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NAJCIEKAWSZE WNĘTRZE

Wyró¿nienie dla modernizacji
Domu Dochodowego OSP

W sali Zamku Krolewskiego w Warszawie rozstrzygniêto XVII Ogólno-
polski Konkurs MODERNIZACJA ROKU 2012. Miasto Kutno zosta³o
nagrodzone wyró¿nieniem w kategorii �Najciekawsze wnêtrza� za mo-
dernizacjê i adaptacjê Domu Dochodowego Stra¿y Ogniowej na potrzeby
Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie.          (ci¹g dalszy - strona 3)

Od lewej: Zbigniew Wdowiak - zastêpca prezydenta miasta Kutna,
Anna W³odarczyk - koordynator spraw zwi¹zanych z modernizacj¹
CTMiT, Wydzia³ Inwestycji Urzêdu Miasta Kutno, Bogdan Krawczyk
- Pracownia Projektowo-Us³ugowa �MAGBUD", Krzysztof Szurgot
- przedsiêbiorstwo K.J.S. z Ko³a.

PO 33 LATACH…

W ostatnim dniu sierpnia, w samo po³udnie pod �Ulotk¹� przy
ulicy Sienkiewicza w Kutnie, odby³a siê uroczysto�æ zwi¹zana
z 33 rocznic¹ podpisania Porozumieñ Sierpniowych. Obecni byli
samorz¹dowcy miasta, powiatu, liczne poczty sztandarowe, pose³
na Sejm RP Tadeusz Wo�niak, dzia³acze NSZZ �Solidarno�æ�,
przedstawiciele kutnowskich zak³adów pracy, mieszkañcy miasta.
Spotkanie prowadzi³ Longin Florkowski. Stwierdzi³ m.in. i¿ pod-
pisanie Porozumieñ Sierpniowych by³o umow¹ pomiêdzy rz¹dem
PRL a komitetami strajkowymi powsta³ymi w 1980 roku. G³os
zabierali W³odzimierz Grzelak wiceprzewodnicz¹cy Podregionu
Kutno NSZZ �Solidarno�æ� oraz pose³ Tadeusz Wo�niak. Z³o¿ono
wi¹zanki kwiatów na p³ycie �Ulotki�, upamiêtniaj¹cej zwi¹zkow-
ców Ziemi Kutnowskiej.    (ci¹g dalszy - strona 15)

W gminie Krzy¿anów

ŚWIĘTO PLONÓW

Tradycyjny korowód do¿ynkowy ruszy³ z placyku, przed Urzêdem
Gminy, pod Dom Kultury. Tegoroczne obrzêdy zorganizowa³y
so³ectwa - Rybie i Goliszew.      (ci¹g dalszy - strona 4)

PLON NIESIEMY, PLON ...

Do¿ynkowa msza �wiêta gminy Kutno odby³a siê 4 wrze�nia
w ko�ciele parafialnym pod wezwaniem �wiêtego Micha³a Archa-
nio³a w Wo�niakowie.       (ci¹g dalszy - strona 4)

KUTNO

Tradycyjnie ju¿ bogate by³o w uniwersalne tre�ci, które wzbudza³y
zachwyt w�ród t³umów zwiedzaj¹cych. Dopisa³a te¿ aura. By³o na
co popatrzeæ! I podziwiaæ. Trzydniowe spotkanie z królow¹ kwiatów
otworzy³a wystawa ró¿ i aran¿acji florystycznych zatytu³owana
�Pa� królowej�, której towarzyszy³a wystawa prac I Krajowych
Mistrzostw Florystycznych Regionu £ódzkiego.

(ci¹g dalszy - strona 5 i 8)

− Z RÓŻĄ W HERBIE

W gminie Kutno
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LOKALIZACJA
Concept Bukowa to nowoczesny, efektowny budynek zlokalizowany
w �wie¿o powsta³ym, presti¿owym zak¹tku miasta przy ulicy Bukowej,
osiedle £¹koszyn.
Budynek zosta³ zaprojektowany na ogrodzonej dzia³ce z miejscami
parkingowymi dla ka¿dego mieszkania z my�l¹ o wygodzie i bezpie-
czeñstwie jego mieszkañców.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, trzykondygnacyjny, w pe³ni
podpiwniczony i zaprojektowany przez renomowane biuro architekto-
niczne Yama z £odzi.
Dostêp do mieszkañ realizowany jest z dwóch klatek schodowych.
Nowoczesna forma architektoniczna budynku nawi¹zuje do wcze�niej
wybudowanego osiedla Bukowa.
Estetyka i ponadczasowo�æ formy budynku cieszy oczy najbardziej
wymagaj¹cych estetów.
Komfort i zaufanie przysz³ych lokatorów to podstawowy priorytet,
dlatego w projekcie du¿¹ wagê przywi¹zano do jako�ci materia³ów
wykoñczeniowych oraz wysokiego standardu powierzchni wspólnych.
Proste, idealnie zharmonizowane formy, du¿e w przewadze naro¿ne
balkony umieszczone wzd³u¿ fasady budynku powoduj¹, ¿e ca³a kon-
strukcja sprawia wra¿enie niezwykle lekkiej i eleganckiej.
Efekt ten dodatkowo wzmacniaj¹ jasne kolory elewacji, szlachetne
materia³y u¿yte do wystroju budynku oraz detale architektoniczne
w obrêbie  balkonów wykonane z drewna.
WIELKO�Æ i  ILO�Æ MIESZKAÑ
Projekt Concept Bukowa to  czterna�cie  jasnych i przestronnych miesz-
kañ o zró¿nicowanej powierzchni, pocz¹wszy od 30 m2 kawalerki typu
open space, poprzez 55 m2 mieszkania dwupokojowe, do trzypokojo-
wych, ok. 80 m2 apartamentów.
Do ka¿dego z mieszkañ przynale¿¹ du¿e balkony o powierzchni oko³o 12 m2.
�wietnie zaprojektowane lokale oraz rozk³ad pomieszczeñ daj¹ mo¿li-
wo�æ dowolnej aran¿acji wnêtrz.
W piwnicy przewidziane s¹ du¿e pomieszczenia gospodarcze dla ka¿-
dego lokalu mieszkalnego
TERMIN REALIZACJI
Inwestycja rozpoczêta, w trakcie zaawansowanych prac budowlanych.
Przewidywany termin koñca budowy i oddania budynku do u¿ytko-
wania - czerwiec 2014 r.

RUSZYŁA BUDOWA NOWEJ INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ
− CONCEPT BUKOWA

INWESTOR: Concept Development s.c. Marek Szymañski, Miros³aw Janczak
Siedziba firmy - Biuro Sprzeda¿y Mieszkañ, Plac Wolno�ci 4, I piêtro

Tel/fax. 24 254-52-55, kom. 601-31-01-61
www.concept-development.pl, e-mail: biuro@concept-development.pl

INWESTOR
Podjêcie decyzji o kupnie  w³asnego mieszkania jest wielkim wyda-
rzeniem dla domowego bud¿etu. Dlatego tak wa¿nym jest, aby za
realizacje projektu odpowiedzialna by³a wiarygodna firma.
Concept Development jest takim partnerem, gdy¿ posiada kapita³y
w³asne. Ponadto wspó³pracujemy z rzetelnym i sprawdzonym wyko-
nawc¹ co daje gwarancjê, ¿e zrealizujemy inwestycje w wysokim
standardzie, profesjonalnie i terminowo.
Spó³ka Concept Development powsta³a na potrzeby realizacji projek-
tów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.
Stworzy³o j¹ dwóch maj¹cych ju¿ du¿e do�wiadczenie w bran¿y
budowlanej przedsiêbiorców, od kilkunastu lat realizuj¹cych inwe-
stycje budowlane na lokalnym rynku nieruchomo�ci komercyjnych
i mieszkaniowym.
Jeden z udzia³owców ma dziesi¹tki zadowolonych klientów, którym
na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat zrealizowa³ projekty domów
jednorodzinnych. Z sukcesem zrealizowa³ okaza³y projekt budowlany
zespo³u budynków komercyjnych w centrum Kutna, który jest wizy-
tówk¹ jego mo¿liwo�ci technicznych i potencja³u wykonawczego jego
firmy budowlanej.
Drugi na przestrzeni ostatnich lat realizowa³ inwestycje budowlane
segmentu komercyjnego w centrum Kutna, o których �mia³o mo¿na
powiedzieæ, i¿ nowoczesn¹ architektur¹ i swoim rozmachem stanowi¹
dzisiaj o wizerunku centrum naszego miasta.
Z pewno�ci¹ robi³e� zakupy w �¯abce�, �Olewniku�, czy za³atwia³e�
swoje sprawy w PZU S.A. lub GetinBanku S.A. Mo¿e kiedy� kupo-
wa³e� buty w CCC lub ubranka dla swojego dziecka w 5-10-15. Je¿eli
tak, to mia³e� ju¿ z nami styczno�æ!
Powa¿ni partnerzy Polskiego Biznesu docenili nasze wcze�niejsze
realizacje, obdarzyli nas zaufaniem i w pobudowanych przez nas
budynkach ulokowali swoje siedziby.

Do³¹cz do nich i TY,
te¿ mo¿esz nam zaufaæ.

Zamieszkaj w zrealizowanym przez Concept Development nowo-
czesnym budynku w nowo powsta³ym presti¿owym zak¹tku miasta.
Concept Bukowa to nie tylko piêkne funkcjonalne mieszkania,
nowoczesna architektura,  to tak¿e pewna inwestycja na przysz³o�æ
daj¹ca poczucie dobrze ulokowanego kapita³u.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Mia³a ona charakter nadzwyczajnej, �nosi³a� numer 37 i trwa³a 16 minut.
17 radnych (4 nieobecnych) zmieni³o uchwa³ê Rady Miasta Kutna w sprawie
przyjêcia dotacji, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w £odzi, na realizacjê zadania pod nazw¹ �Rozbu-
dowa wraz z modernizacj¹ systemu, zbierania i oczyszczania �cieków
komunalnych aglomeracji Kutno�. Dofinansowanie zadania ze �rodków
strukturalnych Unii Europejskiej wyniesie do kwoty 7.657.669,32 z³.
Zabezpieczeniem w³a�ciwej realizacji warunków umowy dotacyjnej jest
weksel in blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹ oraz ustanowienie na rzecz
WFO� i GW hipoteki ³¹cznej do wysoko�ci 2.850.000 z³ na nieruchomo-
�ciach stanowi¹cych w³asno�æ miasta Kutna o warto�ci ³¹cznej nie ni¿szej
ni¿ 5.700.000 z³ wraz z cesj¹ praw polisy ubezpieczeniowej od ognia
i innych zdarzeñ losowych na kwotê nie ni¿sz¹ ni¿ 100% warto�ci rynko-
wej budynków i budowli wchodz¹cych w sk³ad w/w nieruchomo�ci, na
których zostanie ustanowiona hipoteka. Wytypowano do zabezpieczenia
tej umowy (poprzedniej) dwie nieruchomo�ci po³o¿one w Kutnie przy
ul. Narutowicza 22. Po przeprowadzeniu przez WFO� i GW w £odzi oceny
warto�ci w/w nieruchomo�ci zdaniem analityków warto�æ kutnowskich
nieruchomo�ci jest za niska. Podjêto decyzjê o uzupe³nieniu umowy dotacji
o dzia³kê zlokalizowan¹ w Kutnie przy ul. £¹koszyñskiej, w obrêbie ewi-
dencyjnym Sklêczki, o pow. 2.984 ha. Hipoteka na nieruchomo�ciach oraz
cesja praw z polis ubezpieczeniowych s¹ ustanowione do czasu pe³nego
rozliczenia projektu, ³¹cznie z okresem jego trwa³o�ci. Nastêpna sesja
10 wrze�nia.            /J.P./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Mi³o nam równie¿ poinformowaæ, ¿e w ogólnopolskim g³osowaniu inter-
netowym na najciekawsze wnêtrza inwestycja ta zdoby³a I miejsce,
uzyskuj¹c 2.188 g³osów. Autorem projektu jest Pracownia Projektowo-
Us³ugowa �MAGBUD� Bogdan Krawczyk. Inwestycjê zrealizowa³o
Przedsiêbiorstwo K.J.S. z Ko³a. W konkursie w danej kategorii przyzna-
wano tytu³ �Modernizacja Roku� oraz jedno wyró¿nienie. Do udzia³u
w konkursie zg³oszono 832 obiekty, do II etapu zakwalifikowano 70 przed-
siewziêæ. Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta Kutna: �Dom Dochodowy
Stra¿y Ogniowej od pocz¹tku istnienia pe³ni³ funkcjê wa¿nego o�rodka
kultury polskiej. Cieszy nas, ¿e po latach postêpuj¹cej degradacji budynku
uda³o nam siê go odrestaurowaæ i przywróciæ mu dawn¹ �wietno�æ. Efekt
koñcowy tych prac jest bardzo pozytywnie odbierany przez odwiedzaj¹cych.
Potwierdza to równie¿ zdobycie I miejsca w plebiscycie internetowym na
najciekawsze wnêtrza. Serdeczne podziêkowania dla wszystkich internau-
tów, którzy oddali swój g³os na kutnowsk¹ �pere³kê�.
Organizatorami konkursu s¹: Targi Pomorskie Sp. z o.o., Stowarzyszenie
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy wspó³udziale
Zwi¹zku Powiatów Polskich. W ramach generalnego remontu budynku
dawnego kina �19 Stycznia� dokonano przebudowy obiektu na potrzeby
widowiskowe i multimedialne, w tym kina cyfrowego. Wymienione zosta³y
instalacje wewnêtrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. oraz wen-
tylacyjna z klimatyzacj¹. Sala widowiskowa wyposa¿ona zosta³a
w fotele teleskopowe sk³adane, co umo¿liwia jej wielofunkcyjne wyko-
rzystywanie. Ods³oniêty zosta³ ocala³y unikalny malowany strop oraz
malowid³a na balustradach empor. Wszystkie prace prowadzone by³y pod
nadzorem konserwatorskim. Realizacja tej inwestycji dofinansowana jest
ze �rodków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013. Miasto Kutno na realizacjê
tego projektu otrzyma³o wsparcie w wysoko�ci 2,4 mln z³. Ca³kowity koszt
modernizacji wyniós³ ok. 5 mln z³.

Joanna Brylska - Biuro Prasowe Urz¹d Miasta Kutno

NAJCIEKAWSZE WNĘTRZE

Wyró¿nienie dla modernizacji
Domu Dochodowego OSP

Podano wyniki konkursu na imiê dla tego nowoczesnego pojazdu. Na
konkurs wp³ynê³o kilkaset zg³oszeñ, ale do nagród komisja konkursowa
wybra³a tylko sze�æ propozycji. Pomys³odawczyni¹ zwyciêskiej nazwy
�RÓ¯A  KUTNA� by³a Jolanta Szyperska, która otrzyma³a nagrodê g³ówn¹
od prezesa firmy AMZ Kutno Jaros³awa Stachowskiego. Pozosta³e
wyró¿nienia otrzymali: Marek Zió³kowski, £ukasz Wi�niewski, Paulina
Przygodzka, Laura Baranowska i Luiza Baranowska. Tym piêknym i nowym
autobusem je�dziæ bêd¹ jako kierowcy - Krzysztof Popielarczyk i Janusz
Pietrzykowski (na zdjêciu).           /A.B./

Z RÓŻĄ KUTNA
W siedzibie Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Kutnie zaprezentowano
nowy nabytek tej firmy, czyli autobus City Smile. Pojazd wyprodukowa³a
firma AMZ � Kutno Sp. z o.o. D³ugi na 10 metrów pojazd dostosowany
zosta³ do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Posiada on system zapowia-
daj¹cy dostêp do Internetu (Wi�Fi). Autobus jest oczywi�cie pierwszym
tego rodzaju �rodkiem lokomocji w naszym mie�cie. �To jest skok w przy-
sz³o�æ, to moment historyczny dla MZK � potwierdzi³ Jacek Sikora dyrektor
tej placówki. Traktujemy to jako pocz¹tek realizacji umowy podpisanej
z firm¹ AMZ, która w tym roku dostarczy nam kolejne nowoczesne pojazdy.
Chcemy, aby nastêpowa³a wymiana taboru ko³owego, aby jako�æ us³ug
komunikacyjnych siê poprawi³a�.

W hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie odby³o siê rozpo-
czêcie roku szkolnego. Od wrze�nia naukê rozpoczê³o 446 uczniów, któ-
rych uczyæ bêdzie 35 nauczycieli. By³ s³owno-wokalny program artystyczny
uczniów klasy trzeciej pod kierunkiem Agaty Andrych. Zebranych powi-
ta³a dyrektor szko³y Emilia Malanowska. ̄ yczy³a te¿ wszystkim uczniom
zdobywania jak najlepszych ocen, które dadz¹ satysfakcjê nie tylko im,
ale te¿ ich rodzicom. Zapewnia³a, ¿e �ka¿dy tu spêdzony dzieñ bêdzie na
pewno ciekawym�. W kilku zdaniach podziêkowa³a te¿ rodzicom za
dotychczasow¹ ich pomoc na rzecz rozwoju szko³y. Wychowawczyniami
trzech klas pierwszych bêd¹: Jolanta Pompa, Danuta Zieñkowicz i Anna
�widerek.          /A.B./

I PO WAKACJACH

BARDZO KRÓTKA SESJA

Niezwykle udanie wypad³a akcja lato na basenie otwartym przy ulicy
Narutowicza. Przez dwa miesi¹ce wakacji odwiedzi³o ten popularny akwen
107 tysiêcy 800 osób - co z dum¹ podkre�la kierownik p³ywackiego obiektu
Edward Ksi¹¿ek. To najwiêksza frekwencja w dotychczasowej historii
�Zalewu�, którego gospodarzem na co dzieñ jest kutnowski MOSiR.
Niew¹tpliwie na taki, trudny na pewno do pobicia, rezultat mia³a wp³yw
pogoda i organizacja pracy z �letnikami� chc¹cymi zrelaksowaæ siê
w wodzie. Wystarczy jeszcze dodaæ, ¿e trzech ratowników (szef Ireneusz
Ignaczewski) praktycznie nie mia³o ¿adnego wypadku i na szczê�cie nie
musia³o interweniowaæ. A przecie¿ by³y dni, ¿e w jeden dos³ownie dzieñ
na k¹pielisku by³o oko³o trzech tysiêcy osób!            /J.P./

REKORD NA „ZALEWIE”

W bazie Bagram
W zagranicznej edycji pó³maratonu,
organizowanej na Hawajach Kanai
Half Marathon, ale w bazie wojsko-
wej w Bagram, w Afganistanie, stan¹³
starszy chor¹¿y Roman Królikowski.
Na co dzieñ s³u¿y w podkutnow-
skich Sklêczkach.

Regulamin przydzia³ów
W spotkaniu radnych nad nowym
regulaminem przydzia³u mieszkañ
radny Krzysztof Wac³aw Dêbski
stwierdzi³ m.in.: �Proponowane
przez prezydenta zmiany s¹ z³e
i nale¿y je skorygowaæ. S³usznie ma
zostaæ zlikwidowana komisja
mieszkaniowa. Natomiast trudno
zgodziæ siê z propozycj¹ prezydenta,
¿e spo³eczna komisja mieszkaniowa
bêdzie powo³ywana zarz¹dzeniem

W kutnowskich przedszkolach przywita³o go 805 dzieci w wieku od 2,5
do 5 lat. Do �zerówek� szkó³ podstawowych w Kutnie uczêszcza 513
osób (w tym s¹ piêciolatkowie), a do klas pierwszych 349 uczniów (59 -
to sze�ciolatkowie). £¹cznie w szko³ach podstawowych Kutna mamy 2.629
ucz¹cych siê. W roku szkolnym 2013/2014 w kutnowskich gimnazjach
uczyæ siê bêdzie 1.081 osób (w klasach pierwszych 342).            /J.P./

ROZPOCZĄŁ SIĘ ROK SZKOLNY...

W�ród 500 najwiêkszych firm Europy �rodkowo-wschodniej znalaz³o
siê równie¿ kutnowskie przedsiêbiorstwo Pini Polonia. Pod wzglêdem
przychodów (w przeliczeniu na euro) zajê³o ono 496 miejsce.

prezydenta w kuriozalnym sk³a-
dzie, który nie daje ¿adnej gwaran-
cji, ¿e komisja bêdzie niezale¿nym
cia³em sprawuj¹cym spo³eczn¹
kontrolê nad przydzia³em miesz-
kañ. Zgodnie z t¹ propozycj¹
w komisji ma pracowaæ 4 przedsta-
wicieli prezydenta (po jednym
z Urzêdu Miasta, MOPS-u, TBS-u,
ZNM) oraz 3 radnych stanowi¹cych
swoisty listek figowy. Jak ludzie
prezydenta maj¹ prowadziæ spo-
³eczn¹ kontrolê swojego szefa? To
raczej nie jest mo¿liwe.

Personalia
Anna Pietrzak, by³a wicedyrektor
Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Stanis³awa
Staszica w Kutnie zosta³a miano-
wana dyrektorem  delegatury
Kuratorium O�wiaty.

EUROPA 500
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WIEŚCI GMINNE

W dniu 24.08.2013 roku w Siedlisku Ko³a £owieckiego �Dzik� odby³ siê
Zjazd Kombatantów Powiatu Kutnowskiego. W Zje�dzie wziê³o udzia³
blisko 40 osób, cz³onków organizacji kombatanckich i osób represjono-
wanych. Go�æmi zaproszonymi byli: pose³ na Sejm Tadeusz Wo�niak, prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Rafa³ Jó�wiak, komendantka
Hufca ZHP Kutno Agnieszka Ciesielska oraz harcerze Hufca ZHP Kutno.
By³y przemówienia go�ci zaproszonych, koncert orkiestry im. 37 £êczyc-
kiego Pu³ku Piechoty z repertuarem przedwojennych marszy wojskowych,
kie³baski przy ognisku, wspólne �piewanie piosenek i wiele rado�ci ze
wspólnego spotkania. Nie zabrak³o jednak wspomnieñ kombatantów,
w których panowie Stanis³aw Traczyk i Czes³aw Wujkowski przekazy-
wali wspomnienia oraz pami¹tki i przyniesione przez siebie na spotkanie
dokumenty. Nawi¹za³a siê wiê� pomiêdzy cz³onkami ró¿nych organizacji.
W³¹czyli siê równie¿ harcerze z Hufca ZHP Kutno. Realizatorem przed-
siêwziêcia by³o Stowarzyszenie Clonovia kultywuj¹ce tradycje woskowe
i patriotyczne, w tym pamiêæ 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty, w ramach
otwartego konkursu ofert wspierania realizacja zadania publicznego og³o-
szonego w 2013 roku przez Starostwo Powiatowe w Kutnie pod nazw¹:
Wspieranie inicjatyw maj¹cych na celu: pielêgnowanie patriotyzmu, pol-
sko�ci, podtrzymywania i rozpowszechnianie historii i tradycji lokalnej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem tych, które bêd¹ prowadzone na rzecz
�rodowisk kombatanckich i osób represjonowanych. Zjazd prowadzi³a
prezes Stowarzyszenia Clonovia Anna Baranowska.

KOMBATANCI

Szko³a w Zalesiu
By³a Szko³a Podstawowa w Zalesiu,
pod Kro�niewicami, funkcjonuje
jako Szko³a Katolicka imienia
b³ogos³awionego Jana Paw³a II
przy parafii �wiêtego Stanis³awa
Mêczennika w Mi³onicach.

M³odzie¿ w dzia³aniu
M³odzi ¿ychlinianie, wspólnie
z uczniami ze s³owackiej Sniny,
realizuj¹ projekt �Mniej stresu,
wiêcej sportu i zdrowego jedzenia�.
Koordynatork¹ projektu ze strony
polskiej jest El¿bieta Dobiñska,
nauczycielka Zespo³u Szkó³ w ¯y-
chlinie.

Remont w Muzeum
Do 15 pa�dziernika potrwa remont

W gminie Krzy¿anów

ŚWIĘTO PLONÓW

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Starostami do¿ynek byli: Iwona Gawryszczak z Rybia, która wraz z mê¿em
prowadzi 70 ha gospodarstwo zajmuj¹ce siê produkcj¹ ro�linn¹ i zwierzêc¹.
Pañstwo Gawryszczakowie maj¹ czwórkê dzieci: Bartosza, Rados³awa,
Karolinê i najm³odszego Szymona, który jest uczniem III kl. SP w Micinie
i cz³onkiem Dzieciêcego Zespo³u Pie�ni i Tañca �Iskierka�, którego
wystêpy u�wietnia³y do¿ynkowe uroczysto�ci. Jej parterem by³ Marek
Matusiak, prowadz¹cy z ma³¿onk¹ 20 hektarowe gospodarstwo (produkcja
ro�linno-zbo¿owa) w Goliszewie. Maj¹ dwóch synów: Patryka i Mateusza.
Patryk bêdzie od pa�dziernika studentem Politechniki Warszawskiej,
a Mateusz uczniem Technikum Elektronicznego w ZS nr 1 im. Stanis³awa
Staszica w Kutnie. Starostowie przekazali wójtowi Tomaszowi Jakubow-
skiemu do¿ynkowy wieniec oraz dorodny bochen chleba wypieczony
z tegorocznych zbiorów. By³y podziêkowania dla sponsorów i  powitanie
przyby³ych go�ci, a mszê �wiêt¹ odprawi³ nowy proboszcz parafii £êki
Ko�cielne ksi¹dz Andrzej Ga³aj w asy�cie ksiê¿y z okolicznych parafii.
W swym wyst¹pieniu wójt Tomasz Jakubowski powiedzia³ m.in.: �Dzi�
�wiêtujemy gminne do¿ynki, które s¹ zwieñczeniem pracy na roli. W naszej
gminie przede wszystkim mieszkaj¹ ca³e rodziny, gdzie gospodarstwa prze-
chodz¹ z pradziada, dziada i ojca na dzieci. Rodziny g³ównie utrzymuj¹
siê z rolniczego trudu. Efekty tej pracy w du¿ej mierze zale¿¹ od pogody.
Nie jest wiêc to ³atwe zadanie. �Od myszy po cesarza wszyscy ¿yj¹
z gospodarza� - to staropolskie przys³owie jest prawdziwe i uniwersalne,
bowiem to dziêki wam rolnikom wiele osób ma pracê w innych bran¿ach.
Dziêkujemy dzi� rolnikom za trud i pracê, dziêki której nikt nie pozostanie
g³odny. ¯yczê wam wszystkim, aby nie zabrak³o na sto³ach symbolu do¿y-
nek - chleba. Szanujmy rolników, szanujmy ich pracê�. Go�æmi rolników
gminy Krzy¿anów byli: Tadeusz Wo�niak, pose³ na Sejm RP, Zbigniew
Filipiak i Zdzis³aw Trawczyñski, radni powiatu kutnowskiego, Grzegorz
Chojnacki, przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna.

Po oficjalnych uroczysto�ciach i wyst¹pieniach na scenie prezentowa³ siê
Zespó³ Pie�ni i Tañca �Iskierka� oraz kapela �Kro�niewiacy�, a nastêpnie
�Skaner�. Ich wystêpy i przy�piewki ludowe budzi³y gromkie brawa licznie
zebranej, miejscowej publiczno�ci. Najm³odsi mogli skorzystaæ z dmu-
chanych zje¿d¿alni, mini rodeo i z wielu innych atrakcji.          /B.G./

w muzeum Jerzego Dunin-Borkow-
skego w Kro�niewicach. Remont
rozpocz¹³ siê w poniedzia³ek. Przez
ten czas nieczynne bêd¹ sale eks-
pozycyjne: kolekcjonerskie pasje
Jerzego Dunin-Borkowskiego, sala
gen. W³adys³awa Andersa oraz sala
wystaw czasowych. Pozosta³e sale
s¹ udostêpnione do zwiedzania
w cenie biletu ulgowego (3 z³).
W muzeum zostan¹ pomalowane
�ciany. Koszt oko³o 3 tys. z³, które
pochodz¹ ze Starostwa Powiato-
wego w Kutnie.

Personalny kontredans
W NZOZ Kutnowskim Szpitalu
Samorz¹dowym wypowiedziano
umowy o pracê sze�ciu kontrakto-
wym lekarzom.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Poza licznie zgromadzonymi rolnikami byli równie¿: wójt gminy Jerzy
Bry³a, przewodnicz¹cy Rady Gminy Kutno Dariusz Mroczek.

PLON NIESIEMY, PLON ...

Z informacji uzyskanych od Wojciecha Banasiaka, dyrektora Wydzia³u Edu-
kacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, wynika ¿e w szko³ach
m³odzie¿owych (licea ogólnokszta³c¹ce, licea profilowane, technika, zasadnicze
szko³y zawodowe) prowadzonych przez Powiat Kutnowski rozpoczê³o kolejny
rok szkolny ogó³em 2.851 uczniów, w tym: w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie 358 uczniów, w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Jana Kasprowicza w Kutnie 300 uczniów, w Zespole Szkó³ nr 1 im. St. Staszica
w Kutnie 765 uczniów, w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 im. dr. A. Troczew-
skiego 373 uczniów, w Zespole Szkó³ nr 3 im. W³. Grabskiego w Kutnie 579
uczniów, w Zespole Szkó³ nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie � Azorach 274 uczniów,
w Zespole Szkó³ w ¯ychlinie 202 uczniów.  W roku szkolnym 2013/2014 przyjêto
do szkó³ ponadgimnazjalnych podleg³ych powiatowi kutnowskiemu 806 uczniów
(z terenu powiatu kutnowskiego - 748, z poza powiatu - 58 i z poza terenu woje-
wództwa ³ódzkiego - 26). Obecnie w szko³ach i placówkach o�wiatowych, dla
których organem prowadz¹cym jest Powiat Kutnowski, pracuje ponad 450
nauczycieli oraz 180 pracowników administracji i obs³ugi.

POWIATOWA OŚWIATA

Mszê �wiêt¹ odprawi³o czterech ksiê¿y, z proboszczem parafii ksiêdzem
Józefem Pietrusikiem oraz Miros³awem Ho³owni¹, Henrykiem Chybowskim
i Zbigniewem Conderem.
W czasie mszy �piewa³ m.in. zespó³ �Leszczynianki�, który tworzy 11
pañ. S¹ to: Maria Janowska, Irena Trzebiatowska, Teresa Lewañska,
Ma³gorzata Burkiewicz, Halina Tadeusiak, Agnieszka Misztal, Anna
Ciemieniewska, Anna Anielak, Leokadia Przygodzka, Lidia Bis i Bo¿ena
Paw³owska. Wtóruje im kapela w sk³adzie: Wies³aw Kowalski (akor-
deon), Iwona Szubska (skrzypce), Sylwester Jêdruszkiewicz (kontrabas),
Artur Ignaczak (klarnet) i Micha³ £uczak (bêben).

Po mszy �wiêtej by³ koncert �Z muzyk¹ polsk¹ w tle�. Ryzykowny, chocia¿
powiód³ siê. Do�æ stwierdziæ, ¿e wokalista Rafa³ Pika³a wykonywa³ ariê
�Stary zegar� ze �Strasznego Dworu� a¿ trzykrotnie!!!
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)
5 pa�dziernika 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

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie - O�wiata Zdro-
wotna i Promocja Zdrowia oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie zorgani-
zowa³y konkurs �Bezpieczne i zdrowe  wakacje na wsi�. Zwyciê¿y³a
Zuzanna  Jagodziñska (lat  11) przed Szymonem Jagodziñskim (lat 7),
Jowit¹ Jó�wiak (lat 11), Zuzann¹ �wiêck¹ (lat 11) i Aleksandr¹ Nietkow-
sk¹ (lat 11).

ZDROWE WAKACJE

Odby³y siê one w ramach XXX-tej rocznicy powstania Stowarzyszenia
Klubu Abstynentów �Trze�wo�æ� w Kutnie. Uroczysto�ci zorganizowano
w lokalu i na terenie rekreacyjnym Stowarzyszenia (Wilcza 5). Abstynenci
spotkali siê te¿ w podkutnowskim Leszczynku, gdzie po czê�ci oficjalnej
i artystycznej mogli uczestniczyæ w Balu Abstynenta. 32 lata temu powsta³a
Grupa �Trze�wo�æ�, a dwa lata pó�niej: Karol, W³odek, dr Ewa Krzemiñska-
Antoniak, felczer Marta Ho³ubowa, El¿bieta Chrzuszcz, Krystyna Rudziñska
i inni dokonali rejestracji Klubu Abstynentów (5 maja 1983 r.). Dzi�
Zarz¹d tworz¹: Urszula Wojciechowska - prezes, Gra¿yna Zió³kowska,
Danuta Zakrzewska, Halina Paluszek i Krystyna Markiewicz. Stowarzy-
szenie liczy ponad 40 cz³onków. Uroczysto�æ rozpocz¹³ festyn rekreacyjno-
sportowy, by³y konkursy dla dzieci i doros³ych, du¿o rado�ci, zabawy
i �miechu. Festyn zakoñczy³ siê wspólnym grillowaniem. W�ród go�ci
Stowarzyszenia byli m.in.: inspektor Wydzia³u Spraw Wewnêtrznych Edyta
Michalska i prezesi zaprzyja�nionych Stowarzyszeñ z terenu Kutna. W tych
udanych uroczysto�ciach bra³y udzia³ osoby uzale¿nione, wspó³uzale¿-
nione, cz³onkowie ich rodzin, dzieci i m³odzie¿.          /B.G./

XVIII KUTNOWSKIE
SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE

Zapraszamy wszystkich 14 wrze�nia br. do Muzeum w Kro�niewicach.
Bêdzie mo¿na nauczyæ siê gry w karty w Faraona czy ksi¹¿êcego Piotrusia
dla najm³odszych, napisaæ list mi³osny gêsim piórem. Nastêpnie pos³u-
chamy muzyki z epoki, przymierzymy historyczne stroje czy te¿ w³asno-
rêcznie skonstruujemy balon - wynalazek pocz¹tku XIX w. W drugiej
czê�ci dnia, w kolorowym pochodzie, przejdziemy przez miasto do parku
Rembieliñskich, gdzie z³o¿ymy kwiaty pod pomnikiem z 1814 r. upamiêt-
niaj¹cym �mieræ ksiêcia pod Lipskiem. Spotkamy siê tu z Napoleonem na
³aweczce w miejscu, gdzie okoliczne ziemiañstwo wita³o siê z Cesarzem.
Miejsce to, jak wspominaj¹ miejscowi, by³o niegdy� upamiêtnione histo-
rycznym drzewem - kasztanem - rosn¹cym na tê pami¹tkê. Na zakoñczenie
dnia wypu�cimy papierowe balony uprzednio przygotowane w Muzeum.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach

ZAPROSZENIE

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.

Grzybów nie powinny spo¿ywaæ dzieci do lat siedmiu i osoby starsze,
a pod ¿adnym pozorem nie nale¿y ich je�æ po godzinie 18.00. Warto�æ
od¿ywcza grzybów nie jest du¿a, gdy¿ mimo zawarto�ci bia³ka, t³uszczu,
soli mineralnych i witamin s¹ one trudnostrawne.          /A.B./

Z inicjatywy Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie
(Celina Marciszewska) odby³o siê spotkanie w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej dotycz¹ce profilaktyki zatruæ grzybami oraz
walorów od¿ywczych grzybów. Wziê³o w nim udzia³ oko³o 70 uczniów
z Zespo³u Szkó³ Nr 1 oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Kutnie.
W oparciu o przygotowan¹ wystawê grzybów, autorstwa Anity Bieñkow-
skiej, zapoznali siê oni z wygl¹dem poszczególnych gatunków grzybów,
tych jadalnych jak i truj¹cych.

Z GRZYBAMI NA „TY”

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii £ódzkiej przedstawi³a polsk¹ muzykê
filmow¹, a w wieczorze cygañskim wyst¹pi³ zespó³ �Terne Chave� z Czech
i arty�ci z Teatru �Terno�.

KUTNO − Z  RÓŻĄ W HERBIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W galerii Kutnowskiego Domu Kultury mo¿na by³o zachwycaæ siê te¿
ekspozycj¹ kwiaciarni �Kwiatowy zak¹tek� i wystaw¹ fotografii Paw³a
Borkowskiego �Motyle z bliska�. Oczywi�cie, by³ te¿ konkurs na naj-
piêkniejsza ró¿ê. W KDK by³ równie¿ pokaz florystyczny Piotra Salachny
ze Szczecina, Janusza Wilasa z Zielonej Góry, Sylwii Bednarek z Warszawy,
Agnieszki Bogusz z Krakowa i Druvisa Cirtisa z £otwy. Andrzej Æwik,
producent ró¿ zaprezentowa³ najzdrowsze odmiany ró¿ ogrodowych,
a Tadeusz Pa³ka (te¿ producent ró¿) mówi³ o ich sadzeniu i pielêgnacji.
Ciekawa by³a wystawa prac �Ró¿e betonu� - z serii Street Art Rose - projekt
graffiti. Plac Wolno�ci zdominowa³ lunapark, gdzie wyró¿nia³o siê ciekawe
i wysokie 35 metrowe urz¹dzenie �No Limits� dla amatorów mocnych
wra¿eñ. Na ulicy Królewskiej, placu Wolno�ci i w parku Romualda Traugutta
prosperowa³ i to nie�le Jarmark Ró¿any. Tak samo w lokalach gastrono-
micznych, restauracjach, kawiarniach, cukierniach, pubach. Park Traugutta
by³ te¿ miejscem, gdzie pod has³em �Przystanek dziecko� bawi³y siê na
wielu imprezach kutnowskie i nie tylko latoro�le. By³a strefa zabaw Jupik
ze zje¿d¿alniami, eurobunge, boisko pneumatyczne, autozabawa RC. Grupa
�Nocturn� pokaza³a szczudlarzy, kuglarzy, a w ��wiecie przygód� by³
�Kubu� Puchatek� �Tygrysek i Smoczyca�. Podoba³ siê milusiñskim �Teatr
na walizkach� z �Atakiem Clownów� i �B³azenologi¹�. Bogato artystycznie
prezentowa³ siê plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, gdzie wyst¹pi³ chór
�Cantores Kutnoviensis� z PSM I i II stopnia im. Karola Kurpiñskiego.

Interesuj¹cy by³ spektakl �Taka sobie legenda� i prezentacja zespo³ów
tanecznych i teatralnych KDK. �Baw siê z nami� to ich program. By³a
muzyka reggae, rock - zespó³ �Ghetto� i V Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki �Kwietnik�. Nie mog³o zabrakn¹æ oczywi�cie Zespo³u Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej (w tym roku obchodzi 45-lecie istnienia!). Pokaza³
siê te¿ i to z dobrej strony �Kujon� - Akademicki Zespó³ Pie�ni i Tañca
Uniwersytetu £ódzkiego.
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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

Intelektualne rozważania
Zastanawiam siê czasami,
niezbyt czêsto, bo nie muszê,
co te¿ siê dzieje z Polakami,
jak¹¿ to mamy narodow¹ duszê.

Co w nas przewa¿a, Polak sarmata,
kolega Wêgra do szabli i szklanek,
czy te¿ rubacha, brat ³ata,
ruskich bezprizornych bratanek.

Chcieli�my ustrój zmieniæ koniecznie.
Zmienili�my, czemu siê wiêc dziwimy,
¿e w tym nowym zrobi³o siê niebezpiecznie.
Buduj¹c pozory demokracji, demony budzimy.

Przecie¿ to oczywiste w kapitalizmie,
¿e s¹ biedni i bardzo bogaci.
A nam siê wydaje, jak w socjalizmie,
¿e pañstwo za wszystko zap³aci.

W bezwzglêdnym boju o w³adzê
wygra, kto g³êbiej siêgnie do zamo¿nej kiesy.
Potem przeciwników do mamra wsadzi,
no i zadba o w³asne interesy.

Niech sobie o idea³ach gaworz¹ intelektuali�ci.
Ich m¹dre rozwa¿ania nie przynios¹ wyników.
Nawet najs³uszniejszy postulat siê nie zi�ci.
Tym razem... nie maj¹ za sob¹ robotników.

Kazimierz Ci¹¿ela

Kto w Kutnie od urodzenia mieszka, ten z regu³y wie niewiele o tradycji
hodowli ró¿ w naszym mie�cie i powiecie. Có¿ bowiem dodaæ do infor-
macji o tym, ¿e siêgaj¹ one 1912 roku, kiedy to w podkutnowskich
Adamowicach bracia Aron i Karol Eizykowie za³o¿yli gospodarstwo
ogrodnicze. To ju¿ wiek (z ok³adem) temu... Do hodowli ró¿ dosz³o w
nim w 1919 roku. W 1938 roku Mieczys³aw Albiñski za³o¿y³ szkó³kê ró¿
w podkro�niewickim Stefanowie. W tym¿e roku powstaje równie¿ pierwsza
szkó³ka ró¿ Henryka Wituszyñskiego. Okres obu okupacji przerwa³
zaczynaj¹c¹ siê produkcjê ró¿ w powiecie kutnowskim. W 1950 roku
powstaje szkó³ka ró¿ Henryka Wituszyñskiego. Piêkne kutnowskie ró¿e
zaczê³y robiæ wielk¹ karierê i w 1960 roku Boles³aw Wituszyñski zdobywa
na wystawie ró¿ w Szczecinie pierwszy medal Z³otej Ró¿y (a osiem do
1985 r.), a w 1965 roku podobne wyró¿nienie uzyskuje Mieczys³aw
Albiñski. Szczególny sukces Z³ot¹ Ró¿ê na Miêdzynarodowej Wystawie
Ró¿ w Chorzowie. Podobne znaczenie mia³o uzyskanie prze niego Srebrnego
Medalu Niemieckiego Towarzystwa Mi³o�ników Ró¿ w 1979 roku.
Boles³aw Wituszyñski (19.04.1912-29.05.1991) urodzi³ siê w Szymono-
wicach Wielkich. Ukoñczy³ szko³ê ogrodnicz¹ i praktykowa³ w renomo-
wanych gospodarstwach szkó³karskich. Pierwsz¹ w³asn¹ szkó³kê za³o¿y³
wraz z bratem Henrykiem zajmuj¹c siê drzewkami owocowymi i ró¿ami.
Poza hodowcami m.in. Perkinsem i Kordesem odbywa³y siê w gospodarstwie
ró¿anym Boles³awa Wituszyñskiego pokazy, sta¿e krajowe i zagranicze
i praktyki naukowe. Wyhodowa³ m.in. cztery nowe odmiany ró¿:
- �Kutno� (1965 rok) - jasnoró¿owy mutant kar³owej odmiany �Margo
Koster�. Krzew wysoko�ci 60-80 cm, li�cie jasno zielone, b³yszcz¹ce;
- �Marylka� (1967) - czerwony mutant miniaturowej odmiany �Dorotte�.
Wpisana do rejestru w 1972 roku, nazwana imieniem córki hodowcy. Pani
Maria zmar³a 15 wrze�nia 2012 roku;
- �Kopernik (1969) - cielistoró¿owy mutant wielkokwiatowej odmiany
�Carina�. Wpisany do rejestru w 1977 roku, ro�nie w ogrodach papieskich
w Watykanie; kwiaty w kolorze pastelowo ró¿owym, przechodz¹cym we
wrzosowy;
- �Leszek� (1980) - pochodzi od odmiany �Diorama�. Kwiat br¹zowo-
pomarañczowy, pe³ny. Nazwa nadana dla uczczenia pamiêci syna - Leszka
Wituszyñskiego. Ró¿a nie zosta³a zarejestrowana, poniewa¿ okaza³a siê
nieodporna.
Jeszcze anegdotycznie. Pan Boles³aw Wituszyñski by³ podobno pierwsz¹
osob¹ w Polsce, która wyst¹pi³a do w³adz o przydzia³ prywatnego...
samolotu. W regionie podkutnowskim poza Wituszyñskimi (Boles³awem,
Henrykiem i Janem) oraz Albiñskimi (Mieczys³awem, Krystyn¹ i Bogu-
s³awem) hodowlê ró¿ prowadzili: Maria i Krzysztof Daneccy, S³awomir
Gwardyan, Piotr Jó�wiak, Miros³aw £ukawczyk, Ryszard Szmaja i Rafa³
Urbañczyk. St¹d nie dziwi, ¿e po wielkich wystawach rolniczych (lata
piêædziesi¹te) organizowanych w parku Wiosny Ludów, przysz³a kolej na
wystawy ró¿. Pierwsza z nich odby³a siê w klubie Miêdzyspó³dzielnianym
�Na Górce� u kierowniczki i organizatorki Franciszki Gondek. By³em,
jako student, na niej i mnie bardziej przekonuje data (jak¹ ona podaje)
10 wrze�nia 1965, a nie 3 pa�dziernika, jak to siê przyjmuje. By³em równie¿,
rok pó�niej, na wystawie w Pañstwowej Szkole Muzycznej w Kutnie.
Wówczas, by³a równie¿ muzyka w�ród ró¿ Boles³awa Wituszyñskiego -
bodaj¿e m.in. Chopina - a jej wykonawc¹ by³ Joachim Gudel. Po oddaniu
budynku KDK, po raz pierwszy kutnowski Jarmark Ró¿any odby³ siê
w dniach 20-21 wrze�nia 1975 r. Wspania³a wystawa ró¿ Boles³awa i Hen-
ryka Wituszyñskich oraz Mieczys³awa Albiñskiego i gwiazdorski wystêp
szlagierowego �No to co�. £¹cznie zorganizowano XV Jarmarków Ró¿a-
nych. Ich wspó³twórc¹ by³o Polskie Towarzystwo Mi³o�ników Ró¿ i prezes
Irena Go³êbiowska. Od 1990 r. kontynuuj¹c ich cykl pod now¹ nazw¹
�wiêta Ró¿y, trwa po dzieñ dzisiejszy. W ich trakcie wystêpowa³y miêdzy
innymi zespo³y D¿em i Bajm, Budka Suflera, Wilki, Kult, Myslowitz,
Doda, Urszula, Andrzej Piaseczny, Robert Janowski. W 1997 roku XXIII
�wiêto Ró¿y go�ci³o Lato z Radiem, a w 1993 wyst¹pi³ Konstanty Andrzej
Kulka. Od 2009 roku z okazji �wiêta Ró¿y odbywa siê Ogólnopolski Fe-
stiwal Piosenki �Kwietnik� organizowany przez Regionalne Towarzystwo
Muzyczne. Od tego roku �wiêto Ró¿y otwiera Korowód Królowej Ró¿.
Chocia¿ ró¿ by³o coraz mniej, a wspó³pracê podjêto z grupami florystycz-
nymi. To ju¿ �wiêto Ró¿y - czy jak kto woli - Jarmark Ró¿any po raz  39.
Odby³ siê w dniach 6-8 wrze�nia 2013 roku. Ju¿ �przeszed³� do historii
pod has³em �Kutno - miasto ró¿�.  Oby tak by³o...

Andrzej Stelmaszewski

Krajowa Spó³ka Cukrowa nie doczeka³a siê jeszcze prywatyzacji, ale trzyma
siê dobrze. Wystarczy stwierdziæ, ¿e w trzech ostatnich latach do Skarbu
Pañstwa odda³a oko³o 1,3 miliarda z³otych. Powsta³a w 2012 roku, a dzisiaj
nale¿¹ do niej oddzia³y w Dobrzelinie, Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy,
Malborku, Nakle i Werbkowicach (a tak¿e w Stois³awie z najwiêkszym
w Polsce elewatorem zbo¿owym). W poprzednim sezonie cukrowniczym
skupi³a ponad 4,6 miliona ton buraków cukrowych (od oko³o 17 tysiêcy
plantatorów). To lider polskiego rynku cukru i siódmy w Europie jego
producent. Teraz szykuje - trzeci¹ ju¿ ofertê prywatyzacyjn¹, z której do
tej pory wiadomo, ¿e ma opieraæ siê na modelu plantatorsko-pracowni-
czym. Masz babo placek! �Szklanka mleka� to unijny program, który
obejmuje prawie 2,5 miliona dzieci szkó³ podstawowych (i w mniejszej
skali przedszkola, gimnazja i szko³y �rednie).Polega on na dostarczaniu
g³ównie kartoników mleka dzieciom i m³odzie¿y. Program jest realizo-
wany od 2004 roku, a w roku szkolnym 2013/2014 obejmie oko³o 14
tysiêcy placówek. Masz babo placek! Susza, susza, susza. Zagra¿a ona
powa¿nie uprawom ro�lin str¹czkowych (gdzie siê podzia³a fasola
�Mamut�), ziemniaków i krzewów owocowych. Co prawda to prawda, ¿e
w raporcie Instytutu Uprawy, Gleboznawstwa i Nawo¿enia w Pu³awach
podaje suiê jako tereny najbardziej zagro¿one województwa podkarpac-
kie i �wiêtokrzyskie, mazowieckie i lubelskie, ale kto to wie!? Dotyczy to
g³ównie upraw str¹czkowych. Masz babo placek! W lasach, g³ównie
gostyniñskich, okolice Lucienia - wysyp grzybów, przede wszystkim praw-
dziwków i ma�laków. Chocia¿ du¿o... robaczywych. Trzeba uwa¿aæ!!!
Masz babo placek!

Najbardziej z³o�liwi zarzucaj¹ szefowi resortu finansów, ¿e nie tylko
tworzone przezeñ bud¿ety, ale nawet imiê i nazwisko, jakich u¿ywa,
s¹ nieprawdziwe. Naprawdê nazywa siê Jan Antony Vincent-Rostowski.
Ju¿ w dzieciñstwie nie podoba³o mu siê imiê Jan, wiêc kaza³ nazywaæ
siê Jackiem. Rodzice przystali i tak zosta³o. Nazwisko Rostowski przy-
bra³ jego dziadek s³ynny neurolog, profesor Uniwersytetu Lwowskiego,
Jakub Rothfeld. Natomiast stryj naszego ministra doda³ nowy cz³on
do nazwiska - Vincent. Wtedy tata uzna³, ¿e brat nie mo¿e byæ jakby
oddzielony od rodziny i te¿ zmieni³ nazwisko na dwucz³onowe. Bo
Vincent to nazwisko, nie imiê wicepremiera, o czym czêsto zapominaj¹
nawet jego koledzy z Sejmu. Jacek Rostowski jednak nazwiska Vincent
nie u¿ywa. (�Wróg publiczny nr 1�, s. 13)
(...) Jak ula³ pasuje do niego diagnoza prof. Bogus³awa �widerskiego,
przewodnicz¹cego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, w Polityce:
�Szko³a - wbrew w³asnej woli - staje siê czynnikiem opó�niaj¹cym roz-
wój�. (...) Prof. �widerski mia¿d¿y przeprowadzon¹ reformê o�wiaty. �Nie
ma w¹tpliwo�ci, ¿e zmiana systemowa wprowadzaj¹ca gimnazja siê nie
uda³a (...). Po 14 latach od wprowadzenia do systemu edukacji gimnazjów
a¿ 96 proc. internautów zadeklarowa³o, ¿e nale¿y z nich zrezygnowaæ (...).
Mamy ju¿ dziesi¹tki badañ na ewidentn¹ szkodliwo�æ takiego modelu�.
(�Nazwiska, nazwiska!, s. 10)
(...) Zachodni Europejczycy jedz¹ �rednio 50 - 60 kg ziemniaków na
osobê. Polacy wci¹¿ s¹ wyj¹tkiem z wynikiem 109 kg na osobê, ale ich
spo¿ycie ca³y czas maleje. (...) - Najwiêksz¹ czê�æ, bo 17 - 18 mln ton
z produkowanych 24 mln ton, przeznaczano kiedy� na paszê dla zwie-
rz¹t. Jeszcze w 2000 r. by³o to 12 mln ton, a w ubieg³ym ju¿ nieco
ponad 2 mln ton (...). (�Ziemniaki znikaj¹ z obór i talerzy�, s. 21)

Angora Nr 36 (1212) z  8 wrze�nia 2013 r.
�Co Rz¹d powinien�
Z badania �Postawy ekonomiczne w czasach niepewno�ci�, którego
autorem jest prof. Krzysztof Zagórski, wynika, ¿e tylko jedna trzecia
Polaków uwa¿a, ¿e wolny rynek jest lepszy ni¿ pañstwowa gospodarka
socjalistyczna, a zdaniem po³owy poprzedni system mia³ tyle samo zalet
i wad co obecny albo by³ lepszy. 93% s¹dzi, ¿e rz¹d powinien tworzyæ
miejsca pracy, a 85%, ¿e powinien zapewniæ pracê. Ponadto zdaniem
ogromnej wiêkszo�ci badanych pañstwo ma zagwarantowaæ bezp³atn¹
opiekê zdrowotn¹ i miejsca w przedszkolach (odpowiednio: 86 i 95%).
Oczekiwanie, ¿e panstwo powinno zapewniæ ludziom bezpieczeñstwo
socjalne, potwierdza czerwcowe badanie CBOS. 95% respondentów
uwa¿a, ¿e zadaniem pañstwa jest zapewnienie ka¿demu obywatelowi
minimalnego dochodu oraz bezp³atnej opieki lekarskiej, a 84%, ¿e
pañstwo zagwarantuje ka¿demu dach nad g³ow¹, pracê zgodn¹ z kwa-
lifikacjami (81%) albo w ogóle pracê. (�Niepewno�æ przygniata�, s. 10)
(...) W roku 2004, z chwil¹ naszego wej�cia do Unii, weksportowali�my
¿ywno�æ o warto�ci 5,2 mld euro. W roku 2011 warto�æ eksportu ¿ywno�ci
wynios³a ju¿ 15,5 mld. W tym roku spodziewamy siê, ¿e warto�æ ekspor-
tu produktów rolno-spo¿ywczych przekroczy 19 mld euro. (...). (�Owocne
�wyciskanie brukselki�, s. 18)
Ryszard Bugaj o Rados³awie Sikorskim. Je�li facet jest dyrektorem
amerykañskiej fundacji, to nie powinien zostaæ ministrem obrony,
nawet, jak jeste�my w NATO. (�Aby jêzyk giêtki...�, s. 63)
Legia Warszawa - ma najwiêksze przychody w polskiej lidze pi³karskiej
(w 2012 r. - 66,4 mln z³) i wyprzedza Zag³êbie Lubin (40,1 mln), �l¹sk
Wroc³aw (36 mln), Lecha Poznañ (35,4 mln) i Wis³ê Kraków (31,5 mln).
Real Madryt mia³ roczne przychody w wysoko�ci 512 mln euro, a FC
Barcelona - 483 mln euro. Czeka nas bardzo d³uga droga do czo³ówki.
(�Gie³da�, s. 7)    Przegl¹d Nr 36 (714) z 2 -8 wrze�nia 2013 r.

Z innych szpalt...

Na ostatnim, nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Powiatu w Kutnie zapad³a
decyzja o dofinansowaniu PKS-u kwot¹ 300 tysiêcy z³otych (10 g³osów
za, 7 przeciw, 3 wstrzymuj¹ce). A kto� w marcu twierdzi³, ¿e do koñca
czerwca sprzeda siê t¹ firmê!      Jan Widz

NADZWYCZAJNA RADA

Kilka dni temu na forum ekonomicznym w Krynicy premier Donald Tusk og³osi³,
¿e Polska wychodzi z kryzysu. Drzwi s¹ zatrza�niête i kryzys zosta³ przepê-
dzony. Premier zapowiedzia³, ¿e jak dobrze pójdzie to ju¿ nied³ugo osi¹gniemy
3% wzrostu PKB i t¹ zapowiedzi¹ wprawi³ w zak³opotanie analityków, którzy
dysponuj¹ trochê gorszymi prognozami. Niezale¿nie od tej zapowiedzi faktem
jest, ¿e mamy ogromny d³ug publiczny oraz deficyt bud¿etu pañstwa. Sytu-
acja jest powa¿na i st¹d konieczno�æ korekty bud¿etu i zmian systemowych
w funduszach emerytalnych. Rz¹d uzna³, ¿e z otwartych funduszy emerytalnych
trzeba zabraæ du¿¹ czê�æ naszej kasy i w³o¿yæ j¹ do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Pamiêtamy, ¿e  kilkana�cie lat temu rz¹d Jerzego Buzka uzna³,
i¿ kasê trzeba zabraæ z ZUS-u, bo ta instytucja jest niewydolna. Tak wiêc
majstrowanie w naszych pieni¹dzach, które p³acimy na emerytury, trwa dalej,
poprawy nie za bardzo widaæ, a efektem zapowiedzi zmian jest mocne t¹pniêcie
na gie³dzie, sk¹d w ci¹gu dwóch dni �wyparowa³o� oko³o 52 mld z³. Co bêdzie
dalej? Po¿yjemy to zobaczymy. Czy Polska jest wysp¹ szczê�cia? Du¿a czê�æ
obywateli, w tym przewa¿aj¹ca grupa emerytów i rencistów, odpowiada, ¿e
oczywi�cie nie. Co niektórzy u¿ywaj¹ przy tym niecenzuralnych epitetów, co
jest ca³kiem zrozumia³e, bowiem bud¿ety domowe s¹ kiepskie i nie starcza od
przys³owiowego pierwszego do pierwszego. Czy zatem w Polsce s¹ wyspy
szczê�cia lub jak inni mówi¹ wyspy powszechnej szczê�liwo�ci? Prawid³owa
odpowied¿ brzmi: choæ nieliczne, ale s¹. Jedn¹ z takich wysp szczê�cia jest
ministerstwo sportu. Tam lekk¹ rêk¹ wydaje siê miliony z³otych na dofinanso-
wanie komercyjnego koncertu Madonny. Tam równie¿ przewala siê potê¿na
kasa na wynagrodzenia, bo tak podpisano umowy i pomimo odmowy wyp³aty,
s¹d nakaza³ wykonanie zobowi¹zania. Tak¹ wysp¹ szczê�cia mo¿e byæ tak¿e
Kutno. Otó¿ prezydent Zbigniew Burzyñski uzna³, ¿e kryzys nie dotyka naszego
miasta. W zwi¹zku z tym przekonaniem prezydent proponuje podzieliæ siê swoim
szczê�ciem. W za³o¿eniach do bud¿etu miasta na 2014 rok prezydent zak³ada
dla urzêdników samorz¹dowych wzrost planowanego bud¿etu p³ac o 2,4%,
podczas gdy na przyk³ad w pañstwowej sferze bud¿etowej podwy¿ki p³ac s¹
zamro¿one. W przysz³ym roku w samorz¹dach odbêd¹ siê wybory i zapewne
w zwi¹zku z tym prezydent uzna³, ¿e nie mo¿na podwy¿szaæ podatków od nie-
ruchomo�ci i �rodków transportu. Oczywi�cie, po wyborach w³adza i tak to
sobie odbije i �ci¹gnie nale¿ne kwoty. Uzasadnienie zawsze siê znajdzie. Taka
praktyka w Kutnie mia³a ju¿ miejsce. Kilka lat temu, przed wyborami, zosta³y
zablokowane podwy¿ki cen wody i �cieków, a po wyborach �hulaj dusza piek³a
nie ma� podwy¿ki pomimo protestów opozycji mocniej uderzy³y w mieszkañ-
ców Kutna. Na tym w³a�nie polega �ciema i szczê�liwo�æ proponowana przez
kutnowsk¹ w³adzê.          Krzysztof Wac³aw Dêbski - radny

WYSPY SZCZĘŚCIA

Kutno odwiedzi³a czteroosobowa delegacja z Ko³omny. W ramach reali-
zacji zadañ wynikaj¹cych z podpisanej w 2004 roku umowy o wspó³pracy
pomiêdzy Rejonem Ko³omna i Powiatem Kutnowskim przebywa³a ona
na terenie naszego miasta w dniach 5 � 10 wrze�nia. W pierwszym dniu
pobytu zagraniczni go�cie powitani zostali przez starostê kutnowskiego
Miros³awê Gal-Grabowsk¹ oraz Miros³awa Ruciñskiego, cz³onka Zarz¹du
Powiatu i Wojciecha Banasiaka, dyrektora Wydzia³u Edukacji, Kultury
i Sportu. W tej ma³ej delegacji by³y uczennice z Ko³omna: siostry
Anastazja i Alena Ma³aszkowe oraz Katarzyna Ku�minowa. Bra³y one
udzia³ w eliminacjach tegorocznego Festiwalu Piosenki �Kwietnik�. Zwie-
dzi³y te¿ gminê Bedlno i uczestniczy³y w obchodach do¿ynkowych.
Pobyt na Ziemi Polskiej zakoñczy³y zwiedzeniem Zamku Królewskiego
w Warszawie.           /A.B./

GOŚCIE Z  KOŁOMNY

Dowalić!
Istota boksu na tym polega,
aby przeciwnika powaliæ.
Okre�lonych regu³ trzeba przestrzegaæ,
ale padaj¹cemu mo¿na dowaliæ.

Le¿¹cego biæ nie mo¿na,
choæ inne sporty to dopuszczaj¹.
Zawodnicy w³a�nie dlatego
w dozwolone miejsca przeciwnikom dowalaj¹.

Jest taka sportu dziedzina zdro¿na,
nazywa siê ona polityka,
w niej w ka¿dy sposób dowalaæ mo¿na,
byle tylko pokonaæ przeciwnika.

To nie piê�ci, a s³owa decyduj¹,
choæby te: trzeba demokracjê ocaliæ!
Populistyczne has³a wykrzykuj¹,
byle tylko s³abszemu dowaliæ.

Gdy przeciwnik pada, tym gorzej dla niego.
Lepiej, gdy nic go nie mo¿e ocaliæ.
Biæ wszak mo¿na le¿¹cego.
Tym ³atwiej takiemu dowaliæ.

Ale gdy le¿¹cemu od klêski uda siê ocaliæ,
naturalnym staje siê rewan¿ z rywalem.
Potrzeba by teraz jemu dowaliæ.
Czy w polityce musi byæ tak stale?

Je�li w polityce przyzwoito�ci nie da siê ocaliæ,
to takim politykom trzeba dowaliæ.

Kazimierz Ci¹¿ela
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI
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¯YCIE RÓ¯ANE

PAOLO COZZAKUTNO − Z  RÓŻĄ W HERBIE

(ci¹g dalszy ze strony 5)
Paolo Cozza, sympatyczny W³och mieszkaj¹cy w Polsce, gotowa³ z �Exdrobem�.
Wyst¹pi³ kabaret �Pod napiêciem�, najlepszy Elvis w Polsce, czyli �Kings
Friends� oraz laureat I edycji �The Voice of Poland Damian Ukoje. Uro-
czy�cie podsumowano zawody Kutnowskiej Ligi Wêdkarskiej. Scena nad
Ochni¹ by³a wybitnie muzyczna. Koncertowa³y na niej: coverowa grupa
�Talking Boys�, grecki zespó³ �Mythos�, a gwiazdami byli: Ryszard
Rynkowski, ex wokalista �Vox�-u, i zespó³ z Gdañska �Golden Life�. Oj,
dzia³o siê, dzia³o . Weso³o i dobrze bawili siê wszyscy! Dodajmy jeszcze,
¿e Kutnowski Klub Turystyczny zorganizowa³ rajd rowerowy po mie�cie
ró¿, a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie wyk³ad gene-
alogiczny z pokazem multimedialnym. Pa³ac Saski by³ miejscem koncertu
muzyki kameralnej z cyklu �Barok w Pa³acu Saskim�. Tutaj tak¿e mo¿na
by³o napiæ siê smacznej herbaty ró¿anej �w towarzystwie� Króla Augusta
III i Królowej Marii Józefiny. Gratulacje dla Wszystkich Organizatorów
i podziêkowania dla licznych sponsorów. Honorowy patronat nad 39 �wiê-
tem Ró¿y trzyma³ i to bardzo mocno prezydent miasta Kutna.          /J.P./

GOTUJE Z „EXDROBEM”



15 LAT • POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 17/365 • 12 WRZEŚNIA 2013 R. 9

¯YCIOWY KALEJDOSKOP

Któ¿ nie uczy³ siê na pamiêæ, a niektórzy pamiêtaj¹ do dzisiaj choæby
pocz¹tek - �Wst¹pi³em na dzia³o...� itd.. Oczywi�cie utwór A. Mickiewicza
to by³a obowi¹zkowa lektura. Ale dzisiaj nie ma Mickiewicza w progra-
mie edukacyjnym! W Wolnej Polsce to i przysz³e pokolenia ju¿ nie bêd¹
znaæ tego wiersza. Noc listopadowa 1831 rozpoczê³a zryw wolno�ciowy
bo taka by³a potrzeba Narodowa, a i czasy by³y sprzyjaj¹ce. Mieli�my
wojsko - choæ g³ównodowodz¹cym by³ Wielki Ksi¹¿ê Konstanty, brat cara
Rosji - jako zaborca nie d¹¿y³ do Niepodleg³ej Polski. By³o jeszcze wielu
wojskowych, uczestników kampanii napoleoñskich i najm³odsze pokolenie
wyszkoleniem i wiedz¹ wojskow¹ mog³o imponowaæ w ówczesnej Europie.
Po Kongresie Wiedeñskim, dopiero co zakoñczonym, zamykaj¹cym roz-
liczenia z epok¹ napoleoñsk¹ - nikt nie my�la³ o wojnie, a tutaj powstanie
w Rosji - bo Polski nie by³o na mapie Europy. Po zimie roku 1830 na
1831 z wiosn¹, gdy rozmarz³a ziemia , przyst¹piono do budowy fortec -
redut wokó³ Warszawy - ciesz¹cej siê wolno�ci¹. Na lewym brzegu jedna
z redut o numerze 54, na Woli, jako os³ona stolicy, zas³ynê³a pó�niej -
szczególnie po upadku stolicy - jako �Reduta Ordona�. A to za przyczyn¹
poematu A. Mickiewicza, bo gdyby nie to, mo¿e by³by to zapomniany
epizod Powstania Listopadowego. M³ody podporucznik Juliusz Ordon nie
by³ jej dowódc¹, bo dowodzi³ mjr Dobrzelewski (weteran wyprawy na
Moskwê z armi¹ Napoleona). Reduta mia³a kszta³t sze�ciok¹ta i by³a zbu-
dowana zgodnie z ówczesn¹ sztuk¹ fortyfikacji. Z materia³ów wówczas
dostêpnych; czyli ziemi, gliny i drewna, bo cement wynaleziono 15 lat
pó�niej. Uzbrojona w sze�æ armat z dobrze wyszkolon¹ za³og¹, a w g³ê-
bokich podziemiach mie�ci³y siê sk³ady amunicji armatniej do�æ zasobne
w kule, ³adunki, kartacze i proch do armat. Do�æ d³ugo i skutecznie siê
broniono, atakuj¹cy Rosjanie nie mogli zdobyæ reduty, a zas³ane trupami
przedpole dodawa³o obroñcom otuchy. Ale sytuacja by³a coraz gro�niejsza.
12 wrze�nia 1831, genera³ Bem wizytuje bohatersk¹ placówkê i nakazuje
wycofanie siê. Pu³kownik Klemensowski z jego sztabu sporz¹dza plany
ewakuacji i wrêcza majorowi Dobrzelewskiemu. Dyrektywy s¹ jasne, czego
nie da siê wynie�æ - wysadziæ, aby nie dosta³o siê w rêce wroga. 13 wrze-
�nia 1831 roku rankiem, kiedy jeszcze nie opad³y mg³y, obroñcy zaczêli
siê wycofywaæ - ma³ymi grupkami - do s¹siedniej reduty nr 55, te¿ s³ynnej,
bo dowodzonej przez genera³a Józefa Sowiñskiego, który mi³o�æ do
Ojczyzny przep³aci³ ¿yciem - zgin¹³ na Woli, a przecie¿ jako inwalida
wojenny z protez¹ nogi - nie musia³ walczyæ! Mimo to uwa¿a³ za swój
obowi¹zek s³u¿yæ Ojczy�nie do koñca. Udowodni³ to gin¹c w walce
daj¹c przyk³ad niez³omnego po�wiêcenia. Ostatni salut da³a reduta 54 -
pó�niej nazwana Ordona, gdy weszli do niej zdobywcy. Podporucznik
Nowosielski - saper, w taki sposób po³¹czy³ lonty - ¿e wybuch pogrzeba³,
jak podaj¹ raporty rosyjskie - 257 zabitych. A raport popowstaniowy przed-
stawia, ¿e reduta 54 na Woli �kosztowa³a� 386 zabitych - mo¿e doliczono
wcze�niej poleg³ych. Niesamowity kunszt saperski co do sposobu wysa-
dzenia fortecy lotem b³yskawicy rozniós³ siê w�ród powstañczej braci.

Komentowany szeroko natychmiast obrós³ w legendê. Dlaczego A. Mic-
kiewicz napis³ �Redutê Ordona�? Przecie¿ w tym czasie by³ w Pary¿u. Po
powstaniu 1931 r. na emigracji, w stolicy Francji, adiutant genera³a Umiñ-
skiego podporucznik Stefan Garczyñski, przyjaciel Mickiewicza, opowia-
daj¹c o powstaniu przytoczy³ legendê, ¿e redutê 54 z Juliuszem Ordonem
wysadzono. Pogrzeba³a setki zdobywców i nie da³a satysfakcji wrogowi.
Mickiewicz zafascynowany opowiadaniem nie posk¹pi³ swego talentu
i tak powsta³ utwór krzepi¹cy serca Polaków do dzisiaj, a mo¿e po wsze
czasy? Nieprawd¹ jest, ¿e zgin¹³ tam Juliusz Ordon i jego saper Nowo-
sielski. Genera³ Klemens Ko³aczkowski w popowstaniowych raportach
dok³adnie opisa³ ca³e zdarzenie, a gen. Sieroszewski na emigracji w Brukseli
(omówienie strategii rozwa¿añ o szansach Powstania) dok³adnie przytacza
sprawozdania naocznych �wiadków - uczestników tamtych wydarzeñ.
Wincenty Pol w swojej analizie podaje te same fakty. Saper Nowosielski
udaje siê do Su³kowic ko³o Pi¹tku, do swoich przyjació³, tam siê ¿eni,
rodzi mu siê dwóch synów; Jan i Wojciech. Po jakim� czasie podczas
karczowania pni z wycinki lasu, odezwa³a siê ¿y³ka sapera - wysadza pnie!
To wielkie usprawnienie, ale budzi podejrzliwo�æ w³adz...! Sk¹d takie
umiejêtno�ci u zarz¹dcy lasów? Musi uciekaæ, przenosi do Niedrzewia,
ko³o Kutna(st¹d ju¿ blisko �za Kordon�). Jego syn Jan bra³ udzia³ w pó�-
niejszym powstaniu 1863 i jest pochowany w zbiorowej mogile, ko³o
ko�cio³a w G³ogowcu. M³odszy Wojciech, zes³any na Syberiê, wraca po
18 latach do Kutna i Niedrzewia. Aby dokoñczyæ opowie�æ o saperze,
trzeba przytoczyæ fakty z 1864 roku, kiedy to w walkach powstañczych
wokó³ Kutna i w G³ogowcu u¿ywano �pyrda� - czyli bomby domowej
roboty - wymy�lonych przez Nowosielskiego, który mimo sêdziwego
wieku chcia³ przydaæ siê Ojczy�nie, uczestnicz¹c w powstaniu. Kwerendy
po archiwach i szukanie �ladów tamtych lat, nie sposób zaniedbywaæ, nie
mo¿na dopu�ciæ, aby czyny naszych przodków pokry³ kurz zapomnienia.
To dziêki nim istniejemy i ¿yjemy dzi� w Wolnej Polsce! A pojawiaj¹ siê
w dzisiejszych czasach ró¿ne fakty dotycz¹ce historii. Ciekawy jest
niedawno przeprowadzony przez studentów eksperyment socjologiczny,
w który zadawano pytanie: Czy Hanka Ordonówna to by³ córka Ordona?
O zgrozo! Wszyscy odpowiadali, ¿e �tak�. Tylko jedna odpowiedzia³a, ¿e
by³ to pseudonim artystyczny pani Hanki, wymy�lony przez jej impresaria,
a i partnera w pewnym okresie ¿ycia. Tak mo¿e byæ i z pamiêci¹ narodow¹
za kilka pokoleñ?! Pozostaje wiara w przekorno�æ Polaków, którzy zmu-
szani do czego� - postêpuj¹ na odwrót. Dzi� w Warszawie jest ulica, na
której s¹ pozosta³o�ci �Reduty Ordona�, jest nawet kamieñ pamiêci.
Ponoæ powsta³ te¿ Komitet Obywatelski z zadaniem budowy pomnika -
ale to przysz³o�æ. Dzisiaj w ulicy �Na bateryjce� - bo taka jest nazwa
(chyba zdrobnieni od baterii artyleryjskiej) - znajduje siê dzikie wysypisko
�mieci. Tylko czasami grupa pasjonatów historii odwiedza to miejsce
i planuje jego upamiêtnienie - dobre i to! Mo¿e nastêpne pokolenie w 200
rocznicê powstania (ju¿ w 2031r.) obudzi w sobie szacunek dla Tych,
którzy walczyli za Woln¹ Ojczyznê. Zdzis³aw Wojciech Krakowiak
P.S. Feldjeger, urzêdnik carski, który przygotowywa³ podró¿ carskiej �wity,
podczas pobytu w Warszawie kaza³ sobie pokazaæ miejsce reduty Nr 54
- taka by³a s³awa tego miejsca! Sam car wybiera³ siê obejrzeæ to miejsce.
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

JAK TO BYŁO
Z REDUTĄ ORDONA!?

To tytu³ czasowej wystawy, która bêdzie czynna w kutnowskim
Muzeum Regionalnym do 20 pa�dziernika br. Na tej bardzo inte-
resuj¹cej ekspozycji pokazane zosta³y dzieje Polski pomiêdzy
X a XIII wiekiem. S¹ wiêc cenne zabytki archeologiczne z tego
okresu jak: broñ, ozdoby, narzêdzia pracy ludzi. Wystawê z czasów
ówczesnych Piastów uzupe³niaj¹ kopie: Drzwi Gnie�nieñskich,
Drzwi P³ockich, w³óczni �wiêtego Maurycego, makiety Osady
Mieszka I na Ostrowie Lednickim, katedry w Gnie�nie i grodu na
Zawodziu ko³o Kalisza. Ta ekspozycja, której komisarzem jest
Sylwia Stasiak, polecana jest szczególnie m³odzie¿y i doros³ym,
którzy kochaj¹ historiê.          /J.P./

U ZARANIA OJCZYZNY
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KALENDARIUM „PIONIERSKIEGO” 55−LECIA
1974 rok
Pierwszy spó³dzielczy mini - ¿³obek �Ma³gosia� w budynku przy ul. Grun-
waldzkiej 12.
W konkursie Sport i Rekreacja w osiedlu Robotnicza Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa �Pionier� w Kutnie zdobywa I miejsce w województwie ³ódzkim.

1975 rok
Robotnicza Spó³dzielnia nie zrzesza siê w Wojewódzkiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w P³ocku.
Zakoñczenie budowy I-go budynku w systemie OWT z loggiami (ulica
Warszawskie Przedmie�cie 9).
I miejsce na VII Przegl¹dzie Spó³dzielczych Amatorskich Zespo³ów
Artystycznych w Pabianicach.

1976 rok
8 lipiec - oddanie pawilonu handlowego us³ugowego przy ulicy Grun-
waldzkiej 10.

1977 rok
Oddanie do u¿ytku bazy remontowo-konserwacyjnej na osiedlu Grunwald.
Wy³¹czenie z RSM �Pionier� samodzielnej spó³dzielni mieszkaniowej
w ¯ychlinie.
Realizacja I etapu nowego zespo³u mieszkaniowego przy ulicach Tarnow-
skiego - Pó³nocnej.

1978 rok
Realizacja II etapu osiedla Tarnowskiego przy ulicach Pó³nocnej - Chod-
kiewicza.
W XX-lecie RSM �Pionier� spó³dzielcze zasoby liczy³y 3.794 mieszkania.

1979 rok
Pierwsza publikacja Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej �Spó³-
dzielczo�æ Mieszkaniowa w Kutnie w latach 1958-1978�. Autor Andrzej
Stelmaszewski.
31 grudzieñ - odbiór pierwszego budynku przy ul. Batorego nr 3 - osiedla
�Grunwald-Wschód�.

1981 rok
15 grudzieñ - piêciotysiêczne mieszkanie RSM �Pionier� w Kutnie
w budynku przy ul. Olimpijskiej 6.

1982 rok
Rozwi¹zanie Wojewódzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w P³ocku, RSM
�Pionier� nie zrzesza siê w Wojewódzkim Zwi¹zku Spó³dzielczo�ci Miesz-
kaniowej.

1983 rok
10 maja - pierwsze efekty w zespole mieszkaniowym �D¹browskiego� -
budynek przy ul. Ko�ciuszki 23.

1984 rok
Rozpoczêcie budowy kolejnego etapu osiedla �Tarnowskiego�.
Efektami w bloku przy ulicy Hanki Sawickiej l - osiedle Wardów - rozpo-
czêcie w Kutnie realizacji budynków z handlem i us³ugami w parterze
w systemie OWT-75,
1 lipiec - wy³¹czenie Spó³dzielni Mieszkaniowej �Przysz³o�æ� w Kro�nie-
wicach.
6 sierpieñ - oddanie pierwszego przedszkola w systemie wielkop³ytowym
na osiedlu �Grunwald-Wschód�.

1985 rok
Kolejny budynek z us³ugami przy ul. Sowiñskiego 5.
Odbiór pierwszych 11 pracowni szko³y nr 9 na osiedlu �Grunwald-
Wschód�.
Zakoñczenie budowy segmentu AK¯ szko³y nr 9.

1986 rok
31 grudzieñ - zakoñczenie budowy bloku z us³ugami przy ulicy Barlic-
kiego - Ko�ciuszki koñcz¹ce budowê osiedla XX-lecia PRL.
Oddanie do u¿ytku pawilonu ZLS 1300 przy ulicy Batorego.
Pierwsze efekty na osiedlu Centrum II, blok przy ul. Podrzecznej 46.
Realizacja zespo³u mieszkaniowego �Krasiñskiego�.

1987 rok
7-tysiêczne mieszkanie RSM �Pionier� w bloku przy ul. Królowej Jadwigi 3.
Przedszkole na 120 miejsc na osiedlu �Tarnowskiego�.
¯³obek na osiedlu �Grunwald-Wschód�.
Oddanie pawilonu handlowego na osiedlu �Tarnowskiego� o powierz.
1687 m2 p.u.
Pierwszy budynek na osiedlu Rejtana blok przy ulicy Dzier¿yñskiego 6.

1988 rok
W XXX-lecie RSM �Pionier� - 7,5 tysiêczne mieszkanie spó³dzielcze
w budynku przy ul. Krasickiego 5.
Zasoby mieszkaniowe spó³dzielni przekraczaj¹ 50% mieszkañ w mie�cie
i 25.170 mieszkañców.
Oddanie kolejnego pawilonu handlowego na osiedlu �Tarnowskiego� -
³¹cznik.
21 pa�dziernik - Rada Pañstwa nadaje za³odze spó³dzielni Odznakê
Honorow¹ - Sztandar. Ponadto na swoje XXX-lecie Spó³dzielnia odzna-
czona zosta³a: Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ CZSBM; Odznak¹ �Za Zas³ugi
dla Województwa P³ockiego�; Z³otym Odznaczeniem imienia Janka
Krasickiego.
Przekazanie u¿ytkownikom sklepów w parterze bloku nr 3 Aleje ZHP -
1.200 m2, a w styczniu 1989 r. w parterze budynku nr 3 na osiedlu �Grun-
wald-Wschód� - 924 m2.
Pocz¹wszy od IV kwarta³u 1988 r. do koñca 1989 r. RSM �Pionier� jako
jedyna spó³dzielnia mieszkaniowa w Polsce dokona³a naboru w poczet
cz³onków wszystkich ubiegaj¹cych siê o mieszkania spó³dzielcze pe³no-
letnich kandydatów, którzy zgromadzili do 1987 r. wymagane kwoty wk³adów.

1989 rok
Liczba mieszkañ w RSM �Pionier� przekracza po³owê zasobów mieszka-
niowych Kutna.
Grudzieñ 1989 rok - styczeñ 1990 rok - dziêki podjêtym dzia³aniom w³adz
i cz³onków RSM �Pionier� blisko 90 % cz³onków zamieszka³ych doko-
na³o sp³aty kredytów.

1990 rok
19 marzec - z udzia³em 107 osób w tym 66 delegatów odby³o siê Zebranie
Przedstawicieli, na którym z przyczyn politycznych odwo³ano ca³¹

ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ
� 17 wrze�nia milionowa Armia Czerwona wkroczy³a w granice Polski.
� Polacy na Kresach Wschodnich walczyli na dwa fronty. Pierwsze
sowieckie aresztowania, mordy, deportacje. Zwi¹zek Sowiecki zagarn¹³
51,6% obszaru Polski zamieszka³ego przez 13 milionów, 8 województw -
wileñskie, nowogródzkie, bia³ostockie, poleskie, wo³yñskie, tarnopolskie,
stanis³awowskie oraz 3/4 woj. lwowskiego i trzy powiaty woj. warszaw-
skiego - w sumie 210,7 tys km kw. i 12,325 tys. ludno�ci stale tam
zamieszka³ej oraz 600 tys. uciekinierów z Polski centralnej. W³adze
sowieckie zorganizowa³y 139 obozów sta³ych i przej�ciowych - 90 na
terenach polskich i 49 na obszarach ZSRR, w których przetrzymywano
polskich jeñców wojennych i wiê�niów politycznych.
� Ukaza³a siê tajna instrukcja NKWD opracowana przez £. Beriê klasyfi-
kuj¹ca �wrogów ludu�, których ewidencjonowano oraz poddano ekster-
minacji i deportacji na Sybir.
� Wed³ug stanu z lutego 1993 r. nie¿yj¹cy ju¿ Czes³aw Widelski wymieni³
44 jeñców z obozu w Kozielsku, 22 w Starobielsku i 10 w Ostaszkowie,
zwi¹zanych z Kutnem, których NKWD zamordowa³o w Smoleñsku,
Katyniu, w Kalininie (obóz Twer), Miednoje w kwietniu i maju 1940 r.
By³y to osoby urodzone w Kutnie lub mieszkañcy tych terenów (a tak¿e
¿o³nierze 37 pu³ku piechoty Ziemi £êczyckiej imienia Ksiêcia Józefa
Poniatowskiego, ¿o³nierze rezerwy Wojska Polskiego zmobilizowani w 1939
roku do Kutna, funkcjonariusze Polskiej Policji Pañstwowej z powiatu
kutnowskiego i jeñcy wojenni, których rodziny zamieszkiwa³y w Kutnie
i w by³ym powiecie kutnowskim. Pe³n¹ listê zamie�cili�my ju¿ wcze�niej
w �Powiatowym ¯yciu Kutna� publikuj¹c dane zawarte w pracy Czes³awa
Widelskiego i Andrzeja Olewnika. Dzi� publikujemy nazwiska jedynie
tych osób, które z pewno�ci¹ urodzi³y siê w Kutnie i powiecie kutnow-
skim. Nale¿¹ do nich: 1. Czajkowski Bohdan - podch. kaw. rez., 20 p. u³;
s. Stanis³awa i Marii Studziñskich. ur. 29.04.1914 r. w £aniêtach pow.
Kutno; nauczyciel. Jeniec Kozielska (akta pers. nr 2806). Lista �mierci
025/3 z 9.04.1940 r., poz. 38. 2. Landesberg Jakub - ppr. s³. zdr. rez., kadra
zapasowa 10 Szpitala Okrêgowego; lekarz, s. Moj¿esza. ur. 9.06.1899 r.
w Kutnie. Jeniec Kozielska (akta pers. nr 4084). Lista �mierci 035/2. poz. 56.
W r. 1943 ekshumowany z do³u �mierci w Katyniu. PCK (AM) 03739.
3. Li�kiewicz Marian * por. art. s³. st. w 2 pac.; syn Jana i Leokadii
z Wêgliñskich, ur. 21.06.1903 r. w ¯ychlinie; in¿ynier. Jeniec Kozielska.
Lista �mierci 036/1 z 16 kwietnia 1940 r., poz. 40. Teczka akt pers. 2247.
Ekshumowany w Katyniu w kwietniu 1943 r. PCK (AM) 0627. 4. Medyñski
Jan - * por. art. s³. st. w 4 pal. w £odzi; syn Micha³a i Antoniny z Ga³¹z-
ków, ur. 10.07.1910 r. w Odolinku k/Kutna; ziemianin. Jeniec Kozielska.
Teczka akt pers. 2364. Lista �mierci 025/2 z 9 kwietnia 1940 r., poz. 31.
5. Morawski Józef Eugeniusz - ppor. tab. WP rez. 8 dyonu tab., mob.
Grodno; syn Micha³a i Katarzyny z Dudziñskich, ur. 19.12.1896 r. w Sie-
rakowie k/Kutna. Jeniec Kozielska. Lista �mierci z 1 kwietnia 1940 r.,
poz. 38. Ekshumowany w Katyniu w kwietniu 1943 r. PCK (AM) 2039.
6. Niewiadomski Czes³aw - ppor. piech. WP. s³. st. 28 ppw £odzi s. Jana
i Stefanii z Szymañskich ur. 30.06. 1912 r. w Kutnie. Jeniec Kozielska,
teczka akt pers. 1910. Lista �mierci z 2 kwietnia 1940 r., poz. 96. Ekshu-
mowany w Katyniu w kwietniu 1943 r. PCK (AM) 2230. 7.  Pobieraj
Zygmunt - ppor. piech. posp. rusz., kadra oficerska OK. IX, 37 pp; ur.
26.10.1998 r. w Kutnie, s. Antoniego i Stanis³awy z Borowskich. Jeniec
Kozielska. (akta pers. nr 246). Lista �mierci 029/3 z 13.04.1940 r., poz. 70
(Katyñ). 8. Sarnowicz Kazimierz - kpt. piech. st. sp.; syn W³adys³awa
i Anny z domu Olma, ur. 29.11.1892 r. w Kutnie. Jeniec Kozielska. Lista
�mierci 015/2 z kwietnia 1940 r., poz. 34. Teczka akt pers. 4171. Ekshu-
mowany w Katyniu w kwietniu 1943 r. PCK (AM) 0131. 9. Specht Euge-
niusz Julian - ppor. piech. s³. st., d-ca 2 komp. ckm 42 pp; ur. 10.06.1914 r.
w Kutnie, s. Juliana. Jeniec Kozielska. (akta pers. nr 1044). Lista �mierci
052/2 z 27.04.1940 r., poz. 51. Ekshumowany w Katyniu w kwietniu 1943 r.
PCK (AM) 0386. 10. �ci�lewski Kazimierz - por. rez. WP, 6 pal., s. Mar-
celego i Feliksy z domu Zarêba, ur. 13.02.1905 r. w D¹browicach; lekarz
weterynarii. Jeniec Kozielska. Lista �mierci 040/2 z kwietnia 1940 r.,
poz. 58 (teczka personalna nr 1654). Pozostawi³ ¿onê Helenê i córkê
Urszulê która urodzi³a siê 21.01.1940 r.
� W pracy �Sybiracy Ziemi Kutnowskiej� Czes³aw Widelski zawar³ tak¿e
listê Sybiraków Ziemi Kutnowskiej (Kresy 1939-1941). Czes³aw Widel-
ski umie�ci³ nastêpuj¹c¹ listê osób, które po wrze�niu 1939 r. znalaz³y siê
w niewoli rosyjskiej. Byli to: 1. Adamczewski Stanis³aw, 2. Anders W³a-
dys³aw (gen. urodzony w B³oniu k/Kro�niewic), 3. Banach Antonina,
4. Banach Stanis³awa - Micha³owska, 5. Banach Kazimierz, 6. Biernat
Henryk, 7. Chmielecki Henryk, 8. Chromczak Weronika, 9. Chromczak
Zofia, 10. Czajkowski Walenty (ur. w Konarach k/Kutna), 11. Go³ko
Jadwiga, 12. Grzegorczyk Stanis³aw, 13. Janik Mieczys³awa - Broda, 14.
Jó�wiak W³adys³aw, 15. Jó�wiak Zbigniew, 16. Kalicka Stanis³awa - Rusz-
kowska, 17. Kot Bronis³aw, 18. Kot Stanis³awa (ur. w Go³êbiewie Starym),
19. Krawczyñski Wac³aw (ur. w Kutnie), 20. Krawiec Antoni, 21. Krawiec
Eugenia - Kotkowska, 22. Krawiec Stanis³aw, 23. Krawiec Zuzanna - Kot-
kowska, 24. Legun Janina - Tomaszewska, 25. Lelewska Irena - Jaworska,
26. Lelewska Janina - Pilecka (ur. w Kutnie), 27. Leszczyñska Stanis³awa,
28. Lewandowski Zdzis³aw, 29. Morawska Barbara - Kratowska, 30. Mo-
rawski Sylwester, 31. Mordziñska Alicja, 32. Mordziñska Eugenia,
33. Mordziñski Stefan, 34. Mordziñski S³awomir, 35. Motyl Jan, 36. Nowak
Marianna, 37. Nowicki Wac³aw, 38. Okiñczyc Irena - Mulkiewicz,
39. O¿arowska Bo¿ena - Zawierucha, 40. O¿arowska Danuta - Wituszyñska,
41. O¿arowska Wanda, 42. Pasternak Zygmunt, 43. Paw³owska Lucyna,
44. Paw³owski Franciszek, 45. Pomianowski Jerzy, 46. Porowska Alicja -
Zieliñska, 47. Ró¿añski Wies³aw, 48. Rubis Franciszek, 49. Sodulska
Gabriela - Tomczak, 50. Sodulska Mieczys³awa, 51. Sinkiewicz Krystyna
- Banasiak, 52. Starsiak W³adys³aw, 53. Stelmaszewski Stanis³aw (ur.
w Kutnie), 54. �liwiñski Jan, 55. Tokalski Micha³, 56. Wawrzyniak
Jadwiga, 57. Wawrzyniak Józef, 58. Widelska Maria, 59. Widelski Czes³aw,
60. Wilkowska Jolanta - Siurmicka, 61. Wi�licka Irena - Dymon, 62. Wi�licki
Jerzy, 63. Wi�licka Leokadia, 64. Wêgorzewski Jerzy, 65. Wójcikiewicz
Andrzej, 66. Wójcikiewicz Maria, 67. Wójcikiewicz Wanda - Ziemlewska,
68. Wykpisz Helena - Miszewska, 69. Wykpisz Lech, 70. Zagórski Józef,
71. Zakrzewski Jan, 72. Zawadzka Irena - Podkomorzy.
� Natomiast Andrzej Olewnik w I tomie pracy �Kutno przez wieki� stwierdza,
¿e �w trybach sowieckiej machiny �mierci znalaz³o siê (wed³ug badañ na
grudzieñ 2010 r.) co najmniej 170 jeñców wojennych zwi¹zanych z Kut-
nem i Ziemi¹ Kutnowsk¹�.

dotychczasow¹ Radê Nadzorcz¹ oraz nie udzielono absolutorium trzem
z czterech cz³onków zarz¹du mimo przed³o¿enia zweryfikowanych i za-
opiniowanych najlepszych w historii Spó³dzielni wyników finansowych.
28 czerwiec - kolejne Zebranie Przedstawicieli wobec konieczno�ci
weryfikacji podjêtych niezgodnie z prawem i faktami uchwa³ marcowego
Zebrania przedstawicieli.
28 grudzieñ - nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli stosunkiem g³osów
26:5 przyjmuje wniosek z 10 grudnia tego roku mieszkañców z osiedla
�Centrum� o wyodrêbnieniu ich w odrêbn¹ spó³dzielniê od 30 czerwca
1991 roku. Mia³o j¹ stanowiæ siedem budynków.
Oddanie w Kutnie 8-tysiêcznego mieszkania RSM �Pionier�.
Przyjêcie do eksploatacji 5 budynków na osiedlu Rejtana II oraz 2 na
osiedlu £¹koszyn (16.890 m2 p.u.). W zastêpstwie inwestorskim oddano
2 budynki zak³adowe na osiedlu Centrum I (dla WRZKB i CDOKP).

1991 rok
Przerwanie robót na Przychodni osiedle �Grunwald-Wschód� wobec nie
przed³u¿enia umowy partycypacyjnej przez Urz¹d Miejski. Podobny los
spotka³ basen przy Szkole Podstawowej nr l na osiedlu �Tarnowskiego�.

1992 rok
Oddanie do u¿ytku trzystu mieszkañ spó³dzielczych.

1993 rok
W zasoby RSM �Pionier� w Kutnie przyjêto budynek KZF �Polfa� przy
ul. Tarnowskiego o 75 lokalach, pow. 3.229 m2 p.u.
Brak efektów inwestycyjnych.
Wykonanie prac na sumê 13 mld 573 mln z³otych w ramach usuwania
wad technologicznych m.in. wymiany grzejników w 4 budynkach, w 15
ocieplenia szczytów. Zamontowano równie¿ 4.714 wodomierzy. Doko-
nano w ramach programu pilota¿owego termorenowacjê budynku Bato-
rego 21.

1994 rok
Problemem spó³dzielni staj¹ siê zad³u¿enia czynszowe wobec nie pokry-
wania w terminie op³at (powy¿ej trzech miesiêcy) przez 1.276 mieszkañ,
czyli przez co siódme gospodarstwo.
Ze �rodków w³asnych prowadzono budowê 9 segmentów jednorodzinnych
na osiedlu �Tarnowskiego�.
Zasoby RSM �Pionier� opomiarowano licznikami poboru energii cieplnej.
Instalacja ciep³ej wody w 9 budynkach oiedla XX-lecia.
Zakoñczenie wymiany grzejników panelowych na ¿eliwne w ostatnich
11 budynkach.
Dodatkami mieszkaniowymi objêto ju¿ 1.910 rodzin spó³dzielczych,
Rejestracja w S¹dzie Wojewódzkim w P³ocku Stowarzyszenia Lokatorów
�Kredyt�, w którym zrzeszyli siê cz³onkowie zalegaj¹cy ze sp³atami
kredytowymi.

1995 rok
Zaleg³o�ci czynszowe na lokalach mieszkalnych wynios³y 15%, w tym
zad³u¿enie powy¿ej 10 m-cy, a na lokalowych 439 lokatorów, us³ugo-
wych a¿ 25,7%.
Zamontowanie w mieszkaniach 34.400 zaworów termostatycznych.
Zmiana pokryæ dachowych w trzech budynkach na termozgrzewalne.
Wykonanie nowej instalacji odbioru telewizji kablowej w 5.690 mieszka-
niach.

1996 rok
Zebranie Przedstawicieli podjê³o uchwa³ê o monta¿u w mieszkaniach
spó³dzielni instalacji podzielników.
Zakoñczono budowê budynku mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej
16 (obecnie B. Chrobrego 6).

1997 rok
Nak³ady na remonty 1 m2 p.u. zasobów mieszkaniowych wynios³y 85 groszy.
Spó³dzielnia pe³ni³a funkcjê inwestora zastêpczego przy budowie
czterech klatek budynku TBS na osiedlu £¹koszyn (2.204 m2 w 60 miesz-
kaniach).
Do koñca 1997 r. docieplono 32 budynki mieszkalne.
Zakoñczono budowê budynku mieszkalnego przy ulicy Grunwaldzkiej
18A (obecnie B. Chrobrego 8).

1998 rok
Przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego zorganizowano Miêdzyosiedlow¹
Olimpiadê Sportow¹. Uczestniczy³o w niej oko³o 1.700 osób, a I miejsce
zajê³a reprezentacja osiedla �Tarnowskiego-Rejtana�.

1999 rok
Monta¿em instalacji w budynku przy ulicy Sowiñskiego 17 zakoñczono
proces zapewnienia centralnie dostarczanej ciep³ej wody w spó³dzielczych
zasobach.
Wymieniono 4.102 wodomierze, które utraci³y czasookres legalizacji.
Ju¿ 1.500 rodzin zamieszka³ych w RSM �Pionier� w Kutnie korzysta³o
z dodatków mieszkaniowych, przydzielonych przez Miejski O�rodek
Pomocy Spo³ecznej.
Wykluczono 20 cz³onków z powodu zalegania w op³atach czynszowych.
W ramach remontów, g³ównymi pozycjami by³y naprawy dachów (z wy-
mian¹ rynien i rur spustowych stanowi³y ponad 30%).
Utworzenie od 1 listopada 1999 roku funduszu termomodernizacyjnego
(0,20 z³ od 1 m2 p.u.).

2000 rok
Przeprowadzono powszechny przegl¹d instalacji gazowych.
Wymieniono kolejnych 1.896 wodomierzy.
Wykonano termomodernizacjê piêciu budynków o powierzchni �cian 6.977 m2

(w 1999 r. - 3.191 m2).
26 sierpnia zorganizowano imprezê �Po¿egnanie lata�.
Wydano dwie edycje �Biuletynu informacyjnego�.
Na koniec roku spó³dzielnia posiada³a 67 wyroków na eksmisjê lokato-
rów, w tym 16 z prawem do uzyskania lokalu socjalnego (wykonano
7 eksmisji).

2001 rok
26 kwietnia 2001 roku Zarz¹d spó³dzielni podpisa³ umowê z Telewizj¹
Kablow¹ TvM S.A. w Warszawie o wprowadzeniu drugiego operatora.
Odbywaj¹ siê spotkania reaktywowanego klubu seniora �Pogodna jesieñ�.
Na osiedlu �Grunwald-Wschód� zorganizowano �Po¿egnanie lata 2001�;
w imprezach sportowych wziê³o udzia³ 300 osób.        (c.d.n.)
Z opracowania o spó³dzielczo�ci mieszkaniowej - Andrzej Stelmaszewski
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks ku-
chenny. Tel. 0519-592-418

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

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

Sprzedam mieszkanie 47 m2,
3 pokoje + kuchnia, na III piêtrze
przy ul. D³ugosza. Tel. 601-305-
085 oraz 697-847-421 po godz. 17
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe ul. Wilczej 3A o pow.
31,5 m2. Kawalerka (II p.),
1 pokój. Tel. 692-727-415
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
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 w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39

Sprzedam domek, pow. 100 m2

w Go³ebiewie Nowym, dzia³ka
1012 m2, budynki gosp, cena
290.000. Tel. 603-691-605
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 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel. 608-
797-821
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
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 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
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
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

Z ŻYCIA MKS „KUTNO”

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
Nauczyciel jêzyka niemieckiego
udzieli korepetycji na ka¿dym
poziomie. Przygotowuje do ma-
tury i egzaminów Tel. 723-896-846
Sprzedam Citroena Berlingo
(rocznik 2006). Pierwszy w³a-
�ciciel, zakupiony w salonie
w Polsce. Tel. 695-408-013
Sprzedam mieszkanie 2p-k, I p.
po generalnym remoncie w cen-
trum Kutna. Tel. 669-480-072;
663-387-229
Sprzedam mieszkanie 38 m2,
Kro�niewice (1 p + kuchnia),
I piêtro. Tel. 698-734-520
Sprzedam pilnie mieszkanie
w Dobrzelinie, cena 22 tys. z³
do ma³ej negocjacji. Tel. 604-
254-132
Wynajmê mieszkanie w centrum
38 m2, II piêtro z balkonem. Tel.
24-356-60-87

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

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

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

Tel. 609-107-203

Kierowcê C+E
ZATRUDNIÊ

Wymagane do�wiadczenie,
naczepa plandeka, kierunek
Polska - W³ochy lub Polska -
Anglia.

Telefon:
501-373-073

Samochodem w... grób
Samochód Audi prowadzony przez
37-latka z Kutna, trafi³ w mur
³¹koszyñskiego cmentarza, a nastêp-
nie zniszczy³ jeden z pomników.
Sprawca zdarzenia otrzyma³ man-
dat (300 z³!) przeprosi³ rodzinê
zmar³ego i wyp³aci odszkodowanie
ze swojego ubezpieczenia.

Wy³udzenie
Sprawca, wykorzystuj¹c dane per-
sonalne mieszkañca Kutna, wpro-
wadzi³ w b³¹d przedstawiciela sieci
telefonii komórkowej przy zawie-
raniu umów na �wiadczenie us³ug
telekomunikacyjnych. W ten spo-
sób doprowadzi³ pokrzywdzonego
do straty warto�ci oko³o 4 tysiêcy
z³otych.

Posiadam do wynajêcia pokój
(pokoje) w domu jednorodzin-
nym, okolice Szko³y Muzycznej.
Tel. 609-593-263, po godz. 16.00

Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� do rozgrywek mistrzow-
skich £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej sezonu 2013/2014 zg³osi³ 5 dru¿yn �
o jedn¹ wiêcej w porównaniu z sezonem 2012/2013. Zespó³ MKS Teva
Kutno graæ bêdzie w £ódzkiej Lidze Juniorów w grupie II. Dru¿yna MKS
Mavex Kutno walczy w Wojewódzkiej Lidze im. Kazimierza Deyny �
najwy¿szej w tej kategorii wiekowej w województwie ³ódzkim. Zespó³
MKS AMZ Kutno rywalizuje w £ódzkiej Klasie im. Jerzego Micha³owicza.
Dru¿yna MKS Kutno R. 2001 uczestniczy we wspó³zawodnictwie w ramach
£ódzkiej Klasy im. Kazimierza Górskiego, grupa B. Debiutuje w rozgryw-
kach zespó³ MKS Kutno R. 2003 tworzony w wiêkszo�ci z absolwentów
Akademii Pi³karskiej M³ode Lwy Kutno. W najbli¿szych wydaniach �P¯K�
zostan¹ przedstawione wszystkie m³odzie¿owe zespo³y ¿ó³to-niebieskich.
Jako pierwszych prezentujemy podopiecznych S³awomira Ryszkiewicza:

MKS AMZ KUTNO

Uprawnieni do gry: Bartosiak Micha³, Borys Mateusz, Fabisiak Eryk,
Fa³dziñski Maciej, Gajdziñski Dominik, Gajewicz Jakub, G³odek Micha³,
Górecki Bartosz, Jaszczak Adam, Ka�mierczak Cezary, Koralewski Daniel,
Kopczyñski Wiktor, Kowalski Mateusz, Kubiak Jakub, £uczyniak
Wiktor, Marciniak Szymon, Motylewski Mateusz, Mrozik Micha³,
Nadolski Jan, Olczak Adrian, Olejniczak Kamil, Paw³owski Bartosz,
Petikyan Andronik, Sobczyk Mateusz I, Sobczyk Mateusz II, Stoliñski
Piotr, Tomczak Jan, Wi�niewski £ukasz.

Kalendarz rozgrywek rundy jesiennej 2013:
28.08 (�roda) godz. 17.00 MKS � BORUTA ZGIERZ 12:3 (6:0)
08.09 (niedziela) godz. 11.00 MKS � KRO�NIEWIANKA 9:1 (6:0)
14.09 (sobota) godz. 11.00 KKS KOLUSZKI � MKS
18.09 (�roda) godz. 17.00 MKS � ISKRA DOBROÑ
22.09 (niedziela) godz. 12.00 GKS BEDLNO � MKS
25.09 (�roda) godz. 16.00 £ODZIANKA  £ÓD� � MKS
29.09 (niedziela) godz. 11.00 MKS � W£ÓKNIARZ KONSTANTYNÓW
06.10 (niedziela) godz. 13.00 UKS SMS £ÓD� � MKS
13.10 (niedziela) godz. 11.00 MKS � TERMY UNIEJÓW
19.10 (sobota) godz. 11.00 START £ÓD� � MKS
27.10 (niedziela) godz. 11.00 MKS � STAL G£OWNO
09.11 (sobota) godz. 11.00 ANDRESPOLIA WI�NIOWA GÓRA � MKS
17.11 (niedziela) godz. 11.00 MKS � CHKS £ÓD�

Trener o dru¿ynie: �Pracujemy ze
sob¹ od 2010 roku. W minionym
okresie pi³karskie abecad³o pozna-
wa³o blisko 60 ch³opców. Efektem
dotychczasowej zaanga¿owanej po-
stawy podopiecznych na treningach,
realizowanych po zajêciach szkol-
nych trzy razy w tygodniu, i w ro-
zegranych meczach mistrzowskich
jest wywalczenie czwartego miejsca
w koñcowej klasyfikacji £ódzkiej
Klasy im. Wac³awa Kuchara sezonu
2012/2013. Mateusz Motylewski,
Bartosz Paw³owski, Piotr Stoliñski,
Mateusz Sobczyk, Dominik Gaj-
dziñski, Jakub Gajewicz s¹ �w³a-
�cicielami� srebrnych statuetek
�Kutnowski Lew� � wyró¿nieñ

jakimi honorowani s¹ wyró¿niaj¹cy siê pi³karze i koszykarki. Powodem
do satysfakcji s¹ udane wystêpy kilku ch³opców w meczach mistrzow-
skich zespo³u starszego rocznika. Marzymy o organizacji w roku przynaj-
mniej jednego obozu szkoleniowego i warunkach stwarzaj¹cych mo¿li-
wo�æ brania udzia³u w ogólnopolskich turniejach, aby móc porównywaæ
siê z najlepszymi w tej kategorii wiekowej. W tym sezonie ponownie
w³¹czymy siê do walki o awans do ligi wojewódzkiej. Jestem o tym prze-
konany.�

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

1 wrze�nia br. uczestnicz¹cy w miejskich obchodach 74 rocznicy wybuchu
II wojny �wiatowej przedstawiciele klubu: Zdzis³aw Bartol, prezes i Adrian
Krzymieniewski, Dominik Dêbowski, Adrian Rosik � zawodnicy zespo³u
MKS Mavex Kutno, z³o¿yli wi¹zankê kwiatów pod pomnikiem Bohate-
rów Walk nad Bzur¹ w Parku Miejskim im. Romualda Traugutta.

Przew³aszczenie
W Kutnie, przy ulicy Grunwaldz-
kiej, z³odziej przyw³aszczy³ pozo-
stawiony na pó³ce z towarem w
sklepie portfel z pieniêdzmi. By³o
tego oko³o 900 z³otych, a poszko-
dowanym by³ mieszkaniec Kutna.

Szaleñstwo ma³olata
Policjanci KPP Kutno zatrzymali
26-letni¹ mieszkankê, która sprze-
da³a alkohol (6 piw i dwie butelki
wódki) ma³oletniemu mieszkañcowi
Kutna.

Si³a internetu
W Kaszewach Dwornych oszukano
nabywcê motocykla za po�rednic-
twem og³oszenia na aukcji interne-
towej. Przygoda z internetem kosz-
towa³a go tysi¹c z³otych.

Stratê 2 tysiêcy z³otych ponios³a
mieszkanka kutnowskiej ulicy
Wilczej, amatorka zakupu lodówki
za po�rednictwem og³oszenia na
aukcji internetowej.

Na dwóch gazach
W Kutnie, przy ulicy Obroñców
Pokoju, funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji w ¯ychlinie, w czasie
wolnym od pracy, zatrzymali nie-
trze�wego 49-letniego rowerzystê
(mieszkañca Kutna). Mê¿czyzna
mia³ a¿ 2,4 promila alkoholu
w organizmie.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, na ulicy Staszica, dwie
kobiety wykorzystuj¹c nieuwagê
w³a�cicielki mieszkania, skrad³y
1200 z³otych.

W ¯ychlinie, w sklepie przy placu
29-go Listopada, wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej, skra-
dziono z torebki  portfel z zawarto-
�ci¹ dokumentów, kart p³atniczych
i pieniêdzy w kwocie 200 z³otych
na szkodê mieszkanki Wa³brzycha.
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza
z³odziej, wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonego, skrad³ portfel
z zawarto�ci¹ dowodu osobistego,
karty bankomatowej oraz pieniêdzy
w kwocie 150 z³otych.

Drogie szk³o
W Kro�niewicach, przy ulicy
Toruñskiej wybito szybê w sklepie
z artyku³ami wielobran¿owymi.
Straty w³a�ciciel wyceni³ na kwotê
1200 z³otych.

Posiadam mieszkanie do wyna-
jêcia - 30 m2. Tel. 785-519-405
Sprzedam dom 200 m2, dobra
lokalizacja, do negocjacji, Kutno.
Tel. 504-363-388
Sprzedam dom wolnostoj¹cy
pow. 100 m2, Adamów k/Kutna,
dzia³ka 2303 m2 przy drodze, 3,5
km od Kutna. Tel. 607-608-921
Sprzedam dom piêtrowy 150 m2

w centrum Kro�niewic. Tel. 663-
495-985
Sprzedam dom w Wierzbiu lub
zamieniê na bloki z dop³at¹. Tel
795-442-968
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w
okolicy Kutna. Tel. 603-277-155
Sprzedam pilnie dzia³kê ROD
Kutno-Azory z domkiem muro-
wanym, cena 5300 z³ do ma³ej ne-
gocjacji. Tel. 604-254-132
Sprzedam b. tanio ró¿ne medale
oraz p³yty DVD (pojedyncze fil-
my i seriale) polskie i amerykañ-
skie. Tel. 604-254-132
Sprzedam tanio monitor LG 19``
ma³o u¿ywany (p³aski). Tel. 606-
475-184
Kupiê tkaniny, dzianiny i przê-
dze oraz ca³e zak³ady dziewiar-
skie. Tel. 791-331-441



1315 LAT • POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 17/365 • 12 WRZEŚNIA 2013

¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Tenis

Baseball

KoszykówkaSzybownictwo

£ukasz Wójcik, nasz kutnowski pilot szybowcowy, ponownie pokaza³
klasê. Tym razem, w ostatnich zawodach w tym sezonie, 38 Szybowco-
wych Mistrzostwach Polski w klasie otwartej, zaj¹³ znakomite pierwsze
miejsce na 33 zawodników. Starty odbywa³y siê z go�cinnego lotniska
Aeroklubu Czêstochowskiego w dniach od 15 do 25 sierpnia. Tak swój
wystêp w tych zawodach podsumowuje nasz mieszkaniec: �Mieli�my sporo
szczê�cia je�li chodzi o pogodê, która pozwoli³a rozegraæ a¿ siedem kon-
kurencji. Najd³u¿sza mia³a ponad 500 kilometrów, a ³¹cznie przelecieli-
�my ponad 80.000 kilometrów, co jest naprawdê niez³ym wynikiem. Latanie
nie nale¿a³o do naj³atwiejszych. W zawodach startowa³a czo³ówka pilotów
polskich, w�ród nich lider miêdzynarodowego rankingu pilotów szybow-
cowych, aktualny mistrz �wiata w klasie 18-metrowej Zbigniew Nieradka
oraz mistrz Europy w tej samej klasie � Karol Staryszak. Lata³em na nowym
szybowcu z Republiki Po³udniowej Afryki JS-1 Revelation. Jest to szybo-
wiec klasy 18-metrowej, na którym mo¿na z powodzeniem rywalizowaæ
z pozosta³ymi szybowcami klasy otwartej. Wyrównana walka trwa³a od
pierwszej do ostatniej konkurencji, zachowa³em najwiêcej zimnej krwi,
lata³em najrówniej i wygra³em dwie konkurencje, dziêki czemu zdoby³em
z³oty medal i pierwsze w karierze mistrzostwo Polski w tej klasie�.
To ju¿ czwarte podium £ukasza w tym sezonie, po srebrnym medalu
mistrzostw Europy w klasie standard i mistrzostw Polski w klasie 15-
metrowej i wygranych przedmistrzostwach �wiata w klasie 15-metrowej.
Gratulujemy.

MISTRZOSTWO POLSKI
III liga

MKS Kutno - LKS Mazur Karczew 1:1 (0:0)
MKS: Micha³ Soko³owicz, Przemys³aw Michalski (79 Mariusz Jakubowski),
Maciej Kowalczyk, Adam Grzybowski, £ukasz Pa³czyñski, Micha³ ¯ó³-
towski, Sylwester P³acheta, Dariusz Gorczyczewski (86 Jaros³aw Szyc),
Daniel Mitura, Dawid Klepczyñski, £ukasz Znyk 76 Piotr Michalski).
Bramki: 1:0 - Daniel Mitura (51), 1:1 - Przemys³aw Przysowa (84). Szkoda
utraty dwóch punktów, bowiem zwyciêstwo �Miejskich� by³o bardzo blisko.
Go�cie zdobyli gola po b³êdzie golkipera MKS-u Soko³owicza. Z rzutu
ro¿nego pi³kê podawa³ Bartosz Malesa. Trafi³a ona w g³owê Przemys³awa
Przysowy i minê³a zdezorientowanego naszego bramkarza. Pewnie my�la³,
¿e przeleci obok jego ��wi¹tyni�. Mecz zaciêty i wyrównany. Kutnianie
powinni prowadziæ 2:0 w 71 minucie, ale Sylwester P³acheta bêd¹c sam
na sam z bramkarzem Mazura Dominikiem Puskiem trafi³... w niego.

Pogoñ Grodzisk Mazowiecki - MKS Kutno 2:1 (1:0)
Honorowego gola dla �Miejskich�, którzy rozegrali dobre choæ przegrane
spotkanie, zdoby³ przy stanie 0:2 Dawid Klepczyñski w 51 minucie. Nie
wiadomo jak potoczy³by siê ten mecz, gdyby w 9 minucie (by³ rezultat
0:0) Micha³ ¯ó³towski wykorzysta³ rzut karny. Jego sygnalizowany strza³
obroni³ bramkarz. Na boisku by³o du¿o walki. Niestety, znów zawiod³a
nasza obrona. Kutnianie grali bez £ukasza Znyka, Rafa³a Kubiaka i Jaro-
s³awa Szyca.

MKS Kutno - GKS II Be³chatów 1:1 (0:1)
Bramki: 0:1 - Pawe³ Ziêba (5), 1:1 - Arkadiusz B³aszczyk (74). Tylko
remis. Kutnianie mieli przewagê, ale niestety nie wykorzystan¹ w sytu-
acjach podbramkowych. Fatalny by³ g³ówny arbiter, który nie przyzna³
zespo³owi kutnowskiemu dwóch ewidentnych rzutów karnych.

Puchar Polski
W pierwszym meczu PP regionu ³ódzkiego MKS Kutno graæ bêdzie 11.09
o godz. 16.35 w Pniewie k. ¯ychlina z Delt¹ �leszyn (³ódzka klasa B).

V liga
MKS Expom Kro�niewianka - LKS Ró¿yca 1:0 (1:0)

Jak¿e cennego gola i to na wagê trzech punktów zdoby³ w 35 minucie
Krystian Osiñski. Przed meczem wiceprezes £ZPN Adam Ka�mierczak
wrêczy³ zespo³owi beniaminka puchar za awans do ³ódzkiej ligi okrêgowej.
Odebra³ go prezes dru¿yny z Kro�niewic Andrzej Bonawenturczak.

Orze³ Parzêczew - MKS Expom Kro�niewice 4:2 (2:0)
Expom: B³aszczyk, Nowicki, B. Hartwich, Oleksy, Piaskowski, P. Wi-
�niewski, (Szymczak), Kubicki, (Adriañczyk), £. Hartwich, Florczak,
(Popielarczyk), Osiñski, Borzuchowski, (Wi�niewski). Bramki: 1:0 - Damian
Ciesielski (24), 2:0 - Kamil Sobczak (40), 2:1 - Marcin B³aszczyk (47
karny), 2:2 - Krystian Osiñski (63), :2 - Micha³ Dêbski (70), 4:2 - Kamil
Sobczak (83). Mecz wyrównany. Zespó³ z Kro�niewic (trener Marcin Szty-
giel), przy pomocy licznych swoich kibiców, gra³ ambitnie i do 70 minuty
remisowa³. Dwie skuteczne kontry gospodarzy zdecydowa³y jednak
o pora¿ce beniaminka w drugiej kolejce ³ódzkiej ligi okrêgowej.

�Micha³owicz 99�
MKS AMZ Kutno - Boruta Zgierz 12:3 (6:0)

Podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza rozpoczêli walkê o punkty
w regionie ³ódzkim, w tej klasie rozgrywkowej, od wysokiej wygranej.
Gole zdobyli: Mateusz Sobczyk II 5, Mateusz Sobczyk I 2, Bartosz Paw-
³owski 3, Jan Stoliñski 2.

Wojewódzka liga �Deyna 98�
UKS SMS £ód� - MKS Mavex Kutno 8:2 (5:0)

Druga po³owa w wykonaniu zespo³u trenera Tomasza Kaby zdecydowanie
lepsza. Obie bramki dla �Kutna� strzeli³ Dominik Dêbowski.

�Górski 2001� gr. B
Sokó³ Aleksandrów £. - MKS Kutno 3:0 (1:0)

Na inauguracjê pora¿ka dru¿yny Jacka Czekalskiego.

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Na boisku SP nr 4 w £êczycy rozegrana zosta³a II runda tej fazy rozgrywek.
Doskonale wypad³a w niej dru¿yna trenerów - Marka Dymkiewicza
i Roberta Nowaka - reprezentuj¹ca Gminny O�rodek Kultury i Sportu
w £aniêtach (dyr Barbara Bawej). Pokona³a ona �winice Warckie 5:2 (gole:
2 Micha³ Adriañczyk, Patryk Wi�niewski, Adam Grabowski, Marcin
¯yciñski) i Gimnazjum w £êczycy 5:3 (bramki: Micha³ Adriañczyk 2,
Przemys³aw Tomczak 2, Patryk Wi�niewski). Zespó³ z £ani¹t awansowa³
do pó³fina³ów Orlikowej Ligi Mistrzów - £ódzkie 2013 (kategoria
wiekowa 14-16 lat), które rozegrane bêd¹ w £odzi. Sk³ad zwyciêzców:
Adam Wisniewski, Micha³ Adriañczyk, Rafa³ Iwiñski, Patryk Wi�niewski,
Przemys³aw Tomczak, Adam Grabowski, Marcin ¯yciñski, £ukasz
Lewandowski, Rafa³ Rosiak.

ORLIKOWA LIGA MISTRZÓW 12 osób, w wieku od 12 do 40 lat, bra³o udzia³ w turnieju amatorów.
Odby³ siê on na boisku wielofunkcyjnym w Kro�niewicach w ramach
II Zmagañ Olimpijskich. W rundzie fina³owej Maciej Albiñski - junior -
pokona³ Roberta Nowaka 6:3, 6:4 oraz swojego tatê Macieja Albiñskiego
6:3, 4:6 i 8:6 (tiebreak). Trzeci¹ lokatê zaj¹³ Robert Nowak, który w walce
o �br¹z� uleg³ seniorowi Maciejowi Albiñskiemu 4:6, 5:7.

KUTNIANIE W MISTRZOSTWACH POLSKI
Rajd samochodowy

13-15 wrze�nia, w okolicach Miko³ajek, odbêdzie siê 6 runda rajdowych
samochodowych mistrzostw Polski bêd¹ca zarazem eliminacj¹ rajdowych
mistrzostw Europy. W jubileuszowym 70 Rajdzie Polski startowaæ bêd¹:
m.in. Kubica, Bouffier, Ho³owczyc. Nie zabraknie kutnowskiej za³ogi
Piotra Stryjka i Krzysztofa Stryjka, którzy bêd¹ brali udzia³ w N-grupo-
wym Renault Clio w klasie 8. Bêdzie to dla nich powrót na rajdowe trasy.
Starty za³ogi wspiera: Hydromega Hydraulika Si³owa, Wojsko Polskie
i Polsad - Jacek Korczak. Trzymamy kciuki za nasz duet!

SYN POKONAŁ OJCA
W sezonie 2013/2014 w rozgrywkach I ligi PZKOSZ udzia³ bior¹ dru¿yny:
Polski Cukier Siden Toruñ, KK Astoria Bydgoszcz, King Wilki Morskie
Szczecin, MUSiR Krosno, KKS Polfarmex Kutno, Spójnia Stargard Szcze-
ciñski, Stal Ostrów Wielkopolski, MCKiS Jaworzno, MKS D¹browa Gór-
nicza, MKS Wikana Start Lublin, MKS Znicz Basket Pruszków, AZS
Politechnika Big Plus Poznañ, PTG Sokó³ £añcut, WKK Wroc³aw.
W rozgrywkach gra 14 zespo³ów systemem ka¿dy z ka¿dym w dwóch
rundach (mecz i rewan¿) - 26 spotkañ. Dru¿yny, które zajm¹ miejsca 1-8
bêd¹ uczestniczyæ w etapie 2 - play off. Ekipy z lokatami 1-10 koñcz¹
rywalizacjê, a z miejscami 11-14 graj¹ w etapie 2 - play out. Mecze
kutnowskiego zespo³u w I rundzie:

28.09. Polfarmex - MKS Wikana Start
05.10. Polfarmex - Polski Cukier Siden
12.10. Spójnia - Polfarmex
19.10. Polfarmex - King Wilki Morskie
26.10. MCKiS Jaworzno - Polfarmex
02.11. Polfarmex - WKK Wroc³aw
09.11. MKS D¹browa Górnicza - Polfarmex
16.11. Polfarmex - Stal Ostrów Wlkp.
23.11 MKS Znicz Basket - Polfarmex
30.11. Polfarmex - AZS Politechnika Big Plus
07.12. PTG Sokó³ - Polfarmex
14.12. Polfarmex - MOSiR Krosno
21.12. Astoria - Polfarmex

KKS „POLFARMEX”

Mecze w Kutnie rozgrywane bêd¹ w hali SP nr 9 o godz. 17.30. Zarz¹d
KKS Pro Basket Kutno (S³awomir Erwiñski, Waldemar P³ocha, Mariusz
Pi¹tek, Rados³aw Borowski, Marek Koralewski) liczy na miejsce dru¿yny
trenerów Jaros³awa Krysiewicza i Wojciecha Walicha w �cis³ym finale
(w ub. sezonie - trzecia lokata!). Niew¹tpliwie w tej realizacji pomo¿e
niezawodna kutnowska publiczno�æ.

Podopieczni trenerów Jaros³awa Krysiewicza i Wojciecha Walicha aktywnie
przygotowuj¹ siê do zbli¿aj¹cego siê pierwszego mistrzowskiego meczu
I ligi PZKOSZ (28.09. w Kutnie ze Startem Lublin) trenuj¹c na obiektach
kutnowskich (aquapark, stadion miejski, hala SP nr 9) oraz rozgrywaj¹c
spotkania kontrolne. W go�cinnej �Dziewi¹tce� kutnianie rozgromili czo-
³owy zespó³ drugiej ligi �Ksiê¿ak� £owicz 84:47, (25:13, 21:19, 22:14,
19:11) po punktach: Krzysztofa Jakóbczyka 6, Jakuba Garbacza 8,
S³awomira Sikory 12, Jakuba D³uskiego 9, Huberta Pabiana 19, Wojciecha
Glabasa 15, Szymona Rducha 12 i Paw³a �picy 6 (testowany z AZS
Koszalin). Nastêpnie ulubieñcy grodu nad Ochni¹ przebywali na obozie
kondycyjno - treningowym w Brzegu Dolnym. Grali te¿ sparringi. Z uty-
tu³owanym PGE Turowem Zgorzelec (wicemistrz Polski) przegrali 79:96
(21:26, 21:14, 27:22, 10:34). Punkty dla �Kutna�: Jakóbczyk 19, Sikora
5, D³uski 1, Hubert Mazur 18, Norbert Kulon 7 (nagrywaj¹cy, ex �l¹sk
Wroc³aw, 185 cm wzrostu, 21 lat), Glabas 15, Rduch 5, Pabian 9. Nasi
pokonali te¿ beniaminka I ligi WKK Wroc³aw 69:63. Punkty: Garbacz 19,
Pabian 14, Sikora 11, Rduch 6, D³uski 6, Kulon 5, Glabas 5, Jakóbczyk.
Zaciête spotkanie stoczyli z beniaminkiem Tauron Basket Ligi WKS �l¹sk
Wroc³aw. Wynik nie jest odzwierciedleniem meczu - 70:86 (12:14, 23:33,
18:12, 17:27). Punkty: Jakóbczyk 15, Garbacz 8, Sikora 15, D³uski 3,
Kulon 9, Mazur 3, Glabas 13, Rduch 4.

„POLFARMEX” PRZED SEZONEM

Kierownik dru¿yny �Polfarmexu� Tomasz Olszewski powiedzia³ nam:
�Nasi grali we wszystkich sparringach bardzo ambitnie, dawali z siebie
wszystko. Spotkania by³y zaciête i wyrównane; szczególnie te z dru¿ynami
TBL. Zgrupowanie by³o bardzo udane i po¿yteczne. Zespó³ sta³ siê
�rodzin¹�. Teraz dwa turnieje: w Ostrowie Wielkopolskim i w Kutnie -
�wiêto Ró¿y (21-22.09).

Zakoñczy³y siê mistrzostwa �wiata Ma³ych Lig w Williamsport w amery-
kañskim stanie Pensylwania. W kategorii do lat 12 wygra³a Japonia. Jeden
z turniejów eliminacyjnych (Europa, Afryka) odby³ siê w lipcu w Kutnie.
Awans uzyskali Czesi, którzy w Williamsport przegrali z Japoni¹ 3:7 i z
Kanad¹ 3:4 oraz pokonali Ma³¹ Ligê regionu Wielkie Jeziora Stany Zjed-
noczone 5:3. Mecze mistrzowskie (32) obejrza³o na dwóch stadionach
330.000 widzów, a za po�rednictwem telewizji - ponad 30 milionów.
W sk³adzie organizatorów mistrzostw �wiata znale�li siê pracownicy
Europejskiego Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi Baseballu i Softballu w Kutnie:
dyrektor Beata Kaszuba i jej asystent Bartosz Sochacki.

KUTNIANIE W USA

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 365

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: K2-A9  E6-M1-D12-G7-J11-A11-M3-A13-H
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. Napisa³ �Martwe dusze� A-7. �Mniejsze� w ty-
tule filmu J. Morgensterna B-9. To co spaja rodzinê C-1. S³uga
Cze�nika w �Zem�cie� Fredry D-9. Nauka o moralno�ci E-1.
Rzymski Hades E-5. Czeka ka¿dego pracowitego G-1. Sp³awna
od Lipska (prawy dop³yw Narwi) I-1. Przekroczenie przepisów
gry w pi³ce no¿nej I-6. Z wydrzyków objêty ochron¹ J-9. Model
Nissana K-1. Obroñca jakiej� idei L-9. Pasy do wi¹zania M-1.
Gatunek wielkich mrówek M-5. Odgwizdane przez sêdziego
koszykówki.

Pionowo: 1-A. Znak wyró¿niaj¹cy pañstwa 1-I. O�wietla cel
bombardowania 2-E. Szcz¹tki dawnej �wietno�ci 3-A. Przybudówka
przed wej�ciem do budynku 3-I. Atut miss 4-F. Brat Kaina 5-A.
Najwiêksza rzeka Francji 5-J. Wytwarzany przez pszczo³y 6-E.
Le�na krzewinka fioletowa 7-A. Wzgórek �nie¿ny 7-I. Pogl¹dy
wyznawane przez kogo� 9-A. Pasza dla koni 9-I. Ród w³oskich
lutników 11-A. Nieraz warto trzymaæ go za zêbami 11-I. Boczna
�ciana wyrobiska 13-A. Drzewo sagowe 13-I. Jednostka obiadu.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Janina Barbara Soko³owska rodem z ¯ychlina

PAMIĘTNIK MATKI

To najnowszy tomik poetycki wydany przez Advert Studio w Chorzowie
i zarazem kolejna wa¿na publikacja w szerokim dorobku Janiny Barbary
Soko³owskiej. Tre�æ i forma zamieszczonych tam wierszy przekonuje
o wypracowanej metodzie twórczej, wyra¿aj¹cej siê zwiêz³o�ci¹ my�li,
lapidarno�ci¹ jêzyka oraz takich poetyckich tropów, które zawiod¹
czytaj¹cego na strony wype³nione krótkimi i zwiêz³ymi my�lami -
impresjami. To fotografie, b³ysk flesza wywiedziony z przesz³o�ci
dostatecznie odleg³ej, aby nabraæ potrzebnego dystansu i pokazaæ �wiatu
te obrazki z dzieciñstwa i rodzinnych do�wiadczeñ, które zbudowa³y
baga¿ losu autorki. Znany krytyk literacki Bo¿ena Staszewska pisze:
�Je�li robi³e� Czytelniku kiedykolwiek laurkê dla swojej mamy to zro-
zumiesz to przes³anie �Pamiêtnika Matki�. Ale laurka Soko³owskiej
- dodaje Staszewska - jest bardzo osobliwa; wcale nie sentymentalna
ani banalnie wzruszaj¹ca. Na ka¿dej stronie tego ma³ego tomiku znaj-
duje siê krótki tekst, sformu³owany wrêcz metod¹ wspó³czesnego sms-a.
Ten telegraficzny skrót, oszczêdno�æ s³owa i pow�ci¹gliwo�æ podkre�la
charakter rodzinnych relacji i przyznaje prawo do milczenia tam, gdzie
emocje s¹ trudne do wyra¿enia, stawiaj¹c odbiorcy nie³atwe zadanie.
Tu stanie czytelnik przed s³owem krótkim i dobitnym oraz celnym.
Zastanowi siê jakim wierszem mówiæ by przywo³aæ przesz³o�æ i wyod-
rêbniæ jej symptomy oraz wyzwoliæ uwieraj¹ce emocje i je ujawniæ.
�Pamiêtnik Matki� Janiny Barbary Soko³owskiej to przejmuj¹ca laurka
po latach pisana przez osobê dojrza³¹ i �wiadom¹ celu przywo³ania
poruszaj¹cej postaci, która w �wiadomo�ci ka¿dego cz³owieka pozo-
staje z nim na zawsze, do koñca ¿ycia, a ka¿de jej s³owo nie jest zbyt
sprawne, aby wyraziæ uczucia, nieadekwatne do intencji. Staszewska
pyta wprost: �czy zatem budzi zdziwienie to, ¿e jest tu tak ma³o czytania,
a tak du¿o do odczytania?�. �Pamiêtnik Matki� nie jest zwyczajowym
tomikiem poetyckim, a raczej czym� na pograniczu dziennika i memu-
aru, w którym, autorka pochodz¹ca z ¯ychlina, która naszym zdaniem
zas³uguje na miano Honorowego Obywatela Grodu nad S³udwi¹, zare-
jestrowa³a zarówno wa¿ne jak te¿ codzienne wydarzenia swojej matki
i jej ¿ycia. Wbrew tytu³owi nie s¹ to bohaterki tekstów, ale kogo� kto j¹
obserwuje, dobrze zna i pamiêta sytuacje z przesz³o�ci. T¹ osob¹ jest
córka, która tak¿e jest narratork¹ notuj¹c¹ skrupulatnie swoje spostrze-
¿enia, gdy¿ wyd�wiêk poszczególnych tekstów ma czêsto wymiar
uniwersalny. Nie jest to tak¿e cykliczny i liryczny zbór wersów, które
mog³yby rodzicielkê idealizowaæ, poniewa¿ poznajemy j¹ w ró¿nych
okoliczno�ciach i momentach ¿ycia, i to z obiektywnej, i bezpiecznej
perspektywy. Ka¿dy z wierszy zaczyna siê od s³owa �matka� (nie
mamusia czy choæby mama), co stanowi swoist¹ mantrê lub zaklêcie,
które przymusza czytelnika do utrzymania ci¹g³ej uwagi na tytu³owej
postaci. Krytyk - recenzent Patryk Chrzan uwa¿a, ¿e kluczem do ca³o-
�ci zbioru s¹ dwa wiersze - rozpoczynaj¹cy i koñcz¹cy ten zbiorek
o znacz¹cych tytu³ach: �przygotowanie do urodzin� oraz �rozpoczêcie
urodzin�. Wszystko pomiêdzy nimi wydaje siê byæ retrospekcj¹ lub
rekapitulacj¹ ¿ycia bohaterki, przygotowaniem do obrzêdu. W pierw-
szym z nich poznajemy protagonistkê, która w³a�nie koñczy osiem-
dziesi¹t cztery lata:

...�rozk³ada talerzyki do tortu
dwa razy wiêcej ni¿ zapowiedzianych go�ci...
upiera siê, ¿e przyjd¹ jeszcze tamci
zeskrobani ze �cian jak rybie ³uski�.

Wiek matki wskazuje, ¿e wiele bliskich osób z jej otoczenia ju¿ ode-
sz³o na zawsze i nie dotr¹ na przyjêcie rodzinne, lecz ona nie do koñca
przyjmuje ten fakt do wiadomo�ci:

�... ukradkiem obserwuje kamienn¹ posadzkê
czysto jakby nikogo nie by³o...
mo¿emy zaczynaæ.�

W wiêkszo�ci tomiku dominuj¹ teksty sk³adaj¹ce siê z dwóch lub trzech
wersów, a i pozosta³e s¹ niewiele d³u¿sze. Ukazuj¹ jedynie chwile, ale
z tych w³a�nie chwil posk³adane jest ca³e ludzkie ¿ycie. Wa¿ne elementy
tego zbiorku to: przyja�ñ, mi³o�æ, lêk, pewno�æ, nieufno�æ - potoczne
ludzkie zachowania, bardziej determinuj¹ce lub mniej wa¿ne w ¿yciu
kobiety, która jako wdowa samotnie wychowuje dzieci, a nastêpnie
do�wiadcza �mierci najstarszej córki. Autorka �Pamiêtnika Matki� przy-
bli¿a nam kwestie samotno�ci, nie tylko z powodu wczesnego wdo-
wieñstwa, ale te¿ z powodu staro�ci, która nie tylko rozwija w matce
zdolno�æ do �zabijania czasu� i �zaczarowane weki�. Zbiór wierszy
z �Pamiêtnika Matki� sprzyja szerokiej refleksji i wnikliwej analizie
powszednio�ci. W prozaicznej formie dotyka tego co trudno nazwaæ,
sklasyfikowaæ i opisaæ. To, co siê dzieje ka¿dego dnia i czêsto umyka
w codziennych zmaganiach, o czym przypominamy sobie czêsto za
pó�no.       Jerzy Papiewski
P.S. Tomik �Pamiêtnik Matki� (46 wierszy) jest dostêpny w kutnow-
skiej ksi¹¿nicy, której Janina Barbara Soko³owska go podarowa³a.

Ze sztambucha

Dla emerytów

Kameleony
¯yjemy nie z w³asnego wyboru,
a m¹drzymy siê jak by�my chcieli.
Próbujemy temu ¿yciu dodaæ kolorów,

ale czê�ciej ono w czerni ni¿ w bieli.
 Nie odwa¿ê siê oceniaæ
sposobu na ¿ycie wielu z nas.
Szczególnie potrafi¹cych kolory zmieniaæ
wed³ug potrzeb, które dyktuje czas.

Chcia³bym jednak móc siê przekonaæ,
kiedy przychodzi czas ¿yciowego bilansu,
Jak ludzie o zdolno�ciach kameleona,
oceniaj¹ swój ¿ywot z dystansu.

Jak te¿ siebie oceniaj¹
ci, co kiedy� krzy¿e zdejmowali.
Dzi� obfity datek na tacê daj¹,
a tak niedawno na s¹siadów �kablowali�.

Ka¿dy ma tylko jedno ¿ycie,
którego z nikim nie mo¿na zamieniæ.
Mimo wszystko, niektórzy skrycie
próbuj¹ w³asny ¿yciorys zmieniæ.

Kazimierz Ci¹¿ela

Czemu p³aczesz rencisto, emerycie,
przecie¿ nie jest tak ci �le.
Ju¿ nie musisz wstawaæ o �wicie,
by do pracy pêdem biec.
Mo¿esz le¿eæ do po³udnia,
patrzeæ w sufit albo spaæ.
Có¿ Ci wiêcej do szczê�cia,
có¿ Ci wiêcej mogê daæ.
Gdy bezczynno�æ Ci siê znudzi
pó³ etatu sobie we�
albo zajmij siê ogródkiem
i wyrywaj z grz¹dek perz.
Mo¿esz tak¿e bawiæ wnuki
lub na spacer z pieskiem i�æ,
w parku spotkaæ siê z koleg¹

i biadoliæ, ¿e a¿ wstyd.
Nie oczekuj na podwy¿ki,
na ordery itede,
bo to nie jest takie wa¿ne,
grunt to zdrowie - szanuj je.
W politykê siê nie mieszaj,
bo to inni robi¹ ju¿,
czasem wyjed� gdzie� na wczasy,
przecie¿ staro�æ jest tu¿, tu¿.

Henryk Cie�lak

Ze sztambucha

Aforyzmy dziadka
Nie ma cwaniaka
nad Kutnowiaka!

Smutnie
W Kutnie jest smutnie.
Uwa¿aj, bo ci kto� co� utnie!

W G³ogowcu dobrze siê maj¹ ,
bo sanktuarium z bazylik¹ maj¹.

Kto pochodzi z Chro�cinka
nie potrzebuje Ciechocinka.

£aniêta - gmina u�miechniêta.
Henryk Cie�lak
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¯YCIE DIECEZJALNE

OKAZJA !  OKAZJA !  OKAZJA !

Ciekawostki Ziemi Kutnowskiej

Dwór pochodzi z koñca XIX wieku. Drewniany, piêtrowy, piêcioosobowy
z balkonem nad wej�ciem, wsparty na ¿elaznych kolumnach. Do g³ównego
budynku zosta³y przybudowane boczne, parterowe skrzyd³a. Od strony
ogrodowej jest du¿y taras, a w parku staw i piêkne okazy platanów.
W okresie Bitwy nad Bzur¹, 12 wrze�nia 1939 roku, w dworze stacjonowa³
sztab armii �Poznañ� genera³a Tadeusza Kutrzeby.            /J.P./

(na podstawie ksi¹¿ki Henryka Lesiaka �Wie� i dwór
w powiecie kutnowskim� For Press, Kutno 2003

oraz ze strony internetowej http://sanktuarium.glogowiec.pl)

Obecny ko�ció³ wzniós³ w 1560 Pawe³ G³ogowski, dziekan p³ocki. Swemu
ojcu Janowi, sêdziemu ziemskiemu(zmar³emu w 1523 roku), wystawi³
nagrobek znajduj¹cy siê w prezbiterium. W drugiej po³owie XVIII wieku
G³ogowiec nale¿a³ do Wieszczyckich: Jacka, Ludwika, a nastêpnie
Rudolfa i Józefa. Rudolf Wieszczycki nale¿a³ do zas³u¿onych dzia³aczy
samorz¹dowych i patriotycznych. By³ pos³em na Sejm Królestwa Polskiego
od 1824 roku i pos³em Sejmu Powstañczego w 1831 roku. Kolejnym w³a-
�cicielem by³ Bonawentura Zabokrzycki, który ten maj¹tek zakupi³ w 1832
roku, a w 1837 roku sprzeda³ bratanicy - Teresie z Zabokrzyckich Ska-
r¿yñskiej. Oko³o 1850 roku G³ogowiec naby³ Eugeniusz £empicki, sêdzia
pokoju powiatu or³owskiego. W latach 1903-1939 G³ogowiec posiada³
Ignacy Szebeko, cz³onek Rady Pañstwa (1909-1917) i pose³ II Rzeczpo-
spolitej. W zabytkowym, pe³nym wspania³ych pami¹tek, ko�ciele z obrazem
Naj�wiêtszej Marii Panny modli³ siê w 1922 roku wojewoda warszawski
So³tan, a w 1928 roku prezydent Ignacy Mo�cicki.

Kiedy� wie� i folwark w gminie Sójki, obecnie w gminie Kutno. Miejsco-
wo�æ rodowa G³ogowskich, herbu Grzyma³a. Znajduje siê tam ko�ció³
erygowany wraz z parafi¹ w 1433 roku przez Jana G³ogowskiego.

GŁOGOWIEC

W samo po³udnie 1 wrze�nia oko³o dwustu mieszkañców Kutna spotka³o
siê przed Pomnikiem Bohaterów Walk nad Bzur¹ w parku im. R. Trau-
gutta, aby uczestniczyæ w obchodach 74 rocznicy wybuchu II wojny �wia-
towej. Uroczysto�ci zorganizowali: prezydent miasta oraz Miejski Komitet
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Kutnie. Wokó³ pomnika ustawi³y
siê poczty sztandarowe i delegacje samorz¹dowców miasta i powiatu, s³u¿b
mundurowych, wojska, organizacji kombatanckich, Miejskiego Klubu
Sportowego, szkó³ i harcerzy, którzy wystawili wartê honorow¹. Po ode-
graniu hymnu pañstwowego przez orkiestrê dêt¹ OSP zebrani wys³uchali
okoliczno�ciowego przemówienia wiceprezydenta miasta Zbigniewa
Wdowiaka. Wspominaj¹c wydarzenia sprzed 74 lat mówi³: �Nasze mia-
sto równie¿ od pocz¹tku wojny by³o obiektem nalotów niemieckiego lot-
nictwa. 1 wrze�nia zbombardowany zosta³ poci¹g osobowy jad¹cy z Kutna
do £odzi, zginê³o 30 osób. Kolejne ataki mia³y miejsce 3, 9, 10,11 i 12
wrze�nia. W naszym mie�cie pojawi³y siê grupy uciekinierów z Zachodu.
Pod Kutnem powsta³y obozy zwi¹zane z kampani¹ wrze�niow¹: w Sój-
kach i przy ulicy Przemys³owej. Pamiêæ o tamtych dniach wrze�niowych
jest dla nas szczególnie wa¿na. Dzi� pochylamy siê nad tymi, którzy
zginêli nad tymi, którzy walczyli i cierpieli. Winni�my im pamiêæ�.

ODDALI ŻYCIE ZA POLSKĘ

Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ tych, którzy oddali ¿ycie za woln¹ Polskê.
Przyby³e na uroczysto�æ delegacje z³o¿y³y na p³ycie pomnika wi¹zanki
kwiatów.           /A.B./

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
24 września 2013 r.

PO 33 LATACH…

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Druga czê�æ uroczysto�ci mia³a miejsce w Sanktuarium Maryjnym w G³o-
gowcu, gdzie uczestniczono we mszy �wiêtej w intencji Ojczyzny i zmar³ych
ju¿ dzia³aczy zwi¹zkowych. Podczas homilii proboszcz g³ogowieckiej
parafii ksi¹dz Piotr Kalisiak mówi³: �Dzi� przynosicie do �wi¹tyni Pañskiej,
do domu Boga ¯ywego nie tylko wiano waszej chlubnej przesz³o�ci, nie
tylko pamiêæ wydarzeñ, które spowodowa³y wy³om w komunistycznym
systemie ,które utorowa³y drogê do polskiej wolno�ci. Nie tylko wasz¹
s³awê i chwa³ê na zawsze wpisan¹ jasn¹ barw¹ w nasz polski los, w historiê
naszego narodu i narodów Europy, którym niegdy� zosta³o narzucone jarzmo
komunistycznego zniewolenia. Przynosicie tak¿e sprawy dnia dzisiejszego.
Problemy, wyzwania, przed którymi dzi� stoi Solidarno�æ. Macie �wiado-
mo�æ, ¿e sierpniowe postulaty sprzed 33 lat pozostaj¹ aktualne, ¿e nadal
trwa walka �o poszanowanie podstawowych praw pracowniczych, zwi¹z-
kowych i obywatelskich, która jest dla Solidarno�ci wielkim wyzwaniem�.
Po mszy �wiêtej przyby³e delegacje i osoby prywatne z³o¿y³y wi¹zanki
kwiatów pod Pomnikiem �Solidarno�ci�.           /A.B./

W 1945 roku maj¹tek G³ogowiec upañstwowiono, ale jako gospodarstwo
wzorowe nie rozparcelowano. Dobra G³ogowiec ju¿ od drugiej po³owy XVIII
wieku sk³ada³y siê z folwarków oraz wsi G³ogowiec i Klonowiec (nazywany
te¿ Klinówek) oraz nieistniej¹cej miejscowo�ci Modzne.

Wizerunek jest piêkn¹ kopi¹ Obrazu Jasnogórskiego. W 1430 r. husyci
najechali klasztor Paulinów na Jasnej Górze i sprofanowali Cudowny
Obraz. Król W³adys³aw Jagie³³o nakaza³ wykonaæ kopiê obrazu, którym
jest wizerunek z G³ogowca. Obraz by³ otaczany wielk¹ czci¹ w Jagielloñ-
skim domu, przekazywano Go zawsze najgodniejszemu dziecku. Drog¹
koneksji �lubnych obraz dotar³ do Petersburga. Jeden z G³ogowskich
w drugiej po³owie XVII w. pos³uj¹c do cara otrzyma³ obraz w prezencie
i umie�ci³ go w g³ównym o³tarzu ko�cio³a w G³ogowcu. Prowadzone od
lat starania o koronacjê Cudownego Obrazu zosta³y uwieñczone sukcesem.
14 wrze�nia 1975 r, Prymas Polski kardyna³ Stefan Wyszyñski dokona³
koronacji Obrazu Koron¹ papiesk¹ - darem papie¿a Paw³a VI przy wspó³-
udziale metropolity poznañskiego arcybiskupa Antoniego Baraniaka
i biskupa p³ockiego Bogdana Sikorskiego. Na 10 rocznicê koronacji obrazu
odpowiadaj¹c na list ks. proboszcza Ojciec �w. Jan Pawe³ II przes³a³

Matka Bo¿a G³ogowiecka - patronka Ziemi Kutnowskiej

telegram ze specjalnym b³ogos³awieñstwem apostolskim dla wszystkich
pielgrzymów przybywaj¹cych do G³ogowca. Za przyczyn¹ Matki Bo¿ej
G³ogowieckiej znane s¹ liczne uzdrowienia i cuda. Niezwyk³y przypadek
i szczegó³owo udokumentowany wydarzy³ siê w latach 90 ubieg³ego stulecia,
kiedy to jedna z parafianek, matka czworga dzieci, wbrew jakimkolwiek
rokowaniom medycznym zosta³a cudowanie uzdrowiona z choroby nowo-
tworowej. W parafii znajdujê siê Ksiêga Cudów, w której jest wiele wpisów
dotycz¹cych ³ask otrzymanych za przyczyn¹ Matki Bo¿ej G³ogowieckiej.




