Wis³y
napotka³y na zwarty front wojsk rosyjskich.
W drugim dniu bitwy przez ca³y dzieñ pada³ deszcz, co powo-
dowa³o opó�nienie w marszu wojsk i w dostawach zaopatrze-
nia. 71 brygada niemiecka w po³udnie opanowa³a przej�cie
przez Bzurê pod £êczyc¹, a 69 brygada na po³udnie od Kro-
�niewic wysz³a na ty³y II korpusu rosyjskiego. Nie podjêto
jednak ataku na wycofuj¹cych siê Rosjan, czekaj¹c na 35 dy-
wizjê piechoty, z któr¹ brygada mia³a razem nacieraæ. Oko³o
godziny 14 wojska niemieckie zajê³y Kro�niewice. Frontalne
natarcie obydwu dywizji niemieckiego XX korpusu doprowa-
dzi³o do opanowania g³ównej pozycji rosyjskiej i na ca³ym
odcinku wojska rosyjskie zaczê³y odwrót. Jednostki niemieckie
posunê³y siê 12 kilometrów na po³udnie i po³udniowy-wschód
od Kro�niewic, jednak wobec silnego oporu ariergardy rosyj-

skiej nie uda³o siê Niemcom zaj¹æ Kutna. Wieczorem Niemcy
osi¹gnêli rejon Strzelec. Nadzieje dowództwa niemieckiego na
szybkie z³amanie oporu rosyjskiego i zniszczenie si³ II korpusu
nie sprawdzi³y siê. Osi¹gniêto zdobycze terenowe, wziêto
15000 jeñców, jednak¿e Rosjanie wycofywali siê we wzglêd-
nym porz¹dku, wyprowadzaj¹c prawie ca³¹ artyleriê.
Wieczorem 15 listopada sytuacja dla Rosjan stawa³a siê jednak
coraz trudniejsza. Wojska niemieckie wdar³y siê miêdzy 1 i 2
armiê. Brakowa³o ju¿ si³, aby zatkaæ poszerzaj¹c¹ siê lukê. Do
£owicza przerzucono wszystkie mo¿liwe si³y, aby zabezpie-
czyæ prawe skrzyd³o 2 armii.
W nocy z 15 na 16 listopada niemiecka 6 dywizja kawalerii
dowodzona przez hr. Schmettowa nag³ym wypadem zajê³a
Kutno. Oddzia³y niemieckie zaatakowa³y Kutno od pó³nocy
i pó³nocnego-zachodu. Dwa szwadrony  po drobnych utarcz-
kach z Kozakami dotar³y a¿ do rynku, gdy z bocznych ulic
wyszli Rosjanie  i zaatakowali Niemców. W trakcie walki
armaty niemieckie ustawiono na pó³nocnym skraju miasta, przy
drodze g³ogowieckiej, sk¹d planowano ostrzeliwaæ centrum.
Tymczasem prawie na wszystkich ulicach miasta trwa³y zaciête
walki, czêsto dochodzi³o do staræ wrêcz, które rozstrzygnê³o
u¿ycie karabinów maszynowych przez Niemców. Do godziny
4.00 rano 16 listopada 1914 r. ca³e Kutno by³o w ich rêkach,
a o godz. 5.00 przyby³ tutaj sztab 6 dywizji kawalerii. Ogó³em
strona niemiecka w czasie walk o Kutno wziê³a do niewoli
oko³o 1500 jeñców rosyjskich i du¿o sprzêtu wojennego,
w tym dzia³.
W trzecim dniu bitwy (16 listopada) niemiecki XVII korpus
od �witu przekroczy³ Bzurê w rejonie £êczycy. Do godziny
10.00 oddzia³y II korpusu rosyjskiego zosta³y odepchniête od
pó³nocnego brzegu Bzury. Na pó³noc od rzeki niemieckie
oddzia³y zajê³y teren do linii Or³ów-¯ychlin, natomiast na
po³udniu front walk dotar³ do Ozorkowa. Pod koniec dnia tempo
natarcia niemieckiego by³o ju¿ jednak niewielkie, z powodu
przemêczenia oddzia³ów.
Niemiecka 9 armia w Bitwie pod Kutnem osi¹gnê³a powa¿ny
sukces. Mimo ¿e nie uda³o siê w pe³ni zrealizowaæ celu, jakim
by³o okr¹¿enie i rozbicie 2 armii rosyjskiej, to jednak ode-
pchniêto si³y przeciwnika na wschód i bior¹c znaczn¹ liczbê
jeñców, zmuszono Rosjan do zaniechania planów ofensywy
na zachód. Na czê�ciowe za³amanie siê planów niemieckich
g³ównie wp³ynê³y twarde i uporczywe walki V korpusu sybe-
ryjskiego z 1 armii i II korpusu z 2 armii rosyjskich. Uporczyw¹
obron¹ pod W³oc³awkiem i Kutnem spowodowano os³abienie
tempa natarcia niemieckich jednostek, co da³o stronie rosyj-
skiej cenny czas na podci¹gniêcie rezerw i wyrównanie frontu.
W konsekwencji mia³o to du¿y wp³yw na wynik pó�niejszej
bitwy pod £odzi¹. Kazimierz �wircz
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
DROBNE

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 Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
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
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

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 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 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-
fikaty energetyczne tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Tanio sprzedam Pianino. Tel.
607-768-848
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 39 m2 w centrum Kutna.
Tel. 609-886-159
Wynajmê mieszkanie o po-

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

SPORT SZKOLNY

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

Tel. 609-107-203

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

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

Koszykarski Klub Sportowy Pro-Basket Kutno jest
spadkobierc¹ oraz kontynuatorem tradycji siêgaj¹-
cych lat sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ubie-
g³ego wieku (SKS �Kasprowicz� - trener Jerzy
Tru�ciñski, KS �Czarni� - trener Jerzy Dercz). Kluby
tworzy³y osoby posiadaj¹ce du¿¹ wiedzê merytoryczn¹
i do�wiadczenie w koszykówce. Pocz¹tki dzia³alno�ci
sekcji koszykówki mê¿czyzn, zwi¹zanej aktualnie
z KKS Pro-Basket Kutno, siêgaj¹ 2000 roku, kiedy
to zosta³a powo³ana do ¿ycia sekcja basketu mêskiego
Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi¹zku Spor-
towego Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej
w Kutnie. Pierwsze lata funkcjonowania klubu
ogniskowa³y siê wokó³ rozwoju i popularyzacji
koszykówki w Kutnie i udziale w rozgrywkach
amatorskich. W roku 2001 Klub Uczelniany Akade-
mickiego Zwi¹zku Sportowego Wy¿szej Szko³y
Gospodarki Krajowej w Kutnie po raz pierwszy wzi¹³
udzia³ w oficjalnych rozgrywkach jakimi by³y
mistrzostwa Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Koszy-
kówki. Z biegiem czasu i stale rosn¹cym zaintereso-
waniem koszykówk¹ grono dzia³aczy klubowych
postanowi³o, by uczyniæ kolejny krok w rozwoju
klubu. W zwi¹zku z tym w roku 2002 dru¿yna zg³o-
szona zosta³a do rozgrywek (trzecia liga) organizo-
wanych przez £ódzki Zwi¹zek Koszykówki i wziê³a
udzia³ w mistrzostwach województwa ³ódzkiego. Na
tym poziomie bra³a udzia³ w rozgrywkach przez
kolejne lata. Ca³y czas by³o rosn¹ce zainteresowanie
t¹ piêkn¹ dyscyplin¹ sportu. To pozwoli³o ambitnym
dzia³aczom i szkoleniowcom na wyznaczenie nowych
celów sportowych. Trwa³y poszukiwania sponsorów,
którzy pomogliby klubowi w realizacji celu jakim
staje siê awans do grona zespo³ów rywalizuj¹cych
ju¿ na poziomie rozgrywek centralnych. W roku
2005, po dobrej grze i udanym sezonie, dru¿yna AZS
WSGK Agroma Kutno zajê³a pierwsze miejsca
w mistrzostwach trzeciej ligi ³ódzkiej. Pierwszym
trenerem by³ Marek Witkowski. W nastêpnym roku
- 2006 - po wygranym dwumeczu z £ódzkim Klu-
bem Sportowym £ód� kutnowska ekipa awansowa³a
do drugiej ligi rozgrywek ju¿ centralnych i organi-
zowanych jak i prowadzonych przez Polski Zwi¹zek
Koszykarski.   (c.d.n.)

HISTORIA KLUBU
ZNICZ 2014
Na drogach powiatu kutnow-
skiego okres Wszystkich �wiê-
tych i Zaduszek min¹³ bardzo
spokojnie, gdy¿ zanotowano
jedynie 7 kolizji drogowych.
Kutnowscy policjanci zatrzy-
mali czterech nietrze�wych
kierowców. Rekordzista,
zatrzymany 31 pa�dziernika
o godzinie 15.55 w miejscowo-
�ci Czarnów, na terenie gminy
Bedlno, mia³ 1,8 promila alko-
holu w organizmie. By³ to
rowerzysta, 31-letni mieszka-
niec powiatu kutnowskiego.

�mieræ 6-tygodniowego
dziecka
Jak informuje rzecznik Proku-
ratury Okrêgowej w £odzi
Prokuratura w Kutnie wszczê³a
�ledztwo w sprawie nieumy�l-
nego spowodowania �mierci
6-tygodniowego niemowlêcia.
Ch³opiec zmar³ 1 listopada
w Szpitalu Klinicznym nr 4
w £odzi. Dziecko przewiezione
zosta³o z Kutnowskiego Szpi-
tala Samorz¹dowego 31 pa�-
dziernika, po godzinie 22:00,
w stanie ciê¿kiego wstrz¹su.
Mimo podjêtych dzia³añ, 1 li-

stopada oko³o godziny 7:00,
ch³opiec zmar³. Wcze�niej, od
21 do 24 pa�dziernika, leczony
by³ w oddziale pediatrycznym
w szpitalu w Kutnie. Przed
przewiezienim do ³ódzkiej
kliniki ponownie przyjêto go do
kutnowskiego KSS.
Recydywista
Prokuratura Rejonowa w Kutnie
skierowa³a do S¹du Okrêgowego
w £odzi akt oskar¿enia prze-
ciwko 67-letniemu mê¿czy�nie.
Oskar¿a go o zabójstwo konku-
biny. Grozi mu kara do¿ywot-
niego pozbawienia wolno�ci.

Do zdarzenia dosz³o 16 pa�-
dziernika 2013 r. w Kutnie.
Mê¿czyzna by³ ju¿ wcze�niej
skazany za zabójstwo swojej
partnerki ¿yciowej. W 1987 r.
S¹d Wojewódzki w £odzi skaza³
go na karê �mierci, któr¹ nastêpnie
S¹d Najwy¿szy zamieni³ na karê
25-lat pozbawienia wolno�ci.
Karê odby³ w ca³o�ci i zak³ad
karny opu�ci³ w pa�dzierniku
2011 r. W �ledztwie poddany
by³ badaniom s¹dowo-psychia-
trycznym i obserwacji. Biegli nie
dopatrzyli siê podstaw do kwe-
stionowania jego poczytalno�ci.

� in¿yniera budowlanego o specjalno�ci kon-
strukcyjno-budowlanej na stanowisko kie-
rownika budowy. Wymagane uprawnienia
budowlane, min. 3-letnie do�wiadczenie, zna-
jomo�æ kosztorysowania robót budowlanych.
� murarzy, zbrojarzy - betoniarzy. Wymagane
kwalifikacje w zawodzie.

Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego
Komorowski Sp. Jawna w Kutnie

ZATRUDNI:

Bli¿sze informacje:

Kutno ul. Zamkowa 6/VI (I piêtro)
tel.: (024) 253-39-45, 606-307-217

e-mail: biuro@tbmkutno.pl

wierzchni o pow. 35,5 m2 przy
ulicy Wilczej. Tel. 698-365-984
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki do 40 m2

z dop³at¹. Tel. 601-390-784
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie. Tel. 603-277-155
Sprzedam dzia³ki budowlane
lub inwestycyjne oraz sad jab³o-
niowy w Wierzbiu. Tel. 512-
328-895
Sprzedam kanapê skórkow¹
kolor �ecri� 260x160 cm. Stan
bdb. Tel. 781-640-283
Sprzedam tanio kanapê pokryt¹
materia³em, kolor ciemny
granat, rozk³adana. Tel. 606-
475-184
Sprzedam przedwojenne, niemiec-
kie pianino firmy August Förster.
Stan bdb. Tel. 604-574-471
Sprzedam ko¿uszek damski -
nowy. Tel. 609-886-159
Sprzedam rolki nowe. Tel.
609-886-159
Sprzedam rower górski, stan
dobry. Tel. 606-475-184

Firma West-Pol
zajmuj¹ca siê

pozyskiwaniem i obróbk¹
jelit wieprzowych
POSZUKUJE
pracowników

produkcyjnych
Miejsce pracy: Kutno.

Oferujemy:
- atrakcyjne warunki
  finansowe (p³aca
  minimalna + premia),
- bezp³atne zakwaterowanie
- posi³ek w pracy.
Zapewniamy umowê o pracê
po dwutygodniowym okresie
próbnym.
Wymagana ksi¹¿eczka zdrowia
(badania sanepidu).
DODATKOWE INFORMACJE
POD NUMEREM TELEFONU:
519-344-715



17POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 22/394 • 13 LISTOPADA 2014 R.

¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Pi¹ta kolejka polskiej ekstraklasy mêskiego basketu by³a radosna dla dru¿yny
kutnowskiego beniaminka. Podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza
i jego asystenta Wojciecha Walicha odnie�li przekonywuj¹c¹ wygran¹
w D¹browie Górniczej (tam siê zawsze kutnianom ciê¿ko gra³o w I lidze...
pomagali gospodarzom tak¿e sêdziowie!). To pierwszy triumf Naszych
na wyje�dzie w Tauron Basket Lidze. Tak trzymaæ Drodzy Panowie!

HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO POLFARMEXU
Judo

Podopieczni trenerów - Macieja Kisieliñskiego i Jacka Wasiaka - brali
tam udzia³ w ogólnopolskim turnieju dzieci. W�ród 225 zawodników by³o
8 z Kutna. Najlepiej zaprezentowa³ siê Piotr Graczyk, który w kategorii
wagowej 50 kg wygra³ wszystkie swoje walki i zdoby³ z³oty medal. Drugie
miejsce wywalczy³a w kategorii 37 kg Aleksandra Urbañska, a trzecie
lokaty zdobyli: Mi³osz Myszkowski w kategorii 36 kg i Franciszek
Paw³owski w kategorii 27 kg.

Boks

UKS IPPON W PŁOCKU

Rozegrano tam wojewódzki turniej do mistrzostw Polski. Znów udanie
wypadli utalentowani piê�ciarze Bokserskiego Klubu Sportowego �Stal�
Kutno. Podopieczni trenera Jerzego Karolewskiego zremisowali w tych
presti¿owych zawodach ze swoimi rywalami. Patryk Nowak z reprezen-
tantem Widzewa £ód� Kacprem Lubarskim, a Jakub Wielgus z Damianem
Palusem - te¿ z Widzewa £ód�. Dodajmy, ¿e Damian Palus to srebrny
medalista turnieju miêdzynarodowego w niemieckim Chemitz. W £odzi
zarówno Patryk jak i Damian stoczyli walki pokazowe.

ZAWODY W ŁODZI

W Polfarmexie punktowali: Kwamain
Mitchell 28 (5x3), Bart³omiej Wo³o-
szyn 20 (4x3), Kevin Johnson 18,
Patrik Auda 16, Krzysztof Jakóbczyk 6,
Marcin Malczyk 5, Jacek Jarecki 4,
Micha³ Batka 2. Gra³ te¿ Grzegorz
Grochowski. Czterech naszych
koszykarzy uzyska³o dwucyfrowy
wynik punktowy - co siê rzadko zdarza
w jednym meczu! Po raz pierwszy,
w zespole Polfarmexu, Mitchell
zaliczy³ double-double (28 punktów
i 11 zbiórek). Na 63 rzuty kutnow-
skiego zespo³u 35 by³y celne
(55,6%); za 2 pkt. 24/36 - 66,7%, za
3 pkt. 11/27 - 40,7%. Polfarmex mia³
32 zbiórki, 15 strat, 19 asyst i 11

przechwytów. Wygra³ trzy kwarty; I 27:24, II 28:20, IV 24:21; trzeci¹
przegra³ 20:23. To trzecie zwyciêstwo zespo³u z grodu nad Ochni¹.
Pocz¹tek spotkania by³ wyrównany. W 5 minucie nasi prowadz¹ ju¿ 15:9.
Gospodarze za spraw¹ Amerykanina McKaya doprowadzaj¹ do remisu
17:17, ale pierwsza ods³ona koñczy siê - nasz¹ wygran¹ - dziêki �wietnej
grze Johnsona (12 punktów) i Mitchella (7). Druga kwarta nale¿y
wy³¹cznie do kutnian. Kapitalnie gra Mitchell. Po pierwszej po³owie
Polfarmex prowadzi ju¿ 55:44. W trzeciej �cz¹stce� meczu lepsi byli
gospodarze, którzy doprowadzili wynik, z przewag¹ Kutna tylko 3 punk-
tow¹, do 55:58. Czwarta kwarta to popis Polfarmexu. �wietnie rzuca
Wo³oszyn rzuty wolne (6 skutecznych w ci¹gu ostatnich 25 sekund). Wynik
99:88 mocno cieszy. Teraz czas na niepokonany WKS �l¹sk Wroc³aw.
Nale¿y podkre�liæ fantastyczn¹ wrêcza atmosferê stworzon¹ przez blisko
60 osobow¹ grupê kibiców z Kutna, przede wszystkim z Klubu Kibica
�Polfarmexu�.

P³ywanie

W rywalizacji ch³opców siedemnasty raz z rzêdu zwyciê¿yli uczniowie
Zespo³u Szkó³ nr 1 im. S. Staszica. Wyniki ch³opców: 1. ZS nr 1 im. S.
Staszica; 2. I LO im. gen. J.H. D¹browskiego, 3. I LO PUL w Kutnie; 4.
II LO im. Jana Kasprowicza. Sk³ad �Staszica�: Micha³ Kawka, Witold
Guz, Marcel Multan, Micha³ Józefecki, Jakub S³oma, Wojciech Przybysz,
Krzysztof Czarnecki, Tomasz Frontczak, Grzegorz Smyczyñski, Marcin
Ko³odziejski; nauczyciel Aleksandra Michalik.
Zwyciêzcy uzyskali prawo startu w zawodach rejonowych, które odbêd¹
siê w Skierniewicach. Organizatorem zawodów by³ Miejski O�rodek Sportu
i Rekreacji w Kutnie.

„DĄBROWSZCZAK”
I „STASZIC” NAJLEPSI

W kutnowskim Aquaparku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego
w sztafetach p³ywackich w ramach �Licealiady�. Zawodnicy musieli
pokonaæ dystans 10x50 m stylem dowolnym.

Wyniki dziewcz¹t: 1. LO im. gen. J.H. D¹browskiego; 2. I LO PUL
w Kutnie; 3. ZS nr 1 im. St. Staszica; 4. II LO im. Jana Kasprowicza.
Sk³ad �D¹browskiego�: Agata Winiecka, Paula Karwacka, Zuzanna Ma³-
drzykowska, Julia Paw³owska, Karolina Galus, Gabriela Kozieñ, Patrycja
Kozanecka, Adrianna Wójcicka, Sylwia Raciborska, Dominika Stasiak,
Aleksandra Rykalska, Joanna Jujka; nauczyciel Agnieszka Obielska.

Meczom kutnowskiej ekstraligowej dru¿yny zawsze towarzyszy niezwyk³y
i dynamiczny doping jej licznych fanów. Na ka¿dym spotkaniu hala spor-
towa Szko³y Podstawowej numer 9 imienia W³adys³awa Jagie³³y w Kutnie
wype³nia siê w ca³o�ci. Tysi¹c piêæset oddanych �Polfarmexowi� kibiców
wspaniale prze¿ywa sportowe emocje (tych nigdy nie brakuje). S¹ Oni
jakby szóstym zawodnikiem na parkiecie. Sympatyczny zespó³ odwza-
jemnia siê dobr¹ gr¹. Walka do ostatnich sekund - i to ambitna w ka¿dym
meczu, wielki szacunek dla publiczno�ci - to charakterystyczne cechy
kutnowskiego �Polfarmexu�. Nic wiêc dziwnego, ¿e One przyci¹gaj¹
niczym magnes nowych i wiernych potem kibiców. Powszechna jest opinia,
¿e gród nad Ochni¹ ma jedn¹ z najwspanialszych i najkulturalniejszych
publiczno�ci w Polsce. Jest Ona bardzo obiektywna i zawsze z wielkim
szacunkiem odnosi siê do rywala ich ulubionego �Polfarmexu�, którego
jak tylko mo¿e wspiera te¿ na spotkaniach wyjazdowych. O stworzenie
wspania³ej atmosfery na meczach w Kutnie i na wyjazdach niezwykle
efektywnie i efektownie dba Stowarzyszenie Klubu Kibica �Polfarmex�
Kutno (ma ju¿ oko³o 70 osób). Prezesem Klubu jest Joanna Podemska,
a Jej aktywnym zastêpc¹ Jerzy Fronczak. Sekretarzem jest Bogumi³a
Adamczyk, skarbnikiem Anna Dogadalska, a cz³onkiem Zarz¹du Rafa³
Michalak. �Kibicujemy - jak zwykle w Kutnie - z wielk¹ klas¹�! To has³o
kochaj¹cych mêski basket w naszym mie�cie.

FANTASTYCZNY KLUB KIBICA

Trenerowi
m³odzie¿owego baseballu

Andrzejowi Pietrzakowi
wyrazy wspó³czucia

z powodu �mierci

OJCA
sk³ada

Redakcja �P¯K�

Koszykówka

Pi³ka no¿na

Wykorzystuj¹c d³u¿sz¹ przerwê w rozgrywkach A klasy ³ódzkiej (gr. III)
dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza i kierownika Andrzeja Królaka
rozegra³a spotkanie kontrolne z najlepszym zespo³em powiatu kutnow-
skiego graj¹cym w ³ódzkiej klasie okrêgowej. Mecz odby³ siê na bocznym
boisku Stadionu Miejskiego im. Henryka Tomasza Reymana w Kutnie
i przy �wietle elektrycznym. Mia³ dwa oblicza. Pierwsza po³owa nale¿a³a
do go�ci (trener Wojciech Iwiñski). Wtedy kutnianie grali w mocno eks-
perymentalnym sk³adzie. Druga ods³ona to ju¿ zdecydowana przewaga
kutnian graj¹cych w swoim reprezentacyjnym sk³adzie. KaEsiacy, jak
okre�li³ kierownik Królak, �rozjechali� przeciwnika. Szkoda wielka, ¿e
�Ostrovia� gra³a bardzo ostro i w efekcie brutalno�ci go�ci zostali mocno
kontuzjowani: Arkadiusz B³aszczyk i Kamil £ukasik. Arek, niestety nie
zagra ju¿ do koñca rundy!

KS Kutno - Ostrovia Ostrowy 7:2 (1:1)
Bramki: 0:1 - Rafa³ Zboñkowski (18), 1:1 - Bartosz Kapruziak (41), 2:1 -
Kapruziak (49), 3:1 - Mariusz Jakubowski (52), 3:2 - Rafa³ Warmiñski (58),
4:2 - Jakubowski (75), 5:2 - Gracjan Sobczak (76), 6:2 - Micha³ Wietrzyk  (84),
7:2 - Adam Pokorski (86).

Magnat Sierpów - KS Kutno  2:5 (0:1)
Bramki dla KS-u: 3 - Piotr Michalski oraz po jednej Hubert Pokorski
i Gracjan Sobczak. By³ to ostatni mecz rundy jesiennej. Odby³ siê on
w fatalnych wrêcz warunkach. Boisko przypomina³o kretowisko.

KA−ES WYGRYWA

ZWYCIĘSTWO BYŁO BLISKO
Oko³o 1500 kibiców, w�ród nich minister sportu Andrzej Biernat i minister
sprawiedliwo�ci Cezary Grabarczyk, dopingowa³o kutnowskiego benia-
minka, który podejmowa³ utytu³owan¹ dru¿ynê ze stolicy Dolnego �l¹ska.
Podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza mogli ten mecz wygraæ, bo
prowadzili przez 32,26 minuty (najwiêcej 11 punktami). Go�cie - 06,11
min. W koñcówce spotkania rutynowana dru¿yna Emila Rajkowicza
wywalczy³a szóste z rzêdu zwyciêstwo.

Na obiekcie Klubu Strzelectwa Sportowego �Orze³� w Kutnie przepro-
wadzono zawody o puchar prezydenta Kutna zwi¹zane z Narodowym
�wiêtem Niepodleg³o�ci. Do wspó³zawodnictwa przyst¹pi³o 30 zawodników.
Sêdziowa³ W³adys³aw Fr¹tczak. W konkurencji pistolet sportowy zwy-
ciê¿yli zawodnicy �Spo³em� £ód�: Piotr Barañski 189 punktów, S³awomir
Bujak 184 pkt. i Marek Maryniak 177 pkt. W konkurencji pistolet cen-
tralnego zap³onu równie¿ najlepszymi byli go�cie z £odzi: Jaros³aw
Fabrykowski 92 punkty, S³awomir Bujak 88 pkt i Piotr Barañski 87 pkt.
W strzelaniu z karabinka sportowego uzyskano wyniki: Miros³aw Rzym-
kowski 193 punkty, Adam Prus 190 pkt i Miros³aw Olesiñski 185 pkt,
wszyscy z �Or³a� Kutno.           /A.B./

PATRIOTYCZNE ZAWODY
Strzelectwo

Polfarmex Kutno - WKS �l¹sk Wroc³aw 71:76
(w kwartach: 27:18, 8:16, 20:18, 16:24)

Kutno: Johnson 20, Mitchell 18, Wo³oszyn 16, Batka 7, Malczyk 6,
Bartosz 4. Bez punktów: Jakóbczyk, Grochowski, D³uski. Najd³u¿ej, bo
40 minut, gra³ Wo³oszyn. Warto odnotowaæ konkurs rzutu na kosz z po³owy
boiska, w którym Grzegorz Woldañski celnie trafi³ i wygra³ 2 tysi¹ce
z³otych od zak³adów bukmacherskich Milenium. To drugi przypadek
w Polsce.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 394

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: M5-M6-C2-C7-J9  I9-A4-K1-D9-G3-Ñ
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

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

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

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

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

Wystêpuje w popularnych serialach telewizyjnych, np. Z³otopolscy i Glina
lub w polsatowskim serialu Tango z anio³em. Jej debiut teatralny to rola
Marii Antonownej w Rewizorze Miko³aja Gogola w re¿yserii Andrzeja
Domalika na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie 14 wrze�nia 2002
roku. Wyst¹pi³a w teledyskach grupy De Mono � �Siedem dni�, �Patrzê
w Ciebie�, �Listy wiatrem unoszone� i �Jednym zdaniem� oraz w teledysku
grupy Buldog �Elita�. W 2011 roku nak³adem EMI Music Poland wyda³a
debiutanck¹ p³ytê �Ju¿ nie zapomnisz mnie�. Jest córk¹ Krzysztofa Dere-
szowskiego i Dagmary Kufiety. By³a zwi¹zana z aktorem Piotrem Gra-
bowskim. Córka tej pary - Lena - przysz³a na �wiat 30 kwietnia 2008 r.
Aktorka: 2001�2012 M jak mi³o�æ � kwiaciarka (odc. 51), Sandra Matu-
szewska, ciotka Zosi (od odc. 688); 2002�2010 Z³otopolscy � starszy
posterunkowy Kalina Fatalska; 2003 Zróbmy sobie wnuka � Basia; 2005
Tango z anio³em � Wiktoria Adasiewicz; 2007 Testosteron � doktor �l¹ska;
2007 Tajemnica twierdzy szyfrów � Anna Maria Solof; 2007 �wiadek
koronny � Laura, ¿ona Skalpela; 2007 Odwróceni � Laura, ¿ona Skalpela;
2008 Hardcover � Ewa, tancerka w klubie; 2008 Lejdis � Korba, korek-
torka; 2009 Tylko mi³o�æ � Karolina, córka Aleksa Tudora; 2009 Nazna-
czony � Milena Kral, ¿ona Tadeusza; 2009 Sprawiedliwi � Ina Paloma;
2009 Nigdy nie mów nigdy � Ama Bilska; 2009 Randka w ciemno � dzien-
nikarka Kinga; 2010 Klub szalonych dziewic � Magda Mazurek; 2011
Si³a wy¿sza � Dorota Wolska; 2011�2012 Na dobre i na z³e � Magda
Soszyñska; 2012 Sêp; 2012 Komisarz Blond i Oko Sprawiedliwo�ci
� Natalia Walker; 2012 Ixjana � Amanda; 2013 Kamienie na szaniec �
kobieta oficera SS.
Go�cinnie: 1997 Klan � fryzjerka Marysia; 2001�2002 Graczykowie, czyli
Bu³a i spó³a � Kasia (odc. 21 i 22), Anzelmowa (odc. 33); 2002 Samo
¯ycie � dziennikarka przeprowadzaj¹ca wywiad z Kacprem Szpunarem;
2002 Lokatorzy � pielêgniarka Weronika, przyjació³ka Jacka (odc. 103);
2002 Sfora � prostytutka pomagaj¹ca w zabiciu �Grubego� (odc. 5); 2002
� 2003 Kasia i Tomek � Gra¿yna/Malinka/prowadz¹ca kurs pierwszej
pomocy/Karolina Majer (g³os); 2002 As � Magda (odc. 1); 2004 Rodzinka
� ciê¿arna pacjentka (odc. 12); 2004 Stacyjka � Dana Kierska, kochanka
Wojtka Liwicza (odc. 10); 2004 Glina � Adrianna Ku� vel Magda Lipiec
(odc. 7 i 8); 2005 Pensjonat pod Ró¿¹ � Ró¿a Maszczyk (odc. 52 i 53);
2005 Bo¿a podszewka II � dru¿ynowa na zlocie SP (odc. 15); 2006 Niania
� Aleks, specjalistka PR (odc. 53); 2007 Prawo miasta � Natalia Pazio,
¿ona Tadeusza (odc. 14 i 17); 2007 Kryminalni � Magda, narzeczona
Wernera (odc. 81); 2010 Nowa - Karina Sznajder, narzeczona denata (odc. 3);
2012 Do dzwonka Cafe � Aneta Sikora, matka Matiego (odc. 1); 2013
Prawo Agaty � mecenas Iwona Czerska (odc. 30).
Dawa³a g³os do dubbingu: 2004�2006 Liga Sprawiedliwych bez granic -
Czarny Kanarek; 2005 Opowie�ci z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa;
2005 Nie ma to jak hotel � Carey Martin; 2005 Amerykañski smok Jake
Long � Rose (seria 1); 2006 Happy Wkrêt - Siostra; 2007 Zaczarowana �
Nancy; 2007 Z³oty kompas - Serafina Pekkala; 2008 Czi³a³a z Beverly
Hills � Rachel; 2008 Garfield � Liz; 2008 Renifer Niko ratuje �wiêta �
Wilma; 2008 Camp Rock ? Connie Torres; 2008 Opowie�ci na dobranoc
� Jill; 2008 Suite Life: Nie ma to jak statek � Carey Martin; 2009 Opo-
wie�æ wigilijna � Belle; 2009 Delfin Plum � Oceania; 2009 Dzieci Ireny
Sendlerowej � Ewa; 2009 Czarodziejka Lili: Smok i magiczna ksiêga �
Mama; 2010 Camp Rock 2: Wielki fina³ � Connie Torres; 2010 Niania
i wielkie bum � Pani Green; 2010 Dzwoneczek i uczynne wró¿ki � narrator;
2010 Psy i koty: Odwet Kitty � Catherine; 2010 Alicja w Krainie Czarów;
2010 Ja w kapeli � Beth; 2011 Czi³a³a z Beverly Hills 2 � Rachel; 2011

Anna Dereszowska w Kutnie

GWIAZDA POLSKIEJ ESTRADY
Anna Dereszowska (ur. 7 stycznia
1981 r. w Miko³owie) � wokalistka
i aktorka teatralno-musicalowa,
a tak¿e filmowa, znana m.in. z roli
w serialu telewizyjnym Z³otopolscy.
Na sta³e zwi¹zana z Teatrem Muzycz-
nym Studio Buffo w Warszawie.
W 1999 r. ukoñczy³a Prywatne
Studium Muzyczne w Miko³owie pod
patronatem ISME w klasie fortepianu.
Jest te¿ absolwentk¹ III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Adama
Mickiewicza w Katowicach. W 2003 r.
ukoñczy³a Akademiê Teatraln¹
w Warszawie. Od 2003 r. jest aktork¹
Teatru Dramatycznego w Warszawie,
wspó³pracuje tak¿e z warszawskimi
teatrami: Studio Buffo i Teatr Syrena.

Lataj¹ca maszyna � Georgie; 2011 Goryl �nie¿ek w Barcelonie � Czaro-
dziejka; 2011 LittleBigPlanet 2 � Ewa; 2012 Avengers � Maria Hill; 2012
Dzwoneczek i sekret magicznych skrzyde³; 2012 Renifer Niko ratuje brata
� £asica Wilma; 2014 Kapitan Ameryka: Zimowy ¿o³nierz � Maria Hill;
2014 Sarila: Podró¿ do krainy legend � Sedna.
By³a lektork¹ do ksi¹¿ek mówionych: 2008 Joanna Chmielewska - Kro-
kodyl z kraju Karoliny; 2009 Suzanne Collins � Kosog³os; 2009 Suzanne
Collins � W pier�cieniu ognia; 2009 Suzanne Collins � Igrzyska �mierci;
2009 Stephenie Meyer � Zmierzch; 2009 Stephenie Meyer � Ksiê¿yc
w nowiu; 2009 Stephenie Meyer � Zaæmienie; 2009 Stephenie Meyer �
Przed �witem; 2009 Katarzyna Le¿eñska � Studnia ¿yczeñ; 2010 Paulo
Coelho � Brida; 2010 Elizabeth Kostova � £abêd� i z³odzieje; 2010 Eli-
zabeth Gilbert � I ¿e Ciê nie opuszczê... czyli love story; 2010 Elizabeth
Gilbert � Jedz, módl siê, kochaj; 2011 Anne Plichota � Oksa Pollock.
Ostatnia nadzieja; 2011 Ma³gorzata Gutowska-Adamczyk � Cukiernia Pod
Amorem. Tom 1. Zajezierscy; 2011 Ma³gorzata Gutowska-Adamczyk
� Cukiernia Pod Amorem. Tom 2. Cie�lakowie; 2011 Ma³gorzata Gutowska-
Adamczyk - Cukiernia Pod Amorem. Tom 3. Hryciowie; 2012 Ma³gorzata
Gutowska-Adamczyk � Podró¿ do miasta �wiate³. Ró¿a z Wolskich; 2012
Guillaume Musso � Uratuj mnie; 2012 Tess Gerritsen � Milcz¹ca dziew-
czyna; 2012 Grzegorz Kasdepke � Poradnik hodowcy anio³ów.
P³yty z jej piosenkami: �Ju¿ nie zapomnisz mnie� (muzyka Henryk Wars,
s³owa Ludwik Starski, z filmu Zapomniana melodia z 1938); �On nie
powróci ju¿� (muzyka Henryk Wars, s³owa Andrzej W³ast); �Tango z anio³em�
(muzyka Stanis³aw Syrewicz, s³owa Andrzej Saramonowicz, z serialu
Tango z anio³em z 2005).
Otrzyma³a nagrody: II nagroda w ramach konkursu XXIX Ogólnopol-
skich Spotkañ Zamkowych ��piewajmy Poezjê� 2002; II nagroda w XIX
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej Lubin 2002; wyró¿nienie
w konkursie na interpretacje piosenki Agnieszki Osieckiej; kandydatka
w konkursie Z Cinema do Cannes (2003); w marcu 2010 dosta³a nominacje
do nagrody Viva! Najpiêkniejsi w kategorii Najpiêkniejsza Polka; I na-
groda (Z³oty Samowar) na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
(25 lipca 2010 r.); wziê³a udzia³ w I edycji programu Ranking gwiazd,
zajê³a 2 miejsce.
W Kutnie wyst¹pi³a w swoim programie, bardzo owacyjnie przyjêtym
przez kutnowsk¹ publiczno�æ, w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca.

Jerzy Papiewski

Poziomo: A-1. Ro�lina, pn¹cze z powojowatych A-7. Si³a, krzepa
B-9. Wpatrzony weñ kinoman C-1. Piosenka z repertuaru Bohdana
£azuki (Kabaret Starszych Panów) D-9. Po stadium larwy E-1.
Mieszka w Tybecie E-5. Odkryty przez ma³¿onków M.P. Curie
G-1. �... wzgórza nad Solin¹� (przebój G¹ssowskiego) I-1. Powie�æ
E. Orzeszkowej I-6. Ojczyzna J-9. Kontrola finansowa firmy K-1.
�... po �lubie� w tytule piosenki L-9. Spaja arkusze blachy M-1.
Gatunek wielkich mrówek M-5. �... dla dezerterów (film J. Ma-
jewskiego).

Pionowo: 1-A. Cienka ga³¹zka brzeziny 1-I. ... jak makiem zasia³
2-E. Odosobniona turnia nad Morskim Okiem 3-A. Dwadzie�cia
cztery arkusze papieru 3-I. Estrada dla klauna 4-F. Staro¿ytne pañ-
stwo nad Tygrysem 5-A. Jezioro w Bru�dzie Zb¹szyñskiej 5-J.
Drzewo z kwiatami w wi¹zkach 6-E. Narzêdzie ciesielskie 7-A.
Hotel dla zmotoryzowanych 7-I. �Zet� z Monik¹ Olejnik 9-A.
Dawny, du¿y kolczyk lub z³ota moneta, czyli pó�niejszy dukat
9-I. Jezioro na Wybrze¿u S³owiñskim. 11-A. Napisa³ powie�æ
�Komornicy� 11-I. Jungowska z ekranu 13-A. Sztaba metalu lub
z³ota 13-I. Komputer IBM. oprac. Jerzy Ka³u¿ka

W Polsce ¿yj¹ dwa typy saren. Jest sarna le�na i nieco ciê¿sza
sarna polna. W powiecie kutnowskim, ubogim w lasy, przewa¿a
ten drugi ekotyp. Samce, czyli rogacze, nak³adaj¹ wiosn¹ parostki,
które pó�n¹ jesieni¹ zrzucaj¹. Tak dzieje siê ka¿dego roku, ale te¿
w ka¿dym roku bywa inna forma i wielko�æ poro¿a. Jest ono orê-
¿em rogacza, szczególnie przydatnym w walce o samice. W³a�nie
kszta³t, masa i urok poro¿a �wiadcz¹ o kondycji zwierzêcia i dopusz-
czalno�ci jego odstrza³u. Rogacze, zwane tak¿e koz³ami, w ró¿nym
wieku nak³adaj¹ ró¿ne formy swego orê¿a. Te formy g³ównie
decyduj¹ o przeznaczeniu rogacza do dalszej hodowli, b¹d� do
odstrza³u. Oceniaj¹ to my�liwi. Parostki staj¹ siê nastêpnie
trofeum my�liwego. Odstrza³u dokonuj¹ jedynie selekcjonerzy. Jest
to wy¿szy stopieñ wtajemniczenia ³owieckiego. Selekcjonerem
mo¿na zostaæ po minimum dwóch latach sta¿u ³owieckiego, po
odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu. Chodzi tu g³ównie o to, by
prawid³owo oceniæ czy dany osobnik jest selekcyjny, czyli
nieprzydatny w ³owisku. Pozyskuje siê tak¿e najstarsze rogacze
legitymuj¹ce siê imponuj¹cym poro¿em. Takie wyj¹tkowe trofea
nagradzane s¹ medalami w zale¿no�ci od ich wagi i piêkna. Reje-
strowane s¹ rekordy �wiata i Polski. Corocznie planuje siê ilo�æ
przeznaczon¹ do pozyskania w zale¿no�ci od stanów. Prawid³o-
wo�æ odstrza³u po zakoñczeniu sezonu ocenia komisja sk³adaj¹ca
siê z le�ników i do�wiadczonych my�liwych. Sezon polowañ trwa
od 21 maja do koñca wrze�nia. Tote¿ 25 pa�dziernika b.r. w kut-
nowskim Nadle�nictwie odby³a siê takowa ocena. My�liwy, który
dokona odstrza³u prawid³owego, otrzymuje punkty zielone, za�
odstrza³ wadliwy karany jest punktami czerwonymi, które skut-
kuj¹ zakazem polowañ w nastêpnych latach. Na terenie powiatu
kutnowskiego poluj¹ nie tylko kutnowscy selekcjonerzy. Dzier¿awi¹
tu ³owiska warszawiacy i ³odzianie. Wszyscy oni zobowi¹zani s¹
do przed³o¿enia komisji efektów swoich polowañ na tym terenie.
Ocenie podlegaj¹ tak¿e trofea pozyskane przez my�liwych zagra-
nicznych. A polowa³o ich kilku w kutnowskich ³owiskach. Sprzy-
jaj¹ca pogoda spowodowa³, ¿e miniony sezon obfitowa³ w mocne
rogacze. Wed³ug wstêpnych ocen zdarzy³y siê trofea medalowe,
a zdobyli je m.in. selekcjonerzy Ko³a £owieckiego �Szarak�
z Kutna, ojciec i syn Wojciechowscy. Prawdziwym ewenementem
jest jednak zdobyty przez Piotra Olesiñskiego, poluj¹cego w kut-
nowskim �Dziku�, rogacz perukarz. Tego typu rogacz jest wyj¹t-
kiem. Taki samiec jest pozbawiony j¹der (najczê�ciej mechaniczne
uszkodzenie). Nak³ada on w miejsce kostnych parostków galare-
towat¹ masê pokryt¹ ow³osion¹ skórk¹, która co roku narasta
powiêkszaj¹c swoj¹ objêto�æ. Tworzy to tak¹ w³a�nie sta³¹ perukê.
Takie trofeum jest ¿yciowym osi¹gniêciem m³odego my�liwego,
bowiem takie koz³y s¹ wyj¹tkowo spotykane. W powojennej
historii kutnowskiego ³owiectwa takiego trofeum nie odnotowano.
Tego rogacza pozyskano 25 czerwca w rejonie Sójek. £¹cznie,
w rejonie kutnowskim, w bie¿¹cym sezonie pozyskano ponad 100
rogaczy. Kazimierz Ci¹¿ela

Rogacz - perukarz

Sezon na rogacze
zakończony i oceniony
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