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Na Szymanowskiego

NOWI LOKATORZY

Na ten mi³y moment otrzymania kluczy do swoich mieszkañ oczekiwa³o
60 rodzin. Przed dwoma nowymi blokami o numerach 6 i 6b na Osiedlu
Szymanowskiego, ich wrêczenia lokatorom dokona³ Jacek Boczkaja, wice-
prezydent Kutna; budynki po�wiêci³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek,
dziekan kutnowski.            (ci¹g dalszy - strona 3)

II FESTIWAL MUZYCZNY

Od niedzieli 31 lipca bie¿¹cego roku trwa w naszym mie�cie II Letni
Festiwal Muzyczny KUTNO 2011. Rozpocz¹³ go koncert zatytu³owany
�Najpiêkniejsza jest muzyka polska�.            (ci¹g dalszy - strona 3)

Mistrzostwa Ma³ych Lig w baseballu

foto: Dominik Marciniak

Przez ponad miesi¹c Europejskie Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi Baseballu
i Softballu w Kutnie (Stadiony im. Musia³a i Piszka) by³y aren¹ turniejów,
z których zwyciêzcy awansowali do mistrzostw �wiata w USA. Rozegrano
³¹cznie 77 meczów z udzia³em z udzia³em reprezentacji 17 pañstw z Europy,
Azji i Afryki. Mistrzostwa zaczê³y siê zawodami 15-latków. Wygra³y je
W³ochy przed Holandi¹ i Niemcami. W turnieju 16-18 latków zwyciê¿y³a
Holandia.         (ci¹g dalszy - strona 13)

HOLANDIA BEZKONKURENCYJNAOBLĘŻENIE MALBORKA

W dniach 21�24 lipca w Malborku odby³a siê XII edycja plenerowej im-
prezy zatytu³owanej �Oblê¿enie Malborka�. Pierwszego dnia, w czwar-
tek, wszyscy uczestnicy, m.in. bractwa rycerskie oraz rzemie�lnicy, od
samego rana rozk³adali swoje obozy i miejsca pracy. Ka¿dy chcia³ byæ
jak najszybciej gotowy na nadchodz¹ce turnieje, inscenizacje i pokazy.

(ci¹g dalszy - strona 10)

Rio de Janeiro 2011-07-31

V ŚWIATOWE WOJSKOWE
IGRZYSKA SPORTOWE

Miêdzynarodowa Organizacja Sportu Wojskowego (CISM) ponownie
zorganizowa³a Wojskowe Igrzyska Sportowe. Tym razem gospodarzem
by³a Brazylia.         (ci¹g dalszy - strona 10)

ODYSEJA Z BASEBALLEM

W pochmurny lipcowy pi¹tek na placu Pi³sudskiego pojawi³y siê grupy
rekonstrukcji historycznych z ca³ego kraju.         (ci¹g dalszy - strona 16)

WOODSTOCK 2011
Jak co roku nasza trzyosobowa kadra dziennikarska wyruszy³a do
Kostrzyna nad Odr¹, by uczestniczyæ i zdaæ Wam relacjê z najpiêkniej-
szego festiwalu na �wiecie.            (ci¹g dalszy - strona 2)

Przyja�ñ, muzyka i oczywi�cie mi³o�æ, czyli to co jest najwa¿niejsze
na Przystanku Woodstock.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia w �wiêto Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny w naszym
kraju obchodzone by³o równie¿ �wiêto Wojska Polskiego, po³¹czone
z kolejn¹, 91 rocznic¹ Bitwy Warszawskiej.          (ci¹g dalszy - strona 3)
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WOODSTOCK 2011

Bomba tegorocznego festiwalu, czyli zespó³ Kontrust. Na zdjêciu
kapela stoj¹ca z Jurkiem Owsiakiem, s³uchaj¹ca �Sto lat� na 400
tysiêcy garde³. /foto: Artur Rawicz/

Tegoroczne warsztaty gitarowe cieszy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem. Ka¿dy uczestnik, który wytrzyma³ do koñca, mia³ okazjê
zagraæ na du¿ej scenie w koncercie na zakoñczenie Przystanku
Woodstock.

Wielka gwiazda �wiatowego formatu, której wystêp poderwa³ ca³y
Woodstock do zabawy. Oto Benji Webbe, wokalista Skindred oraz my.

Najpierw k¹piel b³otna w towarzystwie przemi³ych ludzi...

...a pó�niej prysznice. Oto nasze woodstockowe SPA. /foto: Pawe³
Wolochowicz/

Muzyka Przystanku Republika porwa³a nie tylko s³uchaczy. Na zdjêciu
jeden z zaproszonych wokalistów - Piotr �Glaca� Mohammed, niesiony
przez t³um fanów po skoku ze sceny. /foto: Robert Grablewski/

Bawiæ móg³ siê ka¿dy. Zdjêcie z pe³nego energii koncertu Arki Noego.

A oto scena Przystanka Jezus na której, poza naukami religijnymi,
mogli�my poj¹æ jak tañczyæ do �Waka - Waka� czy �Tunak Tunak Tun�.

A oto puchar UEFA Euro 2012. redakcja dosz³a do wniosku, ¿e jest
o co walczyæ. Polska, Bia³o - Czerwoni !

(ciag dalszy ze strony 1)
Zgodnie z tradycj¹ grono woodstockowiczów i tym razem by³o wiêksze
ni¿ przed rokiem. Wed³ug szacunków policji osi¹gnê³o 680 tysiêcy.
Pomimo takich t³umów nazywanie Przystanku Woodstock najbezpiecz-
niejszym jest w stu procentach prawid³owe. W tym roku, mimo wiêkszej
liczby ludzi, Pokojowy Patrol interweniowa³ 3 razy mniej! Powtarzane
przez Jerzego Owsiaka has³o: �Mi³o�æ, Przyja�ñ i Muzyka� sta³o siê mottem
ka¿dego woodstockowicza.
Tegoroczny, siedemnasty ju¿, Przystanek Woodstock obfitowa³ w muzyczn¹
ró¿norodno�æ gatunkow¹. Ka¿dy móg³ znale�æ co� dla siebie. Pocz¹wszy
od zespo³u Plateau, który wraz z zaproszonymi go�æmi wykonywa³
nie�miertelne utwory Marka Grechuty, poprzez Projekt Republika, który
by³ ho³dem z³o¿onym w 30 rocznicê powstania zespo³u, a przede wszystkim
10 rocznicê �mierci Grzegorza Ciechowskiego � jej wokalisty; koñcz¹c
na bardzo ciê¿kich, energetycznych d�wiêkach jakimi uraczyli nas weterani
Speed Metalu, czyli Helloween. G³ówn¹ gwiazd¹ by³o The Prodigy, lecz
koncert, mówi¹c krótko �nie powali³ nas na kolana� w porównaniu z innymi
wystêpami kapel, takich jak Zebrahead, Skindred, Luxtorpeda, Kontrust,
Arka Noego, Enej czy £¹ki £an, przy których okre�lenie �Owacje na sto-
j¹co� by³oby eufemizmem. W zwi¹zku z tak wspania³ymi koncertami,
Jurek Owsiak, szef fundacji WO�P, zakomunikowa³ rozdzielenie corocznej
Woodstockowej nagrody �Z³oty B¹czek� dla zespo³u wystêpuj¹cego na
�du¿ej scenie� na polsk¹ i zagraniczn¹.
Je¿eli kto� nie lubowa³ siê w tych wielkich koncertach, móg³ wyruszyæ na
wzgórze ASP, gdzie scena folkowa równie¿ obfitowa³a w znamienitych
artystów. Jednym z nich by³ twórca szlagieru �Zegarmistrz �wiat³a�
- Tadeusz Wo�niak. Pokojowa wioska Kryszny tak¿e nie pró¿nowa³a
i zwo³a³a do siebie takie zespo³y jak: Farben Lehre, czy Zielone ¯abki.
Akademia Sztuk Przepiêknych równie¿ okaza³a siê w tym roku �strza³em
w dziesi¹tkê�. Spotkania z takimi lud�mi jak Tomasz �Titus� Pukacki
(muzyk), Marek Belka (prezes NBP), Piotr Pustelnik (alpinista i himalaista,
zdobywca Korony Himalajów i Karakorum), Marek Koterski (re¿yser),
Andrzej Grabowski (aktor), Jan Nowicki (aktor), Bartosz Wêglarczyk
(dziennikarz) czy Jan O³dakowski (dyrektor Muzeum Powstania Warszaw-
skiego w Warszawie) przyci¹ga³y t³umy wiernych s³uchaczy, którzy ledwo
mie�cili siê w powiêkszonym, w porównaniu z rokiem poprzednim,
namiocie ASP. Pytania i wypowiedzi woodstokowiczów najcelniej skwi-
towa³ prezes Belka, który stwierdzi³, ¿e by³y nieraz bardziej trafne i inte-
ligentniejsze od wypowiedzi niektórych dziennikarzy.
Na ASP oczywi�cie nie zabrak³o atrakcji warsztatowych. Festiwalowa
publiczno�æ chêtnie bra³a udzia³ w zajêciach jogi, nauce szybkiego czytania,
grania na gitarze, zajêciach aktorskich, kabaretowych, ceramicznych czy
tanecznych. Poza tym na tym terenie mo¿na by³o wys³uchaæ przepiêknego
- akustycznego wykonania piosenek Marka Grechuty przez wy¿ej wspo-
mniany zespó³ Plateau z go�æmi. Mo¿na tak¿e by³o poznaæ historiê Jazzu
przedstawion¹ przez Krzysztofa Herdzina i jego zespó³.
Jako, ¿e za rok rozpoczyna siê upragniona przez wielu Impreza - Euro 2012,
tak¿e na Woodstocku 2011 widaæ by³o tego znaki. Carlsberg, tegoroczny
g³ówny sponsor, zbudowa³ EuroCamp, w którym mo¿na by³o obejrzeæ
wystawê - �Historia mistrzostw Europy�, braæ udzia³ w turnieju FIFA 2011
oraz mini Euro 2012, który wygra³a ekipa Macedonia, druga by³a Albania,
trzecia by³a Francja. Polska niestety nie wysz³a z grupy. Najwiêksz¹
niespodziank¹ i atrakcj¹ wioski by³o prezentacja autentycznego trofeum
- puchar - mistrzostw Europy 2012 roku. Ka¿dy móg³ je zobaczyæ i siê
z nim sfotografowaæ. Jak na razie jedynym Polakiem, który trzyma³ to
trofeum w rêkach by³ Jurek Owsiak. Tu¿ przed odjazdem pucharu w dalsze
tournee, prezes zaprezentowa³ je na du¿ej scenie. Na ten znak ca³a
publiczno�æ wspólnie za�piewa³a �Polska, Bia³o-Czerwoni�.
Pewn¹ kontynuacjê swojej proekologicznej filozofii zaprezentowa³o
w tym roku Allegro, sponsor trzeciego dnia Festiwalu. Zbudowali oni
Eko-wioskê, na terenie której postanowiono pobiæ kolejny rekord Guin-

nessa, tym razem w zebraniu najwiêkszej ilo�ci energii elektrycznej uzy-
skanej dziêki ludzkim miê�niom. Rekord, a jak¿e, zosta³ pobity! Aby uczciæ
ten fakt, ca³a zebrana energia zosta³a zamieniona w fascynuj¹ce widowisko
�wietlne tu¿ po koncercie The Prodigy.
Przystanek Woodstock staje siê powoli festiwalem, na którym bawiæ siê
mo¿e ka¿dy, bez wzglêdu na wiek, rasê czy idee. Na potwierdzenie tych
s³ów, mo¿e s³u¿yæ ten przyk³ad: w czasie bicia rekordu najstarsz¹ osob¹
by³ 77-letni mê¿czyzna, a najm³odsz¹ 6-letnie dziecko.
Mamy nadziejê, ¿e Festiwal Woodstock bêdzie trawaæ do koñca �wiata�
i jeden dzieñ d³u¿ej!

/Krzysztof Stelmaszewski, Micha³ Stelmaszewski i Dawid Jaworski/



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 15/315 • 18 SIERPNIA 2011 R.

¯YCIE REGIONALNE

3

SPACERKIEM PO KUTNIE
10 obrady radnych miasta Kutna trwa³y bardzo krótko. Podczas sierpniowej
sesji podjêto jednog³o�nie dwie uchwa³y: wsparcie zaci¹gniêcia kredytu
d³ugoterminowego z linii kredytowych Banku Rozwoju Rady Europy
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Ochrony �rodowiska na
budowê dróg wraz z infrastruktur¹ w ulicach: Krzywej, Cmentarnej,
Deotymy, Czarnieckiego, Staffa, Berlinga, Pi¹tkowskiej, Siemianowskiego,
Zap³otek, Wspólnej, Spornej oraz zasiêgniêcia od Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w £odzi informacji o kandydatach na ³awników. Powo³any
przez Radê Miasta Kutna zespó³ opiniodawczy dokona³ analizy zg³oszeñ
kandydatów. Zg³oszono 40 kandydatów, w tym: 6 osób do S¹du Okrêgo-
wego w £odzi, do S¹du Rejonowego w Kutnie 24 i do S¹du Rejonowego
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 10 osób.            /J.P./

JUBILEUSZOWA SESJA RADY MIASTA

Kutno, 27 lipca 2011 r.

Do Redakcji �Powiatowego ¯ycia Kutna�
Prosimy o publikacjê naszego listu do Prezydenta i Rady Miasta na
³amach Waszej Gazety. Pro�ba nasza wynika z powodu nêkaj¹cych nas
spraw, a niemo¿liwo�ci uzyskania na nie odpowiedzi od autorów, do
których zwracamy siê z pytaniami i propozycjami. Dziêkujemy.

Mieszkañcy Kutna

Mieszkañcy Kutna          Kutno, 27 lipiec 2011 r.

Do Prezydenta i Rady Miasta
Poniewa¿ brak mo¿liwo�ci przekazania uwag w sprawie miasta bezpo-
�rednio do w/w urzêdów czynimy to przez publikacjê w �Powiatowym
¯yciu Kutna� gazecie, której redakcja jest bardzo zainteresowana spra-
wami miasta. Wielokrotnie czytali�my w �Powiatowym ¯yciu Kutna�
uwagi i artyku³y zwi¹zane ze sprawami dotycz¹cymi naszego miasta. Na
te uwagi brak odpowiedzi ze strony w³adz, czy to wynika z lekcewa¿enia
ludzi i spraw? My pisz¹c ten list oczekujemy odpowiedzi od w³adz miasta
w �Powiatowym ¯yciu Kutna�. Tematem naszego listu s¹ sprawy nêkaj¹ce
nas obecnie i sprawy ewentualnie proponuj¹ce (pod rozwagê) rozwi¹zania
przysz³o�ciowe.
1. Po opadach deszczu lub wiosennych roztopach ul. 1 Maja i ul. Krasiñ-
skiego s¹ zalane wod¹. Dlaczego nie wykonuje siê kanalizacji deszczo-
wej? (nie t³umaczyæ brakiem funduszy, bo to zale¿y tylko od kolejno�ci
planowanych inwestycji).
2. Doprowadziæ do porz¹dku ul. Sienkiewicza, po modernizacji tej ulicy
po opadach deszczu tworz¹ siê stoiska wody, a skandalem jest zalewanie
okolic mostu.
3. Ul. Sienkiewicza, kiedy� piêkna al. Kasztanowa i rabaty ró¿ane, teraz
drzewa chore, którymi ma³o kto siê interesuje, a tyle w Urzêdzie Miejskim
pracowników od ochrony �rodowiska czy obs³ugi miasta (nie t³umaczyæ
¿e te sprawy to nie miasta �dzia³ka�).
4. Dlaczego wydano zgodê na otwarcie sklepu z alkoholem na rogu ulic
Sienkiewicza i Reja w bezpo�rednuim s¹siedztwie placu zabaw dla dzieci?
Ubikacj¹ dla piwoszy s¹ krzaki na zapleczu tego sklepu, a puste butelki
i puszki po piwie i alkoholu rzucane s¹ na plac zabaw i do piaskownicy.
5. Dlaczego w³adze miasta nie czyni¹ nic w sprawie brudnego koryta
i otoczenia rzeki Ochni?
6. Nale¿y zlikwidowaæ zaro�la pomiêdzy terenem Stra¿y P/po¿. i rzek¹
(ul. 1 Maja obok mostu). Jest to teren pe³en brudów i spotkañ tzw. �ele-
mentu�. Tu powinien byæ chodnik ³¹cz¹cy ul. 1 Maja z Zamkow¹.
7. Zwracamy uwagê i proponujemy zagospodarowaæ teren miêdzy now¹
obwodnic¹ i rzek¹ Ochni¹. Wyci¹æ krzewy, wyrównaæ teren. Bêd¹ ³adne
b³onia i teren zalewowy przy wylaniu Ochni.
8. Wiêcej dba³o�ci o tereny zielone np. plac �Wiosny Ludów�. Proponu-
jemy wyci¹æ tuje przy al. Mniewskich i posadziæ niski ¿ywop³ot lub nisko-
rosn¹ce drzewa. Wyci¹æ przy Domu Kultury, po jego modernizacji, rosn¹ce
tuje (znowu te tuje, kto w Kutnie tyle ich posadzi³?).
9. Wykonaæ schody takie jakie by³y kiedy� (zobaczcie widokówki p. Marka
Wójkowskiego) i oczywi�cie zagospodarowaæ park, aby s³u¿y³ mieszkañcom
do czego by³ przeznaczony.
Jest to niewiele uwag, które gnêbi¹ mieszkañców. Panowie w³odarze miasta
musicie pamiêtaæ, ¿e wy odpowiadacie za stan naszego miasta i nie mo¿na
t³umaczyæ, ¿e to czy tamto, to zale¿y od jakiej� instytucji ze Skierniewic
czy £odzi. Wy to macie od tych urzêdów wyegzekwowaæ. Proponujemy,
aby�cie wiêcej chodzili pieszo po mie�cie i siê po gospodarsku rozgl¹dali,
bo z okien samochodu to siê niewiele zobaczy. Gdyby w Urzêdzie Miasta
organizowano co jaki� czas otwarte spotkania z mieszkañcami na tematy
bie¿¹ce i przysz³o�ciowe zamiary, to wiele spraw mo¿na za³atwiæ ku obu
stron z po¿ytkiem i zadowoleniem.

Podpisano: Mieszkañcy Miasta (nieobojêtni na jego wygl¹d)
P.S. Kiedy powstanie dworzec autobusowy na terenie po dawnym boisku
�Czarnych�? Kiedy bêdzie chodnik dla pieszych ³¹cz¹cy ul. Sempoliñ-
skiej z ul. Grunwaldzk¹?
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Samorz¹dowe rondo na �2�
Rondo na trasie Warszawa-Poznañ
zapewnia bezpieczny i p³ynny
dojazd do ulicy Wschodniej, czyli
przedsiêbiorstw zlokalizowanych
w dzielnicy przemys³owej, w tym
�Pini�. Wybudowa³o je Przedsiê-
biorstwo Robót Drogowych w Kutnie.
Koszt inwestycji wyniós³ 2.900.000 z³.
Prace budowlane rozpocze³y siê
wiosn¹, natomiast zakoñczy³y siê
z opó�nieniem 22 lipca bie¿¹cego
roku.

Kutnowski zbiornik
Za 5 (piêæ milionów) z³otych samo-
rz¹d Kutna chce zbudowaæ zbior-
nik retencyjny w zlewni Ochni
i G³ogowianki. Czy to nie wy�mie-
wany wcze�niej przez naszych
aktualnych notabli pomys³ by³ego
prezydenta KWD?!

Niez³y pomys³
Ze zbiórek makulatury siostry
pasjonistki z Kutna chc¹ uzyskaæ
�rodki na chleb dla... Tanzanii.

Wêdkarze w parku
W parku Traugutta w Kutnie, w �rody
i czwartki, ³owi¹ ryby cz³onkowie
Stowarzyszenia Wêdkarskiego
�Zalew�.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zebranych powita³ prezes TBS Jacek Urbaniak. �Oddajemy trzeci etap
budowy tego osiedla. Jest to niestety ostatni etap budowy w tym systemie.
Fundusze na budownictwo spo³eczne siê skoñczy³y. W zwi¹zku z tym
mo¿na byæ zadowolonym, ¿e ten trzeci etap uda³o siê wykonaæ� � mówi³
prezes. Na to osiedlowe spotkanie przyby³ równie¿ senator Andrzej Owczarek
(PO). Gratulowa³ miastu i TBS-owi dokoñczenia inwestycji. W jego
wyst¹pieniu by³o trochê optymizmu: �Nie ma powodów do obaw, nied³ugo
zostanie przygotowana nowa ustawa o wspieraniu budownictwa dla osób,
które staæ na czynsz, jednak nie mog¹ sobie pozwoliæ na mieszkanie w³a-
sno�ciowe. Takie mieszkania s¹ potrzebne i nie mo¿na zapomnieæ o miesz-
kañcach Kutna�. Oklaskami zebrani powitali obecnych: kierownika
budowy Macieja Muchê i w³a�ciciela Zak³adu Us³ug Budowlanych
Stanis³awa Malinê.           /A.B./

Na Szymanowskiego

NOWI LOKATORZY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ze wzglêdu na niepewn¹ pogodê mia³ on miejsce w Ko�ciele �wiêtego
Wawrzyñca. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to by³o w³a�ciwe miejsce na jego inau-
guracjê. Efekty �wietlne i g³osowe przyczyni³y siê do sukcesu artystycz-
nego koncertu. Arty�ci, zmuszeni oklaskami, musieli po prostu bisowaæ.
Festiwal rozpoczê³a pie�ñ Fryderyka Chopina �¯yczenie� w wykonaniu
Anny Jeremus-Lewandowskiej, dyrektora festiwalu. Publiczno�æ us³ysza³a
te¿ przeboje operetkowe i musicalowe �piewane przez Bernadettê Grabias,
Wies³awa Bednarka, Krzysztofa Marciniaka, Adama Wojtasika. Wy¿ej
wymienionym akompaniowa³ kwartet ALLA BREVE w sk³adzie: Jan
Zugaj - skrzypce, Katarzyna Janas-Dziewa - skrzypce, Ewa Barczyk - wio-
lonczela i Tatiana Baranowska - fortepian. Cykl koncertów potrwa do koñca
sierpnia i jak zapewni³a dyrektor  festiwalu w tym czasie przed publicz-
no�ci¹ kutnowsk¹ wyst¹pi ponad 60 artystów.           /A.B./

II FESTIWAL MUZYCZNY

Od krêgos³upa
Do aresztu trafi³ - jak siê okaza³o -
fa³szywy lekarz schorzeñ krêgos³upa
28-letni oszust. Wizyta kosztowa³a
u niego niedrogo, gdy¿ tylko...
29 z³otych. To by³o podejrzane.

Mamy gest...
Trzydniowa zabawa (9-11 wrze�nia)
z okazji �wiêta Ró¿y w Kutnie ma
kosztowaæ 380 tysiêcy z³otych.

Mistrzowski bilard
W Mistrzostwach Europy Juniorów
w bilardzie Marek Kudlik z podkut-
nowskich Adamowic zdoby³
indywidualnie br¹zowy medal
(zwyciê¿y³ Wojciech Szewczyk
z Warszawy przed Larsem Kuhher-
mow z Niemiec). Dru¿ynowo, wraz
z Wojciechem Szewczykiem i Kon-
radem Piekarskim (Sokó³ka),
zdobyli z³oty medal, wygrywaj¹c
w finale z Wêgrami 2:1 (jeden
punkt zdoby³ kutnowianin).

Rajd Rzeszowski
W 20 Samochodowym Rajdzie
Rzeszowskim kutnowianie Piotr
i Krzysztof Stryjek zdobyli II miej-
sce w klasie N3 i IV miejsce
w ³¹cznej klasyfikacji grupy N.
Jechali samochodem Clio Sport.

Krystyna Marianna Korkus
Prezes Zespo³u Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej

Szanowna Pani
Uprzejmie zawiadamiam, i¿ Zarz¹d Powiatu w Kutnie Uchwa³¹ Nr 133/
50/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie przyznania Nagrody Starosty
Kutnowskiego w uznaniu ca³okszta³tu dzia³alno�ci lub za znacz¹ce osi¹-
gniêcia w danym roku w dziedzinie twórczo�ci artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury oraz jej wysoko�ci przyzna³ Zespo³owi Pie�ni
i Tañca Ziemii Kutnowskiej doroczn¹ nagrodê Starosty Kutnowskiego za
2010 rok w uznaniu ca³okszta³tu dzia³alno�ci w dziedzinie upowszech-
niania i ochrony kultury. Jednocze�nie nadmieniam, ¿e zgodnie z wy¿ej
wymienion¹ uchwa³¹ wysoko�æ dorocznej nagrody za 2010 rok wynosi
1300 PLN. Gratuluj¹c, otrzymanego przez Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej wyró¿nienia, pozostajê z wyrazami szacunku.

Starosta Kutnowski - Miros³awa Gal-Grabowska

WYRÓŻNIENIE

W Powiatowym  Konkursie  Plastycznym �Zdrowo i Bezpiecznie na
wakacjach�, zorganizowanym przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemio-
logiczn¹ w Kutnie oraz Komendê Powiatow¹ Policji w Kutnie - Wydzia³
Ruchu Drogowego, zwyciê¿yli: I miejsce Nikola Go³êbiewska (lat 9); ex
aequo II miejsca otrzymali: Jowita Jó�wiak (lat 9), Paulina S³awiñska (lat
9), Zuzanna  Kaczmarek (lat 7), Edyta Marciniak (lat 12). Wyró¿nienia
otrzymali: Julita S³awiñska (lat 7), Zuzanna Jagodziñska (lat 9).

KONKURS PLASTYCZNY

Czytelniczy Hyde Park

Rodzinie
�.P.

ZBYSZKA STANIS£AWA
KOTKOWSKIEGO
Najszczersze wyrazy wspó³czucia

sk³adaj¹
Przyjaciele z �Powiatowego ¯ycia Kutna�

(ciag dalszy ze strony 1)
W naszym mie�cie uroczysto�ci rozpoczê³y siê w ko�ciele �wiêtego Waw-
rzyñca, ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek odprawi³ mszê �wiêt¹ za Ojczyznê.
W prezbiterium stanê³y liczne poczty sztandarowe. Po uroczysto�ciach
ko�cielnych uczestnicy, w kolumnie marszowej, na czele z orkiestr¹ dêt¹
OSP przeszli ulic¹ Królewsk¹ pod pomnik Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Po podniesieniu flagi pañstwowej i odegraniu hymnu pañstwowego zebrani
wys³uchali wyst¹pienia wiceprezydenta Zbigniewa Wdowiaka. Przypomnia³
kilka faktów zwi¹zanych z wojn¹ polsko-bolszewick¹, mówi³ o po�wiê-
ceniu ca³ego narodu i bohaterstwie ¿o³nierza polskiego. Ta bitwa, Bitwa
Warszawska zapobieg³a ekspansji komunistycznej w Europie i dlatego
te¿ nazywana jest przez niektórych historyków jako jedna z najwiêkszych
bitew �wiata. �Dzisiejsze �wiêto jest przyk³adem naszej, narodowej pamiêci
przywi¹zania do patriotycznych warto�ci. W 91 rocznicê Bitwy Warszawskiej
sk³adamy ho³d bohaterom tamtych dni!�. Obecne na placu delegacje z³o¿y³y
kwiaty pod pomnikiem Józefa Pi³sudskiego. Po raz pierwszy od wielu lat
zebrani na uroczysto�ciach mieszkañcy Kutna nie zobaczyli kompanii
Wojska Polskiego z 2 Bazy Materia³owo-Technicznej.          /A.B./

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
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Szanowni Pañstwo!
Nasze Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska jest ¿ywotnie
zainteresowane zaprzestaniem dewastacji �rodowiska naturalnego przez
nieodpowiedzialne i niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem dzia³ania mega
- ubojni �Pini Polonia� w Kutnie. S¹ to dzia³ania niezgodne z raportem
oddzia³ywania na �rodowisko, decyzj¹ �rodowiskow¹ i wodno-prawn¹ oraz
umow¹ pomiêdzy PWiK a �Pini Poloni¹�. Niezrozumia³ym i niepokoj¹cym
jest tu fakt biernego przygl¹dania siê temu w³adz miejskich i powiatowych.
Brak zdecydowanej reakcji, a w pewnym sensie pob³a¿liwo�æ w³adzy, wyra-
¿aj¹ca siê m.in. przesuwaniem w nieskoñczono�æ terminów warunkowego
pozwolenia na odprowadzania surowych �cieków z �Pini� do miejskiej
oczyszczalni, by³a przyzwoleniem do takiego dzia³ania. Ostrze¿ono, ¿e
gdy jako�æ wyprowadzanych �cieków nie spe³ni wymogów okre�lonych
w przepisach prawa, przy celowym uszkodzeniu albo pominiêtych urz¹-
dzeniach pomiarowych, lub gdy �Pini Polonia� zalega³a bêdzie z op³atami
za legalny pobór wody i odprowadzanie �cieków, to zostanie cofniete
zezwolenie. Stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odpro-
wadzanie �cieków, tj. bez zawarcia umowy - przy celowo uszkodzonych
lub pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach pomiarowych. Ma³o tego
�Pini Polonia� zalega³a te¿ z op³atami za legalny pobór wody
i odprowadzanie �cieków. Powy¿sze fakty s¹ zawarte w pi�mie z dnia
07.06.2010 r. znak NW-7015-3(24) CJ/2010-2 skierowanego do prezy-
denta miasta przez kierownika biura mgr. in¿. Janusza Chwiejczaka. S¹ to
dzia³ania naganne, podobnie jak nagminne ³amanie praw pracowniczych.
Niedopuszczalnym te¿ by³o wylewanie gnojowicy i wyrzucanie odpadów
poubojowych na pola mieszkañców Gledzianowa i Byszewa, bêd¹ce �ró-
d³em niezno�nego fetoru, a przecie¿ mia³o byæ tak piêknie - bez fetoru,
ha³asu i du¿y dop³yw kapita³u zagranicznego do Kutna, a jak jest - to mówi¹c
jêzykiem prezydenta Burzyñskiego - to wszystko wziê³o w ³eb. Kto wiêc
uwierzy³ w to, ¿e tyle dobrodziejstw z wybudowania �Pini Polonia�
w Kutnie spadnie na jego mieszkañców - to grzecznie mówi¹c by³ naiw-
niakiem. St¹d nie wyobra¿amy sobie mo¿liwo�ci pozwolenia temu zak³adowi
na zwiêkszenie uboju do 16 tys. szt. �wiñ na dobê i na roz³adunek nocny.
Stowarzyszenie nasze zdecydowanie jest temu przeciwne. W ogóle jest
dla nas niezrozumia³ym fakt wybudowania tak wielkiej ubojni w naszym
50-tysiêcznym mie�cie. To rolnicy z Witoni nie wyrazili zgody na wybu-
dowanie na skraju swojej wsi kurnika. Czy¿by prezydent Kutna i czê�æ
jego mieszkañców byli tak nie�wiadomi zagro¿eñ dla ich bytu, jakim jest
dzia³alno�æ tej ubojni? Dla uzupe³nienia chcê dodaæ, ¿e Starosta Kutnowski,
móg³ po³o¿yæ temu kres maj¹c takie narzêdzie prawne jakim jest decyzja
by³ego starosty z dnia 04.02.10 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej. W rozdziale XIV tego
dokumentu zawarte jest zastrze¿enie, ¿e pozwolenie to nie mo¿e byæ cof-
niête lub ograniczone bez odszkodowania je¿eli: a) eksploatacja instalacji
bêdzie prowadzona z naruszeniem warunków tego pozwolenia i przepisów
ustaw: Prawo ochrony �rodowiska, Prawo wodne i ustawy o odpadach,
b) bêdzie ³amanie nowych przepisów dotycz¹cych ochrony �rodowiska. Dla-
czego wiêc obecny Starosta Kutnowski z tego nie skorzysta³ - odpowiedzi
do dzi� nie znamy.           Stanis³aw Ciesielski wiceprezes Zarz¹du

STANOWISKO
Zarządu Głównego Stowarzyszenia

Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska
w sprawie działania „Pini Polonia” w Kutnie

Zarz¹d Powiatu w Kutnie informuje, ¿e zgodnie z uchwa³¹ Nr
320/LVII/10 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 25 sierpnia
2010, z dniem 31 lipca br. zakoñczy³a siê likwidacja SP ZOZ
w Kutnie. Aktualnie, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹, przy-
gotowywana jest dokumentacja koñcowa zwi¹zana miêdzy
innymi ze sporz¹dzeniem bilansu, sprawozdania finansowego
oraz przeprowadzeniem badania przez bieg³ych rewidentów.
W wyniku zakoñczonej likwidacji Powiat Kutnowski przej-
muje zobowi¹zania w wysoko�ci 88 mln z³, w tym sp³acony
ju¿ przez Powiat Kutnowski kredyt komercyjny zaci¹gniêty
na restrukturyzacjê szpitala w wysoko�ci 8,3 mln z³. W zwi¹zku
z tym aktualne zobowi¹zania do rozliczenia z wierzycielami
wynosz¹ blisko 80 mln z³. W kwocie tej zobowi¹zania publiczno-
prawne stanowi¹ warto�æ 47,9 mln z³, zobowi¹zania cywilno-
prawne wynosz¹ 32,1 mln z³. W ramach zobowi¹zañ cywilno-
prawnych Powiat Kutnowski bêdzie sp³aca³ do roku 2023 kredyt
zaci¹gniêty w latach poprzednich w Banku Spó³dzielczym
- pozosta³o do sp³aty 11,8 mln z³ oraz po¿yczkê zaci¹gniêt¹
w BGK S.A. - pozosta³o do sp³aty 5,2 mln z³. Ponadto zosta³y
zawarte ugody ze 150 dostawcami towarów i us³ug. W wyniku
przeprowadzonych negocjacji i dokonanych uzgodnieñ zosta³y
anulowane odsetki i nale¿no�ci g³ówne w kwocie 711 tys. z³.
Po uwzglêdnieniu tej kwoty, zgodnie z ustalonym harmono-
gramem, Powiat Kutnowski bêdzie realizowa³ sp³atê zobowi¹zañ
w wysoko�ci 9,045 mln z³ w okresie sierpieñ 2011 r. - styczeñ
2012 r. Niestety, w gronie uzgodnionych wierzycieli nie ma Agencji
Rozwoju Regionu Kutnowskiego, kierowanej przez prezesa i rad-
nego Krzysztofa Debicha. Agencja wykona³a opracowanie wyce-
nione na 61 tys. z³ brutto. W okresie 2007-2010 SP ZOZ zap³aci³
za ten materia³ kwotê 26.480 z³. Pozosta³a kwota w wysoko�ci
34.520 z³ zosta³a przez Agencjê wyegzekwowana na drodze
s¹dowej oraz po wszczêciu egzekucji komorniczej i wykonaniu
egzekucji w 1 kwartale 2011 roku. W wyniku procedury podjêtej
przez Agencjê Rozwoju Regionu Kutnowskiego, niezale¿nie od
nale¿no�ci g³ównej 34.920 z³, zap³acone zosta³y odsetki w wyso-
ko�ci 8.968,06 z³, koszty s¹dowe w wysoko�ci 2.849 z³, koszty
zastêpstwa procesowego w wysoko�ci 1.152 z³. Do tego nale¿y
doliczyæ 15% kosztów komornika i ³¹czne obci¹¿enie wynios³o
55.072,42 z³. Podajemy ten fakt jako przyk³ad bezwzglêdnego
i merkantylnego dzia³ania Agencji kierowanej przez prezesa
i jednocze�nie radnego powiatowego Krzysztofa Debicha. To dzia-
³anie w �wietle ugod zawartych ze 150 wierzycielami, z których
120 anulowa³o odsetki, a 5 zmniejszy³o kwotê g³ówn¹ jest
zaprzeczeniem s³ów radnego Krzysztofa Debicha wypowiadanych
w ramach swoi�cie wykonywanej dba³o�ci o finanse publiczne
i interes Powiatu Kutnowskiego.
W ramach realizowanej uchwa³y Nr 321/LVIII/10 Rady
Powiatu Kutnowskiego z dnia 29 wrze�nia 2010 roku zosta³
utworzony Kutnowski Szpital Samorz¹dowy Sp. z o.o. Ponadto
Powiat Kutnowski przyst¹pi³ do realizacji wieloletniego pro-
gramu pod nazw¹ �Wsparcie jednostek samorz¹du terytorial-
nego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia�.
W miesi¹cu lipcu br. otrzymali�my pozytywn¹ opiniê NFZ
dotycz¹c¹ opracowanego biznesplanu. Obecnie oczekujemy na
opiniê BGK, która powinna byæ podjêta w miesi¹cu sierpniu
br. Po uzyskaniu pozytywnej opinii nast¹pi koñcowa proce-
dura zwi¹zana z finalnym podpisaniem umowy z Minister-
stwem Zdrowia i uzyskaniem planowej dotacji w wysoko�ci
54 mln z³. W zwi¹zku z tym pozostanie do sp³aty przez Powiat
Kutnowski kwota ponad 26 mln z³. Sp³ata d³ugu bêdzie reali-
zowana do 2023 roku.
Kutnowski Szpital Samorz¹dowy Sp. z o. o. prowadzi dzia³al-
no�æ w oparciu o przyjêty plan gospodarczy, który wynika
z realizowanego i uzgodnionego z NFZ biznesplanu. Wykonanie
zadañ za 6 miesiêcy br. przebiega zgodnie z przyjêtymi wska�-
nikami. Przychody przekroczy³y 20,2 mln z³, Spó³ka osi¹gnê³a
wynik ujemny w wysoko�ci 1,3 mln z³. Aktualnie Spó³ka pro-
wadzi za³o¿ony proces restrukturyzacji, którego celem jest
spadek kosztów i pe³na realizacja planowanych przychodów.
Realizowany pakiet dzia³añ restrukturyzacyjnych spowoduje
pe³ne wykonanie za³o¿eñ planu na 2011 rok z uwzglêdnieniem
osi¹gniêcia lepszego wyniku ni¿ za³o¿ona w biznesplanie strata
w wysoko�ci 1,7 mln z³. Nastêpnym efektem przyjêtego pro-
gramu bêdzie zbilansowanie dzia³alno�ci Spó³ki na koniec 2012
roku i osi¹gniêcie wyniku dodatniego przy wyra�nej poprawie
jako�ci �wiadczonych us³ug medycznych. Jest oczywiste, ¿e
podjête dzia³ania wymagaj¹ czasu, ale przyjête przez Zarz¹d
Powiatu terminy graniczne wynikaj¹ce z realizowanego biz-
nesplanu oraz determinacja Zarz¹du Powiatu i Zarz¹du KSS
spowoduj¹ pe³ne osi¹gniêcie za³o¿onych efektów.
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Powiatu - Miros³awa Gal-Grabowska

INFOFRMACJA ZARZĄDU
POWIATU W KUTNIE

£ódzki O�rodek Doradztwa Rolniczego z siedzib¹ w Brato-
szewicach jest po raz kolejny organizatorem konkursu AGRO-
LIGA na szczeblu wojewódzkim. Konkurs ma na celu wy³onienie
i promowanie przoduj¹cych polskich rolników oraz najlep-
szych polskich firm zwi¹zanych z rolnictwem. Promuje równie¿
region, z którego pochodz¹ laureaci. W tegorocznej XIX edycji
Konkursu laureatami Wojewódzkiego Etapu Konkursu
AGROLIGA 2011 s¹ Renata i Piotr Pasikowscy z miejscowo�ci
Sieciechów. Podsumowanie Konkursu i wrêczenie nagród
odbêdzie siê 27 sierpnia br. w obecno�ci najwy¿szych w³adz
województwa, podczas uroczystego otwarcia XIX Promocyjno-
Handlowej Wystawy Rolniczej �Rol-Szansa 2011�. Miejscem
Wystawy jest piotrkowski oddzia³ £ODR.

LAUREACI AGROLIGI

WIEŚCI GMINNE
Wielka wiertnia
W podkutnowskim Go³êbiewie
Nowym rozpoczêto stawianie 43,5
metrowej wiertni do poszukiwañ
tradycyjnego gazu ziemnego.
Realizuje to przedsiêwziêcie Nafta
Pi³a, która zamierza rozpocz¹æ
wiercenia 22 sierpnia. Otwór
badawczy bêdzie wiercony do g³ê-
boko�ci 6.450 metrów. Zakoñczenie
najg³êbszego otworu w Polsce
nastapiæ ma po 200 dniach.

Inwentaryzacja azbestu
W gminie wiejskiej Kutno trwa
inwentaryzacja obiektów, które
zbudowano przy pomocy azbestu.
Samorz¹d gminy otrzyma³ na to
dotacjê z Ministerstwa Gospodarki
- 27 tysiêcy z³otych.

Kolektory
Zwi¹zek Gmin Regionu Kutnow-
skiego wy³oni³ ³ódzk¹ firmê PPUH
Kekbud jako wykonawcê kolekto-
rów s³onecznych. Koszt inwestycji
- 1,2 miliona  z³otych.

Protest - song
Rada Podregionu Kutno NSZZ
�Solidarno�æ� sprzeciwia siê poli-
tyce Zarz¹du Powiatu. Nawo³uje

swych cz³onków do bojkotu list
wyborczych ugrupowañ tworz¹-
cych rz¹dz¹c¹ koalicjê.

Po¿yczka na dotacje
Po¿yczkê na zadania unijne, na
budowê przydomowych oczysz-
czalni �cieków (719 tysiêcy z³otych)
i na remont �wietlicy w Komadzynie
(216 tysiêcy z³otych), przyznali radni
gminy Kutno na ostatniej sesji.

Ma³o krwi
W ci¹gu roku w Kutnie zbiera siê
4,5 tysi¹ca dawek krwi. W punkcie
krwiodawstwa pobiera siê �rednio
400 dawek krwi (360 w lipcu).

Krzy¿anowskie straty
Gwa³towne burze spustoszy³y teren
miêdzy miejscowo�ciami Ktery
i Strzegocin. W Kterach wichura
uszkodzi³a trzy domy, w Zielenie-
wie jeden i dwa w Kucharach.

Ciekawy pomys³
Szewce Walentyna, Florianów
i Wyrów to miejscowo�ci, w których
wkrótce powstan¹ nowe �wietlice
wiejskie. Bêd¹ to domki holenderskie
zakupione przez samorz¹d Bedlna
z funduszów so³eckich. Koszt jed-
nego domku - 20 tysiêcy z³otych.

Czytelniczy Hyde Park
Czy bêdzie dalszy ci¹g rozprawy ...!?

PIC NA WODĘ !
Mój naczelny onegdaj napisa³, ¿e w sprawie kutnowskiego �Pini
Polonia� nic go nie zdziwi... Faktycznie! W poniedzia³ek, 8 sierp-
nia, na du¿ej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie
odby³a siê publiczna rozprawa administracyjna dotycz¹ca
podwojenia produkcji przez ubojniê �Pini Polonia� (z 8 tysiêcy
na 16 tysiêcy �wiñ na dobê) !!! Sala dos³ownie pêka³a w szwach.
Kogó¿ tam nie by³o!? Wykonawcy obiektów �Pini Polonia�,
dostawcy �wiñ z ca³ej Polski, kutnowscy hotelarze itp. itd. inni,
zale¿ni od ubojni us³ugobiorcy. Baa ... nawet znaczn¹ rolê odegra³
ksi¹dz dziekan. Ju¿ z tego wykazu widaæ jak sprawdza siê modne
porzekad³o: Jak nie ma si³y argumentów, to pozostaje argument
- si³y. Czyli, byli ci, którzy na takim spotkaniu raczej ...

BYÆ NIE POWINNI!!!
Zabrak³o natomiast merytorycznej dyskusji. Zreszt¹ ju¿ wpro-
wadzenie prowadz¹cej rozprawê specjalisty - tytu³owanej jako
starosta (sic!) nie by³o przygotowane. Bo sk¹d ona bierze dane
o tym, ¿e podwojenie produkcji spowoduje przyrost nieczysto�ci
o 1/3 ... Czyli: by³a to impreza typu

�PIC NA WODÊ�.
Pewne niezadowolenie jej autorów wywo³a³y opozycyjne wyst¹-
pienie wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du Stowarzyszenia Ogólno-
polska Inicjatywa Obywatelska, który rozsierdzony trybem tej
rozprawy wypali³, ¿e sprawê kieruje do prokuratury. Có¿ dodaæ,
có¿ uj¹æ!? Ano chyba to, ¿e sprawy �Pini Polonia� tocz¹ siê
najdelikatniej mówi¹c �krêtymi �cie¿kami�! Czy mamy do
czynienia z geniuszami biznesu ? Chyba nie, bo Pierro Pini prze-
bywaj¹cy w Polsce ju¿ prawie osiem lat, nie rozumie jêzyka
polskiego!? Tak przy okazji czy ta rozprawa nie uwidacznia
rozd�wiêku pomiêdzy silnym, biznesowym lobby d¹¿¹cym do mak-
symalnego zysku, pokazuj¹cy dzia³ania kapitalizmu - jak to okre-
�li³ swego czasu polityk - ekonomista Ryszard Bugaj - �z wilcz¹
mord¹�, a zatruwanymi mieszkañcami miasta Kutna  i okolic!?
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�
Od Redakcji: by³y jednoznaczne opinie, ¿e opozycyjne wyst¹pie-
nia by³y jak �zgrzyt na szkle�. Dlatego je przytaczamy w ca³o�ci.

Blama¿ opozycji!

SENSACJA!
Pismo Banku Gospodarstwa Krajowego (za³o¿onego w 1924 roku)
o sygnaturze DFSO-064/251/2011/AC w oglêdnych, prawniczych
sformu³owaniach niew¹tpliwie zawiera dla kutnowian (kutnian) SENSA-
CJÊ! Najwa¿niejsza w nim jest �³¹czna ocena wykonana przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra zdrowia na zasadach
i wed³ug metodologii ustalonych w umowie z Ministrem Zdrowia
i Narodowym Funduszem Zdrowia w zwi¹zku z Programem �Wsparcia
jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system
ochrony zdrowia (Uchwa³a Rady Ministrów nr 58/2009 r. z pó�niejszymi
zmianami)�.

OCENA S3,
KTÓRA JEST OCEN¥ POZYTYWN¥�

Oznacza to, ¿e wszelkie merytoryczne (!) problemy dofinansowania
kutnowskiego szpitala zosta³y pokonane.
Mo¿na gdybaæ, ¿e ocena wniosku powiatu kutnowskiego, na który sk³a-
da³y siê opinie o biznesplanie Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Kutnie oraz O propozycjach Restukturyzacji i sp³atach zobowi¹zañ
powiatu kutnowskiego powsta³ych w wyniku likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kutnie - jest pozytywna - cho-
cia¿ najni¿sz¹ z mo¿liwych. Takie szkolne, pe³ne �3�.
Ale gdy siê skojarzy z warto�ci¹ ³¹cznego zad³u¿enia kutnowskiego szpitala
(oko³o 80 milionów z³otych) i kwoty dofinansowania (prawie 45 milio-
nów), to wyra�nie uwidacznia siê, ¿e sta³o siê co�, co w Kutnie i reszcie
powiatu kutnowskiego uznawano za niemo¿liwe. Najbardziej zaskoczona
jest opozycja, dla której sprawa ta jest du¿ym - blama¿em.
Zosta³y jeszcze do za³atwienia sprawy formalno-prawne: wyst¹pienie do
wojewody ³ódzkiego, wniosek wojewody do ministra zdrowia, decyzja
ministra zdrowia. I na koñcu: wp³yw ministerialnych �rodków do Starostwa
Kutnowskiego. Trochê to potrwa, ale ju¿ ... JEST L¯EJ!

Andrzej Stelmaszewski

Teva Operations Poland
Od 1 lipca 2011 roku - w oparciu o art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spó³ek
handlowych - nast¹pi³o po³¹czenie firm Teva Operations Poland Sp. z o.o.,
jako spó³ki przejmuj¹cej i PLIVA Kraków Zak³ady Farmaceutyczne S.A.
oraz Teva Kutno S.A., jako spó³ek przejmowanych. Z dniem po³¹czenia
Teva Operations Poland Sp. z o.o. wst¹pi³a z mocy prawa we wszystkie
prawa i obowi¹zki spó³ek przejmowanych.

Z ekologi¹ na ty
Z szacunków kutnowskiego ECO (ciep³ownictwo) wynika, ¿e po zreali-
zowaniu elektrociep³owni o mocy 6 MW, przy ul. Oporowskiej w Kutnie
zmniejszy siê rocznie emisja dwutlenku siarki o oko³o 170 ton, tlenków
azotu o - 57 ton i py³ów - 18 ton.

A to ciekawe ...



¯YCIE KULTURALNE

5POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 15/315 • 18 SIERPNIA 2011 R.

19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

3 wrze�nia 2011 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy pol-
skiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Biote-
rapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim
w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu
pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach
itd. Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi�:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Jestem bardzo wdziêczna Tomaszowi Æwiekowi za zlikwidowanie moich
chorób kobiecych - Jadwiga Bagiñska Maków Maz.

To tytu³ letniego festiwalu, który przez cztery dni odbywa³ siê w parku
Traugutta i we Wspólnym Domu. Mi³op�nicy X Muzy mogli obejrzeæ
osiem projekcji dobrych, uznanych obrazów oraz koncert Daniela Ga³¹zki
z jego zespo³em. Kinomani byli pod wra¿eniem �Janosika 21�, filmu
niemego z muzyk¹ na ¿ywo Kwartetu Jorgi. Zrealizowany w 1921 roku,
odnaleziony w 1970 r. w Chicago (w gara¿u), to pierwszy s³owacki film
pe³nometra¿owy. W 1975 roku film zosta³ zrekonstruowany, a 1995 r.
wpisany na presti¿ow¹ listê �wiatowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Podoba³y siê te¿ filmy: �Jak zostaæ królem�, opowie�æ niezwykle wzru-
szaj¹ca o przyja�ni, która odmieni³a ¿ycie dwóch niezwyk³ych ludzi; �Och
Karol 2�, o przygodach mi³osnych polskiego don¿uana i kobiecej zem�cie;
�Zero�, o ci¹gu zdarzeñ rozgrywaj¹cych siê jednego dnia; �Erratorium�,
o refleksjach ¿yciowych; �Zwerbowana mi³o�æ�, o agentach s³u¿b spe-
cjalnych; ��winki�, o mrocznym �wiecie przygranicznego pó³�wiatka,
gdzie zarabia siê na przemycie i prostytucji nieletnich; �Essential Killing�,
o wojnie w Afganistanie, tragedii cz³owieka. Organizatorem Letniego
Festiwalu Filmowego by³ Kutnowski Dom Kultury, a jednym z partnerów
medialnych �Powiatowe ¯ycie Kutna�.            /J.P./

KUTNO ZAKRĘCONE FILMEM

Odby³y siê ju¿ po raz szesnasty, a ich organizatorem (od pocz¹tku) jest
Kutnowski Dom Kultury. W tegorocznych Ogólnopolskich LSA wziê³o
udzia³ 37 uczestników z ró¿nych regionów kraju; miêdzy innymi z £odzi,
Kutna, Warszawy. Po o�miu dniach przygotowañ i warsztatowych æwiczeñ,
gdzie �piewano i szlifowano umiejêtno�ci aktorskie oraz uczono siê tañca
i choreografii, przedstawiono kilkusetosobowej widowni w parku im.
Trugutta plenerowy spektakl zatytu³owany �Królowie disco�. To wido-
wisko przenios³o wspania³ych jego odbiorców w magiczny �wiat muzyki
lat 70 i 80 ubieg³ego wieku (przypomnijmy, ¿e w zesz³ym roku na LSA
królowa³a klasyczna muzyka Chopina). Tegoroczny spektakl zdominowa³a
wci¹¿ ¿ywa muzyka disco, która jest zawsze wdziêcznym tematem. To
by³ znakomicie wyre¿yserowany i ukazany przez utalentowan¹ artystycznie
m³odzie¿ pastisz przedstawiaj¹cy historiê kilku dziewczyn wybieraj¹cych
siê na dyskotekê i ch³opców id¹cych na podryw. By³o sporo �piewu i tañca,
i mocna fabu³a. W tym jak¿e udanym spektaklu nie brakowa³o odniesieñ
i aluzji do czasów wspó³czesnych. M³odzi aktorzy, wokali�ci i tancerze
pokazali na kutnowskiej scenie rozterki ich m³odzie¿owego �rodowiska,
które nie tak bardzo ró¿ni¹ siê od problemów, z którymi spotykali siê ich
rodzice, rodzina. Organizatorzy podkre�lali, ¿e na t¹ tegoroczn¹ i l¿ejsz¹
formê Letnich Spotkañ Artystycznych zainspirowa³ ich film Andrzeja
Kondratiuka �Dziewczyny do wziêcia� i skecze autorstwa �Kabaretu
Moralnego Niepokoju�. Uczestnicy XVI LSA w Kutnie byli przygotowani
do spektaklu wieñcz¹cego spotkania i zajêcia warsztatowe przez profe-
sjonalistów wywodz¹cych siê z naszego miasta. Choreografiê opracowa³a
Izabela Borkowska, warsztaty aktorskie prowadzi³a Aleksandra Grzelak,
a wokalne Aleksandra Wiwa³a. Widowisko pod tytu³em �Królowie disco�
re¿yserowa³ aktor Dariusz Sikorski. Koordynatorem Letnich Spotkañ
Artystycznych by³, jak co roku, Krzysztof Ryzlak z KDK.            /J.P./

LETNIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE CUD NAD WISŁĄ
(...) Powiatowy Komitet Obywatelski Obrony Pañstwa
Kutnowscy przedstawiciele partii politycznych, organizacji spo³ecznych,
w³adz samorz¹dowych powiatu, miast i gmin, realizuj¹c zadania wynika-
j¹ce z odezw i apeli przewodnicz¹cego Rady Obrony Pañstwa marsza³ka
Pi³sudskiego, dowódcy Armii Ochotniczej gen. Hallera oraz zaleceñ
OKWOP, zorganizowali w po³owie lipca 1920 r. Obywatelski Komitet
Obrony Pañstwa (dalej: OKOP) na powiat kutnowski. W sk³ad Komitetu
weszli przedstawiciele wszystkich warstw spo³ecznych, a mianowicie:
trzech przedstawicieli inteligencji miasta Kutna, trzech rzemie�lników
i kupców, dwóch ziemian i czterech przedstawicieli ludno�ci wiejskiej.
Sk³ad osobowy Komitetu by³ nastêpuj¹cy: dr Antoni Toczewski pe³no-
mocnik z nominacji prezesa OKWOP - gen. Haller, pe³ni¹cy funkcjê prze-
wodnicz¹cego; Józef G¹sior - sekretarz; Feliks W¹sowski - kierownik
komisji finansowej; Józef Grabowski, Witold Ja³owiecki, Stanis³aw
Jasiukowicz, Tomasz Klepa, Jan Krakus, ks. Jan Lewicki, Jan £ukawski,
Feliks Micha³owski, Aleksander Podlasiak, Antoni Wi�niewski, Jan
Zdziennicki - cz³onkowie.          (ci¹g dalszy - strona 11)

X Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. Szaloma Asza − Kutno 2011

pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Kutno
Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie
Celem konkursu jest popularyzacja twórczo�ci Szaloma Asza, jednego
z najwiêkszych pisarzy ¿ydowskich, urodzonego w Kutnie, nawi¹zanie
do ogromnego obszaru literackiego, na którym spotykaj¹ siê dwie kultury
polska i ¿ydowska, przypomnienie, ¿e literaturê polsk¹ wspó³tworz¹
pisarze pochodzenia ¿ydowskiego, a w literaturze ¿ydowskiej ogromny
jest udzia³ pisarzy urodzonych w Polsce.

REGULAMIN
� Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla osób doros³ych,
uprawiaj¹cych nieprofesjonalnie twórczo�æ literack¹, zrzeszonych w sto-
warzyszeniach twórczych i niezrzeszonych.
� Konkurs obejmuje jedn¹ formê literack¹ - opowiadanie o tematyce
dowolnej.
� Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ tylko jedn¹ pracê o objêto�ci nie prze-
kraczaj¹cej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, która nie by³a wcze�niej
publikowana i nagradzana w innych konkursach.
� Prace nale¿y przes³aæ w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane
w formie elektronicznej (na jednej p³ycie CD, w dokumencie programu
WORD 97-2003).
� Maszynopisy i p³yty opatrzone god³em, z do³¹czona kopertê opatrzon¹
tym samym god³em i zawieraj¹ce informacjê z imieniem, nazwiskiem,
dok³adnym adresem autora oraz numerem telefonu i e-mail, nale¿y nad-
sy³aæ na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana
¯eromskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5, w terminie
do 15 wrze�nia 2011 roku.
� Prace oceniaæ bêdê pisarze i krytycy.
� Organizator przewiduje nagrody pieniê¿ne i wyró¿nienia. Ostateczny
podzia³ nagród zale¿y od cz³onków jury.
� Istnieje mo¿liwo�æ ufundowania nagród pozaregulaminowych przez
organizacje, instytucje i osoby prywatne, w tym Nagrody Prezydenta Miasta
Kutno za pracê zwi¹zan¹ z miastem i regionem.
� Uroczyste og³oszenie wyników nast¹pi 4 grudnia 2011 roku, podczas
wieczoru galowego VII Festiwalu im. Szaloma Asza. O szczegó³ach laureaci
konkursu zostanê powiadomieni telefonicznie b¹d� poczt¹ elektroniczn¹.
� Wyniki konkursu og³oszone bêdê w prasie i na stronie www.bibliokut-
no.pl, zaraz po zapadniêciu werdyktu, w pa�dzierniku 2011 roku.
� Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac
w wydawnictwie pokonkursowym oraz w prasie i na portalach internetowych.
� Laureaci zobowi¹zani s¹ do osobistego odbioru nagród.
� Organizator zapewnia laureatom noclegi oraz zwrot kosztów podró¿y.
Informacji dotycz¹cych konkursu udziela koordynator Gra¿yna Baranowska,
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, tel. 24 355 1012,
e-mail: bagrazyna17@op.pl

I znów dylemat jak siê zachowaæ,
bo przecie¿ kolejne wybory.
Odpu�ciæ czy i�æ g³osowaæ
maj¹c wewnêtrzne opory.

G³osuj¹c uk³adam parlamentarn¹ mozaikê.
Decydujê jakie bêd¹ w sejmie twarze.
Czy znów mam uwierzyæ w tê bajkê.
Przecie¿ wybieram, których partia wska¿e.

Zauwa¿y³em na li�cie nazwisko znajomego.
Warto mu chyba zaufaæ, wszak swojak.
Tote¿ chyba zag³osujê na niego
i wkrótce siê oka¿e, ¿e to partyjny wojak.

Trwa przygotowanie do wyborów.
Jakie te¿ partie zastosuj¹ gierki.
Teraz informuj¹, korzystaj¹c z amerykañskich wzorów.
Oczywiste wiêc s¹ wyborców rozterki.

Mimo wszystko pójdê g³osowaæ,
bo siê obawiam o to, niestety,
¿e jacy� inni bêd¹ za mnie decydowaæ
ustrojeni w kolorowe krawaty czy berety.

Kazimierz Ci¹¿ela

Ju¿ sierpieñ i koniec wakacji blisko,
Pachnie ju¿ wrze�niem i jesieni¹.
Deszczami burzami niebo b³yska.
Tylko skoszone ³¹ki siê zieleni¹.

Czê�æ wêdrownych ptaków
szykuje siê do odlotu.
W przyrodzie coraz wiêcej znaków,
¿e koñczy siê lato i czas om³otów.

Po¿niwne r¿yska zmieniaj¹ kolory.
Poczernione ork¹, odpoczywaj¹.
Drzewa wypisuj¹ owocowe wzory,
gam¹ barw oczy przywabiaj¹.

Chwytajmy s³oñce póki jeszcze pora.
Ka¿dym kolejnym dniem siê cieszmy.
Dzieñ coraz krótszy, bli¿ej do wieczora.
Jeszcze lato, wiêc siê �pieszmy.

Kazimierz Ci¹¿ela

Jeszcze lato

Dzisiaj spaæ siê nie po³o¿ê,
Chêtnie spêdzê noc na dworze,
Poszaleje wspólnie z Wami,
Na tym balu pod gwiazdami.

Grzechem by³oby dzi� spaæ,
Tu siê bêdzie piêknie graæ,
A ja pierwszy do zabawy,
Kiedy wokó³ romskie s³awy.

Dzi� pop³ynie przez g³o�niki,
Nasz cygañski kwiat muzyki,
Tyle magii w niej i mocy,
Niech króluje nam tej nocy.

Niech nakarmi nasze dusze,
Ja z tej uczty siê nie ruszê,
Ja tu muszê dzisiaj byæ,
T¹ muzyk¹ trzeba ¿yæ.

Pie�ñ cygañska kocha ludzi,
Zim¹ grzeje, latem studzi,
Ca³y zapas jaki mamy,
To z rozkosz¹ Wam rozdamy.

Có¿ wiêc znaczy dla Cygana,
Jedna nocka nie przespana,
Przecie¿ to jest noc rado�ci,
Dla Cyganów i ich go�ci.

Nie� muzyczkê nasz¹ wietrze,
Niech nasi¹knie ni¹ powietrze,
Nie� daleko na podmuchach,
Do ka¿dego, kto chce s³uchaæ.

Za ostatni¹ a¿ granicê,
Gdzie nieznane s¹ stolice,
I nie pytaj siê muzyki,
Ona wszystkie zna jêzyki.

Roman Cybu³ka

Noc z muzyką

Rozterki
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic
... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

SPROSTOWANIE
W materiale prasowym pt. �Internetowe kontakty� zamieszczonym
w gazecie Powiatowego ¯ycia Kutna Nr 14/314 z dnia 21 lipca 2011 roku
zamie�cili�my z ma³ym b³êdem numer telefonu radnego Bartosza Serendy.
Oto w³a�ciwy numer: 532-655-200. Przepraszamy.           /A.B./

Dyrektor Departamentu Prezydialnego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
WSW-051-555-2011/5         Warszawa 14 czerwca 2011 roku

Pan Jacek Urbaniak
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego PO
Pan Konrad K³opotowski
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego PiS
Pan Miros³aw Ruciñski
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego SLD
Pan Zdzis³aw Trawczyñski
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Powiatowego PSL

Szanowni Panowie,
W zwi¹zku z wyst¹pieniami z 4 oraz 22 kwietnia 2011 roku, dotycz¹cymi
braku rzetelno�ci dziennikarskiej w lokalnym programie informacyjnym
rozpowszechnianym w Kutnie przez telewizjê TOYA Sp. z o. o. z upo-
wa¿nienia Krajowej Rady radia i Telewizji p. Jana Dworaka, uprzejmie
informujê, ¿e zosta³o w tej sprawie przeprowadzone postêpowanie.
W wyniku tego postêpowania wysz³o na jaw, i¿ TOYA Sp. z o.o. nie
posiada koncesji na rozpowszechnianie programu w sieci telewizji
kablowej w Kutnie. W zwi¹zku z powy¿szym 17 maja 2011 roku prze-
wodnicz¹cy KRRiT wezwa³ Koncesjonariusza do natychmiastowego
zaniechania rozpowszechniania programu w sieci telewizji kablowej
w Kutnie bez wymaganej prawem koncesji. 1 czerwca 2011 roku TOYA
Sp. z o.o. poinformowa³a, ¿e program lokalny rozpowszechniany w nale-
¿¹cej do tej spó³ki sieci kablowej w Kutnie zosta³ wy³¹czony 31 maja
2011 roku. Uprzejmie proszê o przyjêcie powy¿szych informacji.

Z powa¿aniem Anna Szyd³owska-¯urawska

DZIWNA SPRAWAZbli¿a siê koniec kaniku³y. Nie obfitowa³a ona w Kutnie w specjalnie
sensacyjne wydarzenia, chocia¿ trochê emocji dostarczy³y mieszkañcom.
Ot choæby pogoda, nie - letnia, ale raczej jesienna, w której deszcz i nawa³-
nice wiod³y prym. Trafnie to oceni³a odpustowa kramarka: �Taka piêkna
jesieñ tego lata�. Albo sensacyjny napad na bank przy rogu Ko�ciuszki -
Oporowskiej. I to w bia³y dzieñ, oko³o trzynastej, chocia¿ by³ to raczej
wyczyn z³odzieja solisty, a i ³up by³ wcale nie bankowy (có¿ to jest dla
z³otego cielca kilka tysiêcy z³otych!). Sensacji nie wywo³a³a prawie
sensacyjna sprawa, gdy okaza³o siê ¿e, TOYA nie posiada koncesji na
nadawanie programów lokalnych (czytaj obok). Bez specjalnego echa
przesz³a te¿ sprawa z rozszerzeniem produkcji przez kutnowsk¹ ubojniê,
która teraz ma staæ siê najwiêkszym tego typu zak³adem w ... Europie. A¿
siê chce  ironicznie przypomnieæ has³o kutnowskich przemian: �Kutno
�rodkiem Nowej Europy�. Czy te¿ �piarowskie t³umaczenia� kutnowskich
urzêdników, którzy ewidentne potkniêcia w³adzy próbuj¹ �przekuæ w suk-
ces�. Tymczasem jest jak jest... Je�li siê nie mylê, ¿adna (podkre�lam)
�¿adna� z kutnowskich inwestycji nie by³a i nie bêdzie w 2011 roku
ddana ... terminowo, co spowoduje jedynie wzrost kosztów inwestycji.
Ale g³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu jest brak fachowców budowlanych
przy wielkim �autostradowym� boomie wokó³ Kutna. Có¿ pozostaje!?
CHYBA JEDNAK PRAWDZIWYM HITEM TEGOROCZNEGO
LATA BY£O W KUTNIE ROZPOCZÊCIE PRAC PRZY WIERTNI
GAZOWEJ, W GO£ÊBIEWIE, CZYLI FAKTYCZNIE NA PRZED-
MIE�CIU MIASTA. (SZACUNEK KOSZTÓW NA OKO£O 60 MI-
LIONÓW Z£OTYCH). GDYBY SIÊ OKAZA£O, ̄ E POTWIERDZ¥
SIÊ GAZOWE PERSPEKTYWY, TO WRESZCIE DLA NASZEGO
MIASTA BY£OBY TO �TO�!!! NO I JESZCZE JEDNA INICJATYWA,
TE¯ PRAKTYCZNIE Z GRANIC MIASTA, BO Z LESZCZYNKA.
�ODYSEJA HISTORYCZNA� - PROSTY POMYS£, DOBRY TER-
MIN I MIMO NIEPOGODY - PE£NY SUKCES. TYLKO HAS£O -
PORZEKAD£O �KTO W KUTNIE NIE BY£ TEN ¯YCIA I �WIATA
NIE ZNA� JEST W TYM PRZYPADKU MA£O REALNE, GDY¯
DOTYCZY TO GMINY WIEJSKIEJ KUTNO. GRATULACJE!

Andrzej Stelmaszewski

Masz babo placek! Lato tego roku jest kapry�ne. Z³e - i dla letników, i dla
rolników. Prawdziwie deszczowy lipiec spowodowa³, ¿e ma³e rzepakowe
¿niwa trwa³y d³u¿ej ni¿ zwykle i w naszym kutnowskim powiecie zakoñ-
czy³y siê praktycznie w ubieg³ym tygodniu. Chocia¿ s¹ i tacy, którzy
o nich ju¿ od po³owy lipca zapomnieli. Du¿e zbo¿owe ¿niwa oczywi�cie
- w wiêkszo�ci - trwaj¹, a przeszkod¹ w ich zakoñczeniu s¹ ulewne,
raczej przelotne deszcze. Chocia¿ u tych gospodarzy, którzy maj¹ w³asne
kombajny (a s¹ i tacy), zbiory s¹ zakoñczone. Spod Strzelec, ale nie tylko,
dochodz¹ nas g³osy o du¿ym zawilgoceniu ziemniaków, co wp³ynie na
d³ugo�æ okresu (mo¿liwo�æ) ich przechowywania. Masz babo placek!
Sensacja lata. �Agroligê� - taki konkurs - wygra³o ma³¿eñstwo Renata
i Piotr Pasikowscy z podkutnowskiego Sieciechowa. Znane nie tylko
z rolnictwa, ale i prowadzenia stadniny koni dla terapii leczniczej. Gratu-
lacje równie¿ ode mnie, so³tys Zagryziakowej, za ten niew¹tpliwy sukces.
Mo¿e te¿ siê im uda w �Hitach�. Masz babo placek! W gminie Oporów
prowadz¹ rozmowy w sprawie budowy biogazowni, chocia¿ ona by siê
bardziej przyda³a przy np. Pini Polonia. Masz babo placek! Zbli¿a siê
sezon rolniczego ��wiêta Do¿ynek�. Ju¿ wiadomo, ¿e np. 4 wrze�nia
odbêd¹ siê one w Bedlnie i Krzy¿anowie. W tej ostatniej miejscowo�ci
bêd¹ one po³¹czone z z oddaniem do u¿ytku mieszkañców nowo wybu-
dowanego Domu Kultury. Masz babo placek! Chocia¿ nastroje w�ród rol-
ników s¹ raczej minorowe. I to mimo wysokich cen skupu! Poniewa¿
zbiory s¹ bardzo zró¿nicowane jak uczniowskie oceny (od dwójki do pi¹tki).
Masz babo placek!

S³owo rozprawa ma ró¿ne znaczenie. Z rozpraw¹ mamy do czynienia,
gdy jaka� instytucja, na przyk³ad s¹d, rozstrzyga spór i musi wydaæ
werdykt. Rozprawê mo¿e prowadziæ równie¿ organ samorz¹dowy przed
wydaniem decyzji administracyjnej. Z rozpraw¹ mamy do czynienia,
gdy osoba fizyczna lub grupa osób chce rozprawiæ siê z lud¿mi maj¹cymi
inne spojrzenie na konkretn¹ sprawê. Gdy w dyskusji brakuje argu-
mentów merytorycznych górê bior¹ ci¹goty do szybkiego rozprawienia
siê z oponentem za pomoc¹ innych metod. Wachlarz rozwi¹zañ stoso-
wanych w takim przypadku jest szeroki. Mo¿e to byæ krzyk i  ustawiczne
przerywanie wypowiedzi osoby, z któr¹ prowadzony jest spór. Czasami
stosowany jest tak¿e tzw. sponsoring polegaj¹cy na okre�lonym �wiad-
czeniu finansowym lub rzeczowym. W koñcu mo¿e to byæ równie¿ uk³ad
biznesowy wi¹¿¹cy finansowo partnerów. Jest jeszcze kilka innych spo-
sobów opisywanych przez literaturê i czasami stosowanych w praktyce,
które pominê. Te wszystkie rozwi¹zania mog¹ byæ stosowane razem lub
osobno. Zale¿y to tylko od zasobno�ci w okre�lone argumenty jednej
strony i uleg³o�ci strony drugiej. Tyle uwag natury ogólnej. Wracam na
nasze kutnowskie podwórko i przejdê do rozprawy administracyjnej
z udzia³em spo³eczeñstwa jaka mia³a miejsce w poniedzia³ek 8 sierpnia
w kutnowskim starostwie. Rozprawa dotyczy³a wniosku ubojni Pini
Polonia o wydanie przez starostwo zintegrowanego pozwolenia na
podwojenie uboju z 8 tys. szt. do 16 tys. szt. na dobê oraz wprowadzenia
roz³adunku równie¿ w godzinach nocnych. W tej sprawie wypowiadali
siê wcze�niej przedstawiciele mieszkañców, którzy prosili o uwzglêd-
nienie ich wniosków dotycz¹cych dodatkowych zabezpieczeñ przed
ha³asem i smrodem. Rada Miasta w lutym tego roku na swojej sesji
jednog³o�nie zobowi¹za³a prezydenta do monitorowania zagro¿eñ, które
wi¹¿¹ siê z dzia³alno�ci¹ ubojni. Ponadto szefowie trzech klubów radnych
odbyli szereg spotkañ z mieszkañcami, w³a�cicielem ubojni i prezyden-
tem Kutna, a na spotkaniu w lipcu uzyskali zapewnienie Piero Pini, ¿e
zabudowanie strefy roz³adunku bêdzie zrealizowane. To rozwi¹zanie
zdecydowanie mog³oby zlikwidowaæ zagro¿enia, na które zwracaj¹ uwagê
protestuj¹cy mieszkañcy. Wydawa³o siê, ¿e sprawa jest za³atwiona i na
rozprawie administracyjnej temat zabudowy strefy roz³adunku zostanie
potwierdzony przez w³a�ciciela ubojni. Niestety pomimo pytañ doty-
cz¹cych zabudowy kierowanych przez prowadz¹c¹ rozprawê  nie by³o
¿adnej konkretnej odpowiedzi. Na rozprawê licznie przybyli przedsta-
wiciele hodowców i kutnowskiego biznesu, którzy wyrazili wielkie
zadowolenie z kontaktów biznesowych z ubojni¹. G³os zabra³ równie¿
obecny ksi¹dz dziekan, który apelowa³, by pan Piero Pini nabra³ oddechu
i koniecznie szed³ do przodu. Oczywi�cie dla zdecydowanej wiêkszo�ci
problemy �rodowiskowe nie mia³y ¿adnego znaczenia. Ostre i krytyczne
stanowisko wobec wniosku dotycz¹cego podwojenia uboju zaprezento-
wa³ Stanis³aw Ciesielski ze Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa
Spo³eczna. Ta wypowied� wywo³a³a szybk¹ reakcjê przedstawicieli
kutnowskiego small businessu. Wyj¹tkow¹ aktywno�æ, nie maj¹c¹ wiele
wspólnego z kultur¹ dyskusji, wykaza³y trzy panie. Jedna z pañ repre-
zentuj¹ca biznes restauracyjno-kateringowo-weselny, prowadzony
w pobli¿u Kutna, �mia³o zaproponowa³a mniej wiêcej tak: �Jak komu�
�mierdzi, to niech sobie karmi �winie fijo³kami, a wtedy bêd¹ pachnieæ�.
Ambitnie broni³a ubojniê pani reprezentuj¹ca biznes transportowy.
Wspominana pani ci¹gle przerywa³a wypowiedzi osób zg³aszaj¹cych
uwagi do dzia³alno�ci ubojni. Na zakoñczenie rozprawy bizneswoman
zg³osi³a do mnie pretensje, ¿e w czerwcowym felietonie nazwa³em
prezydenta Kutna ojcem chrzestnym. Stan emocjonalny pani by³ wul-
kaniczno-wybuchowy. Nie wchodz¹c z ni¹ w dyskusjê, która w tym stanie
rzeczy nie mia³a najmniejszego sensu, uprzejmie j¹ poprosi³em, by prze-
czyta³a ten felieton uwa¿nie jeszcze raz. Dla przypomnienia cytujê
stosowny fragment �Czas najwy¿szy, by prezydent Zbigniew Burzyñski,
który jest niekwestionowanym �ojcem� tej inwestycji, g³o�no i jedno-
znacznie zareagowa³ na istniej¹ce zagro¿enia�. Te s³owa pisa³em
w okresie protestów i blokady organizowanej przez mieszkañców
Byszewa w zwi¹zku z nielegalnym wywozem i sk³adowaniem odchodów
i osadów. W okolicy panowa³ wówczas smród nie do zniesienia, dodat-
kowo potêgowany przez wysokie temperatury. Jest zrozumia³e, ¿e na to
w¹tpliwe dobrodziejstwo zdecydowanie zareagowali mieszkañcy. Szkoda,
¿e wówczas nie by³o tam trzech wspomnianych wcze�niej bizneswoman.
Byæ mo¿e pomys³ karmienia �wiñ fijo³kami móg³by byæ wzbogacony
innymi znakomitymi propozycjami, gdy¿ jak widaæ inwencja ludzka nie
zna granic, a g³êbokie procesy my�lowe nie maj¹ ¿adnych ograniczeñ.
Na koniec rozprawy g³os zabra³a trzecia bizneswoman, która stwier-
dzi³a ,¿e jest jej wstyd za wypowied¿ Stanis³awa Ciesielskiego i zapro-
ponowa³a, ¿eby obecni na sali przeprosili w³a�ciciela ubojni. Apel
pozosta³ bez odzewu sali i pani przeprosi³a sama. W taki oto sposób
zakoñczy³a siê rozprawa administracyjna w temacie, który jest istotny
nie tylko dla rozwoju ubojni i firm z ni¹ zwi¹zanych, ale równie¿ ma
wielkie znaczenie dla pracowników, mieszkañców i �rodowiska natu-
ralnego. Zg³aszaj¹cy swoje uwagi mieszkañcy nie kwestionowali
prawa do rozwoju firmy, prosili jedynie o uwzglêdnienie ich prawa do
¿ycia w normalnych warunkach. Wcze�niej szefowie klubów radnych,
którzy w³¹czyli siê do rozmów uzyskali od Piero Pini zapewnienie, ¿e
bêdzie stosowa³ stawiany przez nich postulat, by oprócz prawa firmy
do rozwoju z tak¹ sam¹ powag¹ traktowaæ prawa pracowników, miesz-
kañców i zabezpieczenia chroni¹ce �rodowisko naturalne. Postawiona
kwestia jest ca³y czas aktualna i chodzi tylko o to, by wszyscy zaintere-
sowani wykazali dobr¹ wolê i przyjêli te zasady do stosowania.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

Kutnowskie obserwacje

ROZPRAWA

Los mnie obdarzy³ ¿yciorysem ma³omiasteczkowym.
Tak naprawdê wcale tego nie ¿a³ujê.
Mam przez to wielkomiejskie pokusy z g³owy,
obywatelem drugiej kategorii siê nie czujê.

W moim mie�cie wie¿owców nie buduj¹.
Na szczê�cie te¿ nie ha³asuj¹ tramwaje.
W Kutnie ludzie nie�le siê czuj¹,
s¹ sobie bli¿si i nawzajem siê znaj¹.

¯y³o siê wszystkim w miarê spokojnie.
Jednak czas tê sielankê zmieni³.
Zbudowano bowiem miastu ubojniê
i tak zostali�my zwyczajnie u�winieni.

Mia³ byæ znacz¹cy wzrost zatrudnienia,
lepsze zarobki, wiêc poprawa bytu.
Rzeczywisto�æ zapowiedzi znacz¹co zmienia,
to ciê¿ka robota od �witu do �witu.

Mia³o byæ bezwonnie i schludnie.
Nadal p³yn¹ takie w³oskie zapewnienia.
Brzmi¹ one, niestety, ob³udnie,
gdy Ochnia w brudny �ciek siê zmienia.

Mimo pierwotnych du¿ych zastrze¿eñ,
inwestor jako� uciszy³ rajców w¹tpliwo�ci.
W si³ê jego argumentów zaczêli wierzyæ
szczególnie, gdy oponentów w zak³adzie go�ci³.

Jestem swojej Ma³ej Ojczyzny patriot¹.
Wiem, ¿e inwestycje to rozwój miasta.
Nie wszystko przyjmujê z jednak¹ ochot¹,
przeciw niektórym buntujê siê i basta.

Pytaæ bêd¹ niektórzy o co mi chodzi,
wszak pracê znalaz³o wielu ludzi.
Wiem jednak, ¿e ten zak³ad �rodowisku szkodzi.
¯e to siê zmieni, te¿ chcia³bym siê ³udziæ.

Kazimierz Ci¹¿ela

Zebra³o siê popaprañców kilkunastu
Ka¿dy udaje, ¿e s³u¿y powiatowi i miastu,
A tak naprawdê, to s³u¿¹ tylko sobie
I nie za³atwi¹ nic mnie, ani tobie.

Jeden z nich figurki Lenina struga³
I do Marksa lub Stalina oczami mruga³.
A dzi� wielkiego prawicowca udaje.
Przynajmniej - tak mu siê wydaje.

Drugi za� to taki, co mu nogi opadaj¹,
A jego rêce, zamiast ust gadaj¹.
Jest te¿ taka, co zielonych wci¹¿ kala,
Bo zaprzeda³a siebie i pó³ szpitala.

W�ród nich jest te¿ nieszczêsne niebo¿ê,
Który tak dzia³a, jak to ciele w oborze
Inny za� ci¹gle oficera udaje
Patrz¹c na niego, to serce mi siê kraje.

Wszystkich ich opêta³a nielada ladacznica,
Która wmawia im, ¿e wci¹¿ jest jeszcze dziewica.
Pozostali poszli te¿ za jej przyk³adem,
Udaj¹c s³odkie niewini¹tka, choæ p³uj¹ jadem.

Wies³aw Bry³ka

W pi¹tek (29.07) o godzinie 9.00 w Starostwie Powiatowym w Kutnie
odby³a siê VIII Sesja Rady Powiatu. To by³o jak na powiatowe standardy
bardzo krótkie, 45 minutowe posiedzenie. W porz¹dku obrad (nadzwy-
czajnej), �wakacyjnej� sesji znalaz³y siê tylko 2 punkty (poza otwarciem
i zakoñczeniem Sesji). Radni bez dyskusji przyjêli porz¹dek obrad i podjêli
proponowane uchwa³y. Podczas nieca³ej godziny obrad Rada Powiatu (bez
specjalnej dyskusji - g³os zabra³ tylko radny Debich, a wyja�nieñ udziela³a
skarbnik Jolanta Anio³) przyjê³a zmiany w bud¿ecie powiatu na 2011 rok.
Zwiêkszono dochody bud¿etu o kwotê 572.885 z³otych. Wydatki wzrosn¹
natomiast o 511.885 z³. Jednocze�nie zmniejszy³y siê przychody i roz-
chody - odpowiednio o kwotê 159.000 i 98.000 z³otych. Na mocy uchwa³y
zmieni³ siê plan zadañ inwestycyjnych oraz dotacji udzielonych z bud¿etu.
Ustalono te¿ rezerwy bud¿etu: ogóln¹ w wysoko�ci 158.534 z³otych oraz
celowe w wysoko�ci 1.709.410 z³otych. Deficyt bud¿etu w wysoko�ci
3.810.525 z³otych zostanie pokryty z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
w kwocie 3.290.340 z³otych oraz ze skumulowanych wolnych �rodków
jako nadwy¿ki �rodków pieniê¿nych na rachunku bud¿etu (520.185 z³).
Radni ustalili te¿ wysoko�æ op³at za usuwanie pojazdów z dróg i ich prze-
chowywanie na parkingu strze¿onym wyznaczonym przez starostê.
Teraz za usuwanie takich pojazdów zap³acimy: roweru 100 z³, motocykla
- 200 z³, pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 t - 440 z³, 3,5
do 7,5 t - 550 z³, 7,5 do 16,0 t - 780 z³, pow. 16 t - 1.150 z³. Je¿eli jest to
pojazd przewo¿¹cy materia³y niebezpieczne to op³ata za jego usuniêcie
wyniesie 1.400 z³. Za ka¿d¹ dobê przechowywania tych pojazdów op³ata
wyniesie: w przypadku roweru - 15 z³, motocykla - 22 z³, pojazdu o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej do 3,5 t - 33 z³, 3,5 do 7,5 - 45 z³, 7,5 do 16 t - 65 z³,
pow. 16 t - 120 z³, a pojazdu przewo¿¹cego materia³y niebezpieczne - 180 z³.
Radni wygasili mandat radnego Jacka Gasika, zast¹pi go w Radzie
Powiatu (w najbli¿szym czasie) 41-letni Marek Jankowski, rolnik z Ka-
milewa w gminie Bedlno, kandydat z listy PSL. W wyborach (2010 r.)
w swoim okrêgu dosta³ 181 g³osów. Rada wyrazi³a te¿ zgodê na obci¹¿enie
czê�ci nieruchomo�ci stanowi¹cej w³asno�æ powiatu kutnowskiego przy
ul. Ko�ciuszki 52 u¿ytkowaniem, jako ograniczonym prawem rzeczowym,
na rzecz Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego w Kutnie. KSS Sp. z o.o.
Bêdzie mia³ teraz prawo do u¿ywania nieruchomo�ci wskazanej w uchwale
i pobierania z niej po¿ytków. Nieco �zamieszania� wywo³a³a (ju¿ po
zamkniêciu sesji) pro�ba o zabranie g³osu ze strony Barbary Mordzak,
szefowej NSZZ �Solidarno�æ� w kutnowskim szpitalu. Stwierdzi³a, �¿e
w przerwie sesji prosi³a przewodnicz¹cego Rady o umo¿liwienie jej
zabrania g³osu na dzisiejszej sesji�. - Przed zamkniêciem sesji pyta³em,
kto chce zabraæ g³os - odpowiedzia³ Rafa³ Jó�wiak, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Kutnie. Nikt siê nie zg³osi³... Wiêc sesja zosta³a zamkniêta.
P.S. 8 sierpnia mia³a odbyæ siê kolejna IX (te¿ nadzwyczajna) sesja Rady
Powiatu. Nie odby³a siê! Zabrak³o kworum... nie pojawili siê radni rz¹-
dz¹cej w powiecie koalicji (w tym cz³onkowie Zarz¹du poza Konradem
K³opotowskim). Tego jeszcze w powiecie nie by³o...?!          /G.B./

VIII SESJA RADY POWIATU

Popaprańcy

Gdy muszę, świńtuszę
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

¯ycie mo¿e byæ us³ane ró¿ami lub... tylko kolcami królowej
kwiatów. Takie porównanie nasunê³o mi siê do biografii
tragicznie zmar³ego polityka, zwi¹zkowca, przedsiêbiorcy,
za³o¿yciela i przewodnicz¹cego partii Samoobrona Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Andrzej Lepper by³ niew¹tpliwie nietuzinkow¹
postaci¹ w funkcjonowaniu naszego pañstwa. Pose³ na Sejm
IV i V kadencji w latach 2001 - 2007, przez dwa miesi¹ce
wicemarsza³ek Sejmu IV kadencji, wicemarsza³ek Sejmu V ka-
dencji od 26 pa�dziernika 2005 r. do 9 maja 2006 r. Przedsta-
wiciel Polski w Parlamencie Europejskim od 1 maja 2004 r. do
19 lipca 2006 r. Minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz wice-
premier w rz¹dzie Kazimierza Marcinkiewicza, a nastêpnie
w rz¹dzie Jaros³awa Kaczyñskiego od 5 maja 2006 r. do
22 wrze�nia 2006 r; powo³any ponownie 16 pa�dziernika 2006 r.
i zdymisjonowany 9 lipca 2007 r. Kandydat na urz¹d Prezy-
denta RP w 1995 r., 2000 r., 2005 r. i 2010 r. Niesamowita
wrêcz kariera, chocia¿ zbyt krótka. Ukoñczy³ tylko Technikum
Rolnicze bez matury. Nale¿a³ do Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej.
Pracowa³ w Stacji Hodowli Ro�lin i PGR, POHZ. Prowadzi³
indywidualne gospodarstwo rolne oparte od lat 90 XX wieku
na eksperymentalnej hodowli zagranicznych zwierz¹t, m.in.
strusi i... bizonów. By³ cz³onkiem ZSMP, nale¿a³ do PZPR.
Zwi¹zany z Ziemi¹ Koszaliñsk¹. Szczyt Jego kariery to 2006 r.
Samoobrona przez dwie kadencje by³a trzeci¹ si³¹ polityczn¹
w Parlamencie. By³ popularny nie tylko w kraju. Uzyska³ trzy
tytu³y honoris causa: Miêdzyregionalnej Akademii Zarz¹dzania
Personelem w Kijowie, Ukraiñskiej Akademii Technologicznej
i Moskiewskiej Pañstwowej Akademii Precyzyjnej Techniki
Chemicznej. Zosta³ tak¿e profesorem Miêdzynarodowej Aka-
demii Kadr w Kijowie. W Nowym Jorku (2001 r.) zosta³
odznaczony przez Juniora Roberta Kennedy�ego Medalem
im. Alberta Schweitzera przyznanym przez Instytut na rzecz
Dobra Zwierz¹t. W 2003 roku zosta³ Mu przyznany tytu³ �Cz³o-
wieka Roku� pisma �Forum Psychologiczne�, a w 2005 r.
zosta³ honorowym cz³onkiem kierowanej przez Jana Kobylañ-
skiego Unii Stowarzyszeñ i Organizacji Polskich w Ameryce
£aciñskiej. W marcu 2006 r. zosta³ uhonorowany w Gdañsku
przez ks. Henryka Jankowskiego Orderem �w. Brygidy. Napisa³
publikacje: �Samoobrona. Dlaczego? Przed czym�. (1993),
�Niepokorny� (1999), �Ka¿dy kij ma dwa koñce� (2001), �Lista
Leppera� (2002), �Czas barbarzyñców� (2005), �141 dni...�
(2007). Wyst¹pi³... w filmach: �Gulczas, a jak my�lisz� (2001,
re¿yser Jerzy Gruza) i �Kto rz¹dzi w Auschwitz�. W obu wcieli³
siê w rolê samego siebie. Mia³em przyjemno�æ poznania
Andrzeja Leppera poprzez dziennikarstwo. Ani go polubi³em,
ani nie znienawidzi³em. Momentami imponowa³ mi swoj¹ osobo-
wo�ci¹. Niektórzy porównywali jego drogê ¿yciow¹ do �Kariery
Nikodema Dyzmy� Tadeusza Do³êgi Mostowicza i troszeczkê
mieli racji, a mój kolega, naczelny �P¯K�, dr Andrzej Stelma-
szewski nawet nazwa³ Go w p³ockiej prasie (2004 r.) �Trybu-
nem Ludu� (Andrzej Lepper podziêkowa³ Mu za ten zacny
tytu³ swoj¹ ksi¹¿k¹ i to z dedykacj¹). Do Kutna przyje¿d¿a³
czêsto. Odbywa³ spotkania ze swoimi wyborcami, fanami
w placówkach upowszechniania kultury (chocia¿by Kutnowski
Dom Kultury), na ulicach i targowiskach. Zaimponowa³ mi
znajomo�ci¹ sportu. Sam kiedy� nawet boksowa³ w renomo-
wanym klubie �Czarni S³upsk�. Pó�niej ju¿ tylko zmaga³ siê
z szaro�ci¹ ¿ycia gospodarczego i politycznego w Polsce. A¿
nie chce wierzyæ siê, ¿e ten bardzo energiczny, pe³en tempera-
mentu cz³owiek (chocia¿ kontrowersyjny) odszed³ tak nagle.
Taka �mieræ (ponoæ samobójstwo) nie pasuje mi do Jego wize-
runku, który pamiêtam z kilku d³u¿szych konwersacji z Nim
dla radia i prasy.

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
�wiat polskiej polityki bez Andrzeja Leppera bêdzie du¿o ubo¿szy.
P.S. Na zdjêciu od lewej: Jerzy Papiewski, Andrzej Lepper
i ówcze�ni dzia³acze Samoobrony - Zdzis³aw Krakowiak,
Robert Feliniak. KDK, pa�dziernik 2001 r.     /J.P./

Andrzej Zbigniew Lepper
(13.06.1954 - 05.08.2011)

WSPOMNIENIE

W Kutnie przed 1939 rokiem wojsko, a konkretnie ¿o³nierze 37 pu³ku
piechoty, korzysta³o z wielu obiektów. Najbardziej znanym s¹ tzw. dawne
koszary przy ulicy Grunwaldzkiej (obecnie budynki Mifleksu). Powsta³y
one po upadku Powstania Styczniowego. By³y jednopiêtrowe, naro¿ne
i otynkowane. W okresie zaborów stacjonowa³ tam rosyjski 4 pu³k pie-
choty. W 1919 roku przed wymarszem na front wschodni zakwaterowane
tu by³y oddzia³y genera³a Józefa Hallera. W 1921 roku z £êczycy do
naszego miasta przyby³ i zosta³ umieszczony przy ulicy Grunwaldzkiej
(dawnej Szosowej) batalion zapasowy 37 pu³ku piechoty. Na dziedziñcu
koszar by³y wówczas cztery boiska, wzd³u¿ ogrodzenia istnia³y trawniki
z nasadzonymi drzewami i krzewami ró¿. Od strony pó³nocnej funkcjo-
nowa³a strzelnica. W 1924 roku dobudowano drugie piêtro. W 1931 roku
wzniesiono skrzydyd³o pó³nocne. Trzeba nadmieniæ, iz w pierwszym
dziesiêcioleciu obiekt nie posiada³ kanalizacji. Toalety znajdowa³y siê na
dziedziñcu. W 1932 roku wybudowano studniê, a ju¿ rok pó¿niej urucho-
miono wodoci¹g i kanalizacjê. W 1934 roku dobudowano kuchniê i pralniê.
We wrze�niu po wyje¿dzie na front 37 pu³ku piechoty zorganizowano tu
szpital dla ¿o³nierzy Armii Poznañ. Podczas okupacji za� zakwaterowano
w koszarach oddzia³y niemieckie zajmuj¹ce siê ochron¹ transportów
jad¹cych na wschodni front. Od 1945 roku by³ tu szpital dla ¿o³nierzy
Armii Czerwonej. Od strony wschodniej powsta³ cmentarz ¿o³nierzy
radzieckich. Nastêpnie przez ponad 10 lat obiekt by³ administrowany przez
Jednostkê Wojskow¹ z podkutnowskich Sklêczek . W 1957 roku na tym
terenie powsta³y ZPR Miflex, które przejê³y obiekty.

Kutnowska m³odzie¿ po zakoñczeniu zawieruchy wojennej w po³owie
1945 roku zaczêla masowo garn¹æ siê do sportu. By³ to odzew na traumê,
któr¹ prze¿ywa³a przez ostatnie, d³ugie prawie sze�æ lat. Kluby sportowe
rodzi³y siê jak grzyby po deszczu, uprawiano niemal¿e wszytkie znane
w Polsce dyscypliny sportu. Jednak baza pozostawia³a du¿o do ¿yczenia.
Korzystano wiêc g³ównie z obiektów, które powsta³y jeszcze przed wojn¹.
Pierwszy stadion miejski przy ulicy Ko�ciuszki oddano wiêc ju¿ do u¿ytku
na pocz¹tku czerwca 1947 roku. Na otwarcie odby³ siê mecz reprezentacji
Kutna z £KS £ód�. Jednak po�piech przy budowie spowodowa³, ¿e boisko
mia³o liczne wady, m.in. du¿e nachylenie. Trzeba wiêc by³o dokonaæ
remontu. W miêdzyczasie obiekt przej¹³ nowo powsta³y klub Kraj Kutno.
Ponownie do u¿ytku kompleks oddano w lipcu 1953 roku. Kompleks, bo
posiada³ jeszcze boisko treningowe, asfaltowe p³yty do siatkówki koszy-
kówki i pi³ki rêcznej, ¿u¿low¹ bie¿niê oraz urz¹dzenia lekkoatletyczne,
m.in. rzutnie i rów z wod¹ do biegu na 3 tys. metrów z przeszkodami.
O rok wcze�niej przekazano te¿ dla m³odziezy boisko na Azorach przy
Szkole Kolejowej. Czêsto swoje spotkania rozgrywali te¿ Czarni. W 1955
roku zainaugurowano rozgrywki na stadionie Kutnowianki (dawnej
Sokolni). Trzeba by³o bowiem remontowaæ ten obiekt ca³kowicie znisz-
czony w latach okupacji. Oprócz p³yty pi³karskiej by³a tam czterotorowa
bie¿nia, skocznie i rzutnie. Kilka lat pó�niej powsta³y równiez korty teni-
sowe o ceglanej nawierzchni. Trzeba tak¿e wspomnieæ o boisku TKKF
Zapora, które powsta³o w 1959 roku przy ul. Grunwaldzkiej na dawnym
terenie Boruty. Jednak w 1966 roku przesta³o istnieæ, bo na jego miejscu
powsta³y hale produkcyjne ZPR Miflex. Pierwsz¹ hal¹ sportow¹, z której
korzystali kutnianie, by³a by³a sala, na tzw. �Górce� przy ulicy Naruto-
wicza, dzia³aj¹ca od 1949 roku przez piêæ lat. Na prze³omie lat 50-tych
i 60-tych dzia³acze KKS Kolejarz przystosowali dla potrzeb sportowych
jeden z magazynów kolejowych przy ul. Dzier¿yñskiego (obecnie 3-Maja).
Obiekt przez wiele lat by³ jedynym zweryfikowanym przez Okrêgowy
Zwi¹zek Koszykówki na potrzeby rozgrywek w tej dyscyplinie. Kilka lat
temu po likwidacji klubu Czarnych urz¹dzono tam kaplicê ko�cio³a rzymsko-
katolickiego. Kolejne sale sportowe powstawa³y przy szko³ach. Najpierw
w 1958 roku przy SP nr 6, pó¿niej w �Kasprowiczu�, �D¹browszczaku�,
�Gagarinie� (obecnie ZS im. Stanis³awa Staszica) i CRS przy Ko�ciusz-
ki. Nie by³y one jednak pe³nowymiarowe. Chocia¿ w �Staszicu� swoje
ligowe potyczki przez wiele lat toczyli koszykarze �Kasprowicza�.
W niezwyk³ych, jak na mecze, miejscach swoje walki toczyli nasi piê�ciarze,
m.in. w Domu Parafialnym przy ul. �wierczewskiego (obecnie Wyszyñ-
skiego) oraz przy tej samej ulicy w nieistniej¹cym juz kinie �Kraj�. Pierwsz¹
odkryt¹ p³ywalniê oddano w Kutnie do u¿ytku w 1968 roku. By³ to o�rodek
Sportów Wodnych. Na tym kompleksie istnia³a jeszcze niewielka p³ywalnia
dla dzieci, zalew dla kajaków oraz Miasteczko Ruchu Drogowego.

Piotr Pilch

KUTNOWSKIE KOSZARY

Jednak w Kutnie ¿o³nierze korzystali tak¿e z innych obiektów. Prawdo-
podobnie pierwsze koszary mie�ci³y siê w budynku dawnego WKU przy
placu Wolno�ci. Mieszkali te¿ przy ulicy Bema, gdzie pó�niej urz¹dzono
biura, magazyny i stajnie dla 37 pu³ku piechoty. Jako ciekawostkê mo¿na
podaæ, ¿e w latach 80-tych XX wieku znaleziono tam ukryte piêkne,
grawerowane szable paradne eksponowane obecnie w Muzeum Regio-
nalnym w Kutnie.

Kadra zawodowa 37 pu³ku piechoty by³a zakwaterowane poza koszarami.
Dom Oficerski znajdowa³ siê przy ulicy Kosciuszki. Natomiast podofice-
rowie mieszkali w podobnym budynku przy ul. Okrzei.   Piotr Pilch

Dziêkujê panu Grzegorzowi Skrzyneckiemu, dyrektorowi Muzeum Regio-
nalnemu w Kutnie, za pomoc w pisaniu tego materia³u.

Dawnego sportu czar

OBIEKTY SPORTOWE cz. 2

Sala LO im. J.H. D¹browskiego - 1932 rok.

Otwarcie sali �Czarnych�.

Komitet budowy stadionu - 1947 rok.
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WAKACYJNE WOJAŻE PO POLSCE

W trakcie XII edycji �Oblê¿enia Malborka� mo¿na by³o zdobyæ
autograf Bogus³awa Wo³oszañskiego, który na spotkaniu z czytel-
nikami podpisywa³ swoje ksi¹¿ki. By³a te¿ chwila na rozmowê oraz
zrobienie pami¹tkowego zdjêcia.          /B.P./

Podczas wakacyjnych podró¿y zawitali�my do Redy na spotkanie
z Wojciechem Cejrowskim, który swój wystêp prowadzi³ pod has³em
�Jak tam jest�. Na �weso³o� opowiada³ o swoich wêdrówkach po
Amazonii i spotkaniach z tamtejszymi plemionami.         /B.P./
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Zak³ad Us³ug Budowlanych �MALINA� Stanis³aw Malina zare-
jestrowano 10 sierpnia 1992 roku w Urzêdzie Gminy Kramsk pod
numerem rejestru wpisu ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej - 279.
Na pocz¹tku firma zajmowa³a siê g³ównie handlem detalicznym
artyku³ami spo¿ywczo - przemys³owymi i czê�ciowo robotami
budowlano-remontowymi. �W tym okresie jako w³a�ciciel pe³ni³em
wszystkie funkcje zwi¹zane z handlem, tj. kierowcy, zaopatrze-
niowca. By³em tak¿e pracownikiem budowlanym. Taki stan trwa³
do pocz¹tku 1994 roku. Wówczas podj¹³em decyzjê o rozszerzeniu
dzia³alno�ci gospodarczej. Zatrudni³em na sta³e pracowników
budowlanych. Skompletowa³em wyposa¿enie, a by³y to dwie
betoniarki, siedem taczek, rusztowania warszawskie i samochody
dostawcze� - wspomina pierwszy okres dzia³alno�ci STANIS£AW
MALINA, w³a�ciciel firmy.
Kluczowe znaczenie dla ZUB �MALINA� mia³ okres lat 1994-
1997. Spowodowane to by³o g³ównie zapotrzebowaniem na roboty
budowlane i monta¿owe w Parafii Rzymsko-Katolickiej w Licheniu
Starym, na terenie gminy Kramsk i przy rozbudowie stacji paliw
w gminie Kazimierz Biskupi. Zatrudniono wówczas 20 pracow-
ników oraz kierownika robót budowlanych. Niezbêdnym sta³ siê
zakup kolejnych samochodów dostawczych ̄ uk i Nysa oraz rusz-
towañ ramowych.
Wielko�æ zak³adu oraz pozytywne opinie klientów umo¿liwi³y
wygrywanie kolejnych przetargów na roboty budowlane i remon-
towe w latach 2000-2003. W�ród wykonanych przez ZUB �MA-
LINA� Stanis³aw Malina by³y wówczas: budynek dydaktyczny
Gimnazjum i Liceum w Kramsku, remiza stra¿acka w �wiêæcu,
Dom Pielgrzyma i plebania w Licheniu Starym, budowle sakralne
przy Bazylice w Licheniu Starym, budowa ko�cio³a w Laskówcu
oraz budynki mieszkalne i sklepy w Licheniu Starym i Koninie.
Od pocz¹tku Zak³ad specjalizowa³ siê w budownictwie sakral-
nym; by³ wykonawc¹ wiêkszo�ci robót wykoñczeniowych przy
budowie Bazyliki Licheñskiej. Firma sukcesywnie siê rozwija,
zwiêkszy³a zakres wykonywanych us³ug, g³ównie budowla-
nych. Aktualnie zatrudnia 70 pracowników, a w tym kadrê
in¿ynieryjno-techniczn¹. Dysponuje niezbêdnym transportem
i sprzêtem budowlanym. ZUB �MALINA� Stanis³awa Maliny
stosuje certyfikowany Zintegrowany System Zarz¹dzania
zgodny z wymogami miêdzynarodowych norm jako�ci ISO
9001:2000 i norm �rodowiskowych ISO 14001:1996.
Od kilku lat przedsiêbiorstwo realizuje budownictwo miesz-
kaniowe dla Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o.
w Kutnie. Miêdzy innymi wykona³a piêæ budynków na osiedlu
Szymanowskiego o 164 mieszkaniach i 9932,7 m2 powierzchni.
Wcze�niej odda³a bloki przy ulicy Szymanowskiego 8
(41 mieszkañ o powierzchni 1955,8 m2), Szymanowskiego 8a
(27 mieszkañ o powierzchni 1347,5 m2), Szymanowskiego 6
(30 mieszkañ o powierzchni 2182,3 m2). W sobotê 30 lipca
wrêczono klucze rodzinom, które zamieszkaj¹ w blokach
Szymanowskiego 6a (36 mieszkañ o powierzchni 2408,5 m2)
i Szymanowskiego 6b (30 mieszkañ o powierzchni 2038,6 m2).
Kierownikiem budowy osiedla - okre�lanego przez redakcjê -
S³onecznym jest Maciej Mucha, który od piêciu lat nadzoruje
prace w Kutnie i - jak sam stwierdza - ma, poza osiedlem
S³onecznym przy ulicy Szymanowskiego, równie¿ realizacjê
budynków przy ulicy Bukowej 8 i Wyszyñskiego 11. �Przy
wykoñczeniu mieszkañ korzystamy z firm kutnowskich, g³ównie
jako podwykonawców w robotach elektrycznych, hydraulicz-
nych i ciep³owniczych� - dodaje Maciej Mucha.

Helenów II/10A, 62−563 Licheń Stary
Tel./fax (63) 270−77−72

e−mail: malina1@konin.lm.pl

Dewizą Zakładu Usług Budowlanych „MALINA” Stanisław Malina jest:
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ − ZA NAJNIŻSZĄ CENĘ

„MALINA” ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH STANISŁAW MALINA

Ko�ció³ parafialny Konin - Laskówiec.

Kaplica przy drodze do Lichenia Starego.

Licheñ Stary - kru¿ganki przy Bazylice.

Budynek dydaktyczny Gimnazjum w Kramsku.

Wreszcie doczekali�my siê w³asnego �M�.

Prezes TBS Spó³ka z o.o. Jacek Urbaniak odetchn¹³ z ulg¹ po
zakoñczeniu budowy, która kosztowa³a go sporo nerwów.

Wiceprezydent Kutna Jacek Boczkaja sprawnie wrêcza³ klucze
mieszkañcom bloków 6A i 6B na osiedlu Szymanowskiego.

Faktyczni bohaterowie sobotniej uroczysto�ci: wykonawcy budyn-
ków Stanis³aw Malina, w³a�ciciel firmy ZUB �Malina� i kierownik
budowy Osiedla S³onecznego w Kutnie Maciej Mucha.
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

W niedzielê atrakcji by³o najmniej. Ka¿dy powoli zwija³ swoje obozowiska
i przygotowywa³ siê do drogi powrotnej. W tych samych godzinach co
poprzednio zorganizowana zosta³a Wioska LEGO oraz Bazgroszyty. Tym
razem dane by³o tak¿e podziwiaæ turniej kuszniczy, który rozpocz¹³ siê
o godzinie 11.00 oraz pokazy i turnieje konne - fina³y. Tak zakoñczy³o siê
�XII Oblê¿enie Malborka�.             Bart³omiej Podlasiak

OBLĘŻENIE MALBORKA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Tego dnia, od godziny 10.00 do 19.00, pod Baszt¹ Ma�lankow¹ mo¿na
by³o odwiedziæ obozy rycerskie z warsztatami rzemie�lniczymi i pokaza-
mi ¿ycia rycerskiego (chêtni mogli nawet poznaæ podstawy fechtunku).
Na przedzamczu natomiast, od 10.00 a¿ do 20.00, odbywa³y siê Bazgro-
szyty (ró¿ne gry i zabawy dla ma³ych dzieci). Dla interesuj¹cych siê
histori¹ w O�rodku Konferencyjnym Karwan przygotowano wyk³ady
pracowników Muzeum oraz zaproszonych go�ci zatytu³owane �Spotkania
z histori¹�. Od 14.00, co dwie godziny, odbywa³y siê tam prelekcje kolej-
nych wyk³adowców. Ciekawostk¹ by³ park machin oblê¿niczych, w którym
oprócz rzucenia okiem na ró¿nego rodzaju �redniowieczne �urz¹dzenia
do oblegania�, mo¿na by³o sprawdziæ ich dzia³anie. Co prawda tylko �na
sucho�, ale jest nadzieja, ¿e w nastêpnej edycji mo¿e uda siê zorganizo-
waæ prawdziwy pokaz. Na sam koniec odby³a siê pierwsza inscenizacja.
Od godziny 22.00 do 23.00, na wa³ach von Plauena, rycerstwo po raz
pierwszy odegra³o historyczn¹ bitwê.

22 lipca o 10.00 rano rozpocz¹³ siê drugi dzieñ imprezy. Po raz kolejny
mogli�my podziwiaæ warsztaty w obozach rycerskich. Dla najm³odszej
czê�ci widowni przygotowano Wioskê LEGO na Przedzamczu. O godzinie
12.00 rozpoczê³y siê letnie warsztaty pie�ni ludowych w fosie pó³nocnej.
Ponownie mogli�my te¿ obejrzeæ �Spotkania z histori¹�. Natomiast w fosie
po³udniowej, miêdzy 13.00 a 18.00, odbywa³y siê pokazy i turnieje rycerskie.
Wraz z ich zakoñczeniem na terenach przed bram¹ g³ówn¹ rozpocz¹³ siê
�Teatr Gry i Ludzie� wystawiaj¹cy sztukê: �Noc Wenecka�. Tak jak
w dniu wczorajszym, te¿ o 22.00, odby³o siê oblê¿enie.
Przedostatni dzieñ imprezy by³ najbardziej bogaty w atrakcje. Poza zna-
nymi nam ju¿ z poprzednich dni pokazami zaplanowany by³ przemarsz
wojsk ulicami miasta. Niestety, ze wzglêdu na z³e warunki pogodowe nie
odby³ siê. Odwo³ano tak¿e uroczyste rozpoczêcie imprezy. Mo¿na by³o
za to o godzinie 14.00 spotkaæ siê z Bogus³awem Wo³oszañskim, który
w jednym z namiotów podpisywa³ zainteresowanym swoje ksi¹¿ki. Dwie
godziny pó�niej dla widzów przygotowano turniej ³uczniczy, a tak¿e
pokazy i turnieje konne. Przez ca³y dzieñ trwa³ jarmark rzemios³ �rednio-
wiecznych, za� w obozach zainteresowani poznawali tajniki dawnego ¿ycia
�po rycersku�. Ponownie na wa³ach von Plauena odby³a siê inscenizacja
oblê¿enia Malborka. Tym razem prowadzona przez pana Wo³oszañskiego.

(ciag dalszy ze strony 1)
Udzia³ w zawodach wziê³o ponad
6 tysiêcy zawodników w mundurach.
Reprezentacja Wojska Polskiego
sk³ada³a siê ze 103 zawodników.
W�ród nich znale�li siê równie¿
reprezentanci Akademii Marynarki
Wojennej. Kierownikiem ekipy
¿eglarzy by³ komandor porucznik
Dariusz Sapiejka (od lewej), ur.
w Kutnie, gdzie ukoñczy³ Szko³ê

Rio de Janeiro 2011-07-31

V ŚWIATOWE WOJSKOWE
IGRZYSKA SPORTOWE

Podstawow¹ nr 7, a nastêpnie II LO im. Jana Kasprowicza. W 1983 r.
wyjecha³ do Gdyni, gdzie kontynuowa³ naukê na studiach w Wy¿szej Szkole
Marynarki Wojennej. Po ukoñczeniu uczelni zosta³ skierowany do s³u¿by
w 3 Flotylli Okrêtów. Po 3 latach wróci³ do AMW na stanowisko wyk³a-
dowcy. Podwy¿sza³ swoje kwalifikacje zawodowe, dziêki czemu obecnie
jest kierownikiem O�rodka Wychowania Fizycznego i Sportu, a jego pasj¹
sta³o siê ¿eglarstwo (¿ona Ewa - lekarz, córka Marta, syn Maciej trenuje
z powodzeniem tê dyscyplinê sportu - reprezentant Polski klasa Laser),
kieruj¹cy t¹ dyscyplin¹ w wojsku od 2004 roku. Trenerem reprezentacji
by³ Henryk P³oski. W sk³adzie za³ogi ¿eñskiej znalaz³y siê: podchor¹¿y
Aleksandra Tu³odziecka oraz podchor¹¿y Magdalena Kaczyñska. Pierwsza
z nich ma ju¿ za sob¹ z³oty i srebrny medal w Wojskowych Mistrzostwach
�wiata CISM. W za³odze mêskiej startowa³ m³odszy chor¹¿y sztabowy
marynarki Ireneusz Kamiñski, uczestnik poprzednich igrzysk wojskowych
oraz wielokrotny reprezentant Wojska Polskiego na Wojskowych Mistrzo-
stwach �wiata CISM i Europy (m.in. z³oty medal na WME). Sk³ady za³óg
stanowili g³ównie marynarze z Zespo³u Sportowego Marynarki Wojennej.
S¹ to zawodnicy ¿egluj¹cy na ró¿nych klasach z do�wiadczeniem olim-
pijskim. Organizatorzy przygotowali jachty klasy HPE 25, znane tylko
Brazylijczykom, gdy¿ ten typ ³odzi nie jest popularny poza Brazyli¹. Jed-
nak¿e treningi w hiszpañskim Palamos oraz na wodach Zatoki Gdañskiej
zaowocowa³y ogromnym sukcesem. Nasi ¿eglarze zdobyli dwa medale
olimpijskie. Za³oga ¿eñska (marynarz Katarzyna Tyliñska - sterniczka -
wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w klasie 470, mistrzyni �wiata
i wicemistrzyni �wiata CISM, marynarz Zofia Truchanowicz - medalistka
mistrzostw �wiata CISM, podchor¹¿y Aleksandra Tu³odziecka - medalistka
mistrzostw �wiata CISM, porucznik marynarki. Joanna Sowa - medalistka
mistrzostw WP, podchor¹¿y Magdalena Kaczyñska - medalistka mistrzostw
WP) uleg³a jedynie gospodyniom Brazylijkom i zdoby³a srebrny medal.
Na najni¿szym stopniu podium  ulokowa³a siê za³oga USA. Panowie
(marynarz Maciej Grabowski - sternik - wielokrotny olimpijczyk, medalista
mistrzostw Europy w klasie laser, marynarz Marcin Czajkowski - olimpij-
czyk, medalista mistrzostw �wiata w klasie 470, marynarz Piotr Przybylski
- meczowy mistrz �wiata, m³odszy chor¹¿y sztabowy marynarki Ireneusz
Kamiñski - medalista mistrzostw �wiata i Europy CISM) wywalczyli medal
br¹zowy. Jest to dotychczas najwiêkszy sukces ¿eglarzy wojskowych.
Medal z³oty zdoby³a za³oga z Ukrainy, za� srebrny Brazylia. Srebrny medal
panowie przegrali o 0,4 pkt. Oznacza to, ¿e �o w³os�. Nasza za³oga wy-
gra³a 4 z 12 wy�cigów, czym wzbudzi³a du¿e uznanie w�ród konkurentów
i obserwatorów. Walka na wodzie by³a bardzo wyrównana, twarda, ale
zgodnie z zasadami fair play. Dowodem wyrównanej walki by³y jedno-
punktowe ró¿nice po rozegraniu 9 wy�cigów. Ostatni wy�cig decydowa³
o przydziale medali. W�ród startuj¹cych znajdowa³o siê wielu znanych
¿eglarzy z areny cywilnej. Na li�cie startowej znajdowa³o siê 25 za³óg.
Warunki regatowe by³y korzystne, jachty przygotowane dosyæ dobrze
- posiada³y nowe komplety ¿agli, a wiatr wia³ z si³¹ nawet ponad 20 wêz³ów.
Codziennie odbywa³o siê losowanie i ka¿dego dnia za³ogi zmienia³y jachty.
Zawody by³y do�æ mecz¹ce, gdy¿ ¿eglarze musieli codziennie wstawaæ
przed 6 rano,  doje¿d¿aæ z wioski olimpijskiej do Rio (ponad 50 km
w korkach ulicznych), wy�cigi rozpoczyna³y siê w po³udnie. Powrót do
wioski oko³o godziny 21.00. Brakowa³o nawet czasu, aby zwiedziæ Rio.
Poza ¿eglarstwem polska reprezentacja Wojska Polskiego wystawi³a
zawodników w innych dyscyplinach. ¯egnaj¹cy sportowców na lotnisku
Okêcie by³y minister Bogdan Klich wspomnia³ o marzeniach szefa
Oddzia³u Wychowania Fizycznego i Sportu Sztabu Generalnego WP pu³-
kownika Micha³a Bu³kina, jakimi by³oby zajêcie przez Polskê miejsca
w pi¹tce w klasyfikacji medalowej. Dziêki walce, determinacji i dobremu
przygotowaniu Polska zajê³a miejsce 4, ustêpuj¹c Brazylii, Chinom
i W³ochom. ¯eglarze mieli swoje  10 minut  w programie TVP1 �Kawa
czy herbata�, gdzie jednoznacznie komandor Sapiejka da³ do zrozumienia,
¿e jad¹ po medale i s³owa dotrzyma³. Za cztery lata igrzyska w Korei
Po³udniowej. Miejmy nadziejê, ¿e znowu bêdziemy mogli byæ dumni
z naszych sportowców. Powiatowe ¯ycie Kutna ju¿ dzi� trzyma kciuki za
naszych zawodników w mundurach, szczególnie tych z Marynarki
Wojennej. Dziêkujemy komandorowi Dariuszowi Sapiejce za fascynuj¹c¹
opowie�æ o tej ¿yciowej niemal przygodzie w Brazylii, której wys³ucha³
z wielk¹ uwag¹ Jerzy Papiewski. Pan Darek ma rodzinê w Kutnie, która
aktywnie funkcjonuje na co dzieñ (mama Stanis³awa Katarzyna, tata Zdzis³aw
i siostra Aldona).            /J.P./

DOKTORANCCY BLIŹNIACY

Dwaj kutnowianie Adam i Tomasz Janczewscy napisali swoje
¿yciorysy naukowe. Nie konsultowali ich ze sob¹, ale... Przyjrzyjmy
siê ich zapiskom. Pierwszy z nich tak opisuje swoj¹ drogê ¿yciow¹:
Rozpocz¹³em naukê w Szkole Podstawowej numer 9 w Kutnie, gdzie
najciekawszym przedmiotem poza jêzykiem angielskim, którego uczy-
li�my siê tam prywatnie, by³a tak¿e historia, któr¹ prowadzi³a pani
Anna Wo�. Jako tak zwany rocznik wybrany 1986, czyli ten co nie pod-
chodzi³ do egzaminu gimnazjalnego, mogli�my wybraæ gimnazjum,
a nawet zachowaæ nasz¹ star¹ klasê, dlatego przenie�li�my siê jak
jeden m¹¿ do Gimnazjum nr 1 w Kutnie. Po skoñczeniu trzech lat edu-
kacji nadszed³ wybór liceum, by³ to pierwszy powa¿ny wybór szko³y
w moim ¿yciu. Edukacjê w Zespole Szkó³ nr 1 w Kutnie imienia Stani-
s³awa Staszica rozpocz¹³em w klasie mechatronicznej. Mechatronika,
czyli szeroko pojêta specjalizacja w tematach zwi¹zanych z przed-
miotami zawodowymi. Pomimo tak specjalistycznego kierunku bardziej
interesowa³em siê histori¹, któr¹ wtedy prowadzi³ pan Zawadzki. Drugi
to samo. Ale to nie koniec zbie¿no�ci. Obaj pisz¹: Po ukoñczeniu
szko³y �redniej w 2005 roku rozpocz¹³em studia na Uniwersytecie £ódzkim
na kierunku Archeologia (specjalizacja archeologia �ródziemnomor-
ska). Obaj identycznie informuj¹: W trakcie studiów uczestniczy³em
wielokrotnie w badaniach wykopaliskowych prowadzonych na terenie
kraju, m.in. na zamku w £owiczu, na cmentarzysku kultury Wielbarskiej
z okresu Halsztackiego C i okresu Rzymskiego w Babim Dole-Borczu
czy te¿ na cmentarzysku kultury pomorskiej w miejscowo�ci Nowa
Sikorska Huta. Jako student bra³em udzia³ w konferencjach naukowych
po�wiêconych tematyce badañ bliskiego wschodu miêdzy innymi spo-
tkaniu po�wiêconemu �Roli kobiet w codziennym ¿yciu w �wietle badañ
archeologicznych na bliskim wschodzie� zorganizowanym na otwarcie
wystawy o podobnym tytule. Nale¿a³em równie¿ do Sekcji Archeologii
�ródziemnomorskiej Ko³a Naukowego IAU£ i uczestniczy³em czynnie
w jego pracach.
Adam podaje jako temat pracy magisterskiej: �Philadelphia (Am-
man) zabudowa Akropolis i terenów przyleg³ych w okresie rzymskim�.
Z kolei Tomasz podaje, ¿e mia³ zbli¿ony temat: �Aelia Capitolina.
Za³o¿enia urbanistyczno przestrzenne Jerozolimy po powstaniu
Bar - Kochby�. Ich prace powsta³y pod kierunkiem prof. dr hab.
I. Skupiñskiej - Lovset. Studia obaj ukoñczyli w roku 2010 z wy-
nikiem 4,5. Adam informuje, ¿e: Od 2010 roku biorê udzia³ w projekcie
naukowym DAAD na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.
Otwarcie projektu po�wiêcone by³o konferencj¹ naukow¹, na której
przedstawi³em wyniki swojej pracy magisterskiej. Podobnie Tomasz:
Od 2010 roku biorê udzia³ w projekcie naukowym DAAD na Uniwer-
sytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Adam pisze, ¿e jest urodzony
13 grudnia 1986 roku w Kutnie. Tomasz - tak, tak... równie¿. Obaj to
bli�niacy jednojajowi, z których pierwszy urodzi³ siê Tomasz o kilka
minut wcze�niej ni¿ Adam. Obaj podjêli studia doktoranckie, a ich
promotorem podobnie jak prac magisterskich bêdzie prof. dr hab.
I. Skupiñska-Lovset.
M³odszy z bli�niaków, Adam Janczewski w swej pracy magisterskiej
z historii staro¿ytnej po�wiêconej stolicy Jordanii (Ammanowi), która
liczy ju¿ dwana�cie tysiêcy lat (sic!), stwierdza we wnioskach, ¿e:
�Prowincja Arabia to mieszanina ró¿nych kultur i sposobów ¿ycia.
Wszystko zaczê³o siê jeszcze przed podbojem Aleksandra, kontynu-
owa³o przez w³adzê diadochów i ostatecznie zaowocowa³o w czasie
w³adzy Rzymian w II i III wieku naszej ery. Kultura powsta³a tutaj
by³a czym�, z czym Rzymianie nie mogli i nie chcieli walczyæ. Tak,
wiêc ka¿da powsta³a budowla posiada³a wymy�lon¹ ideologiczn¹
fasadê ukierunkowan¹ na podstawie natury i charakteru miasta. Wszelkie
budynki u¿yteczno�ci publicznej skonstruowano dok³adnie tak jak
radzi³ Witruwiusz. Dziêki tej zgodno�ci mo¿emy z du¿¹ doz¹ prawdo-
podobieñstwa domniemaæ, ¿e liczne rozwi¹zania architektoniczne
zastosowane w Ammanie pokrywa³y siê z tym, co mo¿na by³o zaob-
serwowaæ w innych miejscach Imperium Romanum. Nowe dla tego
regionu  budynki zaprezentowane do typowego dla Rzymian krzy¿owego
uk³adu ulic tworz¹cego funkcjonalne dzielnice zosta³y zaprojektowane,
zbudowane i dekorowane przez miejscowych rzemie�lników w ich w³a-
snym stylu�.
Podobnie starszy Tomasz, te¿ w pracy z historii staro¿ytnej tyle, ¿e
po�wiêconej Jerozolimie wnioskuje, ¿e: �Z przedstawionego materia³u
wy³ania siê obraz Rzymskiego miasta, z regularn¹ sieci¹ drogow¹,
g³ównym forum z zabudow¹ budynków publicznych i miejscami kultu,
a tak¿e drugie forum, gdzie znajdowa³a siê wschodnia granica miasta.
Nad ca³ym miastem czuwa³ X legion rzymski, który roz³o¿y³ swój obóz
na jednym ze wzgórz miasta, a po opuszczeniu go przez ¿o³nierzy
zosta³o ono otoczone murem miejskim, Dotrwa³o do okresu bizantyj-
skiego, kiedy to Konstantyn Wielki uczyni³ je stolic¹ religijn¹ chrze-
�cijañstwa i aby godnie spe³niaæ tê rolê rozbudowa³ i upiêkszy³�.
Mama bli�niaków - Wanda - pracuje w UG Strzelce, ich tata - Stefan
- jest pracownikiem kutnowskiego ECO. W rodzinie jest jeszcze
starszy brat (31 lat), pracownik SOK w Poznaniu.
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(ci¹g dalszy ze strony 5)
Samodzielne, gminne OKOP
Stosownie do otrzymanych instrukcji dr Troczewski powo³a³ we wszystkich
gminach OKOP, zwane w niektórych dokumentach jako podkomitety.
W gminie Kutno pe³nomocnikiem by³ Adam Zawadzki z Gnojna, jego
zastêpc¹ Jan Krakus, a cz³onkami: Ludwik Dziedziczak ze wsi Go³êbiewek,
Marcin Stefaniak z Walentynowa, Baltazar Wo�niak z Micha³owa, Józef
Cegie³ka z Go³êbiewa, Antoni Janakowski z Sieciechowa, Roch Jab³oñski
z Maliny, Ludwik Witkowski z £¹koszyna, Szczepan Wasiak z Antoniewa,
Jan Galicki z Nowej Wsi, Wojciech Radwañski z Piwek, Franciszek Radzi-
mierski z Dudków, Antoni Kamiñski z Grabkowa, Józef Kotwasiñski
z Adamowie. W mie�cie Kutnie pe³nomocnikiem by³ Tomasz Klêpa - bur-
mistrz, a cz³onkami: Józef Grabowski, Jan Krakus, ks. W³adys³aw Lewicki,
Józef £ukawski, Franciszek Micha³owski, A. Podlasiak, Antoni Wi�niewski,
Jan Zdziennicki. W gminie ¯ychlin pe³nomocnikiem zosta³ Stanis³aw
Roznan z Dobrzelina. W mie�cie Kro�nicwice pe³nomocnikiem by³ W³a-
dys³aw Dunin-Borkowski z Kro�niewic, cz³onkami byli: sêdzia Trupindo,
dr Wyszyñski, Aleksander Jakubiak, T. Znarowicz, Stêpniak, Sienkiewicz,
Bogdañski i Bieñkowski. W gminie Kro�niewice pe³nomocnikiem zosta³
Jan Michalski z Podczach. W gminie Krzy¿anówek pe³nomocnikiem by³
W³adys³aw Koz³owski, a cz³onkami byli: ks. Zefiryn Kutowski z £êk, ks.
Adolf Izdebski z Kaszew, Ludomir Samulski z Siemienic, Stefan Ubysz
z Wojciechowie, Kazimierz Jadliñski z Kaszew i Jan Sêczkowski z Wyr¹b
Siemienickich. W gminie Sójki pe³nomocnikiem by³ Teodor Goddnik
z Sójek, a cz³onkami byli: Pokornowski z G³ogowca, Stanis³aw Marciniewski
z Wierzbia, Mateusz Rzymkowski z ¯urawieñca, Boles³aw Michalski
z Janiszewa i Micha³ Krupiñski z Sójek. W gminie Plecka D¹browa pe³-
nomocnikiem zosta³ Tadeusz Brudzyñski z Pniewa. W gminie Wojszyce
pe³nomocnikiem by³ Adam U³aniak z Or³owa. W gminie D¹browice pe³-
nomocnikiem zosta³ Franciszek Kwiatkowski, a zastêpc¹ Stanis³aw Rzep-
nikowski z D¹browie. W gminie Rdutów pe³nomocnikiem by³ Wac³aw
Pop³awski z Chodowa, a cz³onkami: Stanis³aw Jasiukowicz z Chodowa,
Tomczak z Kocowi, ks. Budziszewski z Dzierzbic. W gminie Oporów
pe³nomocnikiem by³ Ryszard Napieralski, a cz³onkami: Jakub Wachowiak,
Kazimierz Ka�mierczak, Jan Zdziennicki, Micha³ Ró¿ycki, Andrzej Kon-
draszewski. W gminie B³onie pe³nomocnikiem zosta³ Józef Murzynowski
z B³onia, zastêpc¹ Adam Kêdzierski, cz³onkami byli: Bandurski, Rosiñski,
Stodó³kiewicz, Szatek i Wrzesiñski. W gminie £aniêta pe³nomocnikiem
zosta³ Adam Strzelecki z Jurkowa, a cz³onkami byli: Boles³aw Wyga-
nowski, Antoni Polkowski, W³adys³aw Sochaczyñski, Stefan Plewiñski,
Wojciech Sza³kowski, Walenty Wolniewicz, W³adys³aw Li�kiewicz i W³a-
dys³aw Frydrysiak. Dzia³alno�æ Obywatelskich Komitetów koncentrowa³a
siê w ramach czterech nastêpuj¹cych sekcji: 1. finansowej, 2. agitacyjno-
werbunkowej do Armii Ochotniczej, 3. propagandy �Po¿yczki Odrodze-
nia�, 4. opieki nad ¿o³nierzami s³u¿by czynnej i ochotnikami oraz ich
rodzinami. (...)
(...) Ju¿ w koñcu czerwca 1920 r. nauczyciele i m³odzie¿ Szko³y Rolniczej
Mieczys³awów jako jedni z pierwszych zg³osili siê do s³u¿by w Armii
Ochotniczej. Rozmowy w sprawach organizacyjnych i formalnych z komen-
dantem Powiatowej Komendy Uzupe³nieñ pp³k. £uskino przeprowadzili
dyrektor Szko³y Rolniczej Mieczys³aw Kraszewski i nauczyciel Wawrzyniec
Zydorczak. Zapad³o wówczas postanowienie, ¿e ochotnicy Mieczys³awo
wa i Szko³y Handlowej z Kutna wcieleni zostan¹ do Baonu Zapasowego
37 pp, dowodzonego przez mjr. Albina Skroczyñskiego. Ochotniczy zaci¹g
uczniów szkó³ rolniczych do AO zyska³ uznanie i wsparcie w wydanej
odezwie do uczniów i nauczycieli przez Ministerstwo Rolnictwa. Wzy-
wano wszystkich zdolnych do noszenia broni, aby wstêpowali do Armii
gen. Hallera i jednocze�nie zapewniano wszystkim pomoc w ukoñczeniu
nauki, uzyskaniu pracy, a nawet w przysz³o�ci warsztatu pracy - ziemi.
10 lipca 1920 r. uczniowie i nauczyciele Mieczys³awowa zg³osili siê do
PKU w Kutnie celem bezpo�redniego wcielenia siê do jednostki. W wyniku
weryfikacji przez komisjê z 46 uczniów przyjêto 42, a z 4 nauczycieli
zakwalifikowano 2. Nie przyjêto kierownika M. Kraszewskiego (s³aby
wzrok) i W. Zydorczaka (wiek). Wcielenie 12 lipca kompanii �Mieczy-
s³awowiaków� wraz z uczniami Szko³y Handlowej z Kutna do podod-
dzia³u 37 pp stacjonuj¹cego w Kutnie, podyktowane by³o konieczno�ci¹
wstêpnego przeszkolenia ochotników przed wys³aniem ich na front. Æwi-
czenia odbywa³y siê w ramach pododdzia³u szkolnego przez blisko trzy
tygodnie. Jak podaje �Tygodnik Kutnowski�, uczniowie Szko³y Rolniczej
z Mieczys³awowa jako jedni z pierwszych - 3 sierpnia - opu�cili Kutno
i udali siê na front do Armii Ochotniczej gen. Hallera. Spo³eczeñstwo
¿egna³o ich bardzo uroczy�cie, obdarowuj¹c kwiatami i podarkami. Na
froncie, pomimo ¿e by³o ciê¿ko, uczniowie - ochotnicy walczyli dzielnie
i nie tracili ducha. W 1921 r. uzyskano informacjê o tych, którzy siê nie
odliczyli i tak: dwóch zaginê³o bez wie�ci, kilku poleg³o, kilkunastu do-
sta³o siê do niewoli sowieckiej (czê�æ z niej uciek³a), trzech internowali
Niemcy, siedmiu uczniów odnios³o rany. Wszyscy celuj¹co zdali egza-
min z patriotyzmu i s³u¿by dla narodu, a wielu odda³o ojczy�nie to, co
najdro¿sze - ¿ycie. Uczniowie Szko³y Rolniczej z rocznika 1924, pomni
czynu i ofiary swoich starszych kolegów, postanowili uhonorowaæ ich
czyn i 13 grudnia 1924 r. wmurowali, w jednej ze szkolnych klas, marmurow¹
tablicê ku czci i pamiêci poleg³ych. Umieszczony na niej napis brzmia³:
�Walcz¹c z wrogiem oddali ¿ycie Ojczy�nie Mieczys³awowiacy: J. Kfi-
siñski, J. Oleszczak, F. Poninkiewicz, M. Toczko, M. Woliñski, W. £aw-
niczak, Z. Tyrolski, F. Nowicki, F. Sobiecki, B. Kojka. Po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych du¿a czê�æ uczniów - ochotników walcz¹cych z bol-
szewikami wróci³a do szko³y i kontynuowa³a naukê. Ciekawe uwagi
o Mieczys³awowiakach, którzy wrócili do szko³y zapisa³ dyrektor: �Ch³opcy
z wojny wrócili z du¿¹ ochot¹ do nauki, ale jednocze�nie z ogromnymi
trudno�ciami w opanowaniu jej. Chc¹ siê uczyæ, ale nie umiej¹. Wojsko
wytr¹ci³o ich z równowagi, da³o im du¿o pewno�ci siebie, obycia, �mia-
³o�ci, ale te¿ lekcewa¿enia pracy i zajêæ praktycznych. Wiêcej traktowania
wszystkiego �po ³ebkach�. Grymasów w jedzeniu - ¿adnych, mimo skrom-
nego ¿ycia. Zdrowie fizyczne - zyska³o, zdrowie umys³owe straci³o. Wojsko
da³o im du¿o energii ¿yciowej, humoru. Wyzbyli siê ch³opskiej ociê¿a³o�ci,
tej �s³oniowato�ci�. Wspó³¿ycie kole¿eñskie, wyrobienie spo³eczne, obycie
z lud�mi - zyska³o u ch³opców przez wojnê�. Kolejn¹ grup¹ m³odzie¿y,
która podjê³a walkê z najazdem Rosji bolszewickiej byli uczniowie i har-
cerze Gimnazjum im. gen. J.H. D¹browskiego oraz harcerze Dru¿yny

Rzemie�lniczej. Z inicjatyw¹ zorganizowania m³odzie¿owej kompanii
ochotniczej do walki z wrogiem bolszewickim, w ramach Kompanii Ochot-
niczej gen. Hallera, wyst¹pili w koñcu czerwca dwaj uczniowie VII klasy
Gimnazjum - Józef Suliñski i W. Pogorzelski. W dniu 28 czerwca 1920 r.
na zbiórce Harcerskiej Dru¿yny Rzemie�lniczej zapad³a decyzja o utwo-
rzeniu kompanii ochotniczej. Rozmowy o wst¹pienie do harcerskiej dru¿yny
ochotniczej, a nastêpnie do Armii Ochotniczej gen. Hallera prowadzono
w�ród harcerzy Dru¿yny Rzemie�lniczej i wszystkich harcerzy starszych
klas Gimnazjum im. gen. J.H. D¹browskiego. Powiadomiono równie¿
uczniów, którzy wraz ze swoim nauczycielem Stefanem Woyczyñskim
przebywali na obozie wêdrownym na Pomorzu. Przez kilka dni, poczynaj¹c
od 29 czerwca, liczba cz³onków kompanii ochotniczej, z³o¿onej w wiêk-
szo�ci z uczniów Gimnazjum, wzros³a do 150. Kompania ochotnicza m³o-
dzie¿y od 1 do 7 lipca przechodzi³a szkolenie w zakresie regulaminu
wojskowego S³u¿by wewnêtrznej i æwiczenia z zakresu walki dru¿yny
strzeleckiej. W wyniku rozmów przeprowadzonych po 8 lipca przez
organizatorów kompanii z prezesem Rady Opiekuñczej Gimnazjum Strzy-
¿ys³awem Bowbelskim i dowódc¹ Powiatowej Komendy Uzupe³nieñ pp³k.
£uskino, zdecydowano wcieliæ kompaniê m³odzie¿y do Baonu Zapasowego
37 pp, który dowodzony przez mjr. Skroczyñskiego stacjonowa³ w Kutnie.
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i dope³nieniu formalno�ci
personalnych kompania harcerska 12 lipca w³¹czona zosta³a w strukturê
wojskow¹ batalionu zapasowego 37 pp. Niemal w tym samym czasie do
kompanii do³¹czy³a grupa harcerzy, uczniów Gimnazjum na czele z druhem
Woyczyñskim, komendantem Hufca Kutno. Kompaniê z zakresu podsta-
wowych zasad regulaminu wewnêtrznego i regulaminu taktyki walki szko-
lono przez 3 tygodnie. Dowódc¹ kompanii przed wyruszeniem na front
zosta³ porucznik Bukowski. 10 sierpnia 1920 r., po przeprowadzonej wcze-
�niej inspekcji kompanii ochotniczej przez dowództwo okrêgu, kompania
wyruszy³a na front, ¿egnana uroczy�cie przez burmistrza Klêpê, dyrektora
Gimnazjum Karola Kostro oraz liczne rzesze spo³eczeñstwa miasta. Nad
kutnowsk¹ harcersk¹ kompani¹ ochotnicz¹ przez ca³y czas przebywania
na froncie opiekê sprawowa³ Woyczyñski. Kompania kutnowska harcerzy
walczy³a w batalionie szturmowym 37 pp. Dnia 13 sierpnia batalion zamel-
dowa³ siê w Górze Kalwarii, gdzie kwaterowa³y 1 i 3 batalion. W³a�nie
w tym czasie, w Pilawie, pu³k zosta³ wzmocniony kompani¹ marszow¹,
z³o¿on¹ z uczniów - ochotników szkó³ Kutna i Mieczys³awowa. W czasie
�Bitwy Warszawskiej� (od 16.VIII) 37 pp prowadzi³ obronê na wschodnim
brzegu Wis³y, w rejonie Góry Kalwarii, nastêpnie skierowano go w rejon
Modlina oraz w rejon P³oñska. 19 sierpnia pu³k, dzia³aj¹cy w grupie p³k
Gustawa Orlicza-Dreszera, stoczy³ zaciêty, krwawy bój pod Baboszewem.
W³a�nie w tym boju szczególnym mêstwem odznaczy³y siê pododdzia³y
z³o¿one z ochotników m³odzie¿y szkolnej Ziemi Kutnowskiej i £êczyckiej.
Szczególnym bohaterstwem odznaczy³a siê kompania szturmowa dowo-
dzona przez por. Boles³awa Pêdzikiewicza. O odwadze i bohaterstwie
harcerzy i uczniów kutnowskich szkó³ Woyczyñski powiedzia³, ¿e by³a
godna najwy¿szego uznania �Nasi ochotnicy - powiedzia³ - z³¹czeni ze
starszymi ¿otnierzami stanowi¹ szturmow¹ kompaniê. Kompania otrzy-
ma³a ju¿ dwa odznaczenia za dzielne zachowanie w obliczu wroga�. Po
odrzuceniu wojsk nieprzyjaciela, pu³k oczyszcza³ okolice Ciechanowa
z niedobitków wroga. Kiedy �Bitwa Warszawska� zakoñczy³a siê wspa-
nia³ym zwyciêstwem, aktualn¹ sta³a siê sprawa udzielenia pomocy wojskom
walcz¹cym na froncie lwowskim, gdzie sytuacja by³a nadal trudna. 4 wrze-
�nia w rejon walk przerzucono 4 DP, a wraz z ni¹ 37 pp i walcz¹ce w nim
pododdzia³y z³o¿one z ochotników kutnowskiej m³odzie¿y. (...)
(...) Nie znamy wszystkich nazwisk tych, którzy zginêli w wojnie 1920 r.
Ustalono, ¿e ze szkó³ miasta Kutna m.in. chwalebnie polegli: Leon Krawczyk,
Maksymilian Jasiñski, W³adys³aw Borowski, Zygmunt Kawczyñski, Albin
Zydorczak, Zygmunt Kurzyñski i Stefan £aziñski. Rannymi zostali; Józef
Kowalewski (inwalida), Antoni �miechowski (inwalida), Julian Tybura,
Zygmunt Seroczyñski, Jakub Wojtczak, Teofil Brylka i Henryk Stefañski. (...)
(...) Inn¹ liczn¹ liczn¹ grupê ochotników w Armii gen. Hallera stanowili
kutnowscy ziemianie. Ju¿ w po³owie lipca 1920 r. czê�æ ziemian kutnow-
skich, zdolnych do walki, podjê³a decyzjê o wst¹pieniu do 203 pu³ku u³anów
organizowanego w Kaliszu przez rotmistrza Adama Zakrzewskiego. Pierw-
szymi kawalerzystami, którzy z w³asnym wyposa¿eniem (koñ z oporz¹-
dzeniem, umundurowanie i czêsto broñ) zg³osili siê do s³u¿by w 203 pu³ku
u³anów m.in. byli: Jan hr. Moszyriski z Sójek, Alfred Piwnicki z Woli
Raciborowskiej, Tadeusz S³awiñski z Bed³na, Stefan Ch¹dzyñski z Or³owa,
Stanis³aw Geyer z Siemienic i Kwiatkowski, o którym bli¿szych danych
brak. £¹cznie w 203 pu³ku u³anów walczy³o z kutnowskiego 20 kawale-
rzystów. 6 sierpnia 1920 r. 203 p. u³. rozmieszczony zosta³ w rejonie
Ciechanowa, gdzie w czasie �Btitwy Warszawskiej� osiem razy szar¿owa³
na wroga i zdobywa³ Ciechanów, ponosz¹c du¿e straty. Nastêpnie pu³k
walczy³ w ramach 2 Dywizji Jazdy, w 9 brygadzie. Zwyciêskie walki
toczono pod miejscowo�ciami: Wo³czek, Mrozowicze, Poryck, Targowica,
Równe, Berezno nad S³ucz¹. Pu³k u³anów zaj¹³ wa¿ny rejon nad rzek¹
Horyñ. Straty pu³ku w ludziach by³y do�æ du¿e. Zdo³ano jedynie ustaliæ,
¿e spo�ród ochotników kutnowskich S. Geyer z Siemienic dosta³ siê do
niewoli pod Przedwojewem, z której nie wróci³. Pod Ciechanowem
poleg³ W. Eglau, rz¹dca z maj¹tku w Koziej Górze. Z Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych powiatu kutnowskiego do AO wst¹pi³o 42 stra¿aków. By³a to
zas³uga takich dzia³aczy Towarzystwa Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Kutno
jak: A. Troczewski, Z. Chlewicki, R. Borkowski, T. Klepa (burmistrz),
K. Kostro, J. Szymariski. Setki ochotników z miast i wsi kutnowskich
wstêpowa³o do AO indywidualnie i walczy³o w ró¿nych pu³kach.
Dok³adna liczba zwerbowanych w powiecie ochotników nie jest znana.
Dzia³acze POKOP ocenili, ¿e by³o ich ponad 1000, a w tej liczbie najwiêcej:
m³odzie¿y szkolnej i harcerzy, ziemian, inteligencji, rzemie�lników i ro-
botników. Najmniej by³o w³o�cian. (...)
(...) Za ofiarn¹ i pe³n¹ po�wiêcenia pracê na rzecz wspomagania ¿o³nierza
polskiego oraz umacniania gospodarczego, spo³ecznego i moralnego tzw.
zaplecza, wielu obywateli miasta i powiatu odznaczonych zosta³o
�Odznak¹ Ofiarnych Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Pañstwa 1920�
i dyplomem imiennym, podpisanym przez gen. Hallera. W�ród licznych
odznaczonych cz³onków OKOP m.in. byli: R. Borkowski, Cz. Chaciñski,
T. Klepa, W. £oziñski, M. Sawicki, J. Szymañski, A, Troczewski, F. Wa-
sowski.
Eugeniusz Walczak �Spo³eczeñstwo Ziemi Kutnowskiej w obronie Ojczy-
zny przed najazdem Rosji Bolszewickiej w 1920 roku� [w:] Kutnowskie
Zeszyty Regionalne. Tom X, TPZK, Kutno 2006

CUD NAD WISŁĄ
(...) Pobyt genera³a Józefa Hallera w Gostyninie, Kutnie, £êczycy,
£odzi, £owiczu i P³ocku
1. Dywizja Instrukcyjna i jej sztab w Kutnie
(...) W niedzielê 25 maja 1919 roku, ca³¹ szeroko�ci¹ ulicy Henryka Sien-
kiewicza w Kutnie, przy d�wiêkach orkiestry, wkroczy³ na Nowy Rynek
pierwszy batalion Hallerczyków. W nastêpnych dniach  26 i 27 maja przy-
by³y dwa kolejne bataliony 3 Pu³ku Instrukcyjnego. W dniu 28 maja
pojawi³ siê w mie�cie Sztab Dywizji Instrukcyjnej z dowódc¹ - genera³em
Augustem Tranie na czele. Wzd³u¿ trasy przemarszu, na skwerkach, chod-
nikach i rynku zebra³y siê t³umy kutnowian i okolicznej ludno�ci, które
wznosi³y okrzyki: Niech ¿yje polskie wojsko! Niech ¿yje genera³ Haller!
Niech ¿yje Francja! Ca³e miasto udekorowane zosta³o polskimi i francuskimi
barwami narodowymi. Kobiety z okien sypa³y kwiaty, a te stoj¹ce na chod-
nikach rzuca³y bukiety w stronê maszeruj¹cych szeregów ¿o³nierzy. Po
stuletniej niewoli moskiewskiej i cierpieniach okupacji niemieckiej przy-
byszów, w imieniu w³adz miasta i powiatu, wita³ Stefan Woyczyñski:
... Dzi� g³odni, ale szczê�liwi, bo wolni, witamy was, drodzy go�cie, wol-
no�ci szermierze, w naszym rodzinnym mie�cie. Godzina sprawiedliwo�ci
dziejowej wybila. Spe³ni³o siê marzenie naszych pradziadków i obok pol-
skich sztandarów szumi¹ na ziemi polskiej sztandary francuskie, b³yszcz¹
wasze bagnety i szable nios¹ce nam wolno�æ ... Na rynku zjawi³y siê nie
tylko w³adze miasta, ale te¿ m³odzie¿ szkolna oraz delegacje przemys³owców,
handlowców, cechów rzemios³, partii politycznych i wszyscy ci, którzy
chcieli uczestniczyæ w tych wa¿nych chwilach. Genera³ August Tranie
byt zaskoczony owacyjnym powitaniem i serdecznie podziêkowa³ w³adzom
miasta oraz zebranemu spo³eczeñstwu. Nastêpnie wraz z wy¿szymi rang¹
oficerami zostali zakwaterowani w pa³acu w³a�cicieli Zawadzkich w Kutnie.
Pozostali oficerowie zamieszkali u bogatszych kutnowian, a ¿o³nierzy
ulokowano w koszarach. Natomiast 1 Pu³k Czo³gów stacjonowa³ w £odzi.
W dniu 28 maja 1919 roku na stacjê w Kutnie przyby³ poci¹g pancerny.
Poci¹g wraz z za³og¹ bra³ udzia³ w bitwach z Ukraiñcami. Budzi³ wielkie
zainteresowanie w�ród ludno�ci. Przedstawiciele ró¿nych grup spo³ecznych
zwiedzili poci¹g i zostali podjêci podwieczorkiem. Patriotycznym wyda-
rzeniem dla mieszkañców Kutna by³ przyjazd samego genera³a Józefa
Hallera w dniu 10 lipca 1919 roku, który przyby³ w towarzystwie Bole-
s³awa Wieniawy-D³ugoszowskiego, rannym poci¹giem z Warszawy. T³um
mieszkañców wype³ni³ Nowy Rynek, na którym przygotowano du¿¹ bramê
triumfaln¹ z widocznym napisem: Witaj! Orszak generalski z Józefem
Hallercm, Augustem Tranie i wieloma oficerami, przyby³ na rynek, gdzie
zosta³ uroczy�cie powitany przez w³adze miasta. Wyst¹pi³ burmistrz Tomasz
Klepa, który wrêczy³ genera³owi Józefowi Hallerowi chleb i sól. W imieniu
powiatu czyny B³êkitnego Genera³a s³awi³ dr Antoni Troczewski. Miesz-
kañcy wznosili g³o�ne okrzyki na cze�æ Hallera i B³êkitnej Armii oraz
francuskich oficerów. Po powitaniu wszyscy zebrani na placu udali siê
pod ko�ció³ parafialny, gdzie czeka³ ksi¹dz Stanis³aw Modzelcwski, który
udzieli³ b³ogos³awieñstwa i powita³ genera³a Józefa Hallera nazywaj¹c
go �Rycerzem Marii�, po czym zaprosi³ wszystkich do udzia³u we mszy
�wiêtej w intencji Ojczyzny. Nastêpnie zebrani udali siê na szosê war-
szawsk¹, gdzie nast¹pi³a defilada wojskowa. Wizyta genera³a Józefa Hallera
w Kutnie zwi¹zana by³a bezpo�rednio z trudn¹ sytuacj¹ na granicy nie-
mieckiej i realn¹ gro�b¹ konfliktu. W dniu 14 lipca 1919 roku z okazji
�wiêta narodowego Francji, dosz³o w Kutnie do uroczysto�ci, które rozpo-
czê³y siê o godzinie 8.00 rano od przegl¹du wojsk i defilady na b³oniach
podmiejskich. Przyby³o na nie wielu znakomitych go�ci. W po³udnie dele-
gacja w³adz Kutna, na czele z Marianem Kiniorskim, z³o¿y³a genera³owi
Augustowi Tranie najlepsze ¿yczenia i gratulacje z okazji �wiêta. Prze-
mówienia zosta³y wyg³oszone w jêzyku francuskim, a genera³ August
Tranie i jego oficerowie byli bardzo wzruszeni rozmachem i podnios³o�ci¹
chwili. W rewan¿u Francuzi zaprosili Polaków na uroczysty obiad, który
odby³ siê w pa³acu Zawadzkich. Przebieg tego obiadu barwnie opisa³
uczestnik, kutnowski pose³ - Mieczys³aw Fija³kowski, który wspomnia³
równie¿ o przyje�dzie tego dnia do Kutna oficera inspekcyjnego francuskiej
misji wojskowej - kapitana Charlesa de Gaulle�a, pó�niejszego genera³a
i prezydenta Francji. Obficie zastawione sto³y ustawiono nie tylko w restau-
racji, lecz tak¿e na werandzie oraz w ogrodzie. Uczta zapocz¹tkowana
zosta³a odegraniem hymnu francuskiego - s³ynnej Mursylianki. Pó�niej
orkiestra przygrywa³a w czasie obiadu. Na sto³ach, w�ród przek¹sek, ser-
wowano zupê rakow¹, a z napojów podawano francuskie koniaki i szam-
pany. Wszyscy na przemian prawili sobie komplementy wys³awiaj¹c
waleczno�æ narodu polskiego i francuskiego oraz wznoszono toasty za
sojusz polsko-francuski. Opowiadano równie¿ swobodne i rubaszne dow-
cipy, co w �rodowisku ¿o³nierskim by³o ogólnie przyjête. Zabawa dla ¿o³-
nierzy odby³a siê na ³¹kach przy ulicy Zawadzkiej. W sobotê, 26 lipca
1919 roku, w kutnowskim teatrze mia³ miejsce wieczór artystyczny urz¹-
dzony i wykonany przez oficerów dywizji genera³a Józefa Hallera. Na
program z³o¿y³y siê: deklamacje, muzyka orkiestrowa i solowa na skrzypcach
oraz �piew solowy. Wykonawcami byli oficerowie B³êkitnej Armii.
Z nowo wydanej publikacji Grzegorz Cisak [w:] Hallerczycy. Walka -
Niepodleg³o�æ - Pamiêæ, £owicz 2011

ZAMIAST RECENZJI

CHWILA WSPOMNIEŃ
Ze zbiorów Jana Brody

OSP Plecka D¹browa - 1938 rok.
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�-
niaków. Tel. 605-557-827

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 w³asno-
�ciowe w Kutnie, przy ul. Wilczej:
64 m2, I p. 4 pokoje z du¿ym
balkonem; okna PCV, glazura,
terakota, panele, czê�ciowo ume-
blowane. Blok ocieplony. Tel.
695-759-016
Tanio sprzedam domek na wsi
ko³o Gostynina, pod lasem,
dzia³ka 0,5 ha. Tel. 516-199-906

Kokoszki odchowane
szczepione - zamawiaæ

AGROPLON
- Sójki Parcel
Tel. 24 252-11-34
Data sprzeda¿y

9 czerwiec 2011 r.

Uk³adanie kostki brukowej.
Wykonawstwo kompleksowe

z materia³em lub bez.
Odwodnienia melioracyjne.

Kutno i okolice.

Tel. 508-722-413

Brukarstwo
Jab³onowski

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³
24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Choroby serca
Nadci�nienie têtnicze

Kontrola rozruszników serca
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Szp. ul. S. Sterlinga w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (024) 254 39 76

Doktor nauk medycznych

RAFA£ KAMIÑSKI
przyjmuje w Gabinecie
Rehabilitacji w Kutnie,

przy ul. Lelewela 10
w zakresie ortopedii

zapisy mgr Ewa Rutkowska

500-173-103
24-254-50-02

Korzystaj¹c z przerwy w rozgrywkach o mistrzostwo trzeciej ligi makro-
regionu centralnego (gra³y w niej dru¿yny: MKS Kutno, Piotrcovia Ptak
Piotrków Trybunalski, Astra Krotoszyn, Marko Walichnowy, LKS
Jankowy, Mieñ Lipno, Start £ód�, MKP Zgierz, Pelikan £owicz, Pogoñ
Zduñska Wola, WKS Wieluñ, Górnik K³odawa, Ceramika Bia³aczów, Lech
Rypin, Pogoñ S³upca)zespó³ Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� zmie-
rzy³ siê na w³asnym boisku (stadion przy ul. Ko�ciuszki) z dru¿yn¹ sk³a-
daj¹c¹ siê w przewa¿aj¹cej czê�ci z Brazylijczyków bêd¹cych uczniami
Miêdzynarodowej Szkó³ki Pi³karskiej, która zosta³a w Piotrkowie Trybu-
nalskim w 1996 roku przez w³a�ciciela ówczesnego ³ódzkiego Klubu
Sportowego - Antoniego Ptaka.
W maju 1997 roku, w spotkaniu III ligi, podopieczni trenera S³awomira
Ryszkiewicza ulegli Brazylijczykom 0:1, a bramkê dla nich zdoby³ piêknym
i technicznym strza³em Jose Rodrigo Carbone, pó�niej czo³owy pi³karz
£ódzkiego Klubu Sportowego, który w meczu ligowym z Petrochemi¹
P³ock tak da³ siê im we znaki, ¿e zdoby³ dwa gole po indywidualnych
akcjach i zosta³ wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania £KS - Pe-
trochemia. Pa�dziernikowy mecz 1997 roku w Kutnie toczy³ siê przy
s³onecznej i bezwietrznej pogodzie. Sta³ na zupe³nie niez³ym poziomie
i cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem spragnionej dobrego futbolu kut-
nowskiej publiczno�ci. Gra by³a w miarê wyrównana, a znakomitej technice
i wirtuozerii go�ci gospodarze przeciwstawili przede wszystkim ambicjê,
determinacjê i ogromn¹ wolê walki. W zespole kutnowskim zadebiutowa³
kolejny junior - Marcin Pijanowski, za� uby³ z dru¿yny nie�le spisuj¹cy
siê bramkarz Pawe³ Bartosz. Bêdzie on gra³ pó�niej w drugoligowej wtedy
Jagiellonce V³oc³awii W³oc³awek. Bartosza zreszt¹ godnie zastêpowali
w meczu z Brazylijczykami - £ukasz Kubiak, a od 46 minuty Tomasz
Staniszewski, którzy fantastycznie obronili silne strza³y Alexa (23 min.),
Julio Cezara (29), Ricardo (33), Jouberta (59) i Mauro (76). Zespó³ kut-
nowski równie¿ przeprowadzi³ kilka znakomitych akcji, przy których swój
kunszt musia³ pokazaæ bramkarz go�ci Pawe³ �migasiewicz, reprezentant
Polski w pi³ce no¿nej do lat 18. Prowadzenie dla dru¿yny z Piotrkowa
Trybunalskiego uzyska³ w 32 minucie Fabiano, który strzeli³ niezwykle
mocno z 15 metrów. Bramkarz MKS-u £ukasz Kubiak wybi³ co prawda
pi³kê, ale wprost pod nogi Brazylijczyka, a ju¿ dobitka uzdolnionego
napastnika z Bello Horrizonte by³a tylko formalno�ci¹. Riposta zespo³u
kutnowskiego by³a szybka. W 38 minucie nast¹pi³a naj³adniejsza akcja
spotkania. Rafa³ Wiêcek przebieg³ z pi³k¹ pó³ boiska i znakomicie poda³
na g³owê Tomasza Majtczaka, który z o�miu metrów nie da³ ¿adnych szans
�migasiewiczowi. Prowadzenie dla kutnian zdoby³ w 50 minucie Roman
Olczyk, który wykonywa³ rzut wolny z 20 metrów za faul na Przemys³a-
wie Chmurskim. Strzeli³ w prawy róg obok zaskoczonej obrony i bram-
karza go�ci. Wyrówna³ w 65 minucie spotkania wszêdobylski Fabiano po
rajdzie praw¹ stron¹ boiska i celnym strzale z 18 metrów w lewy róg
bramki Tomasza Staniszewskiego.

MKS Kutno - MSP Ptak Piotrków Trybunalski 2:2 (1:1)
MKS: Kubiak (46 Staniszewski), Czekalski, T. Majtczak, A. Majtczak
(62 Pijanowski), Wiêcek, Olczk, Stelmasiak, Witczak (70 Oterski),
Milas, Gor¹cy, Rosiak.
MSP: �migasiewicz, Marcelo, Alex (46 Joseph), Faisca, Fabiano, Cezar,
Nascimento, Joubert, Mauro, (80 Celio), Ricardo, David.
Wiêkszo�æ z tych pi³karzy gra³a pó�niej w polskich zespo³ach I i II ligi.
Sêdziowa³ jako g³ówny: W³adys³aw P³ocharczyk (P³ock), a komentowa³
ni¿ej podpisany ...         Jerzy Papiewski

BRAZYLIJCZYCY W KUTNIE

SKUP
PALET PRZEMYSŁOWYCH

SPRZEDAŻ
DREWNA OPAŁOWEGO

I DRZEWA TARTACZNEGO
Kutno, ul. Spółdzielcza 1

Tel. 24 253−33−55, 510−159−126

Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2,
piwnica, gara¿ murowany,
dzia³ka, ogródek, Leszno ko³o
Kutna. Tel. 725-770-228
Sprzedam lub zamieniê 37 m2.
Tel. 516-024-028 po 17
Sprzedam lub zamieniê 58 m2,
IV p. Tel. 665-738-414
Wynajmê lokal przy ul. Królew-
skiej, parter. Tel. 510-712-893
Kupiê kawalerkê do 32 m2,
w okolicach Staszica, Ko³³¹taja,
Braci �niad. Tel. 512-444-900
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel.
782-280-223
Sprzedam niedrogo dom z za-
budowaniami gosp. + dzia³ka
28 arów, Grabów k. ¯ychlina.
Tel. 500-211-542

Sprzedam dom parterowy 70 m2

i dom 40 m2 na dzia³ce 648 m2,
media, centrum Kutna. Tel.
512-444-918, 518-791-872
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
950 m2, przy ul. Zielonej
w Kutnie. Tel. 604-586-443
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane
po 1500 m2, Florek k. Kutna.
Tel. 502-257-652
Sprzedam dzia³ki budowlane,
Kutno ko³o szpitala. Tel. 668-
277-265
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
ok. 2400 m2, media w dzia³ce,
Kuczków. Tel. 24 253-34-40
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
300 m2, wszystkie media, os.
£¹koszyn. Tel. 668-788-024
Sprzedam 1,75 ha + budynki
we wsi Wymys³ów, gm. Kro-
�niewice. Tel. 663-470-881
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel.
608-797-821
Sprzedam 2 ha przy KPB �Eko
Serwis�, dzia³ka 50 - 400 m2.
Tel. 508-722-413
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, Piwki. Tel.
889-084-794
Kupiê ziemiê w okolicach
Klonowca, Woli Chru�cianej,
£ani¹t. Tel. 607-092-666
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1350 m2, ul. Konopnicka, ogro-
dzona, wszystkie media. Tel.
784-232-360, 24 355-56-25
Posiadam do wynajêcia plac
270 m2 w centrum Kutna. Tel.
601-310-151

Dobry utarg
W pobli¿u cmentarza na Kuczkowie
w³amano siê do dwóch stoj¹cych
tam kwiaciarni. Skradziono pieni¹-
dze, monitor, papierosy, kawê oraz
napoje ch³odz¹ce. £¹czne straty
7050 z³otych.

Mieæ mied�
Z pomieszczenia stacji transforma-
torowej przy ul. Okólnej w Kutnie
skradziono elementy miedziane.
Straty warto�ci 3 tysiêcy z³otych

ponios³a firma z siedzib¹ w War-
szawie.

Kosmetyczny zabieg
Z pomieszczenia gabinetu kosme-
tycznego przy ul. Sowiñskiego
w Kutnie dokonano kradzie¿y
kosmetyków i urz¹dzeñ kosmetycz-
nych powoduj¹c straty na 5 tysiêcy
z³otych.

W³am do Strzelec
Z baru przy ul. Le�nej w Strzelcach
skradziono telewizor, wagi oraz 80

butelek piwa �Kasztelan�, a tak¿e
pieni¹dze w kwocie oko³o 1500
z³otych. £¹czn¹ warto�æ strat wy-
ceniono na sumê 6 tysiêcy z³otych.

Nieproszone wizyty
W Ostrówkach, z pomieszczeñ
posesji prywatnej, skradziono pi³ê
spalinow¹, wiertarkê udarow¹
Bosch i inne przedmioty powodu-
j¹c straty warto�ci 500 z³otych.
W Wojciechowicach Ma³ych skra-
dziono si³owniki i elementy ich
napêdu znajduj¹cych siê w bramie
wjazdowej do posesji. W³a�ciciel
poniós³ straty 2500 z³otych.

Hazard
W Kro�niewicach, z pomieszczenia
przy ul. Sikorskiego, z maszyny do
gier o niskich wygranych skradziono
kasetkê z zawarto�ci¹ pieniêdzy
o nieustalonej kwocie o nominale
5 z³otowym.

Zakupy bez zap³aty
Ze sklepu, przy ulicy Tarnowskiego
w Kutnie, skradziono papierosy
ró¿nych marek, karty telefoniczne,
piwo i pieni¹dze w kwocie 50 z³o-
tych. £¹czna warto�æ straty - to
6500 z³otych.

Do ¿niw
Z terenu firmy przy ul. Sklêczkow-
skiej w Kutnie skradziono dwie
opony ci¹gnikowe. Straty okre�lono
na - 2 tysi¹ce z³otych.

Na do¿ynki
W miejscowo�ci Kopy skradziono
maszynki do miêsa wraz z prze-
k³adni¹ i silnikiem elektrycznym.

W³a�ciciel poniós³ stratê na kwotê
400 z³otych.

Z³odziej gazowniczy
Z gara¿u, przy ulicy Morcinka
w Kutnie, skradziono trzy butle
gazowe, agregat pr¹dotwórczy, dwa
monitory do komputera, telefon
komórkowy. Warto�æ strat oszaco-
wano na kwotê jednego tysi¹ca
z³otych.

Nowy biznes
W Kutnie na ulicy Braci �niadec-
kich skradziono 100 metrów prze-
wodu telewizyjnego i 30 metrów
przewodu elektrycznego. Straty
warto�ci 481 z³otych ponios³a firma
instalacyjna.

Samochodowa Corrida
W ¯ychlinie w stoj¹cym na ulicy
£ukasiñskiego samochodzie marki
Skoda Fabia wybito piêæ szyb.
Straty okre�lono na 1800 z³otych.
Z samochodu Deawoo Matiz stoj¹-
cego na ulicy Tarnowskiego w Kutnie
skradziono radioodtwarzacz marki
JVC. Wyrz¹dzone szkody oszaco-
wano na 200 z³otych.

Drogowe tragedie
W Adamowicach kieruj¹cy ci¹gni-
kiem siod³owym marki Volvo z na-
czep¹ �Krone� nie dostosowa³
prêdko�ci do warunków na drodze
i uderzy³ w ty³ prawid³owo jad¹cego
samochodu Audi A6. W wyniku
zderzenia kierowca Audi dozna³
obra¿eñ cia³a. Kierowcy trze�wi,
sprawcê zdarzenia ukarano manda-
tem karnym.

BANKOWY HORROR
Ten dzieñ przejdzie do niechlubnej historii Kutna. Wydarzenia
w kutnowskim banku, przy naro¿niku ulic Ko�ciuszki - Opo-
rowskiej, zelektryzowa³y nie tylko mieszkañców miasta. Napad
na bank! I to w bia³y dzieñ oko³o godziny - nomen omen -
trzynastej. W ten czwartkowy dzieñ w ma³ej filii jednego
z licznych banków by³y dwie pracownice i jeden klient. Wszed³
kolejny mê¿czyzna w wieku 35-40 lat, raczej niski (165 cm
wzrostu), o krêpej posturze. By³ ubrany w szar¹ bluzê i spodnie
bojówki, na g³owie mia³ czapkê baseballow¹ i ciemne okulary.
Wyci¹gn¹³ jaki� przedmiot przypominaj¹cy broñ, sterroryzo-
wa³ obecnych ... zabra³ 6 - 8 tysiêcy z³otych i uciek³ na prze-
ciwleg³¹ stronê ulicy, nastêpnie skrêci³ w boczn¹, osiedlow¹
ulicê Braci �niadeckich ... i znikn¹³! Kontakt z policj¹, telefony
(24) 253-22-71, 253-23-01 lub 997. My równie¿ zwracali�my
ju¿ uwagê, ¿e jest to niby centrum miasta, ale zarazem ju¿ ubo-
cze. Nawet prezydent miasta Zbigniew Burzyñski w przedwy-
borczym amoku przyzna³ racjê i zobowi¹za³ siê do instalacji
kamer miejskich, ale jak siê okaza³o by³y to jak dotychczas
obiecanki - cacanki!? Chocia¿ jest to jedno z najbardziej nie-
bezpiecznych miejsc w ca³ym mie�cie. Wiêc co? Chyba trzeba
skorygowaæ miejskie plany panowie Z. Burzyñski i J. Sikora.

Sprzedam stoisko na placu
handlowym Manhatan w Kutnie.
Tel. 513-837-559
Sprzedam stoisko na placu
handlowym Manhatan w Kutnie.
Tel. 502-127-530
Sprzedam Renault Megane 1.4
16 V rok prod.1999.X., stan
dobry. Tel. 722-399-374
Sprzedam VW Passat 1,9 TDI
Kombi rok prod. 2004. Tel.
600-742-602
Sprzedam Opel Agila 1.1 rok
prod. 2005, przebieg 50 tys. km.
stan bdb. Tel. 502-163-644
Sprzedam piece gazowe Rapido
60 i 120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam wyposa¿enie salonu
fryzjerskiego. Tel 513-01-62-45
Sprzedam Thomson z pilotem
za 200 z³, kolor czarny w do-
brym stanie, ³ó¿eczko z mate-
racem za 80 z³, umywalkê ma³¹,
bia³¹, now¹ 1200 z³. Tel. 607-
190-927
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1400 m2 z budynkiem partero-
wym (media) Tel. 504-201-637
Sprzedam lub zamieniê miesz-
kanie w £odzi 34 m2 na podobne
w Kutnie I lub II p. Tel. 500-
401-831
Sprzedam mieszkanie 46 m2

centrum Kutna, ul. Wojska Pol-
skiego. Wyremontowane. Tel.
660-184-258
Szukam domu mieszkalnego
do wynajêcia poza Kutnem.
Najlepiej na wsi. Tel. 699-637-882
Przyjmê reklamê przy skrzy¿o-
waniu. Tel. 782-444-130
Sprzedam VW Passat 1,9 TDI
Kombi (2004). Tel. 600-742-602
Sprzedam dzia³kê ROD �Mi-
flex� przy ul. Objazdowej (obok
du¿y zamykany parking) Tel.
604-254-132
Sprzedam mieszkanie 58 m2 na
Osiedlu Tarnowskiego Tel. 781-
263-381
Sprzedam za po³owê ceny
zakupu materia³y do masa¿u

i numizmaty 700 z³,mniej ni¿
zap³aci³em. Tel. 604-254-132
Sprzedam dom wolnostoj¹cy.
Mo¿e byæ na biura, sklep,
mieszkania dla pracowników.
Kutno. Tel. 504-363-388
Sprzedam 7 tygod. szczeniêta
rasy pekiñczyk (z rodowodem),
odrobaczone z ksi¹¿eczkami
zdrowia. Tel. 693-358-160
Sprzedam pompê do gnojowicy
GN 75 z wê¿ami i silnikiem
elektryczny. Tel. 502-324-566
Sprzedam alufelgi 15" do mer-
cedesa 4 szt. Tel. 502-324-566
Sprzedam blachê czarn¹ gr.
1 mm o wymiarach 650x1500
mm - 9 szt. Tel. 502-324-566
Sprzedam dom w Kutnie o pow.
100 m2 3 pok.+ kuchnia, dzia³ka
o pow. 760 m2. Tel. 693-281-207
Sprzedam gospodarstwo rolne
1,4 ha wraz z budynkami
gospodarczymi i bud. mieszkal-
nym. Tel. 698-408-384
Dzia³ki budowlane o/ Kutna
Tel. 608-797-821
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 32,3 m2 osiedle Batorego.
Tel. 693-682-424
Przyjmê na pokój kobietê pra-
cuj¹c¹. Tel. 667-011-981
Sprzedam dom 70 m2 ko³o
Kutna. Tel. 513-121-550
Dzia³ka budowlana 3600 m2

Bedlno - przy trasie A-2. Tel.
693-439-378
Kupiê instalacjê gazow¹
sekwencyjn¹ Tel. 697-692-818
Sprzedam kuchniê Amica ga-
zow¹, z piecykiem elektrycz-
nym kolor bia³y szer. 50 cm z
reduktorem Tel. 666-637-006
Sprzedam balon szklany z ko-
szem 40 litrów. Tel. 252-70-48
Sprzedam mieszkanie w War-
szawie 39,10 m2, III p. winda,
gara¿ podziemny. Tel. 502-
778-357
Sprzedam dom piêtrowy na
dzia³ce 432 m2 Kutno Dybów.
Tel. 518-093-832
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Druga by³a Mo³dawia, a trzecie miejsce zajê³a Polska. W mistrzostwach
Bliskiego Wschodu i Afryki (11 - 12 latków) triumfowa³a dru¿yna Ugan-
dy pokonuj¹c niespodziewanie w finale 6:4 Arabiê Saudyjsk¹. Trzeci by³
zespó³ Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Najciekawszy by³ ostatni
turniej. W mistrzostwach Regionu Europy 11 i 12 latków bra³o udzia³ 11
pañstw. Polskê reprezentowali kutnianie: Jan Nadolski, Rados³aw Jó�wiak,
Adrian Krawczyk, Daniel Gajewski, Dominik Gajdziñski, Jakub Kopeæ,
Kacper Cichowski, Bartosz Maciejewski, £ukasz Siejka, Mateusz Trem-
baczyk, Marcin Stasiak, Gracjan Jurkowski, Przemys³aw Rynio i Mateusz
Kowalski. Prowadzili ich do walki: Andrzej Pietrzak, Ireneusz Kopeæ
i S³awomir Kryska. Ten turniej rozpocz¹³ siê wspania³¹ parad¹. Rynek wokó³
Urzêdu Miasta oprócz baseballistów opanowali te¿ cz³onkowie ró¿nych
stowarzyszeñ historycznych z ca³ej Polski. Oficjalnego otwarcia mistrzostw
dokonali: prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski, dyrektor Regionu
Europy Ma³ej Ligi Beata Kaszuba, prezes Fundacji Kopernikañskiej
w Filadelfii (USA) William Piszek. Komendê do salutu z haubic, otwie-
raj¹c¹ paradê, da³a wojewoda ³ódzki Jolanta Che³miñska.
Wyniki meczów eliminacyjnych: Mo³dawia - Czechy 1:9, Szwecja - Li-
twa 0:11, Belgia - Ukraina 2:8, Bia³oru� - Holandia 1:8, POLSKA - Wielka
Brytania 0:16, Litwa - Mo³dawia 21:2, Czechy - Ukraina 5:3, Szwecja -
Belgia 0:17, Polska - Bia³oru� 5:1, Holandia - W³ochy 3:1, Litwa - Cze-
chy 4:7, Mo³dawia - Belgia 2:12, Szwecja - Ukraina 0:10, Holandia -
Wielka Brytania 10:2, W³ochy - Bia³oru� 9:0, Litwa - Belgia 7:6, Szwecja
- Czechy 3:12, Mo³dawia - Ukraina 5:2, Wielka Brytania - W³ochy 0:11,
Holandia - Polska 6:0, Litwa - Ukraina 5:4, Belgia - Czechy 5:8, Szwecja
- Mo³dawia 6:4, Polska - W³ochy 3:16, Wielka Brytania - Bia³oru� 2:4.
W æwieræfina³ach: Litwa - Bia³oru� 1:2, Czechy - Wielka Brytania 7:1,
Holandia - Belgia 5:1, W³ochy - Ukraina 10:0. W pó³fina³ach: Czechy -
W³ochy 20:1, Holandia - Bia³oru�  11:1.
Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna W³och zwyciê¿aj¹c Bia³oru� 11:4, Mistrzem
Regionu Ma³ej Ligi Baseballu Kutno 2011 w kategorii 11 - 12 lat zosta³
sympatyczny zespó³ Holandii nie daj¹c w finale szans ekipie Czech
wygrywaj¹c 7:1. Dla naszych po³udniowych s¹siadów dotarcie a¿ do walki
o prymat w tej kategorii wiekowej to ju¿ wielki sukces. W dniach 18 - 28
sierpnia mistrzostwa �wiata w Willamsport *Pensylwania USA). Kiedy�
tam �je�dzili� Polacy (czytaj kutnianie) pod wodz¹ Andrzeja Pietrzaka
i Mariana Dydy. Mo¿e kiedy�...

Mistrzostwa Ma³ych Lig w baseballu

HOLANDIA BEZKONKURENCYJNA
Lekkoatletyka

Po raz siódmy królowa go�ci³a w naszym mie�cie. Na Stadionie Miejskim
im. Henryka Tomasza Reymana odby³ siê mityng bêd¹cy zarazem zawo-
dami z cyklu Pucharu Polski. Bra³o w nim udzia³ ponad 300 zawodników
z 25 uznanych klubów z ca³ego naszego kraju. Dopisa³a publiczno�æ
i pogoda, a organizatorami tej ze wszech miar udanej imprezy by³ Polski
Zwi¹zek Lekkiej Atletyki, Miasto Kutno i Miejski O�rodek Sportu i Re-
kreacji. Polscy lekkoatleci startowali w 12 konkurencjach. G³ówn¹ by³ bieg
na 400 metrów przez p³otki z udzia³em Marka Plawgo, wielokrotnego
mistrza Polski, dwukrotnego olimpijczyka, rekordzisty �wiata juniorów
w 2001 roku (48,16) pierwszego polskiego lekkoatlety który na jednych
mistrzostwach �wiata (Osaka 2007 r. - sierpieñ) siêgn¹³ po dwa medale
(br¹z na 400 m przez p³otki i br¹z w sztafecie 4x400 m). Wraz z nim m.in.
biegli: Rados³aw Czy¿, mistrz Polski z 2010 r., Micha³ Pietrzak (rodem
z Kro�niewic), wicemistrz m³odzie¿owy Europy z 2011 r. (Ostrawa)
w sztafecie 4x400 m.). Zawiedli skoczkowie wzwy¿, którzy skakali poni¿ej
swoich mo¿liwo�ci. W ubieg³ym roku Konrad Owczarek (z Opola) wygra³
�Ró¿ê Kutna� wynikiem 228 cm, a teraz skoczy³ tylko 200 cm. Wygra³
Tomasz Kró³ (KKS Kielce) rezultatem 205 cm. Trzeci by³ Mateusz D³utek
(UKS Junior Karsznice) tylko 195 cm. Wyniki: 400 m przez p³otki: 1 m.
Marek Plawgo (KS Warszawianka) 50,81 s, 2. Micha³ Pietrzak (AZS AWF
Katowice) 50,85 s - rekord ¿yciowy, Rados³aw Czy¿ (Wawel Kraków)
51,14 s; 1500 m: 1. Urszula Nêcka (P³omieñ Sosnowiec) 4.20.94 min.,
2. Iwona Lewandowska (VectraW³oc³awek) 4.22/34 min., 3. Aleksandra
Lisowska (AZS Olsztyn) 4.22.93 min.; 100 m: 1. Anna Kie³basiñska (AZS
AWF Warszawa) 11.75 s, 2. Dorota Jêdrusiñska (AZS Poznañ) 11.75 s,
3. Paula Suchowiecka (Wawel Kraków) 11.86 s; 400 m: 1. Agata Bednarek
(AZS £ód�) 53.22, 2. Agata Guzowska (AZS AWF Warszawa) 55.07 s,
Jolanta Kajtoch (AZS AWF Warszawa) 55.41 s; 400 m: 1. £ukasz Wila-
mowski (Podlasie Bia³ystok) 47.71 s, Bogdan Sawicki (Podlasie Bia³ystok)
48.74 s, 3. Daniel Krupa (Olimpia Poznañ) 48.87 s; 100 m: 1. Micha³
£ukasiak (AZS AWF Warszawa) 10,57, 2. Kamil Kryñski (Podlasie
Bia³ystok) 10.57 s, 3. Jakub Adamski (AZS Poznañ) 10.62 s; 1500 m:
1. Tomasz Osmulski (RKS £ód�) 3.55.14 min., 2. Mateusz Wyszomirski
(Start Otwock) 3.56.47 min., 3. Dawid Kubiec ( Juventa Starachowice)
3.57.33 min,; trójskok: 1. Agnieszka Szablewska (RKS £ód�) 11.83 m,
2. Joanna Domiza (RKS £ód�) 11.44 m, 3. Dominika Wiêc³awek (P³o-
mieñ Sosnowiec) 11.30 m; 200 m: 1. Artur Zaczek (AZS Poznañ) 21.30 s,
2. Cezary Bagiñski (Azs AWF Warszawa) 21.36 s, 3. Rafa³ Omelko (AZS
Wroc³aw) 21.48 s; skok w dal: 1. Miros³aw Rosiak (Vectra W³oc³awek)
776 cm, 2. Karol Hoffman MOS Aleksandrów £.) 771 cm, 3. Andrzej
Kuch (MKS Sieradz) 738 cm; 200 m: 1. Monika Wieczorkiewicz (AZS
Poznañ) 24.02 s, 2. Paula Suchowiecka (Wawel Kraków) 24.15 s, 3. Zuzanna
Kalinowska (MKL Toruñ) 24.64 s. Nagrody wrêczali: wiceprezydent miasta
Kutna Zbigniew Wdowiak, czo³owy polski skoczek wzwy¿ Robert Wolski,
dyrektor MOSiR Pawe³ �lêzak, który zosta³ uhonorowany przez w³adze
£ódzkiego Okrêgowego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki okaza³ym pucharem
za pomoc w propagowaniu tej piêknej dyscypliny sportu w Kutnie. VII
Mityng Lekkoatletyczny o �Ró¿ê Kutna� by³ doskona³¹ znów promocj¹
miasta, a poniewa¿ jest dobrze organizowany, to nic dziwnego, ¿e ma uznanie
w³adz PZLA i licznej rzeszy zawodników - czo³ówki polskiej lekkoatletyki.
Na widowni by³ nawet czo³owy skoczek Europy w skoku wzwy¿ Sylwester
Bednarek, któremu publiczno�æ kutnowska ¿yczy³a szybkiego powrotu
do zdrowia.

O RÓŻĘ KUTNA

Zespó³ �Miejskich� zosta³ mocno �przewietrzony� w stosunku do sk³adu,
który w poprzednim sezonie walczy³ o awans do II ligi. Odeszli: Rafa³
Jankowski do Zag³êbia Sosnowiec, Micha³ Mroch szuka klubu, Kamil
Mazurkiewicz wróci³ do Widzewa £ód�, Emanuel Oohagwu - do Ska³ki
¯abnica, Mateusz Kêpka - do UKS SMS £ód�, Ernesto Mensah - do FC
Amsterdam, Gracjan Sobczak bêdzie gra³ w SVZW Wierden w Holandii,
a £ukasz Trzeciak w LKS Kwiatkowice. Ich miejsca zajêli: napastnik
Micha³ Rosiak z W³oc³awii W³oc³awek (wychowanek MKS-u), obroñca
Wojciech Borowiec z Mszczowianki Mszczonów, pomocnik Dariusz
Lipiñski z Unii Skierniewice, obroñca Jakub Lipczñski z Lidera W³oc³a-
wek, obroñca Bartosz Broniarek z Concordii Piotrków Tryb., napastnik
Dawid Dziêgielewski z Legii Warszawa, bramkarz Tomasz Wróblewski
z Wis³y P³ock, pomocnik Przemys³aw Kowalski z Widzewa £ód� i na-
pastnik Robert Kowalczyk z Widzewa £ód�. Sztab szkoleniowo-organi-
zacyjny MKS Kutno: Kamil Socha - trener, Andrzej Grzegorek - asystent
trenera, Jakub Skrzypiec - trener bramkarzy, Andrzej Królak - kierownik
dru¿yny, Piotr Go³ofit - masa¿ysta. Oprócz ju¿ wymienionych zawodników
w kadrze s¹: Marcin Dopiera³a obroñca, Andrzej Grzegorek pomocnik,
Mariusz Jakubowski pomocnik, Maciej Kowalczyk obroñca, Rafa³ Kubiak
pomocnik, Piotr Michalski napastnik, Przemys³aw Michalski obroñca,
Marcin Panek obroñca, Sylwester P³acheta napastnik, Maciej Rutkowski
obroñca, Jakub Skrzypiec bramkarz, Micha³ Soko³owicz bramkarz,
Mateusz Turkowski bramkarz, Kamil Zagajewski napastnik, £ukasz Znyk
obroñca. Dru¿yna MKS trenowa³a na w³asnych obiektach, rozgrywa³a
mecze kontrolne i przebywa³a na zgrupowaniu w Uniejowie, gdzie pod-
dawa³a siê odnowie biologicznej w miejscowych wodach geotermalnych.
Wyniki spotkañ kontrolnych: z Wis³¹ P³ock 1:1 (Kamil Zagajewski),
z Sorento Zadêbie Skierniewice 1:1 (Piotr Michalski), z Mazurem Gosty-
nin 3:1 (Przemys³aw Michalski, Dariusz Lipiñski, Kamil Zagajewski),
z Pelikanem II £owicz 5:5 (2 Piotr Michalski, Robert Kowalczyk, Jakub
Lipczyñski, Micha³ Michalski), z Kujawiakiem Kowal 2:2 (Mariusz Ja�-
kiewicz, Bart³omiej Lewañczyk), Jakub Lipczyñski) Olipi¹ Ko³o 3:0
(3 gole Roberta Kowalczyka), z Lechem Rypin 2:3 (Dawid Lipiñski), Syl-
wester P³acheta), z W³oc³awi¹ W³oc³awek 3:0 (Rafa³ Kubiak 2, Mariusz
Jakubowski). Podczas prezentacji III-ligowego zespo³u MKS trener
Kamil Socha powiedzia³: �Pragnê godnie zast¹piæ trenera Paw³a �lêzaka.
Nie zepsujê na pewno tego co on zrobi³. Jestem szczê�liwy, ¿e pracujê
tutaj z grup¹ wspania³ych ludzi, którzy s¹ waleczni i chc¹ co� osi¹gn¹æ.
Wspólnie powinni�my co� zrobiæ�. Rafa³ Kubiak, kapitan dru¿yny MKS- u
doda³: �Bêdziemy walczyæ o najwy¿sz¹ pulê�. �P¯K� ¿yczy szkoleniow-
com i zespo³owi MKS-su �Kutno� samych dobrych spotkañ i sukcesów,
a kibicom - du¿o, niezapomnianych wra¿eñ.

MKS PRZED SEZONEM

III liga
27.08. godz. 17.00 MKS Kutno - Ursus Warszawa
03.09. godz. 17.00 MKS Kutno - KS Piaseczno
17.09. godz. 16.00 MKS Kutno - W³ókniarz Zelów
24.09. godz. 16.00 MKS Kutno - Hutnik Warszawa
08.10. godz. 15.00 MKS Kutno - Start Otwock
22.10. godz. 15.00 MKS Kutno - Mazur Karczew
29.10. godz. 14.00 MKS Kutno - Zawisza Rzgów

SKARB KIBICA

W Centralnym O�rodku Sportowym W³adys³awowo - Cetniewo odby³y
siê II Otwarte Mistrzostwa Polski M³odzie¿y, w których, oprócz kilkuset
zawodników z naszego kraju, brali udzia³ reprezentanci Szwecji, Estonii,
Czech, Rumunii i Litwy. Dobrze wypad³ w nich Seweryn Wiktorek z UKS
Ippon MDK Kutno (trener Maciej Kisieliñski), który mimo ¿e jest juniorem
startowa³ w starszej grupie wiekowej i zaj¹³ pi¹te miejsce. To najlepszy
rezultat w�ród polskich juniorów. W walce o br¹z przegra³ minimalnie ze
Szwedem Adamem Westmanem. Przed Sewerynem Otwarty Puchar Polski
Juniorów i Mistrzostwa Polski Seniorów.

Judo

SEWERYN WIKTOREK PIĄTY

Na boisku w Ostrowach rozegrano XIII Powiatowe Mistrzostwa LZS.
Turniej zorganizowa³a Rada Powiatowa LZS w Kutnie (przewodnicz¹cy
W³adys³aw Sokó³) przy wspó³udziale Starostwa Powiatowego i LZS Ostro-
wia Ostrowy. Bra³o udzia³ 6 dru¿yn. Wyniki eliminacji:
GKS Byszew - LKS Bzura M³ogoszyn 0:3
LUKS Olimpia Oporów - GKS Byszew 3:0
LKS Bzura M³ogoszyn - LUKS Olimpia Oporów 6:0
LKS Ostrovia Ostrowy - LZS Klonowiec 1:0
GKS Bedlno - LZS Klonowiec 1:0
LKS Ostrovia Ostrowy - GKs Bedlno 2:0
W meczu o III miejsce: GKS Bedlno - LUKS Olimpia Oporów 3:0
W spotkaniu o I lokatê:
LKS Ostrovia - LKS Bzura M³ogoszyn 1:0
V miejsce zaj¹³ LZS Klonowiec, a VI - GKS Byszew.
Najlepszym bramkarzem zosta³ Krzysztof Walczak z Ostrovii Ostrowy, a
strzelcem turnieju Kamil Miszczak z Bzury M³ogoszyn (3 gole). Trzy
pierwsze zespo³y otrzyma³y okaza³e puchary.

O PUCHAR STAROSTY

REMISOWA INAUGURACJA
MKS Kutno - Radomiak Radom 1:1 (0:1)

Gole: 0:1 - Mateusz D¹browski (27), 1:1 - Sylwester P³acheta (86) z po-
dania Rafa³a Kubiaka. Wynik sprawiedliwy. Radomiak to kandydat na
drugoligowca. Pecha mia³ debiutuj¹cy w MKS-ie Dawid Lipiñski, który
dwa razy wykonywa³ rzuty wolne i strzeli³ ... w s³upek bramki go�ci.

Pi³ka no¿na
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MIESZKANIE
DLA FIRM

− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378
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.

WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE

Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102

Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133

Has³o:  B-D1-A9  K1-C2-G6-D11-A4-K6
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

BIURO
MATRYMONIALNE

serdecznie zaprasza
Tanio !!!

24 268-12-76

Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2, Dudki
- Leszczynek. Tel. 0603-765-295
Sprzedam lokal mieszkalny w ka-
mienicy (89 m2, I p, w³asno�æ hipo-
teczna), �cis³e centrum Kutna, piec
CO w piwnicy. Tel. 500-034-650
Wynajmê na dzia³alno�æ gosp.
lokal (ok. 30m2), Kutno, ulica
Roweckiego (przy Klubie Wibro-
trening). Tel. 600 110-474
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ lub
mieszkanie, 53 m2, parter, ul. 3 Maja.
Ogrzewany. Tel. 603-691-630, 661-
347-220
Lokal handlowy 25 m2, centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej ok. 3000 m2. Mo¿li-
wo�æ najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527

Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
695-59-1002
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie. Dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maksymalne
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-913-028
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Sprzedam tanio drewniane okna
i drzwi balkonowe po demonta¿u
z bloku. Tel. 606-475-184

OG£OSZENIA
DROBNE

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

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

Ten znakomity nie tylko wokalista go�ci³ w naszym mie�cie na zaproszenie
ksiêdza proboszcza Parafii �w. Jana Chrzciciela Jana Dobrodzieja, gdzie
w ko�ciele przy du¿ym zainteresowaniu i wielkim aplauzie da³ wspania³y
koncert piosenkarski, �wiadcz¹cy o niepowtarzalnym talencie pana Andrzeja,
który swój recital przeplata³ anegdotami ze swojego bogatego, artystycznego
¿ycia. Dobrze siê sta³o, ¿e Andrzej Rosiewicz go�ci³ w Kutnie po wielu,
wielu latach nieobecno�ci w nim. A mia³ kiedy� do naszego miasta du¿y
sentyment. Czêsto koncertowa³ w sali amfiteatralnej Kutnowskiego Domu
Kultury i podkre�la³ na ka¿dym kroku du¿e wyrobienie kulturalne naszej
publiczno�ci. Tu kilkakrotnie interpretowa³ swój przebój �Mi³a nie b¹d�
taka smutna doje¿d¿amy ju¿ do Kutna ...�, który przyjmowany by³ owa-
cjami na stoj¹co. Na pocz¹tku lat 80 ubieg³ego wieku Andrzej Rosiewicz
zaprezentowa³ na kutnowskiej estradzie KDK ci¹g dalszy jakby tego utworu
- z jego s³owami i muzyk¹. Sam wyst¹pi³ w eleganckim uniformie kolejarza
- konduktora. Znów by³y niemilkn¹ce przez d³ugi czas brawa. Po blisko
trzydziestoletniej absencji w grodzie nad Ochni¹ artysta wyst¹pi³ w innej
ni¿ do tej pory scenerii, ale za to znów okazale. Przybli¿my naszym czy-
telnikom jego niepospolit¹ twórczo�æ i osobowo�æ. Andrzej Rosiewicz
urodzi³ siê w Warszawie 1 czerwca 1944 roku. Jest absolwentem Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego (Wydzia³ Melioracji) co z dum¹ pod-
kre�la znany i ceniony wyk³adowca tej Zacnej Uczelni prof. dr hab. Marek
Szumañski. Oprócz tytu³u in¿yniera mo¿e �mia³o mówiæ o profesji woka-
listy, gitarzysty, kompozytora i choreografa (�wietnie stepuje). Karierê
estradow¹ rozpocz¹³ jeszcze w dzieciñstwie. Maj¹c dziewiêæ lat (1993 r.)
wystêpowa³ i to z powodzeniem  w Zespole Pie�ni i Tañca �Dzieci War-
szawy�. Wspó³pracowa³ z nim do 1964 roku. W okresie studiów w latach
60 wystêpowa³ w warszawskich klubach jazzowych i sto³ecznych lokalach
gastronomicznych (koncerty). W latach 1963-1965 zwi¹zany by³ z zespo-
³em �Pesymi�ci�, a nastêpnie zwi¹za³ siê z formacj¹ jazzow¹ �Old
Timers� (1967-1968). D³ugi okres artystyczny i twórczy mia³ ze s³ynn¹
�Asocjacj¹ Hagaw� (1970-1978), z któr¹ to nie tylko wystêpowa³ ale, dla
niej tworzy³ muzykê i pisa³ teksty. Czêsto wystêpowa³ na renomowanym
Festiwalu Jazz Jambore w Warszawie (chocia¿by lata - 1971, 1974, 1977,
1979). Du¿e sukcesy odnosi³ na uznanych w naszym kraju festiwalach
w Opolu i Sopocie. Od roku 1978 po�wiêci³ siê karierze solowej. W latach
siedemdziesi¹tych i na pocz¹tku osiemdziesi¹tych XX wieku by³ jednym
z najpopularniejszych polskich piosenkarzy i artystów estradowych. Kon-
certowa³ w ró¿nych rejonach �wiata rozs³awiaj¹c piosenkarsko - taneczn¹
kulturê naszego kraju. Najpopularniejsze jego przeboje z lat siedemdzie-
si¹tych to: �Najwiêcej witaminy�, �Czy czuje pani cha chê�, �Zakochany
ba³wan�, �¯aba story�, �Zenek blues�. Czêsto na swoich koncertach (zawsze
komplety) wykonywa³ piosenki, których nie nadawano w radiu i telewizji,
np. �Usta Mariana�. Interesowa³ siê i interesuje polityk¹, i tym co siê

Andrzej Rosiewicz w Kutnie

MISTRZ PIOSENKI SATYRYCZNEJ
w naszym kraju dzieje. O tym �piewa³ i �piewa. Po powstaniu �Solidar-
no�ci� powsta³y piosenki: �Ch³opcy radarowcy� oraz dostêpne w owych
latach jedynie na kasetach nagranych amatorsko na koncertach i wykonane
na Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Gdañsku �Propaganda sukcesu�,
�Chcemy prawdy�, �Ksi¹¿eczka wojskowa�, �Wincenty Kalemba, czyli
Pie�ñ o zachodnich bankierach� - �Graj Cyganie graj�. Jego twórczo�æ
wtedy uto¿samiana by³a z etosem pierwszej Solidarno�ci i stanem wojennym,
okresem kiedy jego utwory identyfikowane by³y jako g³os antykomuni-
stycznej opozycji. Swoj¹ popularno�æ rozszerzy³ �piewaj¹c piosenkê
z czo³ówki serialu telewizyjnego �Czterdziestolatek� kompozytora Jerzego
Matuszkiewicza oraz utwór Andrzeja Korzyñskiego �Halo ptaki� w filmie
�Pan Kleks w kosmosie�. W 1986 roku zorganizowa³ w Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni koncert dedykowany Lechowi Wa³êsie, z którym w latach
osiemdziesi¹tych ³¹czy³a go serdeczna przyja�ñ. W 1988 r. wykonywa³
w Krakowie, na Wawelu, piosenkê o pierestrojce i Michaile Gorbaczowie,
który by³ obecny na koncercie i by³ szczerze wzruszony. Tytu³ jej to: �Wieje
wiosna ze wschodu�. Na pocz¹tku lat 90 XX w. próbowa³ powróciæ na
scenê muzyczn¹ tworz¹c utwory gatunku disco polo. Najpopularniejsze
z nich to: �Poleczka - Pa³eczka� i �Disko R¿ysko�. W 1993 r. napisa³
piosenkê o tym jak dosz³o do zerwania przyja�ni z Lechem Wa³ês¹. By³
to utwór �Telefon z Belwederu� z refrenem: �Porwa³ go wielki �wiat,
porwa³ historii wiatr. Dlaczego, dlaczego? Przecie¿ zawsze mo¿na byæ
koleg¹. Przyja�ñ - to uczucie �wiête. Tylko czasem bywa siê prezydentem�.
Swoje pierwsze utwory nagrywane po roku 2000 Andrzej Rosiewicz ukie-
runkowa³ na wybitnych polskich sportowców takich jak: Otylia Jêdrzejczak,
Jerzy Dudek, Adam Ma³ysz. W 2001 roku wyst¹pi³ z propozycj¹ progra-
mu �40 lat + VAT� do ówczesnej dyrektor TVP 2 Niny Terentiew, jednak
jego oferta zosta³a odrzucona. Obecnie artystê - piosenkarza mo¿na us³y-
szeæ g³ównie w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, dla których tworzy
piosenki satyryczne komentuj¹ce scenê polityczn¹ oraz piosenki o mi³o�ci
do ojczyzny i religijne - zw³aszcza o Janie Pawle II (odtwarzane czêsto
w trakcie  audycji �Rozmowy niedokoñczone�) oraz koncertach organi-
zowanych przez media ojca Rydzyka, m.in. �A to Polska w³a�nie...�, które
odbywaj¹ siê co roku w pa�dzierniku w Nowym S¹czu. W 2003 roku
napisa³ piosenkê �Mamo ja chcê do Iraku� krytykuj¹c¹ wyjazd polskich
¿o³nierzy do Iraku. W 2003 roku zosta³ cz³onkiem Unii Polityki Realnej,
z listy której, w 2004 r., wystartowa³ w wyborach do Parlamentu Europej-
skiego. UPR nie przekroczy³a jednak progu wyborczego. Wspó³pracowa³
z Prawem i Sprawiedliwo�ci¹, dla którego na zjazdy partyjne przed
wyborami do Sejmu RP w 2005 i 2007 r., skomponowa³ i tam wykona³
kilka piosenek chwal¹cych rz¹dy PiS (m.in. �Tylko Prawo i Sprawiedli-
wo�æ�, �Wystarcz¹ cztery Ziobra i Polska bêdzie dobra�). W czerwcu 2007
roku na Festiwalu w Opolu za�piewa³ �Czterdziestolatka� oraz piosenkê
�Wystarcz¹ cztery Ziobra i Polska bêdzie dobra�. Zosta³ wtedy wygwizdany
przez publiczno�æ i pod koniec jego wystêpu opolski amfiteatr �wieci³
ju¿ pustkami. W sierpni 2007 roku z okazji 28 rocznicy Sierpnia 80 nagra³
dla mediów za³o¿onych przez ojca Tadeusza Rydzyka piosenkê �Jak gwiazda
w noc czarn¹�. By³o to swoiste podziêkowanie Andrzejowi Gwie�dzie
i Annie Walentynowicz za ich zas³ugi w obaleniu komunizmu. W listopadzie
2007 roku nagra³ utwór wy�miewaj¹cy rz¹d Tuska pt. �Wystarcz¹ cztery
Tuski, no i porz¹dek pruski�. Nastêpnie ukaza³a siê druga wersja, a jej
pierwsza strofa brzmia³a: �Nowe wiadomo�ci p³yn¹ ju¿ z Pu³tuska, ¿e
w Pu³tusku pomnik chc¹ postawiæ Tuska. Tam na rynku w Pu³tusku kto�
us³ysza³, ¿e ten pomnik ufunduje Krauze Ryszard�. W pa�dzierniku 2008
r. ukaza³a siê p³yta �Or³a mi ¿al�, na której znalaz³a siê piosenka o Janie
Pawle II pt. �Zostañ z nami� oraz o Baracku Obamie �Barack naszym
przyjacielem jest, bo w jego ¿y³ach p³ynie polska krew�. Przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. nagra³ piosenkê �Eurowybory�,
która ukazuje w krzywym zwierciadle kampaniê wyborcz¹ oraz pracê
europos³ów.
P.S. Mamy nadziejê, ¿e kontrowersyjnie dzi� odbierany Andrzej Rosiewicz
jeszcze odwiedzi nasze miasto.        Jerzy Papiewski

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Sprzedam plac o powierzchni 2772 m2 (pod budowę domku,
bloku, marketu, bloku z handlem i usługami)

ul. Oporowska−Szymanowskiego (przed blokami TBS).
Tel. 0602−70−90−90

Poziomo: A-1. Kuzyn soko³a A-7. Naturalno�æ, swoboda B-9.
Legendarny kielich C-1. Swoisty, szczególny charakter D-9.
Tomek Czere�niak z serialu �czterej pancerni� (Wies³aw) E-1.
Egipski bóg ksiê¿yca E-5. Poziom G-1. Jedno z imion Norwida
I-1. W rêku dyskobola I-6. Obszerna szata Beduinki J-9. Bok wy-
robiska K-1. Sk³onny do kompromisów L-9. Powie�æ T. Brezy
M-1. Mniszka w Tybecie M-5. Barwa.

Pionowo: 1-A. Przycisk awaryjny komputera 1-I. Powie�æ
Camusa 2-E. Cz³owiek z nadwag¹ 3-A. pospolita ro�lina lekarska
3-I. Gromada psów my�liwskich 4-F. Czar 5-A. Poziomy wystêp
na zboczu ska³y 5-J. ¯aglowiec handlowy 6-E. Klêska, katastrofa
7-A. Nie ma grzywy jak jej �m¹¿� 7-I. Gatunek antylopy lub ksiê-
¿yc Urana 9-A. �Ogieñ� w prze³yku 9-I. Stare kocisko 11-A. Czas
tarcia siê ryb 11-I. Wódz, ksi¹¿ê perski 13-A. Likier do kawy
13-I. Za³oga ³odzi wios³owej.           opac. Jerzy Ka³u¿ka
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Podobnie jak w roku ubieg³ym, mieszkañcy naszego miasta licznie przybyli
na Cmentarz Parafialny, aby uczestniczyæ w obchodach 67 rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczysto�æ rozpoczê³a siê msz¹
�wiêt¹ w kaplicy cmentarnej, któr¹ w intencji poleg³ych powstañców
odprawi³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek. Punktualnie o 17.00 rozleg³y siê
d�wiêki syren alarmowych. Do zebranych w kwaterze wojskowej harcerzy,
pocztów sztandarowych i spo³eczeñstwa kutnowskiego wiceprezydent
miasta Zbigniew Wdowiak m.in. mówi³: �Powstanie Warszawskie by³o
wydarzeniem, które najlepiej wpisa³o siê w historiê ci¹g³ej walki o wol-
no�æ okupionej tysi¹cami ofiar. Patrz¹c po latach mo¿emy powiedzieæ, ¿e
powstanie by³o przejawem tego, jak dalece mo¿na siê po�wiêciæ w walce
o swoj¹ godno�æ, o godno�æ Polaka�. Apel poleg³ych poprowadzi³ Józef
Stocki, przedstawiciel �wiatowego ¯wi¹zku Armii Krajowej Oddzia³
w Kutnie. O losach harcerzy Ziemi Kutnowskiej mówi³ Jerzy Pi¹tek. Po
wspólnie odmówionej modlitwie przyby³e delegacje z³o¿y³y kwiaty.
Wys³uchano te¿ piosenki �Warszawskie dzieci�.           /A.B./

PAMIĘCI POWSTAŃCOM

Następne wydania
„Powiatowego Życia Kutna”
30.08, 13.09.2011 r.

Jak ka¿dego roku, w dniu 10 sierpnia, mieszkañcy Kutna przyszli na modli-
twê do Ko�cio³a �wiêtego Wawrzyñca, aby uczciæ - pamiêæ swego patrona.
Pó�niej odwiedzali odpustowy jarmark. I w tym roku, pomimo niepewnej
pogody, na plac Wolno�ci, gdzie rozlokowane by³y ró¿ne stoiska handlowe,
przyby³o bardzo wielu mieszkañców naszego miasta. By³o sporo m³o-
dych matek z dzieæmi, którym sprawia³y rado�æ kupuj¹c ró¿nego rodzaju
zabawki. Tych by³o �do wyboru, do koloru�, od kolorowych lalek dla
dziewczynek, a¿ po atrapy broni palnej; dobrze, ¿e bez nabojów. Mo¿na
by³o kupiæ wianki obwarzanków, ale i lizaki w kszta³cie serca (od 3,50 do
7,00 z³otych) z napisem �Love�. Ze swoim wnukiem przyszed³ te¿ pan
Maniu: �Jestem tu z ciekawo�ci, aby porównaæ to co dzi� zobaczy³em
z tym, co by³o w roku ubieg³ym�.           /A.B./

PARAFIALNE ŚWIĘTO

Po raz kolejny Zespó³ �piewaczy �Klonowianki� zaproszony
zosta³ do Wêgorzewa na XXXIV Miêdzynarodowy Jarmark Folk-
loru. Ta m³oda sta¿em grupa �piewacza, istniej¹ca od 2007 roku,
bardzo dobrze zaprezentowa³a siê wykonuj¹c kilka przygotowa-
nych na tê okazjê pie�ni. Miêdzy innymi otrzyma³y one du¿e
brawa za: �Kujawy�, �Ty pójdziesz gór¹�, �Nie siadaj, nie gadaj�,
�Oj, ¿eby nie ta Wis³a�. Grupa reprezentuj¹c gminê Strzelce  piêknie
prezentowa³a siê w swoich barwnych strojach. W Wêgorzewie
za�piewa³y te¿ zespo³y z Litwy, £otwy, Czech, Rosji, Ukrainy,
Bia³orusi i Polski. Zespo³y te zaprezentowa³y te¿ swoje rzemios³o
regionalne. Celem tegorocznego jarmarku by³a prezentacja folk-
loru i kontynuowanie tradycji kulturowych grup etnicznych
i narodowo�ciowych z terenu Europy �rodkowej i Wschodniej.
�Klonowianki� wystêpuj¹ w sk³adzie: Jadwiga Gontarek, Czes³awa
Janicka, Eugenia Lenartowska, Maria Maæczak, Czes³awa Marsza³ek,
Jadwiga Miszewska, Alicja Solarska, Jadwiga �wierczyñska,
Ryszard Maæczak, Andrzej Solarski i Tadeusz Sobczyk. Kierow-
nikiem grupy jest Krystyna Kowalska.         /A.B./

„KLONOWIANKI”
W WĘGORZEWIE

Dwana�cie lat kap³añsk¹ pos³ugê �wiadczy³ ksi¹dz proboszcz
Kazimierz Rzymowski. Obecnie Parafiê �wiêtego Micha³a Archa-
nio³a w podkutnowskim Wo�niakowie obj¹³ 47-letni Wies³aw
Felka, który przyby³ z Jaci¹¿ek pod Ciechanowem.

KAPŁAŃSKA ZMIANA



(ciag dalszy ze strony 1)
Mo¿na by³o obejrzeæ przekrój historyczny, od staro¿ytnych legionów rzym-
skich po wspó³czesne wojska. Zebrani na placu kutnianie (mimo op³akanej
pogody) mogli podziwiaæ i zakupiæ militaria, ksi¹¿ki, zabawki i pami¹tki
historyczne. By³a wystawa broni palnej z okresu II wojny �wiatowej
i sprzêtu wojskowego, a w tym: wojskowe samochody, zabytkowe moto-
cykle, pojazdy ciê¿kie i gry historyczne. Korpus Artylerii Najemnej przed-
stawi³ pokaz artyleryjski. By³a kuchnia wojskowa, zje¿d¿alnia dmuchana
dla dzieci i wojskowe tatua¿e, a wszystko zakoñczone parad¹ w ci¹gu
ulicy Królewskiej. Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja
Historyczna KUTNO 2011 po³¹czony by³ z parad¹ zawodników uczestni-
cz¹cych w Mistrzostwach (EMBA) Ma³ej Ligi Baseballowej. Powitania
zawodników przed kutnowskim magistratem dokona³ prezydent miasta
Kutna Zbigniew Burzyñski, z udzia³em pani wojewody ³ódzkiego Jolanty

ODYSEJA Z BASEBALLEM

Tak jak przypuszcza³a nasza redakcja druga edycja Odyseji Historycznej,
czyli zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznej, sta³a siê prawdziwym hitem
tegorocznego lata w naszym regionie. �wiadczy o tym chocia¿by sprzeda¿
ponad czterech tysi¹cy biletów i t³umy widzów przez trzy dni w zabyt-
kowym parku w Leszczynku. A zaczê³o siê wystrza³owo na placu Pi³sud-
skiego w Kutnie, gdzie salwa armatnia powita³a uczestników parady
ma³ej Ligi Baseballowej. Pó�niej by³o jeszcze ciekawiej. Mo¿na by³o obej-
rzec walki Wikingów, S³owian, targ niewolników, pokaz sztuki szermier-
czej z okresu sredniowiecznej Japonii, ale te¿ bardziej wspó³czesne
akcenty, musztrê wojskow¹, pokazy pojazdów militarnych oraz zapoznaæ
siê z mo¿liwo�ciami bojowymi karabinu maszynowego MG34. Na weekend
impreza przenios³a siê do uroczego parku w podkutnowskim Leszczynku.
Tam w malowniczej atmosferze t³um widzów móg³ podziwiaæ szwedzk¹
artyleriê z okresu �Potopu�, która grzmia³a jeszcze pó�n¹ noc¹. Spor¹
ciekawo�æ wzbudza³y pojazdy wojskowe, m.in. francuski czo³g z okresu
pierwszej wojny �wiatowej. Mo¿na te¿ by³o zag³êbiæ siê w mroki �re-
dniowiecza i obejrzeæ walki wojów, a jak kto� jest mi³o�nikiem jeszcze
starszej historii to potyczki rzymskich legionistów. W niedzielê na uwagê
zas³ugiwa³a inscenizacja �Zmierzch ery druidów�, czyli tajemniczych
kap³anów. Mocnym uderzeniem by³ pokaz l¹dowania wojsk alianckich
w Holandii w 1944 roku, a tak¿e zmagania S³owian z okrutnymi Wikin-
gami. Do tego jeszcze zwiedzaj¹cy mogli podziwiaæ dioramy, liczne
stoiska z militariami. Gratulujemy pomys³u i sukcesu w�ród licznych
widzów, i czekamy na przysz³oroczn¹ imprezê.   Piotr Pilch

ODYSEJA HISTORYCZNA 2011

Che³miñskiej.  By³a te¿ salwa artyleryjska. Imprezê zorganizowa³o
Historyczne Stowarzyszenie  37 Pu³ku Piechoty, a pomagali Mu: Ma³a Liga
Baseballowa w Kutnie, Gmina Kutno, O�rodek Kultury Gminy Kutno
w Leszczynku, Kutnowski Dom Kultury, Ko³o Gospodyñ Wiejskich i OSP
w Leszczynku.          /G.B./

To jest to!


