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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
27 sierpnia 2013 r.

Od lewej: Artur Kotliñski - naczelnik Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Urzêdu Miasta Kutno, Zbigniew Burzyñski - prezydent miasta Kutno,
Tomasz £ysek - prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi oraz Bohdan Cezary
Dzier¿ek - zastêpca prezesa Zarz¹du WFO�iGW w £odzi.

FINANSOWE WSPARCIE
W dniu 17 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi mia³o miejsce podpisanie umowy
o dofinansowanie realizacji projektu: �Rozbudowa wraz z modernizacj¹
systemu zbierania i oczyszczania �cieków komunalnych aglomeracji Kutno�.

(ci¹g dalszy - strona 3)

WICEMISTRZ EUROPY

W zakoñczonych niedawno 17 Szybowcowych Mistrzostwach
Europy w klasach Club, Standard i 20-metrowej £ukasz Wójcik
(pierwszy z lewej) wywalczy³ srebrny medal w klasie Standard.
Zawody rozgrywa³y siê tym razem w naszym kraju, na lotnisku
Micha³ków, nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego. Dwutygodniowe
zawody obfitowa³y w dobr¹ do latania szybowcowego pogodê, co
pozwoli³o rozegraæ a¿ 10 konkurencji. Dwie z nich wygra³ kutnianin.
£ukasz przelecia³ ³¹cznie 4.000 km.       (ci¹g dalszy - strona 3)

fot. Stanis³aw Malinowski

ODYSEJA HISTORYCZNA

Ten ogólnopolski zlot grup rekonstrukcji historycznych odby³ ju¿ po raz
czwarty, a organizowa³o go Kutnowskie Stowarzyszenie Historyczne Pu³k
37, które skupia (pod wodz¹ Cezarego Walczaka) kilkunastu �zapalonych�
hobbystów Historii.      (ciag dalszy - strona 3 i 4)

ŚWIĘTO POLICJI

24 lipca swoje �wiêto obchodzili policjanci. Ta data wi¹¿e siê
z dniem powo³ania w lipcu 1919 roku Polskiej Policji Pañstwowej.

(ci¹g dalszy - strona 2)

FESTIWAL MUZYCZNY

W niedzielê, 28 lipca, rozpocz¹³ siê w naszym mie�cie IV Letni Festiwal
Muzyczny.           (ci¹g dalszy - strona 5)
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GODZINA „W”
Czytelniczy Hyde Park

Koñcowa faza Powstania Warszawskiego - delegacja Czerwonego Krzy¿a
w rozmowie z oficerami Wehrmachtu ustala wstêpnie zasady rozmów
kapitulacyjnych. Od prawej: porucznik Alfred Korczyñski ps. �As�, w �rodku
hrabina Maria Tarnowska z Czetwiertyñskich - prezes PCK, Naczelna
Siostra PCK. Z bia³¹ flag¹ profesor Hieronim Bartoszewski.

W tym roku minie 69 lat od tej daty. Bêd¹ obchody pamiêci, bo przecie¿
Muzeum w Warszawie w sposób krzycz¹cy przypomina o tym fakcie. Ale
czy kto� zna, czy pamiêta tych co z naszej kutnowskie spo³eczno�ci wyje-
chali wtedy do Warszawy aby walczyæ!? Czekali na to ca³¹ okupacjê!
Powstanie Warszawskie doczeka³o siê wielu opracowañ i to ró¿nych histo-
ryków. Oczywi�cie, byli za i przeciw, ale zgadzaj¹ siê co do jednego:
wybuchn¹æ musia³o! Sytuacja w stolicy by³a tak napiêta, a obecno�æ wojsk
po obu stronach Wis³y musia³a doprowadziæ do wybuchu walk. Zgrupowanie
si³ Armii Krajowej w tym rejonie oraz mieszkañcy z terenów zajêtych przez
wojska sowieckie czekali tylko na rozkazy. Kiedy wojska sowiecki zajê³y
prawy brzeg Wis³y (Pragê), wówczas dowódca AK genera³ Bór-Komorowski
wyda³ rozkaz do powstania. S³ynna godzina �W�, to 17.00 1 sierpnia 1944
roku. Relacje uczestników tej heroicznej walki s¹ zró¿nicowane. Jednak
nawet po latach ci ludzie pytani czy jeszcze raz post¹piliby tak samo, odpo-
wiadaj¹ twierdz¹co: Tak, by³o warto! Z opowiadania Krystyny B³êdowskiej
z batalionu �Gurt�, z obrony Starego Miasta, która mimo ran prze¿y³a
powstanie, obóz jeniecki Oberlangen i powróci³a do Polski. Nie skorzysta³a
z mo¿liwo�ci pozostania w amerykañskiej strefie okupacyjnej. Mówi³a pani
Krystyna, ¿e ka¿dy kawa³ek wyzwolonej wtedy przez powstañców Warszawy,
by³ rado�ci¹ z Wolnej Ojczyzny. Wed³ug niej, tego szczê�cia nie da siê opo-
wiedzieæ. To trzeba prze¿yæ! Jej brat Andrzej B³êdowski, te¿ z Kutna, ¿o³nierz
batalionu �Zo�ka� ps. �Bury� zgin¹³ w obronie szpitala �wiêtego Jana Bo¿ego
w drugiej po³owie sierpnia 1944 r. Tak¿e trzy siostry Kluziñskie ze znanej
kutnowskiej rodziny zginê³y w Warszawie. Pierwsza Hanka, jej siostra
Janina Kluziñska-¯elechowska z kompanii �¯egota�, sanitariuszka. Trzecia
Jadwiga Kluziñska-�ledziowa, ¿ona kapitana, obroñcy Wybrze¿a z kampanii
wrze�niowej, zginê³a jako ³¹czniczka dostarczaj¹c meldunki z ¯oliborza.
Kamil Krzysztof Baczyñski, który poleg³ w pierwszych dniach powstania,
napisa³: �Nale¿ymy do Narodu, którego losem jest strzelaæ do wroga z bry-
lantów�. Profesor Stanis³aw Pigoñ w przedmowie do wydania dzie³ Baczyñ-
skiego stwierdzi³, ¿e stracili�my wiele i to wielkich �brylantów�. Mo¿e to
górnolotne s³owa, ale jak¿e polskie i prawdziwe! �wiadcz¹ one o tym, ¿e
tamto pokolenie dla Wolnej Polski po�wiêci³oby wszystkie skarby wraz
z najwiêkszym - w³asnym ¿yciem. Kamil Baczyñski nie musia³ walczyæ, nie
by³ ¿o³nierzem, ale za swoj¹ polsko�æ zap³aci³ ¿yciem. Odda³ m³ode ¿ycie
Ojczy�nie. To by³o przes³anie dla pokoleñ, ale czy je pamiêtaj¹? Tamci ¿o³-
nierze nie znali pojêcia dwuznaczno�ci ró¿norakich przymiotników doda-
wanych z regu³y do pojêæ oczywistych. Ale wynalazki lingwistyczne ponoæ
nigdy siê nie koñcz¹ i rosn¹ w miarê potrzeb. Ile¿ mamy na to dowodów
dzisiaj! (...) Je¿eli dzisiaj jest taki fakt, i¿ pose³ zapytany o Powstanie War-
szawskie odpowiada, ¿e by³o w 1988 r. to ju¿ tragedia! A natrêtne pytania
bombarduj¹ mózg - dok¹d zd¹¿amy? Powstanie Warszawskie roku 1944
upad³o, bo nie mog³o byæ inaczej w tamtej sytuacji, tak politycznej jak
i militarnej. Ale Ci, którzy chcieli walczyæ o Woln¹ Polskê, nie pozwolili
odebraæ sobie nadziei - bo ta umiera ostatnia, umarli polegli wcze�niej. Ale
Pamiêæ o Nich jest �wiêto�ci¹ Narodow¹! Nie mo¿emy o nich zapomnieæ.
Na to sobie zas³u¿yli! Cze�æ Ich Pamiêci!  Zdzis³aw Wojciech Krakowiak
P.S. Podziêkowania z g³êbi serca p³yn¹ce dla pana Alojzego Oliñskiego za
udostêpnienie prywatnego archiwum. Dla hrabiny Kornelii Tarnowskiej,
wnuczki hrabiny Marii Tarnowskiej, wielkie dziêki za dostêp do materia³ów
rodzinnych i uzyskanie zgody na publikacjê.

ŚWIĘTO POLICJI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Obchodzone jest od 1995 roku, kiedy to Sejm RP ustanowi³ ten dzieñ
oficjalnym �wiêtem Policji. W Kutnie odby³y siê one 26 lipca podczas

uroczystej akademii w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Kutnie. By³y mianowania na wy¿szy stopieñ, medale i nagrody. Awanse
otrzyma³o 2 oficerów, 36 aspirantów, 33 podoficerów i 8 szeregowych.
Funkcjonariusze otrzymali te¿ odznaczenia, m.in.: Medal Z³oty za
D³ugoletni¹ S³u¿bê nadawany przez prezydenta RP - m³. insp. Jan Kuro-

patwa; Medal Srebrny - kom. Rados³aw Bieniek, asp. Andrzej Góralski,
podinsp. Piotr Sikorski, asp. Karol Szyd³owski, asp. szt. Krzysztof Kacz-
marek. Medale za Zas³ugi dla Policji, nadane przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych, otrzymali: Marek Myszkowski, Barbara Herman i Stani-
s³awa Bytner. /G.B./
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Projekt bêdzie realizowany przy udziale �rodków z WFO�iGW w £odzi
w postaci dotacji w wysoko�ci 7,7 mln z³, po¿yczki w wysoko�ci 1,5 mln
z³, przy udziale �rodków w³asnych w kwocie oko³o 370 tys. z³. W ramach
realizacji projektu zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w ulicy
Jesiennej, Rolniczej, w rejonie ul. Sklêczkowskiej i Odlewniczej, kanali-
zacja sanitarna wraz z przepompowni¹ w ul. Narutowicza i Kiliñskiego
oraz w ul. Grunwaldzkiej. £¹cznie w ramach tego zadania wybudowane
zostanie ok. 7 km sieci kanalizacyjnej. Realizacja projektu trwaæ bêdzie
w latach 2013-2015. G³ówne cele tych inwestycji to polepszenie standardu
ochrony �rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami unijnymi, racjo-
nalna gospodarka wodno-�ciekowa, zmniejszenie ilo�ci �cieków przedo-
staj¹cych siê do gleby, poprawa warunków ¿ycia mieszkañców.

Biuro Prasowe Urz¹d Miasta Kutno

FINANSOWE WSPARCIE

£ukasz Wójcik: mieszkaniec Kutna, cz³onek Aeroklubu W³oc³awskiego
i Gliding Team Klinika Kolasiñski, cz³onek szybowcowej kadry naro-
dowej, nalot 2.100 godzin. Wiek - 32 lata. Najwa¿niejsze sukcesy: wice-
mistrz Europy w klasie Standard - 2013 r., wicemistrz �wiata w klasie
18-metrowej - 2012 r., wicemistrz Europy w klasie 15-metrowej - 2009 r.,
mistrz Polski w klasie Standard i w wy�cigach szybowcowych - 2008 r.,
II wicemistrz Polski w klasie 18-metrowej - 2011 i 2012 r., II wicemistrz
Polski w klasie Otwartej - 2011 r., I wicemistrz Polski w klasie 15-metrowej
- 2013 r., I miejsce w przedmistrzostwach �wiata w klasie 15-metrowej -
2013.

WICEMISTRZ EUROPY
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W tej samej klasie lata³o tak¿e dwóch innych reprezentantów naszego
kraju: Sebastian Kawa i Pawe³ Wojciechowski, którzy odpowiednio zdobyli
pierwsze i trzecie miejsce. Pierwszy raz w historii polskiego szybownictwa
zdarzy³a siê taka sytuacja, ¿e wszystkie trzy miejsca na podium nale¿a³y
do Polaków. To by³ prawdziwy nokaut, bowiem czwarty zawodnik straci³
do naszych medalistów ponad 600 punktów. Wielkim sukcesem polskiego
teamu by³o tak¿e zdobycie srebrnego i br¹zowego medalu w klasie Club
przez Jakuba Barszcza i £ukasza B³aszczyka. W sumie na 7 reprezentantów
zdobyli�my a¿ 5 medali, co nie mia³o jeszcze miejsca w przesz³o�ci.

�Tegoroczny sezon lotniczy by³ dla mnie bardzo udany. Wygra³em przed-
mistrzostwa �wiata w Lesznie, zaj¹³em 2 miejsce w mistrzostwach Polski
w klasie 15-metrowej, a na najwa¿niejszych zawodach zdoby³em srebrny
medal. To ju¿ mój trzeci srebrny medal z mistrzostw �wiata i mistrzostw
Europy. Bardzo wa¿na by³a dla mnie pomoc moich sponsorów: Gliding
Team Klinika Kolasiñski, Urz¹d Miasta Kutno, Sirmax Polska i Tuplex,
którym bardzo dziêkujê za zaufanie i wiarê w moje umiejêtno�ci� - pod-
sumowuje £ukasz.

Modernizacja parku
Oko³o 6,5 miliona z³otych ma kosz-
towaæ modernizacja parku Wiosny
Ludów w Kutnie. Ma byæ m.in. usu-
niêtych 900 drzew, a posadzonych
1200 nowych. Wojewódzki Fundusz
�rodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi dofinansowa³ te prace
kwot¹ 3,5 miliona z³otych.

Grzybobranie
W dni targowe, na Targowisku
Miejskim w Kutnie, grzyboznawcy
Wies³aw Kubiak i Miros³aw
Sadowski wydaj¹ atesty dla osób
handluj¹cych grzybami.

Po raz pierwszy
W Aquaparku Kutno dosz³o do
zaka¿enia wody w brodziku dla
dzieci. Po czterech dniach i wymianie
wody wszystko wróci³o do normy.

Inaczej nad Ba³tyk
Kamil Tetkowski z Kutna wybra³
siê nad Ba³tyk... rowerem. W trzy
dni pokona³ 425 kilometrów (Kutno,
Toruñ, Che³mno, Starogard Gdañski,
Sopot, Gdañsk, Gdynia, W³adys³a-
wowo i Hel). Powrót tramwajem
wodnym do Gdyni i dalej poci¹giem
do Kutna.

Kapela ludowa
Od paru tygodni przed Muzeum
Regionalnym stoi piêcioosobowa
kapela ludowa. Wykonana zosta³a
przez kutnowskich artystów ludo-
wych - rze�biarzy: Antoniego
Kamiñskiego, Jana Szymañskiego,
Feliksa Chrzanowskiego, Roberta
Wurcke i Zbigniewa Szczepañskiego.
Ostatnio j¹ pomalowano, wiêc
wygl¹da atrakcyjniej...

ODYSEJA HISTORYCZNA

(ciag dalszy ze strony 1)
Ta trzydniowa impreza, bardzo ciekawie przygotowana, odbywa³a siê na
placu Marsza³ka Pi³sudskiego oraz w Leszczynku. By³o mnóstwo atrakcji
z udzia³em blisko 700 uczestników i 70 grup rekonstrukcyjnych, i to
z ró¿nych regionów Polski.           (ci¹g dalszy - strona 4)

(ciag dalszy ze strony 1)
Projekt ten bêdzie realizowany w ramach I priorytetu Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i �rodowisko - Gospodarka wodno-�ciekowa
w aglomeracjach powy¿ej 15 tys. RLM. Ca³kowita warto�æ zadania to
kwota 9,6 mln z³.

Prezydent Zbigniew Burzyñski spotka³ siê z mieszkankami, które to zg³osi³y
zmodernizowany Kutnowski Dom Kultury do ogólnopolskiego konkursu
�Europa to My�. Justyna Grzybowska, uczennica Technikum Hotelarskiego
ZSZ Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego i Karolina Piotrowska, uczennica
Gimnazjum w Go³êbiewku to siostry cioteczne, fanki zespo³u Pectus.
W³a�nie sympatia do tego zespo³u by³a g³ówn¹ przyczyn¹ zainteresowania
konkursem. Kutnianki bardzo zaciekawi³ spot reklamowy konkursu
z udzia³em ich ulubionego zespo³u. Zg³oszenia kutnowskiego obiektu do
konkursu dokona³a Justyna za namow¹ siostry Karoliny. Modernizacja
i rozbudowa KDK bardzo pozytywnie je zaskoczy³a, remont odmieni³ ten
budynek i przywróci³ mu na nowo ¿ycie. M³ode mieszkanki na co dzieñ
uczestnicz¹ m.in. w zajêciach aerobiku oraz czêsto zasiadaj¹ w sali kinowej.
Przypomnijmy, i¿ g³ówn¹ nagrod¹ bêdzie zorganizowany przez radio ZET
koncert z gwiazdami takimi jak: DeMono, Blue Cafe, Mezo czy Pectus.
�Europa to My�. Poka¿ jak Fundusze Europejskie zmieni³y Twoje miejsce�
to konkurs maj¹cy na celu promocjê efektów wykorzystania funduszy
europejskich. Prezydent miasta Zbigniew Burzyñski podziêkowa³ kutno-
wiankom za wyj¹tkow¹ postawê spo³eczn¹. �Inicjatywa zg³oszenia
modernizacji Kutnowskiego Domu Kultury do ogólnopolskiego konkursu
�Europa to My� daje �wiadectwo zaanga¿owania w sprawy naszej ma³ej
Ojczyzny�. .... . Troska o swoje najbli¿sze otoczenie jest najlepszym mier-
nikiem dojrza³o�ci spo³ecznej. Szczególnie za� napawa optymizmem
zaanga¿owanie ze strony m³odzie¿y, co dobrze wró¿y na przysz³o�æ�.
Nasze miasto uplasowa³o siê w pierwszej trójce za miastem �lesin z woje-
wództwa wielkopolskiego (wybudowana przystañ wodna) oraz za miastem
Wa³cz z województwa zachodniopomorskiego (turystyczne zagospoda-
rowanie nabrze¿a Jeziora Raduñ). Pierwsza trójka to te¿ du¿y sukces
Kutnowskiego Domu Kultury.

EUROPA TO MY
Podziêkowania za zg³oszenie KDK-u

do ogólnopolskiego konkursu �Europa to My�

Mimo wakacji i sezonu urlopowego radni Rady Miasta Kutna pracuj¹.
Podczas drugiego lipcowego spotkania (11.07, 25.07) w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu m. Kutna na 2013 r., dokonano zmiany w zakresie limitów
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek oraz udzielonych w tym
zakresie upowa¿nieñ. Wprowadzono po¿yczkê, na finansowanie plano-
wanego deficytu bud¿etu w kwocie 642.690,90 z³.            /J.P./

KRÓTKA 36 SESJA

POSTAW NA IWONĘ!
Do 31 lipca mozna g³osowaæ na Iwonê Warzywodê z Pniewa, gmina
Bedlno, która startuje w Internetowym konkursie �Miss Polski na
wózku�. Na portalu kutno.naszemiasto.pl znajdziecie pañstwo link,
dziêki któremu mo¿ecie wesprzeæ Iwonê w tym plebiscycie. S¹ szanse
na zwyciêstwo!
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WIEŚCI GMINNE

sprzeda wierzytelności Przedsiębiorstwa
Rolniczego „GŁOGUS” Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Głogowiec.
Wierzytelności w kwocie 180.000,00
złotych wraz z odsetkami wynikają z prze−
terminowanych faktur za sprzedany olej
napędowy.
Cena do uzgodnienia.

Kontakt: 608−633−081

OLKOP
Hurtownia Olejów i Paliw Sp. z o.o.

Remonty dróg
W gminie Oporów remontowane
bêd¹ drogi Kurów - �wiechów,
Pobórz - Skar¿ynek, Oporów - Kurów
i w samym Oprowie.

Lato 2013-07-23
Przez dwa tygodnie instruktorki
GCKSiR w Kro�niewicach w O�rodku

Podoba³y siê prezentacje szko³y gladiatorów i rzymskiego rydwanu oraz
pokazy walk i formacji bojowych S³owian i Wikingów. By³y konkursy
dla publiczno�ci. Z zaciekawieniem ogl¹dano pokazy artyleryjskie,
�Potop szwedzki�, teatr �redniowieczny �Cives Glogoviae 1253�.

ODYSEJA HISTORYCZNA

(ciag dalszy ze strony 3)
Byli wiêc legioni�ci, samuraje, Indianie, rycerze, ¿o³nierze z frontów I i II
wojny �wiatowej. Reprezentowane by³y przekrojowo ró¿ne epoki. Oprócz
rekonstruktorów liczni widzowie, i to w ró¿nym wieku, mogli podziwiaæ
sprzêt wojskowy: zabytkowe samochody (Gaz, Uaz, Cadillac, sanitarka
Dodge, Land Rovery, Magirus), wozy pancerne (wz. 34, Ford FT B), czo³g
Renault FT-17, zabytkowe motocykle (m.in. BMW R75 Sahara, M 72,
Triumph), artyleriê z ró¿nych epok, miotacze min z 1915 roku oraz mo�-
dzierze. Interesuj¹ce i na wysokim poziomie by³y inscenizacje historyczne.

Imprezom towarzyszy³y tematyczne koncerty zespo³ów: �Grazioso� �Tygiel
Folk Banda�, �The Real Gone Tone�. IV Odyseja Historyczna Kutno-
Leszczynek 2013 by³a ze wszech miar udana. Jej merytorycznego prze-
biegu nie zm¹ci³ nawet fakt doznanego urazu twarzy przez artylerzystê
z Legnicy. Dopisa³a pogoda i wierna publiczno�æ.            /J.P./

Na koniec czerwca w powiecie kutnowskim zarejestrowano 7.610
bezrobotnych (o 140 mniej ni¿ maju). Najwiêcej ich by³o - co
oczywiste - w Kutnie (3.042), ¯ychlinie (1.160), Kro�niewicach
(838), w gminach Kutno (682) i Bedlno (350). Od pocz¹tku roku
zg³osi³o siê 717 osób bez pracy, ale z ewidencji wy³¹czono 857
(400 podjê³o pracê, 226 nie potwierdzi³o gotowo�ci do podjêcia
pracy, a 125 skierowano na sta¿e). W I pó³roczu 2013 r. by³o a¿
1.728 ofert pracy (w czerwcu by³o ich 401). Jest zapotrzebowanie
na: kierowców autobusów i samochodów, murarzy, elektrome-
chaników, zbrojarzy-betoniarzy, elektromechaników, monterów
instalacji i - jeliciarzy. Czyli ,popyt na absolwentów �zawodó-
wek�, ale brak pracy dla absolwentów wy¿szych uczelni...

Z uwagi na du¿e zainteresowanie wnioskodawców dofinansowaniem
zadania �uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepe³nospraw-
nych� z zakresu rehabilitacji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych konieczne
jest przesuniêcie �rodków w bud¿ecie PEFRON na rok 2013. �rodki jakimi
dysponowa³o PCPR w Kutnie na III i IV kwarta³ 2013 r.na ten cel to kwota
79.320 z³otych. Liczba z³o¿onych wniosków to: 245 wniosków dla osób
doros³ych (+ 55 opiekunów dla osób niepe³nosprawnych), 23 wnioski dla
niepe³nosprawnych dzieci do 16 roku ¿ycia (+ 19 opiekunów), co daje
342 �wiadczenia. Ogólna kwota o jak¹ wnioskowano to 242.986 z³otych.
W toku posiedzenia komisji przyznano dofinansowania: osoby doros³e
51 + 22 opiekunów, co daje razem 73 �wiadczenia; dzieci do 16 roku
¿ycia: 22 + 19 opiekunów, co daje 41 �wiadczeñ. Razem przyznanych
zosta³o 114 �wiadczeñ, na ³¹czn¹ kwotê 79.320 z³otych. Osoby niepe³no-
sprawne s¹ zainteresowane uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych
g³ównie w III kwartale roku, st¹d konieczno�æ podjêcia natychmiasto-
wych dzia³añ. Z uwagi na du¿e zainteresowanie osób znajduj¹cych siê na
li�cie rezerwowych Dyrektor PCPR rozpocz¹³ starania o pozyskanie
dodatkowych �rodków PEFRON. Po wnikliwej analizie z³o¿onych w Powia-
towym Urzêdzie Pracy wniosków osób niepe³nosprawnych na podjêcie
dzia³alno�ci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wk³adu do spó³dzielni
socjalnej, zaistnia³a mo¿liwo�æ przeniesienia z tego zadania kwoty 50
tysiêcy z³otych na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Wniosko-
dawcy otrzymaj¹ dofinansowanie z innych programów realizowanych
przez PUP w Kutnie. Powiatowa Spo³eczna Rada ds. Osób Niepe³nospraw-
nych na posiedzeniu w dniu 17.07.2013 roku zaopiniowa³a propozycjê
pozytywnie.
Pozytywnie do tej propozycji przychyli³a siê Rada Powiatu Kutnowskiego
na posiedzeniu 26 lipca 2013 r.

SESYJNE PRZESUNIĘCIA

BEZROBOCIE

Kultury, Bibliotece Publicznej
i w �Andersówce� oraz w sze�ciu
so³ectwach prowadzi³y gry i zabawy
integracyjne. Tematyka zajêæ: lite-
racki patron roku - Julian Tuwim.
W muzealnych warsztatach dzieci
wykonywa³y witra¿e, papierowe
samoloty, latawce oraz Smoka
Wawelskiego.

Sprawiedliwości stało się zadość!
Poszukiwanego od grudnia 2008 roku zabójcê odnaleziono we W³oszech.
By³ zatrudniony na plantacji mandarynek na po³udniu tego kraju. Kutnianin
licz¹cy 47 lat, 26 lat temu zamordowa³ na tle rabunkowym swojego
wujka. S¹d skaza³ go na 15 lat wiêzienia. Po kilku latach otrzyma³ przerwê
w odbywaniu kary. Nie stawi³ siê jednak do wiêzienia na odbycie dalszego
wyroku. Funkcjonariusze wydzia³u kryminalnego KWP w £odzi ustalili,
¿e przebywa w miejscowo�ci Vigevano, ko³o Mediolanu. Po uzyskaniu
europejskiego nakazu aresztowania zatrzymano go 20 marca 2013 roku.
Teraz doczeka³ siê ekstradycji do Polski.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

3 sierpnia 2013 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

Tomasz Æwiek jest wybitnym pol-
skim bioenergoterapeut¹ i zielarzem,
twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej.
By³ prezesem Ostrowieckiego Stowa-
rzyszenia Radiestezyjnego. W ran-
kingach i plebiscytach na najlepszego
polskiego uzdrowiciela jest od lat
w �cis³ej czo³ówce. W 1998 r. zosta³
laureatem takiego plebiscytu, a w roku
1994 najlepszym polskim uzdrowi-
cielem. W 2005 r. zosta³ uznany przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz� jednym
z 15 najlepszych polskich uzdrowicieli
ostatniego 15-lecia. Znalaz³ siê te¿

w Leksykonie Polskich Uzdrowicieli w 2006 i w 2007 r. Jest autorem
trzech ksi¹¿ek oraz cz³onkiem Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Posiada certyfikat najwy¿szej jako�ci us³ug w zawodzie bioenergoterapeuty.

WYBITNY UZDROWICIEL

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca (kierowanym przez Krzysztofa Ryzlaka)
odby³ siê koncert wokalny Aleksandry Wiwa³y pod has³em �Zwyciêzc¹
jeste� serce moje�. Akompaniowa³a Jej pianistka (te¿ znakomita) Julia
Laskowska. By³a to impreza towarzysz¹ca tegorocznym XVIII Letnim
Spotkaniom Artystycznym. Pochodz¹ca z naszego miasta utalentowana
wokalistka poprowadzi³a wspaniale reaguj¹c¹ widowniê w to co piêkne,
w cudown¹ muzyczn¹ podró¿ przez �wiat romantycznych miejsc i operet-
kowo-operowych uniesieñ pe³nych mi³o�ci. Recital sympatycznej Alek-
sandry Wiwa³y stworzy³ impresjonistyczne obrazy romantycznych poranków
i pewne porywy s³owiañskiej duszy. Solistka i akompaniatorka, poprzez
swój koncert, pokaza³y unikatowy kulturalny pejza¿ za co otrzyma³y du¿e
brawa, na które w pe³ni zas³u¿y³y. Dodajmy, ¿e pani Aleksandra by³a
instruktorem �piewu na LSA w Kutnie.            /J.P./

ŚWIETNY RECITAL

Do 24 sierpnia czynna jest w kutnowskim CTMiT wystawa fotograficzna
pt. �Kobieta Lomwe i jej cia³o�. Pokazane s¹ w niej zapiski antropolo-
gicznej wyprawy w �wiat kobiet Mozambiku. �ród³em autorki wystawy
Halszki Wierzbickiej sta³a siê blisko o�miomiesiêczna wyprawa do jed-
nego z krajów egzotycznej Afryki. Codzienne obcowanie z tubylcami
z grupy etnicznej Lomwe, rozmowy oraz obserwacje stanowi³y impuls do
zwrócenia szczególnej uwagi na �wiat kobiecy i uwiecznienie go zarówno
w tek�cie oraz na fotografii. W�ród uchwyconych momentów na zdjê-
ciach s¹ miêdzy innymi cia³o pokryte tatua¿ami, maseczkami z musiro
czy samulem - naturaln¹ szmink¹, kredk¹, ró¿em. Halszka Wierzbicka
zwraca w tej ekspozycji uwagê na istotny i wielowymiarowy proces
stawania siê kobiet¹ - od etapu dzieciêcego. Autorka próbuje nakre�liæ
ró¿ne fazy ¿ycia kobiety. Stara siê uchwyciæ jej spo³eczn¹ rolê, a zw³aszcza
matki i kobiety pracuj¹cej oraz ¿ony.            /J.P./

INTERESUJĄCA EKSPOZYCJA

Osiemnasta edycja Letnich Spotkañ Artystycznych ju¿ przesz³a do historii.
Tradycyjnie, by³y zorganizowane przez Kutnowski Dom Kultury i Cen-
trum Teatru, Muzyki i Tañca. Uczestniczy³o w nich 36 m³odych i utalen-
towanych artystów z ró¿nych regionów Polski, miêdzy innymi z Warszawy
i Szczecina. Nie brak³o tak¿e mi³o�ników tañca, �piewu i teatru z Kutna.

UDANE LSA

Warsztatowe zajêcia prowadzi³y, co bardzo cieszy, osoby zwi¹zane ze sztuk¹
i Kutnem (st¹d pochodz¹, tu zaczê³y siê Ich korzenie artystyczne): Alek-
sandra Wiwa³a, Aleksandra Grzelak, Izabela Borkowska, Dariusz Sikorski
i Krzysztof Ryzlak. Ka¿dy z prowadz¹cych instruktorów przygotowa³ ze
swoj¹ grup¹ pokaz, a koncert fina³owy, wieñcz¹cy XVIII LSA, odby³ siê
w go�cinnym i znakomicie kierowanym przez Krzysztofa Ryzlaka CTMiT.
Inspirowany by³ cytatem ze sztuki Szekspira �Romeo i Julia� - �Ró¿a pod
inn¹ nazw¹ pachnia³aby tak samo. Obejrza³o spektakl, który rozpocz¹³
siê happeningiem przed t¹ prê¿n¹ placówk¹, ponad 300 osób.          /J.P./

Ju¿ po raz trzeci, dziêki uprzejmo�ci stowarzyszenia �Pu³k 37�, radny
Robert Feliniak wraz grup¹ przyjació³ zorganizowa³ wyjazd dzieci i m³o-
dzie¿y do Leszczynka na ¿yw¹ lekcjê historii, jak¹ jest Odyseja Histo-
ryczna. W wyje�dzie bra³o udzia³ prawie 20 osób w wieku od 9 do 18 lat,
m.in. z Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej we Franciszkowie. Uczestnicy
bardzo aktywnie zapoznali siê ze sztuk¹ wojenn¹ na prze³omie wieków
dotykaj¹c uzbrojenia, przymierzaj¹c mundury i zadaj¹c wiele konkret-
nych pytañ. - Bardzo interesuje mnie historia, szczególnie II wojny �wia-
towa. Tutaj mog³em potrzymaæ karabin, za³o¿yæ he³m, a na lekcji historii
w szkole to tylko daty i wydarzenia - mówi 16-letni Tomek. - Mnie
najbardziej podoba³y siê strzelaj¹ce armaty - huk, ¿e a¿ uszy zatyka³am.
G³o�niej ni¿ w Sylwestra - dodaje Magda, 10 lat. Na koniec zwiedzania
wszystkie dzieci zosta³y obdarowane prezentami, które ufundowa³ kut-
nowski sklep z od¿ywkami dla sportowców oraz firma ASBUD.

ODYSEJA HISTORYCZNA

Miejski Klub Pi³karski �Kutno�, Akademia Pi³karska �M³ode Lwy� Kutno
i Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie w dniach 23.08 - 25.08
organizuj¹ III Ogólnopolski Turniej Pi³ki No¿nej U-11. Bêdzie to zarazem
Memoria³ imienia Henryka Tomasza Reymana. Udzia³ w turnieju wezm¹
zespo³y: TS Sokó³ Aleksandrów £ódzki, AP Talent Bia³ystok, TS Wis³a
Kraków, MKS Expom Kro�niewianka Kro�niewice, GLKS W³ókniarz
Moszczenica, KP Legia Warszawa, AP AGAPE Bia³o³êka Warszawa, AP
�M³ode Lwy� Kutno i MKS Kutno. Wa¿nym punktem tego futbolowego
�wiêta m³odzie¿y, oprócz meczy, bêd¹ konkursy wiedzy: o Henryku
Tomaszu Reymanie i wspó³czesnym Kutnie.            /J.P./

KUTNO NA CZEŚĆ REYMANA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Organizatorzy tej kulturalnej imprezy zaproponowali mieszkañ-
com Kutna i powiatu kutnowskiego piêtna�cie wystêpów artystycz-
nych zwi¹zanych oczywi�cie z muzyk¹ klasyczn¹. Podobnie jak
w latach poprzednich dyrektorem Festiwalu jest profesor Anna
Jeremus-Lewandowska. W czasie konferencji prasowej zapewni³a,
i¿ podczas wszystkich kameralnych koncertów wyst¹pi ³¹cznie
ponad 70 wykonawców z kraju i zagranicy. Prezentowany reper-
tuar bêdzie jak zwykle zró¿nicowany: od operetki, opery do pie�ni
sakralnych. Wyst¹pi te¿ orkiestra kameralna i kwartet muzyczny
�Alla Breve�. Festiwalowi towarzysz¹ jubileuszowe V Miêdzy-
narodowe Warsztaty Wokalne, w których udzia³ bior¹ równie¿
przedstawiciele Kutna (trzy osoby). Wyst¹pi¹ oni te¿ w jednym
z kolejnych koncertów (niedziela 11 sierpnia). Specjalnym
go�ciem Festiwalu bêdzie profesor Zdzis³awa Donat - polska
�piewaczka o �wiatowej s³awie, wyst¹pi ona w Hotelu Rondo
(1 sierpnia). Festiwal zapocz¹tkowa³ koncert plenerowy zatytu³o-
wany �W piêkny letni wieczór� z udzia³em Jolanty Bibel - mezzo-
sopran, Krzysztofa Bednarka - tenor, Zbigniewa Maciasa - baryton,
Anny Jeremus-Lewandowskiej - sopran i prowadzenie koncertu,
Leszka Ko³odziejskiego - akordeon oraz Ewy Szpakowskiej - for-
tepian. Organizatorzy tej imprezy przygotowali bezp³atne
wej�ciówki na koncerty, które w razie z³ej pogody odbywaæ siê
bêd¹ w sali Kutnowskiego Domu Kultury lub w Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca.         /A.B./

FESTIWAL MUZYCZNY
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kutnowskie obserwacje

Bran¿a budowlana jest w g³êbokim do³ku. Zatrudnienie w tym dziale
gospodarki by³o w pierwszych piêciu miesi¹cach tego roku o 38 tys.
(o 7,9%) mniejsze ni¿ przed rokiem - doniós³ �Dziennik Gazeta Prawna�.
Produkcja budowlana zmala³a w tym czasie o 21,5% i spad³y nominalne
p³ace w firmach. Przewiduje, ¿e sytuacja bêdzie siê pogarszaæ, prowadz¹c
do emigracji budowlañców.
Zakaz indywidualnych polowañ na zaj¹ce zamierza wprowadziæ Mini-
sterstwo �rodowiska - ujawni³ �Dziennik Polski�. Celem jest zapobie¿eniu
niekontrolowanemu od³owowi zwierz¹t i spadkowi ich liczebno�ci. Gdy
w latach 70 zajêcy ¿y³o 3 mln, to obecnie sze�æ razy mniej.
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Z innych szpalt...

� Czy to przypadek, ¿e w Polsce - co og³osi³a aktorka Joanna Szczepkow-
ska - zginê³a �komuna�!? Chocia¿ nikt i nigdy takiego systemu nie
widzia³!?
� Czy to przypadek, ¿e w Polsce jest bezrobocie w granicach 14%, a
wynios³oby ono 30%, gdyby emigranci wrócili do kraju!?
� Czy to przypadek, ¿e aktualnie oko³o 600 tys. Polaków jest bezdom-
nych, gdy za PRL-u praktycznie to zjawisko nie istnia³o!?
� Czy to przypadek, ¿e za PRL-u wybudowano setki szpitali i przy-
chodni, które s¹ dzi� - likwidowane!? W szko³ach byli lekarze, denty-
�ci, higienistki, a dostêp do specjalisty nie stanowi³ problemu!?
� Czy to przypadek, ¿e lekarstwa by³y za symboliczn¹ op³at¹, a teraz
chorzy nie realizuj¹ recept!?
� Czy to przypadek, ¿e wróci³a z dawien dawna nieznana gru�lica!?
� Czy to przypadek, ¿e wybudowano za PRL-u tysi¹ce szkó³, a nauka
od przedszkola po studia by³a bezp³atna, a teraz te obiekty w maso-
wej skali s¹ likwidowane!?
� Czy to przypadek, ¿e w PRL-u zlikwidowano analfabetyzm, a teraz
taki mamy chocia¿by w... polityce!?
� Czy to przypadek, ¿e znowu jest niedostatek przedszkoli i ¿³obków!?
� Czy to przypadek, ¿e za PRL-u pod polsk¹ bander¹ p³ywa³o 350
du¿ych statków handlowych i 50 du¿ych rybackich!? A teraz...!?
� Czy to przypadek, ¿e zlikwidowano i wyprzedano wiêkszo�æ z du-
¿ych zak³adów pracy pobudowanych za PRL-u!?
� Czy to przypadek, ¿e mamy okre�lane jako horrendalne, licz¹ce kil-
kaset miliardów dolarów zad³u¿enie!? Za PRL-u by³o tego 25-30 mi-
liardów dolarów... A teraz ponad 200 miliardów dolarów!?
� Czy to przypadek, ¿e Polacy za marne grosze pracuj¹ u zagranicz-
nych w³a�cicieli i miejscowych oligarchów!?
� Czy to przypadek, ¿e w III RP 5% ludzi staæ na wszystko (i utrzy-
manie wielu pokoleñ ich rodzin); 50% wi¹¿e koniec z koñcem�, a 45%
¿yje na granicy lub w strefie ubóstwa!?
� Czy to przypadek, ¿e przestêpczo�æ wzros³a dziesiêciokrotnie!?
� Czy to przypadek, ¿e poziom problemu osi¹gnê³y samobójstwa!?
� Czy to przypadek, ¿e posiadanie paszportu umo¿liwi³o dwóm milio-
nom Polaków pracê przy zachodnim zmywaku!?
� Czy to przypadek, ¿e rz¹dz¹ nami reprezentanci mniejszo�ci naro-
dowych!?
� Czy to przypadek, ¿e tzw. ziemie zachodnie i pó³nocne s¹ aktualnie
traktowane jako ziemie... tracone!?
� Czy to przypadek, ¿e zwiêkszono okres pracy do emerytury!?
� Czy to przypadek...!?
Je�li s¹dzisz i my�lisz inaczej to masz �klapki na oczach� lub jeste� bene-
ficjantem tzw. transformacji ustrojowej!?
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

CZY TO PRZYPADEK...!?

Ju¿ koniec lipca. Zaczê³y siê ma³e, rzepakowe ¿niwa. W sadach - zbiory
wi�ni. Pokaza³y siê tak¿e pierwsze tegoroczne jab³ka, które w tym roku
obrodzi³y tak dobrze, ¿e trzeba by³o ul¿yæ pochylonym od ciê¿aru owoców
ga³êziom. Pogoda - �ródziemnomorska. Masz babo placek! Jeszcze o rol-
niczych targach w Bratoszewicach. Faktycznie o wyró¿nieniach jakimi by³y
imienne patery z logo z³otym laurem 20-lecia Agroligi wrêczane najlep-
szym rolnikom. W�ród piêciu laureatów z województwa ³ódzkiego znala-
z³a siê Eleonora Kapusta (nasze Gratulacje!). Tym bardziej, ¿e nagrody
wrêcza³ m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanis³aw Kalemba. Masz
babo placek!
Jak doniós³ �Puls Biznesu� przez ostatni¹ dekadê rolnictwo utraci³o 534
tysi¹ce pracowników, czyli pi¹t¹ czê�æ dotychczas zatrudnionych w tym
dziale gospodarki. Na koniec I kwarta³u 2013 roku by³o w nim 1,82 mi-
liona osób (w ci¹gu roku �zniknê³o� w Polsce 84 tysi¹ce rolników). Masz
babo placek! Rozpocz¹³ siê bój - o ubój rytualny. Nawet zaprotestowa³
rz¹d Izraela. Zreszt¹, chyba po raz pierwszy w ¿yciu, poszed³ w tej sprawie
�ramiê w ramiê� z islamistami. Najbardziej gard³uj¹ rabini i mu³³owie,
którzy za certyfikaty uboju rytualnego znakomicie sobie ¿yj¹. Tradycyjnie,
jedni z prawników s¹ �za�, inni �przeciw�. Tymczasem zjawisko ma g³êbszy,
gospodarczy sens. Po pierwsze, zdaniem ekspertów, nasz eksport miêsa
spad³ do Turcji, krajów arabskich i Izraela. Wzrós³ do krajów Unii. Tyle,
¿e teraz sprzedaje siê �na zachód� æwierci wo³owe, a nie detale i dopiero
tam rozbieraj¹ tusze wo³owe i sprzedaj¹ do krajów objêtych naszym
zakazem. Ech! Znowu Polak m¹dry po szkodzie! Masz babo placek! Ta
sprawa - moim zdaniem - przyczyni siê do spadku popularno�ci PiS
w�ród... rolników. Jak tylko zorientuj¹ siê o co chodzi. Ta partia bowiem
od lat g³osi has³a, których wie� chêtnie s³ucha: wiêksze dop³aty, ziemia
tylko dla polskich rolników, wy¿sze ceny itp. i itd. G³osowanie w Sejmie
nad ubojem rytualnym doprowadzi³o do konfliktu miêdzy teori¹ a prakty-
k¹ pos³ów PiS. Dzi� najwiêkszym przegranym jest PSL, a w przysz³o�ci
prawdopodobnie bêdzie i PiS. Masz babo placek!

Jak ten czas leci. Ju¿ koniec lipca, dobrego i dla letników. Nawet za bardzo,
bo s³oñce pra¿y³o niemi³osiernie. S³ota i b³oga cisza - nawet na Królewskiej.
Na pozór - nic siê nie dzia³o. Tymczasem trwa³a i trwa walka wyborcza,
chocia¿ do samych wyborów raczej daleko. Nie uda³a siê czerwcowa, abso-
lutoryjna próba odwo³ania starosty. Tyle, ¿e przewaga rz¹dz¹cych �stop-
nia³a� do jednego g³osu. Ale oponenci nie ustaj¹ w swych d¹¿eniach.
Nietrudno dostrzec, ¿e podejm¹ kolejn¹ próbê, tym razem jak minie sze�æ
miesiêcy od poprzedniego g³osowania nad votum dla starosty. Pod
has³em �przeczytaj i przeka¿ dalej� ukaza³a siê ulotka Komitetu Obrony
Powiatu (KOP). Z³o�liwi twierdz¹, ¿e to sprawka dwóch ostracystów, inni
wskazuj¹ - na innego winowajcê. �Z ca³¹ bezwzglêdno�ci¹� przedstawiaj¹
zarobki powiatowych prominentów z tym, ¿e pomijaj¹ dochody wicesta-
rosty. Dlaczego!? W mie�cie te¿ nie panuje cisza. Zaskoczenie i niezado-
wolenie wywo³a³y plakaty pana kutnowskiego pos³a RP. Mo¿na siê z nich
dowiedzieæ, ¿e: �Je�li kochasz Polskê? - To przyst¹p do nas�. Oczywi�cie
z nazw¹ ugrupowania �Solidarna Polska�. Dyskutanci zastanawiaj¹ siê
nad tym, czy te plakaty oznaczaj¹ chêæ ubiegania siê pos³a o poselstwo
w europarlamencie, czy te¿ start do boju o posadê starosty powiatu kut-
nowskiego czy prezydenta!? Zdania s¹ podzielone... Im bli¿ej wyborów
tym wiêcej �oszo³omstwa�. Im wiêcej s³oñca, tym bardziej �grzeje siê w
g³owach�... Znów, jak upiory, pojawiaj¹ siê zwolennicy niszczenia tego
co powsta³o �za komuny�. Nie do�æ im wpadki z likwidacj¹ pomnika na
placu Pi³sudskiego... Przypomnijmy, ¿e nosi³ on nazwê �Braterstwa krwi
przelanej za wolno�æ narodu polskiego�. Nie do�æ �wsypy� z pomnikiem
Pi³sudskiego? Teraz nowym prawicowcom przeszkadzaj¹ p³yty Wardów
i ZWM-mu!? Ja mam lepszy pomys³. Niech �dekomunzacjê� zaczna od
siebie. Niech zniszcz¹ najpierw mieszkania, które oni i ich rodziny uzy-
skali w tamtych czasach od �komuny� za �pó³ darmo�. Je�li najbli�si s¹
normalni, to bêdziemy mieli dalszy ci¹g filmu �Karate po polsku�. A kut-
nowianie po wsze czasy przekornie bêd¹ nazywaæ ich nie historykami,
ale - HISTERYKAMI.            Andrzej Stelmaszewski

� Skarbnik Powiatu Jolanta Anio³ stwierdzi³a: �Wska�nik zad³u-
¿enia Powiatu wynosi 12,90% przy dopuszczalnym zad³u¿eniu,
wed³ug zapisów prawa na dzieñ dzisiejszy, 60%�.
� Radny Krzysztof Debich: �� No to niech oni (RIO) udziel¹
odpowiedzi, bo to nie jest kwestia wskazywania, ¿e  tylko s¹ same
z³e rzeczy, niech oni powiedz¹ co mo¿na, a czego nie mo¿na,
a inaczej jest to równie¿ pytanie do funkcjonowania RIO, bo ja
wiem o tych kolejkach ludzi z kwiatami, bombonierkami przy imie-
ninach ludzi z RIO. Pora sobie powiedzieæ wyra�nie: RIO do roboty
normalnie i pora skoñczyæ z tym postêpowaniem. Nie s¹ przewi-
dziani do przyjmowania kwiatków i bombonierek, tylko do wyko-
nywania swoich obowi¹zków i pora z nimi przy tej okazji podysku-
towaæ ��.
� Prezes szpitala Andrzej Musia³owicz: �� Po tych dwóch dniach
intensywnej pracy w szpitalu mam obraz tego co nale¿y w szpitalu
zmieniæ, co nale¿y poprawiæ i w jakich kierunkach powinni�my
zmierzaæ. Wymaga to czasu, ale przede wszystkim spokoju i uwol-
nienia siê od niebezpieczeñstwa konieczno�ci og³oszenia upad³o�ci
szpitala. Ten szpital wykona³ gigantyczn¹ pracê ju¿ do tej pory, s¹
podstawy do tego aby s¹dziæ, ¿e mo¿emy rozwijaæ nowe kierunki
�wiadczeñ, zwiêkszyæ stronê przychodow¹ szpitala, niestety
niezbêdne bêd¹ redukcje kosztów, czasem bolesne, ale bez tego siê
nie obejdzie. Widzê szansê wyj�cia tego szpitala na prost¹. Pod-
wy¿szenie kapita³u to jest otwarcie drogi do poszukiwania szybkiego
kredytu restrukturyzacyjnego z banku i rozpoczêcia dzia³añ napraw-
czych. Natychmiast�.
� Dyrektor PUP Danuta Raciborska: �� Sta¿ pracy pracownika,
który mia³ �rednie wykszta³cenie, mia³ zawa¿yæ o tym, ¿e powinien
zostaæ cz³owiek, który mia³ �rednie wykszta³cenie natomiast d³u¿szy
sta¿ pracy � a nie wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe � natomiast
pracownik, który mia³by byæ dyskryminowany, pracowa³ na pó³ etatu
w Urzêdzie Pracy i pó³ etatu w innej instytucji. I s¹d uzna³, ¿e
powinnam wybraæ pracownika, który jest dyspozycyjny tylko na
pó³ etatu. Uzasadnienie do wyroku z grudnia zosta³o przys³ane czy
odebrane, czy dostarczone stronie w miesi¹cu maju. Tak¿e je¿eli
mówimy o tym samym wyroku to proszê przyj¹æ tak¿e moje wyja-
�nienia � Proszê Pañstwa, umowa by³a zawarta na czas okre�lony,
mia³a dwutygodniow¹ klauzulê wypowiedzenia, dlatego chcê
powiedzieæ, ¿e ja siê nie zgadzam z argumentacj¹ S¹du, nie zgadzam
siê z ustaleniami, uzasadnieniami, st¹d wnoszê kasacjê. Ja wiem,
¿e na wyroki S¹du Najwy¿szego trzeba poczekaæ � w 5 przypad-
kach z³o¿y³am wnioski o kasacjê wyroków�.
� Radny Zdzis³aw Trawczyñski: �� Ja nie chcê po raz kolejny
uzasadniaæ swojego powodu odej�cia z Zarz¹du, nie bêdê siê
powtarza³. Chcia³em podziêkowaæ Pani Staro�cie za tak pozytywny
odbiór mojej pracy w tym Zarz¹dzie przez 2,5 roku mniej wiêcej.
Stara³em siê zawsze reprezentowaæ interesy mieszkañców powiatu,
nie � Uwa¿am, ¿e jako Spo³eczny Cz³onek Zarz¹du zrobi³em
wszystko, a mo¿e nawet wiêcej ni¿ Spo³eczny Cz³onek Zarz¹du
robiæ powinien�.         Artur Gierula

SESYJNE DYWAGACJE

(...) A co z dostêpem do dokumentów by³ej S³u¿by Bezpieczeñstwa?
W jakim trybie powinny byæ dostêpne?
Powinny byæ dostêpne dla historyków i dziennikarzy. Publikowanie
dokumentów mi nie przeszkadza, przeszkadza mi radykalnie prawicowa
ich interpretacja. Je�li siê za³o¿y, ¿e ca³y PRL by³ wielkim gównem, to
ma siê takie podej�cie. Ale ja tak nie zak³adam. Moi rodzice, tak jak pewnie
i panów, pracowali na rzecz tego kraju nie dlatego, ¿e by³ to PRL, lecz
dlatego, ¿e to by³a Polska. Nie zgadzam siê te¿ z interpretacj¹, ¿e wszyscy,
którzy byli cz³onkami PZPR, byli bandytami.
W NSDAP te¿ byli przyzwoici ludzie.
Je¿eli panowie porównuj¹ PZPR czasów Edwarda Gierka do hitlerow-
skiej NSDAP, to panom gratulujê. O Gierku mo¿na mówiæ wiele rzeczy
z³ych, ale trzeba pamiêtaæ o kulturze, szkolnictwie tamtych czasów, ener-
getyce. Albo zbudowanych przedsiêbiorstwach, z których prywatyzacji
¿yli�my przez pierwsze dziesiêæ lat demokracji. Z czego to siê wziê³o? (...)
Z rozmowy Cezarego £azarewicza i Piotra �mi³owicza z W³odzimierzem
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SLD będzie drugi, za PiS

Coraz mniej mam w³osów na g³owie,
a coraz wiêcej ich mi siê je¿y.
Je¿¹ siê, kiedy s³yszê pustos³owie,
jakie siê w elitach politycznych szerzy.

Sejmowe ju¿ nie spory, a k³ótnie
wywo³uj¹ we mnie dreszcz obrzydzenia.
Zaczynam nie wierzyæ, ¿e kto� to utnie.
Bo przecie¿ one rzeczywisto�ci nie zmieni¹.

Ile w tych sporach hipokryzji!
Choæby ostatnie, o ubój rytualny.
Czy¿by pos³owie nie mieli wizji,
jaki jest na wsi stan realny.

Wszystkim, którzy czerninê jadaj¹
przypomnê, jak krew siê na ni¹ pozyskuje.
Czy zarzynania w gospodarstwie siê zdarzaj¹?
Kto ten sposób uboju kontroluje?

Teraz, zgodnie z ustaw¹ now¹,
inni biznes na uboju zrobi¹.
Za granicê powêdruje polska krowa,
a my zostaniemy z humanitarn¹ fobi¹.

Cwaniacy, jak zwykle, po cichutku
dogadaj¹ siê z ¿ydowsk¹ gmin¹ i muzu³manami.
Towar koszerny sprowadzaæ bêd¹ do skutku,
a polscy rze�nicy pójd¹ z torbami.

Kto� mi na pewno zarzuci zaraz
brak etyki i humanitaryzmu.
Ja za� siê dziwiê, sk¹d tyle hipokryzji na raz.
Przecie¿ to zak³amanie, to brak poczucia realizmu.
P.S.
A mo¿e niestety co� w tym jest,
o co nas izraelici pos¹dzaj¹,
¿e to w ich stronê nieprzychylny gest.
Czy wszyscy Polacy ¯ydów kochaj¹?

Kazimierz Ci¹¿ela

Tragiczna katastrofa poci¹gu w Hiszpanii w ostatnich dniach lipca zdomino-
wa³a medialne doniesienia. Jak czêsto siê zdarza, prawdopodobn¹ przyczyn¹
katastrofy by³ b³¹d ludzki. Nic nie pomog³y znakomite procedury. Maszynista
wprowadzi³ poci¹g w zakrêt z prêdko�ci¹ 190 kilometrów na godzinê, a do-
zwolona na tym odcinku prêdko�æ wynosi³a 80 kilometrów. System ostrzega³
i nakazywa³ zwolniæ, ale maszynista nie pos³ucha³, bo spieszy³ siê, by nadrobiæ
5 minutowe opó¿nienie. Mieli�my wiêc szczyt nieodpowiedzialno�ci cz³owieka,
który sta³ siê  przyczyn¹ tragicznej �mierci 80 osób. Nie jest to pierwsze tra-
giczne zdarzenie, w którym zawodzi cz³owiek. Mamy w pamiêci beztroskiego
kapitana w³oskiego wycieczkowca, który doprowadzi³ do katastrofy, po czym
tchórzliwie uciek³ ze statku zapominaj¹c o ¿elaznej zasadzie, ¿e akcj¹ ratunkow¹
kieruje kapitan, który jako ostatni opuszcza statek S¹ równie¿ �mieszne proce-
dury, które budz¹ powszechne rozbawienie. Przypominaj¹ one sytuacje opisy-
wane przez Orwella. Do takich gniotów nale¿y pomys³ przyjêty przez unijn¹
biurokracjê, który jest wdra¿any równie¿ w Polsce. Otó¿ unijni my�liciele wpadli
na to, by podliczyæ szar¹ strefê prostytucji i po oszacowaniu w³¹czyæ wynik do
dochodu narodowego. Równie¿ nasze s³u¿by podjê³y siê tej odpowiedzialnej
pracy i oszacuj¹ ile mamy prostytutek i za ile �wiadcz¹ swoje us³ugi. Te infor-
macje zostan¹ wrzucone do systemu, który nam wyliczy o ile nam siê zwiêkszy³
dochód narodowy. Zupe³na paranoja i ju¿ s³yszê g³osy - do roboty panie i pa-
nowie, pracujcie wydajniej na rzecz powiêkszenia naszego dochodu narodo-
wego. Oj, oj czeka nas piêkna katastrofa. To nie wszystko. Mamy przecie¿ tak¿e
nasze kutnowskie równie ambitne podwórko. Prezydent naszego miasta lubi
ruchy pozorne, które niby maj¹ poprawiæ stan obecny. Pamiêtamy niedawn¹
g³o�n¹ aferê z przydzia³em mieszkania dla radnego z klubu prezydenckiego
oraz dziwnych przydzia³ów mieszkañ dla urzêdników i znajomych. Po burzli-
wych dyskusjach i krytyce prezydenta w³adza uzna³a, ¿e trzeba zmieniæ obo-
wi¹zuj¹ce procedury wprowadzone uchwa³¹ Rady w 2010 roku. Prezydent
i jego urzêdnicy zdaje siê zapomnieli, ¿e obowi¹zuj¹ca procedura nie zawsze
by³a przestrzegana. Winni pope³nionych b³êdów nie ponie�li konsekwencji.
Prezydencki radny otrzyma³ mieszkanie komunalne, a po wybuchu afery
pogniewa³ siê na prezydenta i swój klub. Prezydent zapowiedzia³ zmiany. Jak
powiedzia³ tak zrobi³ i oto mamy projekt uchwa³y, który jest zwyk³ym bublem
i typowym przyk³adem �ciemy. Proponowane zmiany id¹ w z³ym kierunku. Ma
zostaæ - i s³usznie - zlikwidowana komisja mieszkaniowa, ale ju¿ propozycja,
by spo³eczn¹ kontrolê nad przydzia³ami mieszkañ sprawowa³a komisja powo-
³ana zarz¹dzeniem prezydenta jest �mieszna. Prezydent chce zaproponowaæ,
¿eby w komisji pracowa³o czterech przedstawicieli urzêdu i miejskich instytucji
oraz trzech radnych. Tak wiêc spo³eczna kontrola przydzia³u mieszkañ ma byæ
prowadzona przez wiêkszo�æ ludzi zale¿nych od prezydenta i radnych, którzy
maj¹ byæ swoistym listkiem figowym. Ludzie prezydenta maj¹ kontrolowaæ spo-
³ecznie prezydenta - koñ by siê u�mia³, bo taka kontrola jest niemo¿liwa. Kolejny
proponowany bubel polega na tym, ¿e dowolna procedura przydzia³u mieszkania
mo¿e byæ uznana przez prezydenta za tak zwany inny przypadek szczególny
i wówczas nie bêd¹ obowi¹zywa³y ustalone kryteria przydzia³u mieszkania.
Tworzenie takich furtek czy te¿ wytrychów jest nie do przyjêcia i mo¿e dopro-
wadziæ do kolejnej piêknej katastrofy. Miejscy radni powinni g³êboko siê
zastanowiæ nad poprawieniem bubla proponowanego przez prezydenta. Je¿eli
ju¿ tworzymy procedury, to nie po to, by je omijaæ. Oczywi�cie, wyj¹tkiem
powinna byæ sprawa cielesnych uciech, które mêdrcy chc¹ dodaæ do naszego
dochodu narodowego.         Krzysztof  Wac³aw Dêbski

KATASTROFA

Koszerne
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI
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¯YCIE HISTORYCZNE

(...) Pocz¹tki historii zak³adu siêgaj¹ roku 1911. Wówczas to
Joachim Kapelman, Rosjanin mieszkaj¹cy w Moskwie, kupi³ teren
o powierzchni oko³o 4 mórg za ogrodem i m³ynem motorowym,
nale¿¹cym do Icka Leiba Szleifera i Maurycego Blumsteina. Obszar
ten le¿a³ wówczas na peryferiach Kutna, przy drodze prowadz¹cej
do Gnojna i Adamowie. Jeszcze w tym samym roku powsta³ g³êboki
wykop pod przysz³y g³ówny budynek produkcyjny na glinianym
stoku, opadaj¹cym w kierunku pó³nocnym, bêd¹cym po³udniow¹
czê�ci¹ pradoliny rzeki Ochni. Podczas prowadzonych wówczas prac
ziemnych robotnicy odkopali kilka szkieletów ludzkich. Prace
budowlane przebiega³y bardzo sprawnie. W 1912 r. zosta³ wybudo-
wany g³ówny budynek produkcyjny z wysokim kominem. Posiada³
on trzy kondygnacje nadziemne i dwa poziomy piwnic. Obok niego
stan¹³ dom maj¹cy mie�ciæ czê�æ administracyjn¹ i mieszkanie
dyrektora, niewielki budynek maszynowni oraz g³êboka studnia.
Przed wybuchem I wojny �wiatowej do wyposa¿enia powstaj¹cej
s³odowni J. Kapelman zakupi³ maszyny i urz¹dzenia, pochodz¹ce
z renomowanych firm austriackich i niemieckich - Heida i Topfa.
W�ród nich znajdowa³y siê maszyny do doczyszczania i rozsorty-
wywania ziarna jêczmiennego, wówczas bardzo nowoczesne.
W halach produkcyjnych zosta³y zainstalowane cztery du¿e nito-
wane kadzie do zalewy wodnej. Dwa piêtra hal piwnicznych pod
g³ównym budynkiem produkcyjnym, mia³y s³u¿yæ do rostkowania
s³odu na klepiskach. W�ród sprowadzonych przez J. Kapelmana urz¹-
dzeñ by³a równie¿ okie³kownica i maszyny do polerowania s³odu.
Dum¹ w³a�ciciela by³a bardzo nowoczesna suszarnia trzysiatkowa
do wypra¿ania wszystkich marek s³odu. W 1914 r. zak³ad by³ przy-
gotowany do rozpoczêcia produkcji s³odu. Jego zapleczem surow-
cowym mia³y byæ liczne maj¹tki ziemskie i mniejsze gospodarstwa
rolne Ziemi Kutnowskiej, które produkowa³y du¿e ilo�ci wysokiej
jako�ci jêczmienia browarnego. W dalszych planach J. Kapelmana
by³a budowa browaru, przy wykorzystywaniu obszernego terenu ota-
czaj¹cego s³odowniê. Wybuch I wojny �wiatowej spowodowa³, ¿e
produkcja s³odu nie zosta³a podjêta. Po zajêciu w listopadzie 1914 r.
Kutna przez wojska niemieckie okupanci uruchomili w budynkach
s³odowni ubojniê zwierz¹t, która produkowa³a na potrzeby ich
armii do koñca 1915 r. Po jej likwidacji, w okresie 1916-1918, mie-
�ci³y siê tutaj ró¿ne magazyny, w których Niemcy przechowywali
sprzêt wojskowy dla frontu wschodniego. Po odzyskaniu niepodle-
g³o�ci produkcja s³odu nadal nie zosta³a uruchomiona. Nale¿y przy-
puszczaæ, ¿e powodem by³a trudna sytuacja ekonomiczna kraju,
tocz¹ca siê wojna polsko-sowiecka oraz z³o¿ona sytuacja osobista
w³a�ciciela zak³adu. Jak wynika z zachowanych fragmentarycznie
dokumentów, zniszczonej podczas II wojny �wiatowej ksiêgi hipo-
tecznej s³odowni, 23 lutego 1920 r. kupili j¹ od dotychczasowego
w³a�ciciela J. Kapelmana, w imieniu organizuj¹cej siê spó³ki pod
nazw¹ �Kutnowskie Zak³ady Przetworów Zbo¿owych - Spó³ka
Akcyjna, dwaj znani przemys³owcy i finansi�ci Marian Szpilfogiel
i Witold Szereszewski z Woli Krzysztoporskiej k. Piotrkowa Trybu-
nalskiego, jej g³ówni akcjonariusze. Z niewiadomych przyczyn nowi
w³a�ciciele równie¿ nie uruchomili produkcji s³odu. W archiwum
zak³adowym brak jest na ten temat jakichkolwiek wiadomo�ci.
Budynki s³odowni ponownie przejê³y w³adze wojskowe, urz¹dzaj¹c
magazyny mundurowa dla Wojska Polskiego, tocz¹cego heroiczne
zmagania z Armi¹ Czerwon¹. Po zakoñczeniu wojny mie�ci³a siê
tutaj placówka magazynowa 37 pu³ku piechoty Ziemi £êczyckiej,
stacjonuj¹cego od kwietnia 1921 r. w Kutnie, gdzie przetrzymywano
g³ównie sorty mundurowe. Napisy w postaci dat i nazwisk wydra-
pane przez wartowników na �cianach wskazuj¹ na lata 1922-1928.
Jednocze�nie na nie zagospodarowanym terenie nale¿¹cym do s³o-
downi oraz obszarze ogrodu pu³k w pierwszym okresie stacjonowania
w Kutnie odbywa³ æwiczenia. Jak wynika z aktu notarialnego spo-
rz¹dzonego w S¹dzie Grodzkim w Kutnie firma Kutnowskie Zak³a-
dy Przetworów Zbo¿owych S.A. nadal by³a jawnym w³a�cicielem
ca³ej nieruchomo�ci. Radykalne zmiany w dziejach s³odowni przy-
niós³ dopiero rok 1928, kiedy ówcze�ni w³a�ciciele wydzier¿awili
j¹ na okres piêciu lat Lwowskiemu Towarzystwu Akcyjnemu Bro-
warów. Nowy dzier¿awca wprowadzi³ w zak³adzie w latach 1928-
1930 liczne zmiany modernizacyjne. Przede wszystkim zosta³ zain-
stalowany wysokoprê¿ny silnik spalinowy Diesla, poruszaj¹cy
agregat wytwarzaj¹cy pr¹d elektryczny, który pobiera³y silniki elek-
tryczne, uruchamiaj¹ce urz¹dzenia czyszcz¹ce. Wszystkie pomiesz-
czenia otrzyma³y instalacjê elektryczn¹. Ponadto uruchomiono
elektryczn¹ studniê g³êbinow¹ z zapasowymi zbiornikami wody.
Przy torach kolejowych zosta³ wybudowany budynek filtracyjny
�cieków poprodukcyjnych. Po modernizacji i zainstalowaniu nowych
urz¹dzeñ oko³o 1930 r. zak³ad uruchomi³ produkcjê s³odu. Ca³a
ówczesna produkcja sz³a na zaopatrzenie browarów nale¿¹cych do
lwowskiej spó³ki akcyjnej. W ci¹gu pierwszego siedmiomiesiêcz-
nego sezonu zak³ad wyprodukowa³ s³ód w ilo�ci 1200 ton. Jego
ówczesn¹ kadrê specjalistyczn¹ stanowili: Józef Czub - kierownik
s³odowni i Franciszek Bartl - majster produkcji, zwi¹zani poprzednio
z Lwowem. Ponadto pracowali w tym czasie: Micha³ Skorupa
- mechanik, Boles³aw Twardowski i Wawrzyniec Twardowski - s³o-
downicy, Franciszek Puchalski - suszarniany. Natomiast ca³a za³oga
s³odowni liczy³a wówczas oko³o 50 osób. (...)

Andrzej Ciszewski, Andrzej Urbaniak:
S³odownia w Kutnia (1912-1997) [w:] Kutnowskie

Zeszyty Regionalne. Tom II, TPZK, Kutno 1998

ZAPOMNIANE OBIEKTY
(...) W sprawie Kutnowskiego i Kro�niewic zacznê od mojego ojca
i jego po³¹czeñ z rodzin¹ Andersów. Wiem, ¿e mój rodzic jako m³ody
rolnik (po szkole by³ na praktyce w Kotkowie Karpiñskich - zaprzy-
ja�niony z nim w pó�niejszych czasach, chyba Zygmunt, zosta³
dyrektorem Banku Polskiego) zacz¹³ pracowaæ u Alberta Andersa,
który administrowa³ dobrami Kro�niewice, poczynaj¹c od zarz¹dzania
maj¹tkiem B³onie, siedzib¹ w³a�cicieli i administracji. Pamiêtam
z albumu fotografiê z dedykacj¹ p. Alberta i jego ¿ony - ojciec mi
przys³a³ do Londynu tê fotografiê - portrecik obci¹wszy doln¹ bia³¹
czê�æ z dedykacj¹ i podpisem. Zrobi³em z tego odbitkê - powiêkszenie
i wraz z kopi¹ domu administracji da³em Genera³owi przez jego brata
p³ka Tadeusza, z którym by³em zaprzyja�niony, s³u¿¹c w jednym
pu³ku w Rosji, Bliskim Wschodzie i Italii (7 pu³k artylerii konnej).
Genera³ by³ mi za to wdziêczny i fotografi u¿ywano do ró¿nych wspo-
mnieñ o Nim. Tadeusz zawsze mi mówi³, ¿e wszyscy czterej Ander-
sowie (W³adys³aw i pu³kownicy: Jerzy, Karol i Tadeusz) urodzili siê
w B³oniu. Po wyje�dzie Alberta na £otwê, gdzie dosta³ administracjê
du¿ego maj¹tku jakiego� ksiêcia rosyjskiego. Jaki� krótki czas admi-
nistrowali Kro�niewicami. Zygmunt Raczyñski z s¹siednich Bieliæ
i Eryk Kurnatowski z Brudzewa. Nastêpnie mój ojciec, który stale
z nimi wspó³pracowa³, zosta³ administratorem dóbr, ale nie pamiê-
tam, w którym roku. W czasie wojny bolszewickiej sta³a u nas
(w Kro�niewicach przy p. P.S.) czê�æ tatarskiej jazdy i jeden z braci
Achmatowiczów, organizatorów pu³ku, bywa³ czêsto u ojca, a spora
gromadka u³anów, przewa¿nie akademików z Warszawy, sto³owa³a
siê u nas i zabawia³a �piewaj¹c przy fortepianie. Pamiêtam, ¿e moja
starsza siostra, Zosia, maj¹c piêkny g³os (�piewa³a na koncertach szkol-
nych we W³oc³awku) bra³a udzia³ w tych mi³ych zabawach.
Mój ojciec by³ bardzo energiczny i bra³ czynny udzia³ w organiza-
cjach rolniczych jak i spo³ecznych, czy kulturalnych. Wiem ile pracy
w³o¿y³ w zorganizowanie tak bardzo potrzebnej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Kro�niewicach i budowê siedmioklasowej Szko³y
Powszechnej, do której mnie ojciec posy³a³ i w której ukoñczy³em
w 1924 r. piêæ klas, kiedy to poszed³em do Gimnazjum Ziemi Kujaw-
skiej we W³oc³awku. Ojciec je�dzi³ czêsto na zebrania rolnicze i do
niego stale przyje¿d¿ali ziemianie po porady. Przybywali te¿ w³a�ci-
ciele gospodarstw rolniczych, którym pomaga³ w rozwi¹zaniu zaist-
nia³ych k³opotów. Spotyka³ siê czêsto z Jasiukowiczem z Chodowa
(zgin¹³ w Rosji wywieziony i skazany w s³ynnym �procesie szesnastu�),
z Fijalkowskim, z doktorem Antonim Troczewskim, Staniewskim,
doktorem weterynarii Oyrzanowskim, z mecenasem W¹sowskim,
z Witoldem Po³czyñskim (zmar³ prawie na moich rêkach w obozie
w Kozielsku - 2-gi Kozielsk).
Ojciec zrobi³ analizy gruntów i w zale¿no�ci na co siê nadawa³y
najlepiej, zacz¹³ tam siaæ na niektórych kawa³kach ró¿ne ro�liny
lekarskie, daj¹ce o wiele wiêksze dochody ni¿ jaki� owies czy karto-
fle. Poza tym pamiêtam jak spotkali�my na jakiej� wystawie rolniczej
genera³a Waraksiewicza, przyby³ego do Polski z Chin, który przy-
wióz³ stamt¹d ró¿ne nasiona. Przypominam sobie prosa: �Czumize�
i �Waraks� oraz sojê, która zainteresowa³a ojca i z próbek kaza³ zrobiæ
ró¿ne analizy, w rezultacie czego ta soja okaza³a siê nadzwyczaj war-
to�ciowym ziarnem. Zacz¹³ j¹ ojciec siaæ i rozpowszechniaæ. Siostra
moja, studiuj¹c w Wy¿szej Szkole Ogrodniczej w Poznaniu, robi³a
tam ró¿ne do�wiadczenia. �wietne, ciekawe rezultaty. My�lê, ¿e soja
z Polski dosta³a siê do Brazylii, dok¹d j¹ przywióz³ prof. Czes³aw
Bie¿anko do Uniwersytetu w Pelotas i rozpowszechni³. Teraz tu jest
najbardziej cenionym produktem ¿ywno�ciowym i podstaw¹ do
ró¿nych olei tak spo¿ywczych jak i przemys³owych. Ojciec pracowa³
równie¿ z prof. Ró¿añskim, który przej¹³ przed I wojn¹ �wiatow¹ od
niemieckiego uczonego nasiona do�wiadczalne tzw. �pszen¿yta� - by³o
to ¿yto zapylane pszenic¹. Najlepsze numery tej kombinacji dawa³y
fantastyczne rezultaty, bo siane mog³y byæ na gruntach s³abszych od
tych specjalnych pszennych, maj¹c korzenie i �d�b³a mocne, ¿ytnie
(nie �pok³ada³y� siê przy deszczach), a k³osy pszeniczne, du¿e wiêksze
ni¿ normalne, i m¹ka by³a prawie pszenna. Sensacja! Z tych chyba
ponad dwustu numerów wiele by³o wyeliminowanych, ale kilka
okaza³o siê fenomenalnymi. II wojna �wiatowa by³a klêsk¹ dla
do�wiadczeñ. Po tylu latach pielêgnowania i badania przez ojca
zosta³y zasiane w dobrach kro�niewickich wybrane gatunki w 1938 r.
W nastêpnym mia³y byæ sprzedane do wielu maj¹tków i siane pewnie
na wiosnê 1940 r. Gdy Niemcy znale�li ziarno we wrze�niu w spi-
chlerzach, zabrali wszystko jako zbo¿e i zmielili na m¹k¹. To by³ cios
dla ojca. Szwaby usunêli go z administracji, któr¹ obj¹³ jaki�
Niemiec. W dobrach pracowa³ d³ugie lata jako hodowca byd³a i kie-
rownik ma�larni (znane mas³o kro�niewickie by³o dostarczane do wielu
ambasad i znanych restauracji oraz sklepów warszawskich) Otton
Piotrowski, Niemiec, naszego pochodzenia. Teraz zacz¹³ tam �graæ
pierwsze skrzypce� - my�lê, ¿e na jego wstawiennictwo przenie�li ojca
do Ostrów, gdzie musia³ pracowaæ, a mojej siostrze dali zajêcie
w parku b³oñskim (69 mórg), co j¹ uratowa³o przed wywiezieniem na
roboty i inne nieszczê�cia do Niemiec. Syn Ottona, Hans (Janusz),
uczy³ siê jaki� czas ze mn¹ w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej we W³o-
c³awku, mieszka³ wspólnie na jednej stancji, skoñczy³ gimnazjum
w £odzi i ods³u¿y³ wojsko w podchor¹¿ówce. Zosta³ za Niemców
�wa¿n¹ figur¹� w okolicy Kro�niewic, gdzie zachowywa³ siê ponoæ
przyzwoicie, pomagaj¹c ró¿nym znajomym. We Francji zdezertero-
wa³ z armii niemieckiej i dobrn¹³ do Anglii, gdzie mnie odszuka³
w Londynie. Rozeszli�my siê zimno, bo mi nie odpowiada³. (...)

Stanis³aw Murzynowski, Moje wspomnienia z Kro�niewic [w:]
Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom VI, TPZK, Kutno 2002

MOJE WSPOMNIENIA Z KROŚNIEWIC
(...) W czasie okupacji i bezpo�rednio po wojnie byli�my odciêci od nowych
zdobyczy w medycynie, a co za tym idzie nie znali�my anestezji ogólnej
z u¿yciem kurary. Po zakoñczeniu II wojny �wiatowej powróci³ do Kutna
dr Pokrzywnicki, który zdoby³ w Anglii specjalizacjê z anestezjologii.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e rejestrowali�my siê razem w Wojewódzkim Wydziale
Zdrowia, gdzie bardzo mi³o przyj¹³ nas sam pan Naczelnik. Jako, ¿e litera
M jest w alfabecie przed liter¹ P z³o¿y³em pierwszy moje dokumenty
i poda³em, ¿e jestem chirurgiem, co zosta³o przyjête bardzo przychylnie.
Po mnie rejestrowa³ siê dr Pokrzywnicki, a gdy poda³, ¿e jest specjalist¹
anestezjologiem, nast¹pi³a konsternacja, bo takiej specjalno�ci pan
Naczelnik nie zna³. Musieli�my t³umaczyæ co to jest anestezjologia - dla-
tego musieli�my, bo dr S. Pokrzywnicki by³ tym zaszokowany - dopiero
jak wyt³umaczy³em, ¿e jest specjalist¹ od dawania narkozy - pan Naczelnik
pokiwa³ g³ow¹ i radzi³ zmieniæ specjalizacjê, dlatego ¿e u nas narkozê
daj¹ najczê�ciej siostry i z posad¹ bêd¹ trudno�ci.
(...) Nie by³ to odosobniony przypadek, bo jako anestezjolog przez d³u¿szy
czas nie móg³ uzyskaæ etatu w klinikach chirurgicznych. Gdy zg³osi³ siê
do jednej z klinik, pan profesor chcia³ ofiarowaæ etat, ale do usypiania
piesków. Pan profesor chcia³ najpierw zobaczyæ co to jest znieczulenie
ogólne z u¿yciem kurary. Wynika z tego, ¿e pan Naczelnik Wydzia³u Zdro-
wia mia³ racjê. W miêdzyczasie, zanim dr Pokrzywnicki otrzyma³ etat
w Klinice Chirurgicznej w £odzi, ofiarowa³ swe us³ugi Szpitalowi Miej-
skiemu w Kutnie. Pierwsz¹ anestezjê ogóln¹ z u¿yciem kurary przepro-
wadzi³ 1.XII.1947 roku. Aparat oraz �rodki zwiotczaj¹ce przywióz³ ze
sob¹ z Anglii. Byt to zabieg na drogach ¿ó³ciowych. Pocz¹tkowo by³em
zachwycony warunkami operacji - zw³aszcza gdy po otworzeniu jamy
otrzewnej zobaczy³em jakby pora¿one jelita, które nie przeszkadza³y
w zabiegu. Z przyzwyczajenia popatrzy³em co robi anestezjolog i tu prze-
razi³em siê, bo chory sam nie oddycha³ - za niego oddycha³ dr Pokrzywnicki.
Na pytanie jak siê czuje pacjent, dr Pokrzywnicki spokojnie zapyta³ siê
czy jelita nie przeszkadzaj¹ mi przy operacji - a je¿eli nie, to mam siê nie
martwiæ o znieczulenie, gdy¿ za to ju¿ chirurg nie jest odpowiedzialny.
Zabieg ten wyda³ mi siê bardzo ³atwy. Pierwszy raz operowa³em w tak
komfortowych warunkach. Po tej operacji z dum¹ z³o¿yli�my podziêko-
wanie wiedz¹c, ¿e uczestniczyli�my jako pierwsi w Polsce i to w Kutnie
w znieczuleniu, które otworzy³o nowe drogi w chirurgii.
(...) Wydawaæ siê mo¿e, ¿e o tym wa¿nym dla postêpu polskiej medycyny
pierwszym znieczuleniu z u¿yciem kurary powinno siê mówiæ du¿o
i z dum¹. Po rozmowach z dr. Pokrzywnickim, przygotowanie do tego
zdarzenia wyda³o siê zupe³nie naturalne. W przekonywuj¹cy, jasny
sposób poparty w³asn¹ wiedz¹, do�wiadczeniem przywiezionym z Wysp
Brytyjskich, umia³ mnie przekonaæ o celowo�ci takiego postêpowania.
Z pe³nym zaufaniem oddawa³em w jego rêce ¿ycie operowanej chorej, za
które w czasie zabiegu dotychczas sam by³em odpowiedzialny. Od tego
czasu czêsto korzystali�my z uprzejmo�ci dr. Pokrzywnickiego, który
nawet po otrzymaniu etatu w Klinice Chirurgicznej prof. Rutkowskiego
w £odzi - dwa dni w tygodniu prowadzi³ anestezjê w kutnowskim szpitalu,
u¿ywaj¹c kurary i �rodków obni¿aj¹cych ci�nienie. Umo¿liwi³o to nam
przeprowadzenie takich operacji, jak usuniêcie nowotworowa zmienio-
nego pêcherza moczowego z równoczesnym wszczepieniem moczowo-
dów do jelita sposobem Coffeya, czê�ciow¹ resekcjê w¹troby z powodu
nowotworu pêcherza ¿ó³ciowego, ca³kowit¹ resekcjê ¿o³¹dka itp. Jego
spokój i s³owa zachêty towarzyszy³y nam podczas wszelkich zabiegów,
w których prowadzi³ anestezjê.
Profesorowi Stanis³awowi Pokrzywnickiemu zawdziêczamy to, ¿e prze-
szkoli³ nas w prowadzeniu opieki pooperacyjnej nad chorym, przeszkoli³
asystentów w podstawowych zasadach anestezjologii, a nastêpnie wyszkoli³
nam anestezjologów. (...)

Tadeusz Witkowski, P³k prof. dr Stanis³aw Pokrzywnicki (1909-1993)
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom IV, TPZK, Kutno 2000

STANISŁAW POKRZYWNICKI

�Bezpiecznie i zdrowo - wakacje w mie�cie to has³o pogadanki
jak¹ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie
wyg³osi³a Jolanta Dudkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Kutnie. Dzieci mog³y obejrzeæ przygotowan¹
prezentacjê multimedialn¹ o zdrowym i bezpiecznym wypoczynku
letnim, higienie osobistej i otoczenia, od¿ywianiu, bezpiecznym
zachowaniu siê nad wod¹, w lesie oraz profilaktyki chorób tzw.
�brudnych r¹k�. Dzieci wspólnie z prowadz¹c¹ rozwi¹zywa³y krzy-
¿ówkê z has³em.

WAKACJE W MIEŚCIE
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Zuchy i harcerze hufca ZHP Kutno w pe³ni korzystaj¹ z wakacyjnego
czasu. Dobieg³y ju¿ koñca kolonie  w górach, w Karpaczu oraz w Bia³ce
Tatrzañskiej. Blisko sto zuchów i harcerzy  przemierza³o górskie szlaki,
poznawa³o kulturê i tradycje miejsc, w których przebywali. Ponadto kolo-
ni�ci zwiedzali Panoramê Rac³awick¹ oraz Kopalniê Soli w Wieliczce.

HARCERSKIE LATO
Rozpocz¹³ siê tak¿e wypoczynek na Ba³tykiem. Zakoñczy³ siê pierwszy
turnus kolonii w £ebie, a drugi rozpocz¹³ siê 24 lipca. Oprócz wyjazdów
kolonijnych kutnowscy harcerze uczestniczyli w Zlocie na Stulecie Har-
cerstwa w Zakopanem oraz w Rajdzie i Zlocie Grunwaldzkim.

hm. Andrzej ¯urawicz
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ZARYS ROZWOJU KUTNA, W TYM MIESZKALNICTWA PO 1900 R.
(ci¹g dalszy z nr 12/362)
Pierwsze powojenne o¿ywienie gospodarcze Kutno prze¿ywa po 1958
roku. Kluczowe znaczenie dla ówczesnych zmian mia³o uruchomienie
w 1957 roku (w pomieszczeniach by³ych koszar wojskowych przy ulicy
Grunwaldzkiej) Zak³adów Podzespo³ów Radiowych �Miflex�� w Kutnie.
Fakt ten odegra³ podstawow¹ rolê w aktywizacji zawodowej ludno�ci
powiatu kutnowskiego, a szczególnie w�ród miejscowych kobiet. Zlo-
kalizowanie we wschodniej czê�ci miasta szybko rozwijaj¹cego siê
zak³adu produkcyjnego, spowodowa³o w konsekwencji zmiany w jego
uk³adzie przestrzennym i osiedleñczym. Wzrastaj¹ce zatrudnienie ludno�ci
miasta i pobliskiego rejonu zarówno w ZPR �Miflex�, jak i w pozosta-
³ych zak³adach Kutna wywo³a³o zwiêkszone zapotrzebowanie na miesz-
kania. Kilka budynków zrealizowano na prze³omie lat sze�ædziesi¹tych
jako bloki pañstwowe, rady narodowej i zak³adów pracy (g³ównie FMR
�Kraj� w Kutnie). Zlokalizowane zosta³y one na wolnych terenach
starej zabudowy miejskiej. Z tego okresu pochodzi zespó³ trzech
budynków przy ulicy Podrzecznej oraz sze�ciu budynków przy ulicy
Barlickiego. Obiekty te wraz z budownictwem indywidualnym, tylko
w znikomym stopniu z³agodzi³y narastaj¹ce problemy mieszkaniowe.
Sta³y siê one wraz ze stopniowym wzrostem zamo¿no�ci mieszkañców
podstawowymi czynnikami utworzenia w Kutnie spó³dzielczo�ci miesz-
kaniowej.
W latach sze�ædziesi¹tych nie powstaj¹ w Kutnie wa¿niejsze zak³ady
przemys³owe. Odnotowaæ nale¿y jedynie za³o¿enie (1969 r.) Spó³dzielni
Pracy Inwalidów �Elektra�, która da³a zatrudnienie niepe³nosprawnym
zawodowo osobom przede wszystkim z terenu powiatu kutnowskiego.
W tym okresie nast¹pi³y znaczne przemiany przestrzenne bêd¹ce efektem
d¹¿eñ do likwidacji powsta³ej dysproporcji pomiêdzy rozwojem pro-
dukcyjnym, a socjalno-komunalnym zapleczem miasta. Oczywi�cie
zmiany te wi¹za³y siê równie¿ z dalszym rozwojem istniej¹cego prze-
mys³u. Rozbudowano obiekty KZF �Polfa� przy ulicy Sienkiewicza,
powsta³y nowe hale produkcyjne w FMR �Kraj�, Zak³adzie Jajczarsko-
Drobiarskim i ZPR �Miflex�. Podstawowe zmiany w zabudowie miej-
skiej Kutna spowodowane by³y budownictwem u¿yteczno�ci publicznej
i mieszkaniowo - us³ugowym. Powsta³a nowa sieæ szkó³ okalaj¹ca
dotychczasow¹ zabudowê. Miêdzy innymi wybudowano obiekty Szko³y
Podstawowej Nr 3 (1969 r.), Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Henryka
D¹browskiego (1965 r.), Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza
(1967 r.) i Technikum Mechanicznego (1968 r.). Przy du¿ym udziale
prac spo³eczeñstwa kutnowskiego oraz partycypacjach finansowych PP
�Totalizator Sportowy�� oddany zosta³ stadion RKS �Stal� (1963 r.).
Zbudowano tak¿e Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ im. Stefana ¯erom-
skiego (1968 r.) oraz Miejski O�rodek Sportów Wodnych i Wypo-
czynku (1968 r.). Niewielk¹ poprawê sytuacji sanitarnej spowodowa³o
oddanie (1967 r.) oczyszczalni mechanicznej w dzielnicy Józefów. Tech-
niczne uzbrojenie miasta w dalszym ci¹gu by³o minimalne, gdy¿ pozo-
sta³y nierozwi¹zane problemy ciep³ownictwa, dostaw wody, kanalizacji.
Mimo tych niedostatków wzniesiono wówczas szereg zespo³ów miesz-
kaniowych g³ównie w pó³nocnej czê�ci miasta przy ulicach: Staszica,
Chodkiewicza, Barlickiego, Sienkiewicza i S³owackiego. Powsta³o
równie¿ du¿e osiedle domków jednorodzinnych w okolicach ulic Olim-
pijskiej i Ko�ciuszki.
Drugi okres przy�pieszonego rozwoju gospodarczego Kutna nast¹pi³
w piêciolatce 1971-1975. Ewidentnym �wiadectwem tego by³a realizacja
nowej wschodniej dzielnicy przemys³owej w Sklêczkach. W 1974 roku
uruchomiono tam Centraln¹ Bazê Czê�ci Zamiennych �Agroma�, a od
1975 roku rozpoczê³y pracê Zak³ady Metalurgiczne Przemys³u Maszyn
Rolniczych, o docelowej zdolno�ci produkcyjnej 50 tysiêcy ton odlewów,
W omawianym okresie zamykaj¹c niejako inwestowanie w zachodniej
dzielnicy przemys³owej, oddano do u¿ytku wytwórniê elementów
budowlanych w Majdanach (1972 r.) proszkowniê mleka (1974 r.),
a nastêpnie zak³ad mleczarski (1976 r.). Poprawê zaopatrzenia w wodê
uzyskiwano poprzez uruchomienie w 1971 roku ujêcia wody wyposa-
¿onego w urz¹dzenia uzdatniaj¹ce. Spo�ród obiektów u¿yteczno�ci
publicznej oddano spo³eczeñstwu w parku Traugutta funkcjonalny
i �mia³y architektonicznie Dom Kultury (1972 r.). W 1971 roku wybu-
dowano przy ulicy Ko�ciuszki kompleks obiektów Liceum Ekonomicz-
nego CZSR. Wyrazem rozszerzania zabudowy towarzysz¹cej budow-
nictwu mieszkaniowemu by³o oddanie gmachu Szko³y Podstawowej nr 7
przy ul. Wardów (1972 r.). Powsta³y tak¿e nowe osiedla mieszkaniowe
im. XX-lecia PRL, Stadion i Grunwald. Usprawnieniu komunikacji
s³u¿y³y: wprowadzenie komunikacji miejskiej (1971 r.) oraz budowa
tunelu i wiaduktu estakadowego ³¹cz¹cego dwie rozdzielone dotych-
czas lini¹ kolejow¹ czê�ci zachodnich dzielnic miasta.
Do 1975 roku Kutno spe³nia³o równie¿ lokaln¹ funkcjê administracyjn¹
jako siedziba powiatu obejmuj¹cego dwa inne o�rodki miejskie:
¯ychlin i Kro�niewice.
W wyniku nowego podzia³u administracyjnego kraju od 1 czerwca 1975
roku wesz³o ono w sk³ad nowoutworzonego województwa p³ockiego,
stanowi¹c w nim najwiêkszy po P³ocku o�rodek urbanistyczny.
W�ród 150 zak³adów pracy Kutna, najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa³y:
Zak³ady Podzespo³ów Radiowych �Miflex�, Zak³ady Metalurgiczne
Przemys³u Maszyn Rolniczych, Kutnowskie Zak³ady Farmaceutyczne
�Polfa�, Fabryka Maszyn Rolniczych �Agromet-Kraj�, Wêze³ PKP,
Zak³ady Drobiarskie i £ZZ �Herbapol�.
Blisko 3,5- tysiêczna za³oga �Miflex� z³o¿ona g³ównie z kobiet, by³a
jednym z wa¿niejszych w kraju producentów kondensatorów m.in.
stosowanych do licencyjnej produkcji magnetofonów �Grundig�,
magnetofonów kasetowych na licencji firmy �Thomson�, radioodbior-
nika �Elizabeth�, gramofonów, odbiorników telewizji kolorowej oraz
licencyjnych central telefonicznych �Pentaconta� i �Citedis�.
Zak³ady Metalurgiczne PMR wyposa¿ono w kompletne urz¹dzenia tech-
nologiczne japoñskiej firmy Nichimen. Dostarcza³y one odlewy do wielu
zak³adów przemys³u maszyn rolniczych, w tym tak¿e dla P³ockiej

Fabryki Maszyn ¯niwnych. Na potrzeby rolnictwa produkukowa³ rów-
nie¿ inny przedstawiciel przemys³u maszynowego - Fabryka Maszyn
Rolniczych �Agromet-Kraj� w Kutnie. W asortymencie wyrobów tego
zak³adu znajdowa³y siê siewniki zbo¿owe ci¹gnikowe i konne, siewniki
pneumatyczne do kukurydzy i buraka cukrowego, rozsiewacze nawo-
zów, wyrzutniki bel s³omy, podajniki zielonek. Kutnowskie Zak³ady
Farmaceutyczne �Polfa�, które w 1977 roku otrzyma³y w Sklêczkach
kolejne obiekty produkcyjne. Zak³ad produkowa³ farmaceutyki (morfina
alkaliczna), glikozydy (np. Lanactocid), p³yny influzyjne (dekstran,
glukoza, sól fizjologiczna), preparaty bia³kowe (Nofolen, Nofenix,
Terapin), Vibovit, leki weterynaryjne, nizynê, gibrescol oraz - g³ówny
aktualnie produkt � polfamixy. Ponad 3 tysi¹ce ton mieszanek rocznie
wytwarza³y Kutnowskie £ZZ �Herbapol� (zio³owe mieszanki np. �Cho-
lagoga�, �Normosan�, �Septosan� herbaty zio³owe oraz mieszanki
kosmetyczne). Zak³ady Drobiarskie w Kutnie, opuszcza³o w ci¹gu roku
- z przeznaczeniem na rynek krajowy i eksport - ponad 5 tysiêcy ton
miêsa drobiowego (gêsi, kaczek i kurczaków). W mie�cie zlokalizowano
tak¿e inne zak³ady produkcyjne odgrywaj¹ce znaczn¹ rolê w jego
rozwoju. Zaliczyæ do nich nale¿y miêdzy innymi: Zak³ady Zbo¿owo
M³ynarskie �PZZ�, Przedsiêbiorstwo Przetwórcze Przemys³u Paszowego
�Bacutil�, Zak³ady Miêsne, Zak³ady Przemys³u Spirytusowego Wydzia³
Rektyfikacji, Zak³ad Energetyczny, du¿e spó³dzielnie: Mleczarsk¹,
Us³ug Wielobran¿owych, Ogrodnicz¹, �Elektrê�, WSS �Spo³em�,
WZSR �Samopomoc Ch³opska�, �Uranium�, a tak¿e Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Kutno spe³nia³o równie¿ funkcjê wêz³a komunikacyjnego o znaczeniu
ogólnokrajowym. Z innych miejscowych przedsiêbiorstw wymieniæ trzeba
Centraln¹ Bazê Czê�ci Zamiennych - �Agroma�, która wybudowana
zosta³a wed³ug najlepszych rozwi¹zañ technicznych przez firmê zachod-
nioniemieck¹ oraz Kutnowskie Przedsiêbiorstwo Budowlane.
Kutno stanowi³o tak¿e centrum o�wiatowo-kulturalne. W mie�cie zdo-
bywa³o wiedzê ponad 10 tysiêcy dzieci i m³odzie¿y, uczêszczaj¹cych
do 10 szkó³ podstawowych, 3 szkó³ ponadpodstawowych, 2 zespo³ów
szkó³ zawodowych, Liceum Ekonomicznego, Zasadniczej Szko³y
Budowlanej, Technikum Kolejowego oraz Pañstwowej �redniej Szko³y
Muzycznej. Dzia³a³a tutaj równie¿ filia dla pracuj¹cych Uniwersytetu
£ódzkiego, kszta³c¹ca ekonomistów.
Dynamiczny rozwój Kutna spowodowa³ wyj�cia z zabudow¹ przemy-
s³ow¹ poza dotychczasowe granice miasta. St¹d te¿ zaistnia³a koniecz-
no�æ ich regulacji. Rozszerzenie terytorium miejskiego nast¹pi³o w 1977
roku. Przy³¹czono wówczas do miasta tereny okolicznych wiosek:
Sklêczek, Dudek, Antoniewa, Sieciechowa, Bielawek, Dybowa, Go³ê-
biewka Starego i Maliny.
Przeobra¿enia spo³eczno-polityczne 1989 roku mia³y istotny wp³yw na
gospodarkê powiatu kutnowskiego. Nast¹pi³a ca³kowita jego rekonstrukcja,
czego przejawem by³o powstanie oko³o 4.120 firm (263 przedsiêbior-
stwa przemys³owe, w budownictwie � 324, transporcie 411 i handlu
2.448). Oko³o 2000 roku kluczowe znaczenie jeszcze posiada³y: KZF
�Polfa� S.A., BASF, Polfarmex, ZPR Miflex, Odlewnia, �Centrozap�
S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Rolmasz, KZO �Exdrob� S.A., Spó³-
dzielnia Mleczarska �Zorina�, Nijhof � Wassing Sp. z o.o., Schomburg
Polska Sp. z o.o., Vester s.c., �Urbud� s.c., Trakt s.c. Ale dotychczas
dominuj¹ce zak³ady traci³y na znaczeniu, czego g³ównym przejawem
by³ skokowy spadek zatrudnienia: �Miflex� z 3.500 osób do oko³o 200,
PKP z 3.000 do 100; �Polfa� 1.150 � 200; �Odlewnia� z ponad 1.500
do likwidacji (a nastêpnie do 300 osób), FMR �Kraj� � 1.300 do likwi-
dacji (a nastêpnie do 130), KPB z ponad 800 do likwidacji (a nastêpnie
do 100 osób). By³y te¿, sporadyczne i niewielkie sukcesy. W 1991 roku
powsta³a pierwsza firma zagraniczna kapita³u holenderskiego Volwo-
Trucks Sp. z o.o. W 1995 roku oddano do u¿ytku gazoci¹g Kutno -
Gostynin (nastêpnie do W³oc³awka). W 1997 roku rozpocz¹³ dzia³alno�æ
pierwszy supermarket �Big Market�. W 1998 powsta³a Wy¿sza Szko³a
Marketingu i Zarz¹dzania (aktualnie Wy¿sza Szko³a Gospodarki Kra-
jowej). Równie¿ w tym roku powo³ano AMZ Sp. z o.o. w Kutnie. Od
21 sierpnia 2001 dzia³a £ódzka Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa
Kutno. Jednak jeszcze w 2004 roku stopa bezrobocia wynosi³a w po-
wiecie kutnowskim ponad 25%. Ogó³em obejmowa³o ono 13.253 osób,
z tego w Kutnie 5.998, ¯ychlinie - 1.683 i Kro�niewicach 1.345 osób.
Bardzo du¿e roboty publiczne tylko ³agodzi³y sytuacji w tym zakresie.
Prze³om nast¹pi³ w latach 2006-2008, kiedy to Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w Kutnie, w masowej skali �przeniós³� w tych latach 6.400
osób (w 2006 r. - 2.300, w 2007 r. - 3.100 i 2008 r. - 2.000) na emery-
tury i renty. Nast¹pi³ równie¿ rozwój przedsiêbiorstw. W 2005 r. w strefie
ekonomicznej powsta³a pierwsza firma �Kofola� (aktualnie Hoop Sp.
z o.o.) Od roku 2006 kolejne firmy rozpoczyna³y dzia³alno�æ m.in. DSS
Smith Sp. z o.o., Sirmax, Fuji Seal Poland; w 2007 - Poly One, Manu-
facturing Sp. z o.o.w Kutnie. W 2009 Enginowa i Printpack Inc,
w 2010 roku rozpoczê³a masowy ubój Pini Polonia. W latach 2010-2012
w powiecie kutnowskim trwa³y du¿e roboty przy drodze ekspresowej
nr 1. W 2012 roku liczba bezrobotnych zmnieszy³a siê w powiecie kut-
nowskim do 7.554, w Kutnie 3.164 osób. Skutkiem kryzysowych prze-
mian gospodarczych by³o zmniejszenie siê ludno�ci miasta z ponad 51
tysiêcy, do oko³o 47 tysiêcy osób. Kutno w 2012 roku by³o miastem
z dominacj¹... nastêpuj¹cych firm: �Polfarmex� S.A., AMZ Kutno Sp.
z o.o., KZD �Exdrob� S.A., DSS Smith Sp. z o.o., Pini Polonia Sp. z o.o.,
Fuji Seal Poland i Kutnowskim Szpitalem Samorz¹dowym Sp. z o.o.
Z dostêpnych danych (�Województwo £ódzkie 2012�, które ukaza³o
siê w 2013 roku) wynika, ¿e w 2011 r. powiat kutnowski liczy³ 101,8
tysiêcy osób. Zamieszkiwa³y one 36.700 mieszkañ o powierzchni �red-
niej 63,7 m2. Z danych Urzêdu Miasta Kutno wynika, ¿e liczba ludno�ci
w Kutnie w latach 2005-2012 zmniejszy³a siê z 49.558 do 47.019 osób,
czyli o 5,12%, liczba sta³ych zameldowañ zmala³a z 48.185 do 45.526,
a czasowych wzros³a z 1.373 do 1.493 osób.
Z opracowania o spó³dzielczo�ci mieszkaniowej - Andrzej Stelmaszewski

(...) Starsi harcerze 8 lipca 1920 r. zg³aszali siê do zorganizowanej przez
Józefa Suliñskiego Kompanii Ochotniczej w szeregach 37 pu³ku piechoty
Ziemi £êczyckiej. Grupa ochotników, na czele których stan¹³ komendant
Hufca dh Stanis³aw Woyczyñski i dru¿ynowy dh Wac³aw Sobczyk, wcie-
lona zosta³a do specjalnej kompanii szturmowej (w ramach batalionu
zapasowego) i odjecha³a na front 8 sierpnia 1920 r. D³ugi szlak bojowy
kompanii szturmowej, od po³udnia Polski do granic pó³nocnych, znaczony
by³ licz¹cymi siê w tej wojnie bitwami pod Zgni³¹ Lip¹, Z³ot¹ Lip¹
i Horyñcem. Na polach bitewnych zostali druhowie: Leon Krawczyk, Mak-
symilian Jasiñski, W³adys³aw Borowski, Zygmunt Kawczyñski, Albin
Zydorczyk, Zygmunt Kurzyñski. W�ród powracaj¹cych z frontu harcerzy
ranni byli: Józef Kowalewski (inwalida), Antoni �miechowski (inwalida),
Julian Tybura, Zygmunt Seroczyñski, Jakub Wojtczak, Teofil Bry³ka
i Henryk Stefañski. Inny szlak bojowy przebyli trzej harcerze z KDH
im. T. Rejtana - Stanis³aw �wiêtorzecki, Stanis³aw Morawski i Kazimierz
Modliñski, którzy dotarli do Modlina, do pu³ku artylerii ciê¿kiej, w którym
s³u¿y³ ojciec Stanis³awa �wiêtorzeckiego. (...)

Pelagia £adykowska-Zys, Jerzy Pi¹tek, Zarys historii harcerstwa
w Kutnowskiem 1912-1950 pod redakcj¹ Gra¿yny Kin-Majewskiej,

Muzeum w Oporowie, 1998

Kopiec Tadeusza Ko�ciuszki (obecnie nieistniej¹cy) usypany w 1917 r.
przez m³odzie¿ kutnowsk¹ naprzeciw dawnej Szko³y Kupieckiej przy
ul. Ko�ciuszki 21.

In¿. Józef Suliñski - dzia³acz
harcerski i cz³onek POW od
1917 r., absolwent Gimnazjum
Mêskiego w Kutnie, uczestnik
wojny polsko-bolszewickiej
1920 r. i kampanii wrzesniowej
1939 r., komendant Polski
Niepodleg³ej w okresie okupacji
hitlerowskiej, zgin¹³ tragicznie
w 1944 r. Fotografia z oko³o
1930 r. w zbiorach rodziny Gaw-
roñskich.

KOMPANIA SZTURMOWA

KUTNOWSKI KOPIEC KOŚCIUSZKI

Maturzy�ci Gimnazjum Mêskiego w Kutnie, harcerze dru¿yny im.
T. Rejtana, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.,
walcz¹cy w sk³adzie pu³ku artylerii ciê¿kiej w Modlinie. Od lewej:
Stanis³aw �wiêtorzecki, Stanis³aw Morawski, Kazimierz Modliñski.
Fot. z 1920 r. w zbiorach rodziny Morawskich.
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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 47 m2,
3 pokoje + kuchnia, na III piêtrze
przy ul. D³ugosza. Tel. 601-305-
085 oraz 697-847-421 po godz. 17
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, 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 od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przed-
pokój) dzia³ka 898 m2, cena 300
tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam domek, pow. 100 m2

w Go³ebiewie Nowym, dzia³ka
1012 m2, budynki gosp, cena
290.000. Tel. 603-691-605
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39
Sprzedam lub zamieniê 37 m2.
Tel. 516-024-028 po 17.00

Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel. 782-
280-223
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o pow. od 2000 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
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
w Kutnie, ul. Ko�ciuszki. Tel.
668-277-265
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
950 m2, przy ul. Zielonej w Kutnie.
Tel. 604-586-443
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1350 m2, ulica Konopnicka, ogro-
dzona, wszystkie media. Tel. 784-
232-360, 24 355-56-25
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
ok. 2400 m2, media w dzia³ce,
Kuczków. Tel. 24 253-34-40
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media, Piwki. Tel. 889-084-794
Sprzedam 1,75 ha + budynki we
wsi Wymys³ów, gm. Kro�niewice.
Tel. 663-470-881
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel. 608-
797-821
Kupiê ziemiê w okolicach Klo-
nowca, Woli Chru�cianej oraz
£ani¹t. Tel. 607-092-666
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê lokal przy ul. Królew-
skiej, parter. Tel. 510-712-893
Posiadam do wynajêcia plac
270 m2 w centrum Kutna. Tel.
601-310-151
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia-
³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹
(biuro rachunkowe, gabinet
kosmetyczny, fryzjer, masa¿) przy
ul. £êczyckiej (Hotel Awis), nie-
zale¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam stoisko na placu han-
dlowym Manhatan w Kutnie. Tel.
502-127-530
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce 1700 m2,
Kutno. Tel. 501-669-196
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwo�æ
najmu czê�ciowego lub zmiana

Materia³y pochodz¹ z archiwum MKS-u, �P¯K� oraz dzia³aczy sportowych,
których prosimy te¿, w miarê mo¿liwo�ci, o nadsy³anie odpowiednich
dokumentów na adres MKS-u: ul. Ko�ciuszki 26, tel. (24) 355-22-23.

XX−LECIE MKS „KUTNO”

adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-
64, 501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-
913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Przyjmê gruz - Kutno. Tel. 793-
016-724
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem
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 Skrzynkach.
Tel. 784-336-270
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna.
Domek, woda, pr¹d. Tel. 695-
591-002
Kupiê gara¿ murowany w Kutnie.
Tel. 601-29-22-21
Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we, II p, urz¹dzone w ¯ychlinie.
Tel. 517-313-571
Kupiê mieszkanie 3 pokojowe
w Kutnie. Tel. 785-622-767
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58 m2, II piêtro w Kutnie.
Tel. 605-371-375
Sprzedam 30-metrowe mieszka-
nie w Kutnie. Pokój - kuchnia -
³azienka. Tel. 605-997-333
Sprzedam mieszkanie 38 m2,
Kro�niewice (1 p+ kuchnia) I piê-
tro. Tel. 698-734-520
Sprzedam mieszkanie 30 m2

w Dobrzelinie, lub zamieniê na
ma³¹ dzia³kê z gara¿em w Kutnie
(lub okolicy). Tel. 604-254-132
Wynajmê mieszkanie 38 m2,
II p; w centrum Kutna. Tel. 24-
356-60-87
Zamieniê 2 pok. (II p) mieszka-
nie w ¯ychlinie na 3 pokojowe
w³asno�ciowe w Kutnie. Tel. 517-
313-571
Sprzedam nowy dom w Wierz-
biu o powierzchni 130 m2 + gara¿.
Tel 795-442-968
Sprzedam dom wolnostoj¹cy,
dobra lokalizacja. Kutno. Tel.
504-363-388
Z powodu wyjazdu sprzedam,
domek murowany z wod¹ i ener-
gi¹  na dzia³ce ROD �Kolejarz�
Kutno. Tel. 604-254-132
Sprzedam dwie dzia³ki po 1500 m2

ka¿da. Florek k/ Kutna. Tel. 502-
257-652
Sprzedam sklep w Ozorkowie
36 m2. Bardzo dobra lokalizacja.
Tel. 506-271-590

Dostawa Gazu � Gold Gaz Plus �
Tel. 355-15-99, 605-130-288
Dostawa Gazu � Gold Gaz Plus �
Tel. 355-15-99, 605-130-288
Dostawa Gazu � Gold Gaz Plus �
Tel. 355-15-99, 605-130-288

Sprzedam 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

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów iz 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

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

DID¯EJ - bale, wesela, imprezy
okoliczno�ciowe. Tel. 609-107-203

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

Wypowied� podczas okoliczno�ciowego
spotkania koszykarek, pi³karzy, trenerów
i dzia³aczy MKS �Kutno� w dniu 13
czerwca 2013 roku: (...) 20 lat temu, 30
czerwca 1993 roku, w 68-osobowym gronie
decydentów, stanowi¹cych o powo³aniu
Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�
z oczywistych przes³anek, dominowa³o
�rodowisko pi³karskie: Zak³adowego
Klubu Sportowego �Kutnowianka� oraz
sekcji pi³ki no¿nej Miêdzyzak³adowego
Robotniczego Klubu Sportowego �Stal�.
Drugi etap organizacyjnego scalania kut-
nowskiej pi³ki mia³ miejsce w 2004 roku:
Zarz¹d MKS Kutno pozytywnie rozpatrzy³
pro�bê oraz z³o¿one deklaracje o przyjêcie
w poczet cz³onków zwyczajnych zaintere-

sowanych dzia³aczy i cz³onków Klubu Sportowego �Czarni�. Do rozgrywek
mistrzowskich zg³oszono wspólnych sze�æ dru¿yn o nazwie MKS �Kutno-Czarni�.
Pierwszym meczem jaki rozegra³ MKS Kutno po tygodniu istnienia klubu by³
towarzyski mecz z Górnikiem K³odawa przegrany 0:3. Pierwszym trenerem dru¿yny
by³ S³awomir Ryszkiewicz, a kapitanem Jacek Czekalski. W sezonie 1993/94 dru-
¿yna rywalizowa³a w IV lidze zajmuj¹c I miejsce i wywalczy³a awans do III ligi.
W zespole wystêpowali miêdzy innymi: Dariusz Janik, Zbigniew Urbanek, Jacek
Czekalski, Zbigniew Budner, Kazimierz Stasinowski. Kierownikiem by³ Marek Rysz-
kiewicz. Po latach gry w III i IV lidze w roku 2001 nast¹pi³ spadek do ligi V.
Dopiero w roku 2006/2007 nast¹pi³ ponowny awans do IV ligi � dru¿yny prowa-
dzonej przez trenera Paw³a �lêzaka i kierownika Andrzeja Królaka, w której wyró¿-
niali siê tacy zawodnicy jak: Pawe³ Ocetek, Micha³ Rosiak i Sylwester P³acheta.
Po roku gry w IV lidze, gdzie na boiskach brylowa³ duet Rosiak - P³acheta, Micha³
Rosiak zdoby³ tytu³ króla strzelców, bij¹c rekord Grzegorza Piechny, uzyskuj¹c 37
bramek (rekord pobity dopiero w mijaj¹cym sezonie), awansowali�my do III ligi
³ódzko-mazowieckiej, w której gramy do tej pory. Trenerami I dru¿yny seniorów
w tym okresie byli: S³awomir Ryszkiewicz, Jerzy Jasiñski, W³odzimierz Ma³owiejski,
Zbigniew Barañski, Pawe³ �lêzak, Zbigniew Cytryniak, Kamil Socha. W sezonie
2011/2012 dru¿yna prowadzona przez Kamila Sochê zajê³a II miejsce (za Rado-
miakiem) co jest najcenniejszym osiagniêciem w historii klubu. Wyró¿niaj¹cymi
zawodnikami byli: Rafa³ Kubiak, £ukasz Znyk, Mariusz Jakubowski. W sezonie
2010/2011 dru¿yna nasza uczestniczy³a w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski,
dochodz¹c do 1/32 fina³u. Po pokonaniu w Kutnie dru¿yny II-ligowej Przebój
Wolbrom 1:0 (bramka w dogrywce w 108 minucie Rafa³a Jankowskiego, obecnie
Zag³êbie Sosnowiec - II liga) i wolnym losie w nastêpnej rundzie, przegrali�my po
emocjonuj¹cym meczu z pierwszoligowcem z KSZO Ostrowiec �wiêtokrzyski 0:3.
W klubie k³adziemy równie¿ du¿y nacisk na szkolenie m³odzie¿y. Ka¿dego roku
w rozgrywkach mistrzowskich uczestniczy 4-5 dru¿yn m³odzie¿owych. Na prze-
strzeni minionych 20 lat gra³y one z ró¿nym skutkiem. Do znacz¹cych osi¹gniêæ
nale¿y: pierwszy awans dru¿yny juniorów do ligi makroregionu centralnego
w 1997 r. Trenerem tej dru¿yny by³ �p. Jerzy Jasiñski. W roku 2002 dru¿yna prowa-
dzona przez Adama Augustyna zajê³a II miejsce w województwie ³ódzkim w kat.
Micha³owicza (R 1987) - do chwili obecnej najwiêksze osi¹gniêcie dru¿yny m³odzie-
¿owej klubu. Awanse do wojewódzkich lig rozgrywek m³odzie¿owych wywalcza³y
dru¿yny pod wodz¹: Roberta Marca, Paw³a Flisiuka, Jaros³awa Byczkowskiego,
Tomasza Kaby, Jacka Czekalskiego, Rados³awa Saganiaka. W tym miejscu nale¿y
równie¿ wspomnieæ o kierownikach dru¿yn m³odzie¿owych. Funkcje te pe³nili m.in.:
Zbigniew Baran, �p. Kazimierz Chru�cik, Zdzis³aw Pietrasik, Tomasz Walczak,
Przemys³aw Kaba, Tomasz Wojtczak, �p. Jan Krajewski, Adam Rosik, Zbigniew
Tomczak, Wies³aw Wasilewski. W historii wystêpów dru¿yn m³odzie¿owych w roz-
grywkach mistrzowskich zapisa³a siê dru¿yna prowadzona przez Roberta Marca,
która w pa�dzierniku 2006 roku pokona³a dru¿ynê Tornado £ód� 26:0 w ramach
³ódzkiej klasy juniorów. Co w minionych latach obni¿a³o skuteczno�æ realizowa-
nego szkolenia i naszego udzia³u we wspó³zawodnictwie organizowanym przez
£ZPN? Po pierwsze: stan stadionu przy ul. B³. ks. Micha³a Oziêb³owskiego nie
stwarza dostatecznych warunków do nauki pi³karskiego abecad³a m³odych adeptów
�kopanej�. Po drugie: brak przynajmniej jednej pe³nowymiarowej p³yty ze sztuczn¹
nawierzchni¹ i o�wietleniem. Brak ten daje siê szczególnie we znaki w okresie
pó�nojesiennym i wczesnowiosennym i staje siê powodem ponoszenia wysokich
kosztów wynajmu obiektów i �rodków transportu niezbêdnych do realizacji zajêæ
w: £owiczu, £odzi, P³ocku, Skierniewicach, W³oc³awku i Uniejowie. Po trzecie:
brak mo¿liwo�ci zabezpieczenia niezbêdnej ilo�ci godzin w odpowiednich halach
sportowych w okresie listopad � luty w celu realizowania ca³orocznego cyklu szko-
lenia. Po czwarte: (pewnie jest to najwiêksza nasza bol¹czka) w latach 2011-2013
bud¿et seniorskiej pi³ki no¿nej �schud³� ³¹cznie o kwotê blisko 700 tys z³ i je¿eli
w II pó³roczu tego roku nic siê nie zmieni w tym zakresie, to osi¹gniemy poziom
finansów zabezpieczaj¹cych potrzeby IV ligowej dru¿yny. Aktualnie dobiega koñca
sezon rozgrywkowy 2012/2013. Klubowym dru¿ynom pozosta³o jeszcze do roze-
grania 8 meczów. ̄ ó³to-niebieskie dru¿yny pi³karskie rywalizowa³y ogó³em w 136
zawodach mistrzowskich, w których 51 razy zwyciê¿a³y. 70 meczów mia³o charakter
wyjazdowy. I tak nasze dru¿yny odwiedza³y: Wierzbicê, Tomaszów Mazowiecki,
Zelów, Radom, Warszawê, £ód�, Zgierz, Aleksandrów £ódzki, Be³chatów, Skierniewice,
Legionowo, Pabianice, Ba³ucz, G³owno, Opoczno, £owicz, Wieluñ, Moszczenicê,
£yszkowice, Targówek, Karczew, Sieradz i inne miejscowo�ci. Ze wspó³zawodnictwa
w rundzie wiosennej z przyczyn ekonomicznych zosta³ wycofany II zespó³ senio-
rów. To drugi w historii klubu taki przypadek. III ligowa dru¿yna trenera Kamila
Sochy i kierownika Andrzeja Królaka w koñcowej klasyfikacji najprawdopodobniej
wywalczy 8 miejsce co bêdzie oznaczaæ, ¿e nie wykona okre�lonego przez Zarz¹d
Klubu zadania osi¹gniêcia minimum 6 miejsca. Drugi sezon z rzêdu dwa zespo³y
m³odzie¿owe kat. junior m³odszy �Teva� Kutno trenera Roberta Marca i kat.
Micha³owicz �Mavex� Kutno trenera Tomasza Kaby rywalizuj¹ w ligach woje-
wódzkich z najlepszymi dru¿ynami regionu ³ódzkiego. Zespó³ MKS Mavex Kutno
trenera Tomasza Kaby i kapitana Adriana Krzymieniewskiego wywalczy³ tak¿e
awans do grona najlepszych dru¿yn woj. ³ódzkiego rywalizuj¹cych w przysz³ym
sezonie w kat. Deyna, co jest znacz¹cym sukcesem zawodników i trenera. Dwie
najm³odsze dru¿yny kat. Kuchar MKS AMZ Kutno trenera S³awomira Ryszkiewicza
i kat. Górski trenera Jacka Czekalskiego tak¿e przysparzaj¹ klubowi i miastu wiele
powodów do zadowolenia. Niespodziewanie skutecznie o miejsce na podium
w £ódzkiej Klasie im. Wac³awa Kuchara walcz¹ podopieczni trenera Ryszkiewicza
i AMZ Kutno. Now¹ pozytywn¹ kartê klubowej historii zapisuje dzia³aj¹ca Aka-
demia Pi³karska �M³ode Lwy� kierowana przez trenera Kamila Sochê i jego wspó³-
pracowników. Nieod³¹cznym warunkiem skutecznego organizowania szkolenia
i udzia³u w rozgrywkach mistrzowskich s¹ finanse. Strategicznym sponsorem kut-
nowskiej �kopanej� jest Samorz¹d Miasta Kutna. Wa¿nym wsparciem w tej sferze
jest ¿yczliwo�æ okazywana ¿ó³to-niebieskim przez podmioty gospodarcze i osoby
fizyczne. Mam dzisiaj szczególn¹ okazjê aby publicznie za udzielon¹ pomoc
podziêkowaæ miêdzy innymi: prezydentowi miasta Kutno, w³a�cicielowi spó³ki
Nijhoff-Wassink, w³a�cicielom spó³ki AMZ - Kutno, w³a�cicielowi spó³ki Mavex �
Marek Michalski, w³a�cicielowi spó³ki Teva Kutno, wcze�niej dyrekcji Polfy,
w³a�cicielowi spó³ki Pini Polonia, w³a�cicielom spó³ki Farmatech, pañstwu
Marcie i Stanis³awowi Fabianowskim, w³a�cicielowi firmy Mark-Trans, w³a�ci-
cielowi Hotelu �AWIS�.

Wyciek amoniaku
W miniony wtorek, oko³o godziny
16-tej, na stacji kolejowej w Krze-
wiu dosz³o do wycieku amoniaku
z 9 cystern (na 27 wagonów)
poci¹gu towarowego z Pu³aw do
Szczecina. Jak stwierdzili to specja-
li�ci ratownictwa chemicznego
z £odzi, ustalono, ¿e przewo¿ono
w nich wodny roztwór amoniaku,
niegro�ny dla �rodowiska. Ruch
poci¹gów na odcinku Kutno - Ko³o
by³ czasowo wstrzymany.

Oszu�ci
W poniedzia³ek, 15 lipca, w Kut-
nie, przy ulicy Tarnowskiego, para
oszustów, kobieta i mê¿czyzna

podaj¹c siê za pracowników fun-
duszu zdrowia, wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej 73-letniej
mieszkanki Kutna, skrad³o jej pie-
ni¹dze w kwocie ponad 4200 z³.

Rozbójnicy
W sobotê, 20 lipca, wieczorem,
w Kutnie przy ulicy Spokojnej,
policjanci zatrzymali dwóch mê¿-
czyzn w wieku 20 i 35 lat, którzy
pobili 55-letniego mieszkañca Kutna.

Upojny telefon
W Kutnie, przy ulicy D³ugosza,
z³oczyñca wykorzystuj¹c stan upo-
jenia alkoholowego pokrzywdzo-
nego skrad³ mu telefon komórkowy.
Straty w³a�ciciela - 450 z³otych.

Czê�ci w cenie
W �rodê, 17 lipca, przy ulicy
Wschodniej w Kutnie, z³odziej
skrad³ trzy felgi koloru czarnego
z samochodu Honda. Straty w wy-
soko�ci oko³o tysi¹ca z³otych
poniós³ w³a�ciciel pojazdu.

Zemsta!?
Tego samego dnia mieszkaniec
Kro�niewic uszkodzi³ pow³okê
lakiernicz¹ w Oplu Astrze. Straty
500 z³otych.

Letnia kradzie¿
W ̄ ychlinie, przy ulicy Narutowicza,
z³odziej dosta³ siê przez otwarte
okno do mieszkania i wykorzystuj¹c
sen pokrzywdzonej skrad³ z miesz-

kania kartê bankomatow¹ oraz
pieni¹dze w kwocie 80 z³otych.

Otwarty samochód
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
skradziono z niezamkniêtego samo-
chodu Fiat Ducato torebkê damsk¹
z portfelem i pieniêdzmi w kwocie
350 z³otych.

Tragedia paralotniarza
W czwartek, 18 lipca, w £êkach
Ko�cielnych gmina Krzy¿anów,
spad³ z wysoko�ci 15 metrów
48-letni paralotniarz. W stanie
ciê¿kim przewieziono go do szpi-
tala w £odzi. Poza prokuratur¹
�ledztwo prowadzi tak¿e Komisja
Badania Wypadków Lotniczych.

Sprzedam paterê porcelanow¹,
angielsk¹ zdobion¹ kobaltem
XIX w. Tel. 668-310-268
Sprzedam dzbanek rosyjski do
herbaty ok. 1917 r. i akwarium
200 litrów z ca³ym wyposa¿eniem
(rybki pielêgnice papuzie). Tel.
668-310-268
Sprzedam kryszta³y. Tel. 608-
615-325
Sprzedam rower damski Jubilat,
kolor bordo, prod. Romet. Cena
ok. 200 z³. Tel. 607-190-927
Sprzedam now¹ du¿¹ wersalkê
(rozk³adany ty³) z dwoma podu-
chami. Kolor jasny br¹z. (ok.
1100 z³). Tel. 607-190-927
Sprzedam naro¿nik skórkowy,
ma³o u¿ywany - dwuletni, kolor
wanilia 160 x 200 cm. Cena 2000
z³otych. Tel. 607-190-927
Sprzedam stolik kawowy kolor
venge, nowy, 90x60 cm. Tel. 609-
582-846
Sprzedam drukarkê HP 5150
ma³o u¿ywan¹ i w bardzo dobrym
stanie. Tel. 609-886-159
Sprzedam laptop ASUS z wbu-
dowan¹ kamer¹, matryca 15,4``,
pamiêæ 4 GB, Windows 7, ma³o
u¿ywany (cena 1100 z³). Tel. 607-
190-927
Sprzedam b. tanio ró¿ne numi-
zmaty z certyfikatami i p³yty
DVD (pojedyncze filmy i seria-
le).. Tel. 604-254-132
Sprzedam tanio dzieciêcy bujak
�S³oñ�. Pracuje na prad. Tel. 503-
951-876
Sprzedam pszenicê jar¹ oraz
jêczmieñ. Tel. 24-356-60-87
Sprzedam owies. Tel. 880-789-758

Sprzedam zestaw kompute-
rowy: system Windows XP,
Pentium 4, 1 GB RAM,
p³yta Nivida FOR C 6600,
HD 200 GB, monitor Sam-
sung Sync Master 1400 17",
kierownica + yoistick.

Tel. 500-124-410
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na Baseball

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

�Spotykamy siê rankiem nad naszym �ROGAL-em�, aby rozegraæ
XXXVII sp³awikowe mistrzostwa Ko³a. Zg³osi³o siê 16 zawodników.
Sêdzia zawodów Zbigniew Gralewski przypomina regulamin, losujemy
stanowiska i sektory. Ju¿ po losowaniu jest wiadomo, ¿e dzi� szczê�cie
u�miecha siê do Miko³aja Dereja. Wszyscy najgro�niejsi rywale l¹duj¹
w sektorze A, a on szczê�ciarz w B. Pogoda nas nie rozpieszcza, a szcze-
gólnie tych w sektorze A - wiatr w twarz i zacinaj¹cy deszcz. W sektorze
B chroni ich wysoka skarpa i wiatr maj¹ w plecy. Walka trwa 2,5 godz.
Sêdziowie wagowi Jarek Koliñski i Szymon B³aszczyk oraz sêdzia sekre-
tarz Przemek Saczuk rozpoczynaj¹ wa¿enie. Robi¹ to fachowo i bardzo
sprawnie. Wkrótce mamy wyniki:Sektor A: 1. Szymon B³aszczyk - 2.100 pkt.,
2. Marek Gralewski - 1.850 pkt., 3. Tadeusz Matczak - 1.180 pkt.; Sektor B:
1. Miko³aj Derej - 2.030 pkt., 2. Krzysztof Michalski - 1.530 pkt., 3. Sta-
nis³aw Janakowski - 1.190 pkt. Wyniki II tury. Sektor A: 1. Wojciech
Jadczak - 1.060 pkt., 2. Miko³aj Derej - 770 pkt., 3. Jan Jan B³aszczyk -
480 pkt., Grzegorz Miko³ajczyk - 480 pkt.; Sektor B: 1. Tadeusz Matczak
- 1.770 pkt., 2. Przemys³aw Saczuk - 1.670 gram, 3. Szymon B³aszczyk
i Marek Gralewski po 1.350 gram. Wyniki ostateczne: 1. Miko³aj Derej -
3 pkt. - 2.800 gram, 2. Szymon B³aszczyk - 4 pkt - 3.450 gram, 3. Tadeusz
Matczak - 4 pkt. - 2.950 gram, 4. Marek Gralewski - 5 pkt. - 3.200 gram,
5. Przemys³aw Saczuk - 8 pkt. - 2.150 gram, 6. Krzysztof Michalak - 8 pkt.
- 1.860 gram. Ogó³em z³owiono 27,64 kg ryb, które po zwa¿eniu wróci³y
do wody. Najlepsi zostaj¹ uhonorowani pucharami i nagrodami ufundo-
wanymi przez Jacka Stasiaka, w³a�ciciela firmy P.W. �MIKA� Kutno.
Najwiêksz¹ rybê - leszcza o wadze 460 gram ³owi kol. Grzegorz Miko³ajczyk
i zdobywa puchar Prezesa Ko³a i upominek od Romka Cie�laka. W trakcie
uroczystego wrêczenia wyró¿nieñ w obecno�ci wszystkich zebranych
w szeregi cz³onków Polskiego Zwiazku Wêdkarskiego oraz naszego Ko³a
zostaje przyjêty ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej, kapelan Ko³a. To prezes
Zarz¹du G³ównego PZW kol. Eugeniusz Grabowski by³ pomys³odawc¹
przyjêcia ksiêdza Dobrodzieja w nasze szeregi.�      (relacja uczestników)

Dru¿yna Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� intensywnie przygoto-
wuje siê do rozgrywek III ³ódzko-mazowieckiej, w której graæ bêdzie 20
zespo³ów. S¹ to: Sokó³ Aleksandrów £ódzki, Ursus Warszawa, Omega
Kleszczów, Broñ Radom, Lechia Tomaszów Mazowiecki, MKS Kutno,
WKS Wieluñ, Pogoñ Grodzisk Mazowiecki, Start Otwock, Mazur Karczew,
Zawisza Rzgów, Warta Sieradz (zespó³ utrzyma³ siê w III lidze dziêki
temu, ¿e z awansu zrezygnowa³a ekipa LKS Kwiatkowice), Pilica Bia³o-
brzegi, (mistrz grupy po³udniowej IV ligi mazowieckiej), Huragan Wo³omin
(mistrz grupy pó³nocnej IV ligi mazowieckiej), Mechanik Radomsko
(zespó³ zaj¹³ trzecie miejsce w IV lidze ³ódzkiej, ale awansowa³, bo z gry
w III lidze zrezygnowa³ KS Parady¿), Legia II Warszawa (dru¿yna wystê-
puj¹ca w poprzednim sezonie w M³odej Ekstraklasie), Widzew II £ód�
(M³oda Ekstraklasa), GKS II Be³chatów (M³oda Ekstraklasa), ¯yrardo-
wianka, GKP Targówek Warszawa. Podopieczni trenera Paw³a �lêzaka,
jego graj¹cego asystenta Andrzeja Grzegorka i kierownika zespo³u
Andrzeja Królaka zaplanowali, przed pierwszym meczem mistrzowskim
10.08, siedem spotkañ sparingowych: z Or³em Parzêczew,  z £KS-em £ód�,
z Nerem Poddêbice (dwa razy), z Wis³¹ II P³ock, z Mszczonowiank¹
Mszczonów, z Borut¹ Zgierz.

MKS Kutno - Orze³ Parzêczew 3:0 (2:0)
MKS: Micha³ Soko³owicz, Adam Grzybowski, Przemys³aw Michalski,
Maciej Kowalczyk, Dawid Klepczyñski, Micha³ ̄ ó³towski (ex £KS £ód�,
Pelikan £owicz, Widzew £ód�, FVS Budissa Bautzen - niemiecka liga
okrêgowa), Rafa³ Kubiak, Daniel Mitura (ex Wis³a P³ock), Sylwester
P³acheta, Adam Patora (ex Zjednoczeni Stryków, Jakub Szarpak (ex Zjed-
noczeni Stryków). Na zmiany wchodzili: Tomasz Wróblewski, Andrzej
Grzegorek, Piotr Michalski, Arkadiusz B³aszczyk, Piotr Gawlik (ex Pogoñ
Grodzisk Mazowiecki), £ukasz Pa³czyñski, £ukasz Znyk, Jakub Kustra,
Marcin Dopiera³a. Zespó³ Or³a Parzêczew to dru¿yna ³ódzkiej klasy okrê-
gowej. Bramki dla kutnian zdobyli: P³acheta, Patora, ¯ó³towski (karny).

£KS £ód� - MKS Kutno 2:0 (1:0)
Dla utytu³owanej dru¿yny £KS-u, która rozpocznie na nowo swoj¹ historiê
wspó³czesn¹ od IV ligi, gole zdobyli: Tomasz Marecki i Rafa³ Jankiewicz.

MKS Kutno - Ner Poddêbice 2:3 (1:1)
Beniaminek IV ligi (trener Witold Obarek), na tle eksperymentuj¹cego
w tym kolejnym sparingu zawodnikami MKS-u, wypad³ dobrze. Gra³
ambitnie i mia³ wiêcej z gry, co prze³o¿y³o siê na presti¿owe zwyciêstwo
dla poddêbiczan. Bramki dla kutnian: £ukasz Pa³czyñski i Przemys³aw
Michalski, a dla go�ci: Damian Ziemniak, Piotr Michalski (wychowanek
MKS-u Kutno!) i £ukasz Olczyk.

MKS Kutno - Wis³a II P³ock 1:2 (0:1)
Honorowego gola dla MKS-u zdoby³ Maciej Kowalczyk.
MKS Kutno - Mszczonowianka Mszczonów 2:1 (2:0)
IV-ligowiec z Mazowsza by³ dobrym sparingpartnerem. Mecz szybki
i piêkne bramki. Dla �Miejskich�: Micha³ ¯ó³towski i Daniel Mitura.

PRZED SEZONEM

Czwartego sierpnia o godzinie 10.00 na boisku �Orlik� w Ostrowach
rozegrane zostan¹ XV Powiatowe Mistrzostwa LZS, których celem bêdzie
wy³onienie najlepszej dru¿yny powiatu kutnowskiego. Organizatorami
zawodów s¹: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe w Kutnie
(przewodnicz¹cy W³adys³aw Sokó³) oraz Starostwo Powiatu Kutnowskiego
i LKS �Ostrovia� Ostrowy. Dla najlepszych przewidziane s¹ puchary,
dyplomy i nagrody rzeczowe. Zespo³y graæ bêd¹ systemem 5+1 (bramkarz).

O PUCHAR STAROSTY

MISTRZOSTWA „METALURGA”
Wêdkarstwo

Zespó³ juniora m³odszego Miejskiego Klubu Sportowego Stal Baseball
i Softball Kutno udanie startowa³ w fina³owych zawodach o mistrzostwo
Polski w tej kategorii wieku. W zawodach organizowanych przez klub
Demony Miejska Górka, pod patronatem Polskiego Zwi¹zku Baseballu
i  Softballu i w prowadzonym przez Ministerstwo Sportu ogólnopolskim
systemie punktacji sportu szkolnego, udzia³ wziê³o sze�æ zespo³ów, wy-
³onionych w strefowych eliminacjach z ¯or, Wroc³awia, Miejskiej Górki,
Warszawy, Augustowa oraz Kutna. Juniorzy Stali Kutno w grupie elimi-
nacyjnej pokonali Gepardy ¯ory � 21:15 oraz Demony z Miejskiej Górki
� 23:3. W pó³finale kutnianie wygrali z augustowskimi Krukami � 13:3,
a w finale z KS Baseball Wroc³aw � 12:7 zdobywaj¹c tym samym z³oty
medal mistrzostw Polski oraz odpowiedni¹ (niebagateln¹) ilo�æ punktów
w ogólnopolskiej klasyfikacji sportu szkolnego poszczególnych woje-
wództw, gmin, powiatów i klubów. Ostateczna kolejno�æ mistrzostw Polski:
1. MKS Stal BiS Kutno, 2. KS Baseball Wroc³aw, 3. BUKS Kruki Augu-
stów, 4. TSB Demony Miejska, 5. WUKB Centaury Warszawa, BUKS
Gepardy ¯ory � niesklasyfikowane. Kutnowski zespó³ gra³ w sk³adzie:
Kacper Cichowski (na zdjêciu z pucharem), Dominik Gajdziñski, Daniel
Gajewski, Patryk Jañczak, Gracjan Jurkowski, Rados³aw Jó�wiak, Bartosz
Kopczyñski, Jakub Kopeæ, Mateusz Kowalski, Adrian Krawczyk, Bartosz
Maciejewski, £ukasz Siejka, Marcin Stasiak, rezerwowy - Mi³osz Sobczak.
Trenerem g³ównym zespo³u i twórc¹ jego sukcesu jest Andrzej Pietrzak,
na co dzieñ nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki
w Kutnie. Wiêkszo�æ zawodników mistrzowskiej dru¿yny pierwsze lekcje
baseballu pobiera³a w tej w³a�nie szkole, a obecnie reprezentuje Gimna-
zjum nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Kutnie. W pracy trenerskiej Andrzeja
Pietrzaka wspomaga³ - S³awomir Kryska równie¿ z SP 1, a kierownikiem
dru¿yny by³ Rafa³ Gajdziñski. Mówi prezes klubu Waldemar Adam Szy-
mañski: �Sukces kutnowskiego zespo³u jest tym bardziej warto�ciowy, ¿e
wszyscy zawodnicy Stali s¹ w wieku czternastu lat, a wiêc w kategorii
junior m³odszy bêd¹ reprezentowaæ nasze miasto równie¿ w roku przy-
sz³ym i jak mamy nadziejê - z podobnym rezultatem. W pó³fina³ach
i fina³ach mistrzostw Polski nasz zespó³ rozegra³ ³¹cznie osiem spotkañ -
wszystkie przekonywuj¹co wygrywaj¹c. To jedyny, jak na razie, tytu³
mistrza Polski w tej kategorii wieku dla Kutna w tym sezonie�. Brawo
Kutnianie!

KUTNIANIE MISTRZAMI POLSKI

Na boisku �Orlika� w Strzegocinie rozegrano turniej o �Puchar Wójta
Gminy Kutno�. Wziê³o w nim udzia³ 7 dru¿yn. Wyniki eliminacji: LZS
Kotliska - LZS Leszno 1:0, �Szado³� Strzegocin - Kotliska 4:1, Leszno -
Strzegocin 1:4, GOKiS Leszczynek - OSP Leszczynek 0:1, Oldboye
Strzegocin - GKS Byszew 1:0, OSP Leszczynek - Byszew 2:0, GOKiS
Leszczynek - Strzegocin 0:8, Strzegocin - OSP Leszczynek 0:2, Byszew -
GOKiS Leszczynek 4:0. W meczu o 3 miejsce LZS Kotliska przegra³y
z Oldboyami Strzegocin 0:1, a w spotkaniu o 1 lokatê OSP Leszczynek
pokona³ 2:1 �Szado³� Strzegocin. Bramkarzem turnieju zosta³ £ukasz
Wasielewski (OSP Leszczynek), a najlepszym strzelcem Rafa³ Jêdrzejczak
(Oldboy Strzegocin - 4 gole). Fundatorem nagród by³ samorz¹d Gminy
Kutno, a wrêcza³ je najlepszym wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a. Organiza-
torzy turnieju to: Urz¹d Gminy w Kutnie, Rada Gminna Zrzeszenia LZS
w Kutnie (przewodnicz¹cy W³adys³aw Sokó³) i GKS Byszew (prezes
Marcin Stoliñski). Po turnieju, który cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
publiczno�ci, by³a smaczna wojskowa grochówka.

OSP LESZCZYNEK NAJLEPSZY

Amatorski Turniej Samochodowy dla Ka¿dego wygra³ Tomasz Cie�lak
z Kutna (foto), II miejsce Tomasz Junde - £ód�, III miejsce Przemys³aw
Makaro - £ód�.

TURNIEJ SAMOCHODOWY

Baseball

W wielkim finale zmierzy³y siê, podobnie jak w turnieju 13-14 latków,
reprezentacje Czech i W³och. Wygrali znów Czesi 3:0 i oni pojad¹ na
mistrzostwa �wiata Ma³ej Ligi, które odbêd¹ siê w dn. 15 - 25.08 w USA
(Williamsport - Pensylwania). Nurtuj¹ nas dwa pytania. Dlaczego w roz-
grywkach nie by³o dru¿yny polskiej i dlaczego turnieje na Ma³ej Lidze
nie ciesz¹ siê zbyt du¿ym zainteresowaniem mieszkañców Kutna? O reklamie
i promocji tegorocznych dwóch zawodów lepiej nie mówiæ i nie pisaæ!
A mo¿e tak musi byæ! W ka¿dym b¹d� razie w porównaniu do lat minionych
na ulicach m. Kutna by³o szaro i smutno i nie rozbrzmiewa³ ró¿nojêzyczny
t³um sympatyków baseballu. Szkoda!

CZESI TRIUMFUJĄ PONOWNIE!
11 zespo³ów (11-12 latków) bra³o udzia³ w mistrzostwach Europy Ma³ej
Ligi. By³ to zarazem drugi i ostatni turniej tegoroczny na obiektach Euro-
pejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu i Softballu. Gdzie te czasy, kiedy
rozgrywano w naszym mie�cie w okresie lipcowo-sierpniowym du¿o, du¿o
wiêcej zawodów o charakterze miêdzynarodowym, i w których bra³y udzia³
dru¿yny z ró¿nych kontynentów (Europa, Azja, Afryka)? W eliminacjach:
W³ochy - Austria 3:1, Holandia- Niemcy/USA 2:7, Wielka Brytania - Fran-
cja 5:0, Bia³oru� - Serbia 10:0, Litwa - Czechy 7:23, Austria - Wielka
Brytania 7:5, Litwa - Bia³oru� 1:15, Ukraina - W³ochy 1:12, Holandia -
Czechy 2:3, Niemcy/USA - Serbia 19:0, Wielka Brytania - Ukraina 5:4,
Czechy - Bia³oru� 11:1, Austria - Francja 9:0, Niemcy/USA - Litwa 10:0,
Holandia - Serbia 17:0, Francja - Ukraina 9:4, W³ochy - Wielka Brytania
9:2, Serbia - Litwa 2:12, Czechy - Niemcy/USA 3:1, Holandia - Bia³oru�
10:2, W³ochy - Francja 3:0, Austria - Ukraina 1:4, Czechy - Serbia 19:0,
Holandia - Litwa 10:0, Niemcy/USA - Bia³oru� 12:2; w æwieræfina³ach:
Austria - Holandia 3:8, W³ochy - Bia³oru� 14:1, Francja - Czechy 1:20,
Niemcy/USA - Anglia 5:3; w pó³fina³ach: W³ochy - Niemcy/ USA 3:0,
Czechy - Holandia 11:8.

Fot. Dominik Marciniak

9 meczów mistrzowskich w III lidze ³ódzko-mazowieckiej u siebie w rundzie
jesiennej sezonu 2013/2014 rozegraj¹ kutnianie. Na Stadionie Miejskim
im. Henryka Tomasza Reymana w Kutnie graæ bêd¹: 10.08. g. 17.00 Sokó³
Aleksandrów £ód�; 17.08. g. 17.00 Widzew II £ód�; 31.08. g. 17.00 Mazur
Karczew; 07.09. g. 17.00 GKS II Be³chatów; 18.09. g. 16.00 Zawisza
Rzgów; 28.09. g. 15.00 Legia II Warszawa; 05.10. g. 15.00 Pilica Bia³o-
brzegi; 02.11. g. 14.00 Omega Kleszczów; 09.11. g. 13.00 Lechia Toma-
szów Mazowiecki. �Jesieñ� br. zakoñcz¹ spotkania 16 listopada.

SKARB KIBICA MKS−u

Lekkoatletyka

Po raz 9 na Stadionie Miejskim im. H. T. Reymana spotkaj¹ siê zawodnicy
�królowej sportu�, aby walczyæ o �Ró¿ê Kutna�. W Grand Prix PZLA
bêd¹ biegi, skoki, a g³ówna konkurencja to skok wzwy¿ panów. Organi-
zatorem tych, jak¿e wymownych ju¿ w Polsce, zawodów jest Miejski
O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie. Ta presti¿owa impreza odbêdzie
siê 3 sierpnia o godzinie 15.50. Wstêp bezp³atny!

OGÓLNOPOLSKI MITYNG W KUTNIE

UHONOROWANI
Prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski z³o¿y³ gratulacje mistrzom Polski,
którzy tak piêknie promuj¹ nasze miasto. Zespó³ juniora m³odszego MKS
Stal BiS wywalczy³ tytu³ najlepszego w kraju w baseballu, natomiast
Ma³gorzata Pop³awska (ALEX) zdoby³a laur mistrza juniorów w kickbo-
xingu. Jej kolega klubowy Jakub Kasica to najlepszy junior i br¹zowy
medalista Pucharu �wiata. Wielkie brawa tak¿e dla trenerów - Andrzeja
Pietrzaka, S³awomira Kryski i Aleksandra Grabowskiego.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 363

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 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: G3-C9-A7-I6  B9  I1-M2-L11-C1-K9
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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

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

Poziomo: A-1. Ciep³y pokrowiec zabezpieczaj¹cy silnik przed
och³odzeniem A-7. Bieg wypadków B-9. Spajaj¹ rodzinê C-1.
Produkt zastêpczy D-9. Graj¹ca bez ubrañ E-1. �... chce spaæ�
w tytule polskiej komedii filmowej E-5. Zarodniki jak wa�nie
i scysje G-1. Ryba z rodziny fl¹drowatych I-1. Narzêdzie tynkarza
I-6. My�liwski pies J-9. Delikatno�æ w obyciu K-1. Skorzy do
zaczepek i zadymy L-9. Z³e przyzwyczajenie do czego� M-1. Dawny
kabaret Zenona Laskowika M-5. �... Królów w tytule filmu J. Za-
orskiego z M. Wójcik.

Pionowo: 1-A. Cztery na Bramie Brandenburskiej 1-I. Dzier-
¿awa 2-E. �S³aba ...� w tytule filmu Zanussiego z Or³osiem i Segd¹
3-A. Sprzêt nie tylko stra¿acki 3-I. �... i inni� z Filipskim i Niem-
czykiem 4-F. Libacja pijacka (potocznie) 5-A. G³êboki sen
magnetyczny 5-J. Antonim poziomu 6-E. Pies z bajki Disney�a
7-A. Puls 7-I. Najnowsza powie�æ Anny Chmielewskiej 9-A. Ogól-
na, chemiczna nazwa mnóstwa zwi¹zków chemicznych 9-I. Stan
upadku 11-A. Schowek na asy 11-I. Wioska 13-A. Pisarz polski
(�Po¿egnania�) 13-I. Szlamownik, bagier.     oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Pawe³ Ma³aszyñski i Andrzej Pluta w Kutnie

LIPCOWE GWIAZDY

Pawe³ Ma³aszyñski (ur. 26 czerwca 1976 w Szczecinku) � polski aktor
filmowy, teatralny oraz wokalista. Mieszka³ w Szczecinku i Koszalinie.
Nastêpnie wróci³ na Podlasie do rodzinnego miasta, Bia³egostoku. Uczy³
siê w Szkole Podstawowej nr 36 w Bia³ymstoku. Nastêpnie zda³ do
V Liceum Ogólnokszta³c¹cego w tym samym mie�cie. Porzuci³ prawo po
pierwszym roku, kiedy uzna³, ¿e jego prawdziwym powo³aniem jest
aktorstwo. W wieku 22 lat zdoby³ indeks wroc³awskiej PWST (za trze-
cim razem), któr¹ ukoñczy³ w 2002 roku. Uczy³ siê tak¿e w studiu L�Art
w Krakowie, które ukoñczy³ 1998 roku. 28 pa�dziernika 2003 debiuto-
wa³ podwójn¹ rol¹ Trufaldina i Arlekina w S³ugach dwóch panów Carla
Goldoniego w re¿yserii Waldemara Matuszewskiego w Teatrze Kwadrat.
Na du¿ym ekranie zadebiutowa³ rol¹ Marcina Kruka w filmie �wiadek
koronny. Wyst¹pi³ tak¿e m.in. w Magdzie M., Oficerze, Oficerach, Twarz¹
w twarz, Katyniu i Skrzydlatych �winiach. Zosta³ laureatem nagrody przy-
znawanej przez czasopismo Viva dla najpiêkniejszych s³awnych ludzi
Viva! Najpiêkniejsi 2005. Otrzyma³ równie¿ Telekamerê 2007 w kategorii
Najlepszy Aktor oraz Telekamerê 2008 w tej samej kategorii liczb¹ 123.560
g³osów. Zosta³ te¿ laureatem Super Telekamery TeleTygodnia. W 2012 r.
za film Weekend otrzyma³ Wê¿a w kategorii Aktor. Pawe³ Ma³aszyñski
zosta³ wybrany jako jedna z trzech znanych osób z Polski (wraz z piosen-
kark¹ Reni Jusis oraz kierowc¹ rajdowym i politykiem Krzysztofem
Ho³owczycem) do udzia³u w sztafecie olimpijskiej 2008 nios¹cej do Pekinu
p³omieñ, od którego w dniu otwarcia Igrzysk zap³onie znicz olimpijski.
4 czerwca 2008 mia³ biec w Chinach w okolicach Kantonu w dniu, w którym
przypada 19 rocznica wydarzeñ na placu Tian�anmen. Jednak protesty
przeciwko ³amaniu praw cz³owieka w Tybecie na dotychczasowej trasie
sztafety sprawi³y, ¿e powoli traci ona dla aktora swój urok. Wed³ug infor-
macji z 16 kwietnia 2008 r. z powodu ³amania praw cz³owieka w Tybecie
lub mieszania polityki ze sportem wszystkie te osoby zrezygnowa³y
z udzia³u w sztafecie. W 2004 za³o¿y³ zespó³ Cochise, w którym jest
wokalist¹ i tek�ciarzem. Wspólnie z zespo³em nagra³ 3 p³yty (1 EP i 2 LP).
Gra³ w 26 filmach. Oto one: 2001: Kameleon - jako æpun; 2002: Wied�min
- jako m³odzieniec w karczmie (odc. 5); 2002: Pianista - jako mê¿czyzna
w getcie; Na dobre i na z³e - jako £ukasz Sadowski (odc. 121); 2003:
M jak mi³o�æ - jako Marcin Polañski-Van Burgen; Bia³a sukienka - jako
Damian Prze�dziecki; 2004: Oficer - jako Jacek Wielgosz �Grand�, 2005�
2007: Magda M. - jako Piotr Korzecki; 2006: Oficerowie - jako Jacek
Wielgosz �Grand�; 2007: Tajemnica Twierdzy Szyfrów - jako Johann Jorg;
�wiadek koronny - jako Marcin Kruk; Katyñ - jako porucznik pilot Piotr
Baszkowski; 2007�2008: Twarz¹ w twarz - jako Wiktor Waszak �Wa¿ka�;
2008: Trzeci oficer - jako Jacek Wielgosz �Grand�; Teraz albo nigdy
- jako on sam (Pawe³ Ma³aszyñski) (odc. 7); Na Wspólnej - jako Piotr
Korzecki (odc. 1000); 2010: Ciacho - jako Karolek; Skrzydlate �winie
- jako Oskar, brat Mariusza; Czas honoru - jako Tadeusz, polski skoczek
z Anglii; Weekend - jako Max; Lataj¹cy mnich i tajemnica Da Vinci
- jako Marcin; 2011: Listy do M. - jako Wladi; 2012: Sêp - jako Roba-
czewski; Lekarze - jako Maks; Misja Afganistan - jako Pawe³ Konaszewicz;
2013: Jack Strong - jako Dariusz Ostaszewski. Jego g³os by³ w dubbingu:
2007: Wojownicze ¯ó³wie Ninja - jako Leonardo (wersja kinowa); Terra
3D - jako Jim; 2012: Hitman: Rozgrzeszenie - jako Agent 47. Najpopu-
larniejsze role teatralne Paw³a Ma³aszyñskiego to: w PWST: Letnicy -
jako Jakub Szalimow, Ksiê¿niczka na opak wywrócona - jako Fisberto
oraz w Teatr Kwadrat: S³uga dwóch panów - jako Trufaldin i Arlekin,
Szalone no¿yczki - jako policjant Micha³ Tomasiak, Nie teraz kochanie
- jako pan Lawson, O�le lata - jako Wiliam R. Taylor, Wszystko w rodzi-
nie, Perfect day - jako Graham Steel Jimmy, Przyjazne dusze - jako
Simon, Berek, czyli upiór w moherze, Kiedy Harry pozna³ Sally - jako
Harry, �lub doskona³y - jako Bill, Format premiera w grudniu 2013 r.
i w Teatrze Telewizji: 2004: Pamiêtnik z Powstania Warszawskiego - jako
Swen, 2005: Tajny agent.
Andrzej Pluta (ur. 26 kwietnia 1974 w Rudzie �l¹skiej) - polski koszy-
karz, rzucaj¹cy obroñca. Reprezentant Polski. W 2011 zakoñczy³ karierê
koszykarza. Asystent trenera w Anwilu W³oc³awek (od 2012). Ulubieniec
kutnowskiego utalentowanego koszykarza Mateusza Wasielewskiego,
wychowanka AZS-u WSGK, obecnie studenta warszawskiego AWF-u.
(na zdjêciu pierwszy z prawej, w �rodku Andrzej Pluta). Naturaln¹, z racji
bardzo dobrego rzutu, pozycj¹ Pluty jest rzucaj¹cy obroñca, jednak wie-
lokrotnie by³ próbowany w roli rozgrywaj¹cego. Mierz¹cy 182 cm wzrostu
koszykarz jest wychowankiem Pogoni Ruda �l¹ska. Na �l¹sku gra³ tak¿e
w bytomskich Bobrach (1994-1999). Reprezentowa³ barwy wielu polskich
klubów oraz francuskiego Chalons en Champagne. Dwukrotnie �wiêtowa³
zdobycie tytu³u mistrza Polski � w 2003 z Anwilem, a w 2004 z Proko-
mem Trefl Sopot. Z Anwilem wywalczy³ Puchar Polski w sezonie 2006/

Pawe³ Ma³aszyñski wyst¹pi³ ze swoim super zespo³em wokalno-instru-
mentalnym �Cochise� podczas wspania³ej imprezy �Fireproof�, a Andrzej
Pluta swoj¹ obecno�ci¹ u�wietni³ mistrzostwa Polski 15-latków w koszy-
kówce w ramach XIX Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. Przybli¿my
zatem ich sylwetki.

2007, zosta³ tak¿e wybrany najlepszym graczem (MVP) turnieju fina³o-
wego. W seniorskiej reprezentacji Polski debiutowa³ przed ponad dekad¹
� by³ objawieniem eliminacji ME 97. Rok pó�niej zagra³ w fina³ach tej
imprezy, a Polska niespodziewanie dotar³a do æwieræfina³u. Przez nastêpne
10 lat � z krótk¹ przerw¹, kiedy to zrezygnowa³ z wystêpów w reprezen-
tacji � mia³ pewne miejsce w kadrze. Za kadencji Andrieja Urlepa
ponownie by³ jej podstawowym zawodnikiem. Bra³ udzia³ w ME07, wkrótce
po nich zakoñczy³ karierê reprezentacyjn¹.15 kwietnia 2011 roku zakoñ-
czy³ karierê koszykarsk¹ z dorobkiem 12.780 punktów w 904 spotkaniach.
15 kwietnia 2011, na specjalnej konferencji prasowej we W³oc³awku og³osi³,
po 19 latach profesjonalnej gry w koszykówkê, zakoñczenie kariery spor-
towej. 20 wrze�nia 2011 zagra³ w meczu po¿egnalnym przeciwko Asseco
Prokom Gdynia. Podczas eliminacji do Eurobasketu 2013 pe³ni rolê attache
polskiej reprezentacji. W sezonie 2012/2012 zosta³ jednym z asystentów
trenera Dainiusa Adomaitisa w Anwilu W³oc³awek, a po jego zwolnieniu
pracuje w tym samym klubie jako asystent Miliji Bogiceviæa.
Przebieg kariery: 1989-1994: Pogoñ Ruda �l¹ska, 1994-1999: Bobry
Bytom, 1999-2000: Pogoñ Ruda �l¹ska, 2000-2001: Czarni S³upsk, 2001-
2002: MKS Pruszków, 2002-2003: Anwil W³oc³awek, 2003-2004: Prokom
Trefl Sopot, 2004-2005: Chalons en Champagne, 2005-2006: Turów Zgo-
rzelec, 2006-2011: Anwil W³oc³awek.
Najwiêksze sukcesy Andrzeja Pluty: dwukrotny mistrz Polski (2003-2004),
dwukrotny wicemistrz Polski (1996, 2010), czterokrotny br¹zowy meda-
lista mistrzostw Polski (1997-1999, 2009), dwukrotny uczestnik
mistrzostw Europy (1997, 2007), wielokrotnie zaliczony do pierwszego
sk³adu najlepszych zawodników polskiej ligi (2001-2003), zdobywca
Pucharu Polski (2007), finalista Pucharu Polski (1998, 2011), siedmio-
krotny zwyciêzca konkursu rzutów za 3 punkty, zorganizowanego przy
okazji Meczu Gwiazd (1999-2000, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010), wie-
lokrotny uczestnik co rocznego Meczu Gwiazd Polskiej Ligi (1996-2000,
2003-2004, 2006-2008, 2010), wielokrotny uczestnik co rocznego meczu
Reprezentacja Polski - Obcokrajowcy (1997, 1999-2000), uczestnik
Pucharu ULEB (2004 - 1/8 fina³u, 2007-2009), MVP spotkania Polska vs
Gwiazdy EBL (1999), MVP Fina³ów Pucharu Polski (2007), MVP Meczu
Gwiazd PLK (2008), wieloletni reprezentant Polski.

Jerzy Papiewski
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OKAZJA !  OKAZJA !  OKAZJA !

15 lutego 1988 roku kardyna³ Józef Glemp erygowa³ Parafiê
powo³uj¹c na proboszcza ksiêdza Jana Dobrodzieja (od 1 lipca
proboszczem jest Miros³aw Romanowski po odej�ciu na emery-
turê Zacnego Poprzednika). Uroczysta konsekracja �wi¹tyni by³a
4 czerwca 2000 roku, a dokona³ jej ordynariusz ³owicki biskup
Alojzy Orszulik. Dwupoziomowy ko�ció³ projektowa³ in¿ynier
architekt Bogus³aw Szczêsny z Warszawy, a wnêtrze ksi¹dz pro-
fesor Tadeusz Furdyna. Malowid³a na �cianach oraz wiêkszo�æ
obrazów namalowa³ artysta malarz Manukian Hrach z Armenii.
Jest absolwentem Akademii Sztuk Piêknych w Erewaniu. Ma 56
lat i od 11 lat mieszka w Kutnie. Wraz z ¿on¹ Nelly zajmuje siê
dzia³alno�ci¹ artystyczn¹, a córka Suzanne studiuje w £odzi na
III roku filologii rosyjskiej. Nale¿y wspomnieæ, ¿e promotorem
wszelkich akcji artystycznych Manukiana jest ksi¹dz Jan Dobro-
dziej. Najwybitniejsze dzie³a - utalentowanego artysty malarza
z Armenii w ko�ciele p.w. Jana Chrzciciela w Kutnie to: S¹d Osta-
teczny, 40 metrów kwadratowych powierzchni, znajduj¹cy siê nad
chórem i namalowany na p³ótnie obraz �Ostatnia Wieczerza - Usta-
nowienie Eucharystii� o rozpiêto�ci 6 metrów i wysoko�ci 3,5
metra. Wra¿enie i to niesamowite robi¹ malowid³a �cienne przed-
stawiaj¹ce: Chrzest Polski (w tle Chrzest Chrystusa w Jordanie)
oraz dwóch wielkich Polaków - b³ogos³awionego Jana Paw³a II
i Stefana kardyna³a Wyszyñskiego, Prymasa Polski. Warto je
zobaczyæ!     Jerzy Papiewski

Ko�ció³ parafialny �w. Jana Chrzciciela

DZIEŁA MANUKIANA HRACHA

�Bezpiecznie i zdrowo na wakacjach� to has³o pogadanki jak¹
pracownice z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kutnie � O�wiata Zdrowotna i Promocja Zdrowia przeprowadzi³y
dla uczestników Akcji Letniej zorganizowanej przez Katolickie
Stowarzyszenie Wychowania w Trze�wo�ci przy Sanktuarium
Maryjnym w G³ogowcu. W ramach spotkania przeprowadzono
warsztaty o niekorzystnych czynnikach wp³ywaj¹cych na zdrowie
cz³owieka. By³o te¿ wspólne rozwi¹zywanie krzy¿ówki z has³em
�Zdrowe Wakacje�.

G³ogowiec

ZDROWE LATO

Tegoroczne obchody �wiêta Policji funkcjonariusze kutnowskiej komendy
rozpoczêli sportowym akcentem bior¹c udzia³ w zawodach strzeleckich
o Puchar Komendanta Powiatowego Policji. Uczestniczy³o w nich dziesiêæ
trzyosobowych dru¿yn reprezentuj¹cych poszczególne wydzia³y komendy,
a tak¿e S³u¿by Ochrony Kolei, Jednostki Wojskowej ze Sklêczek oraz Stra¿y
Miejskiej i Stowarzyszenia 17 pu³ku U³anów Wielkopolskich. By³y to
pierwsze tego rodzaju zawody. Ich organizatorem by³y: Zarz¹d Powiatowy
LOK i gospodarze obiektu Klubu Strzelectwa Sportowego �Orze³� na
Majdanach. Strzelano z kbks-u oraz karabinka pneumatycznego. Zespo³owo
pierwsze trzy miejsca zajê³y dru¿yny: NSZZ Policjantów, Komisariatu
Policji w Kro�niewicach i Wydzia³u Prewencji KPP Kutno. Zwyciêska
dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie: Renata Feliniak, Arkadiusz Tuzikowski
i Krzysztof Jab³oñski, który by³ tak¿e pierwszym w klasyfikacji indywi-
dualnej przed Arkadiuszem Iwaniakiem i Arkadiuszem Tuzikowskim.
Nagrody i dyplomy wrêczali: komendant KPP Jan Kuropatwa oraz jego
zastêpca Zbigniew Gruszczyñski.          /A.B./

POLICYJNE STRZELANIE

Jest lato i wakacje.
Odpoczynek od szkolnego nauczania.
Nie decyduj¹ belferskie racje,
a z dystansu, to i oni nie takie dranie.

Dla jednych to s³oñce i laba,
dla drugich czas ciê¿kiej roboty.
W dodatku licho p³aci wredna baba,
a po pracy na nic nie ma ochoty.

No ale trzeba poharowaæ,
bo starzy nie maj¹ forsy.
Nie po to, by pó�niej szpanowaæ,
ale aby nie byæ gorszym.

Wakacje to inne ni¿ szkolne ¿ycia poznanie,
zreszt¹ dla wszystkich dzieciaków.
Kolonie, obozy, nie ka¿dego staæ na nie,
rzeczywisto�æ nie szczêdzi trudnych szlaków.

Jakiekolwiek by one nie by³y,
¿yczmy dzieciakom koniecznie,
by nabiera³y w wakacje si³y,
a przede wszystkim spêdza³y je bezpiecznie.

Kazimierz Ci¹¿ela

Bezpieczne wakacje

KUPUJESZ NA “MANHATANIE”

Oko³o 250 kutnowian zgromadzi³o rozstrzygniêcie I etapu konkursu
�Kupujesz na Manhatanie�. Klienci, którzy dokonali zakupów na tutej-
szym bazarze mogli otrzymaæ kupony (rozdano ich oko³o 9.000 sztuk).
Jednak tylko spo�ród osób, które wrzuci³y je do urny wylosowano tych,
którzy po odpowiedzi na pytanie, otrzymali nastêpuj¹ce nagrody: bony
towarowe - Patryk Albiñski (Kutno), Rafa³ Szeluga (Miksztal) i Kamil
Kowalewski (z Kutna); SKUTER - Aneta Sochalska (Bociany). Nastêpna
mo¿liwo�æ uzyskania nagród, w tym konkursie, ju¿ 7 wrze�nia. /ks/




