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CZAS NA NAUKĘ

Pomimo prowadzonych prac termomodernizacyjnych w Szkole Podsta-
wowej nr 6 rozpoczêcie nowego roku szkolnego 2011/2012 odby³o siê
bez zak³óceñ. Wnêtrze budynku zosta³o wysprz¹tane i wymalowane tak,
aby od wrze�nia dzieci mog³y przyst¹piæ do nauki. W pierwszych trzech
klasach podejmie j¹ 61 dzieci. Wychowawcami bêd¹: w I a - Agata
Andrych, w I b - Halina Cie�lak i w I c - Renata Suchiñska. W ca³ej pla-
cówce w tym roku szkolnym bêdzie wiêksza liczba uczniów - 396, bêd¹
dzia³a³y dwa oddzia³y przedszkolne - ³¹cznie 48 dzieci.

(ci¹g dalszy - strona 3)

NOMINACJE NAUCZYCIELSKIE

Prawie w przeddzieñ otwarcia nowego roku szkolnego w Starostwie
Powiatowym w Kutnie odby³a siê mi³a uroczysto�æ, któr¹ poprowadzi³
Wojciech Banasiak. W obecno�ci dyrektorów szkó³ ponadpodstawowych
(i innych placówek) podleg³ych starostwu w pierwszej czê�ci wrêczono
akty nadania stopnia awansu zawodowego 14 nauczycielom z powiatu
kutnowskiego.            (ci¹g dalszy - strona 3)

BLIŻEJ KOŃCA

Wreszcie ruszy³a �z kopyta� budowa aquaparku. Budowla ju¿ stoi, widaæ
ruch samochodów ciê¿arowych, co pozwala wnioskowaæ, ¿e o k¹pieli
mo¿na zacz¹æ ju¿ my�leæ. Jak powiedzia³ naszej gazecie Krzysztof
Gutowski, kierownik budowy aquaparku �zakoñczenie inwestycji plano-
wane jest pod koniec listopada.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Jakby wstydliwie, w ma³ej salce konferencyjnej Urzêdu
Miasta, wrêczono Nagrodê Prezydenta Miasta Kutna
Annie Jeremus-Lewandowskiej za promocjê i dzia³ania
na rzecz rozwoju kulturalnego i spo³ecznego miasta.
Nie ma siê czego wstydziæ, gdy¿ tytu³ dosta³ siê
w GODNE RÊCE, o czym pisali�my obszerniej w po-
przednim numerze �P¯K�. Ta symboliczna nagroda
winna byæ wrêczana przynajmniej na Sesji Rady
Miasta.

NAGRODA
PREZYDENTA

37 ŚWIĘTO RÓŻY,

czyli JARMARK RÓŻANY
(czytaj - strona 3, fotoreporta¿ - strona 9)

PARAFIALNE DOŻYNKI

Tegoroczne �wiêto plonów w tej gminie mia³o charakter liturgiczny, pod-
czas uroczystej mszy �wiêtej koncelebrowanej w ko�ciele parafialnym
w Wozniakowie.         (ciag dalszy - strona 15)

Moja rodzina pochodzi z Kutna - zaznacza
Anna Jeremus-Lewandowska. - Do tego mia-
sta powracam z rado�ci¹ nie tylko my�lami,
ale i fizycznie. ...
Anna Jeremus-Lewandowska (ur. 1959 r. w Kutnie)
- �piewaczka operowa, sopran koloraturowy,
dr habilitowany, profesor nadzwyczajny Akademii
Muzycznej im I.J. Paderewskiego w Poznaniu.
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¯YCIE KOLOROWE

GOTUJ Z EXDROB−em !!!

 KURT SCHELLER W KUTNIE !!!

Tym razem na imprezach �wiêta Ró¿y, w ramach rozkoszy kulinar-
nych �Gotowanie z EXDROB-em na kutnowskim rynku� go�cili�my
Kurta Schellera, który wraz z Jackiem Boczkaj¹, wiceprezydentem

Kutna przygotowywali smako³yki z drobiu. Kurt Scheller to Szwajcar,
�wiatowej s³awy kucharz. Od 1991 roku przebywa w Polsce, a od 2002
roku prowadzi Akademiê Kulinarn¹.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zebranych w hali sportowej rodziców, nauczycieli i przyby³ych uczniów
powita³a Emilia Malanowska - dyrektor szko³y. Przypomnia³a wydarzenie
sprzed 72 lat, kiedy to ca³y nasz kraj zaskoczony zosta³ najazdem wojsk
hitlerowskich. Tamte dzieci spotka³y siê z nowymi dla siebie problemami
- mówi³a, dzisiaj natomiast waszym celem jest dobrze siê uczyæ. Kadrê
pedagogiczn¹ stanowiæ bêdzie 36 nauczycieli. Dyrektor Malanowska
¿yczy³a najlepszych ocen i osi¹gania sukcesów czy to w sporcie, czy
w ró¿nych konkursach.           /A.B./

CZAS NA NAUKĘ

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Akty nadania stopnia - nauczyciela mianowanego, po uroczystym �lubo-
waniu odebrali: Sylwia Stelmachowicz-Peda, Magdalena Golonka, Edyta
Gustowska, Grzegorz Wojtasiak, Aneta Borowicz, Joanna Maruszewska,
Robert Wilczñski, Agnieszka Kubicka, Anna Tomczak, Agata Kubicka,
Malwina Miko³ajczyk, Aleksandra Szymañska, Renata Tomala-Skrzynecka,
Marzena Janikowska-Kruszyñska. W kolejnym punkcie uroczysto�ci
starosta kutnowski, w towarzystwie cz³onka Zarz¹du Powiatu Miros³awa
Ruciñskiego i dyrektora Wydzia³u Edukacji Wojciecha Banasiaka, podziê-
kowa³a Ma³gorzacie Nowak za pe³nienie obowi¹zków dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. W³adze starostwa wrêczy³y te¿ nomina-
cje na stanowiska: dyrektora Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie Zbigniewowi
Chrulskiemu i na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kutnie Annie Stelmaszewskiej. Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów w pracy
w nowym roku (i kolejnych) szkolnym.          /G.B./

NOMINACJE NAUCZYCIELSKIE

Trwa³a ona ponad cztery godziny. Radni zapoznali siê z informacj¹ o prze-
biegu realizacji bud¿etu Miasta za pierwsze pó³rocze 2011 roku oraz
z za³o¿eniami na 2012 r. Dochody bie¿¹ce na plan 112.364.077,13 z³ wyko-
nane zosta³y na kwotê 55.462.633,48 z³, tj. w 49,36% . Rajcowie grodu
nad Ochni¹ podjêli 21 uchwa³, m.in. w sprawie wyra¿enia zgody na powiêk-
szenie na terenia miasta Kutna obszaru £ódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej (zosta³a powiêkszona o 6.4175 ha i wynosiæ obecnie bêdzie
109.0223 ha). Utworzono te¿, jako odrêbn¹ jednostkê pomocy spo³ecznej,
jednostkê bud¿etow¹ miasta Kutna o nazwie �rodowiskowy Dom Samo-
pomocy (Kutno, ul. Wyszyñskiego 11), obejmuj¹c¹ wsparciem osoby prze-
wlekle, psychicznie chore i osoby upo�ledzone umys³owo oraz osoby
wykazuj¹ce inne przewlek³e zaburzenia czynno�ci psychicznych. Szacun-
kowe koszty utrzymania �DS zak³ada siê na poziomie ogó³em 391.589,13 z³
(wzrost 25.235,13 z³). Podjêto te¿ uchwa³y w sprawach: przyznawania
Nagrody Miasta Kutna, nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kutna i przyznawania Honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Kutna.
Podczas Sesji Stra¿ Miejska zaprezentowa³a kamerê mobiln¹, która mo¿e
byæ wykorzystana w tych terenach, gdzie nie ma monitoringu sta³ego,
a w szczególno�ci na imprezach masowych, czyli: meczach, koncertach,
na targowiskach, gie³dach. Jak nam powiedzia³ komendant Stra¿y Miej-
skiej w Kutnie Ryszard Wilanowski, taka kamera zbli¿a - powiêksza dany
przedmiot, obiekt, osobê 36-krotnie. Przyk³adowo, numer rejestracyjny
samochodu jest wyra�nie widoczny z odleg³o�ci 150 metrów. Dr¿yjcie
wiêc nieprzestrzegaj¹cy prawa!            /J.P./

XI SESJA RADY MIASTA KUTNA

Uczniowski Klub Sportowy �Ippon� MDK Kutno zwraca siê z apelem
do wszystkich, którym le¿y na sercu dobro kutnowskiego sportu
o pomoc w znalezieniu pomieszczenia dla sekcji Judo.
Od lat borykamy siê z problemami lokalowymi. Czynili�my wiele starañ,
aby znale�æ salê, w której mogliby�my zainstalowaæ matê treningow¹ na
sta³e, tak aby prowadziæ treningi w warunkach jak najbardziej profesjo-
nalnych. Od dwóch lat prowadzimy zajêcia w SP nr 6 w Kutnie i ju¿
wydawa³o nam siê, ¿e nasze problemy skoñczy³y siê, jednak tak siê nie
sta³o. Na pocz¹tku roku szkolnego dowiedzieli�my siê, ¿e przed³u¿a siê
remont sali, na której prowadzone by³y treningi i zakoñczy siê z koñcem
pa�dziernika. Ponadto otrzymali�my informacjê, ¿e mata treningowa nie
bêdzie mog³a byæ roz³o¿ona na sta³e, tak jak to by³o do tej pory, co
w znacznym stopniu utrudni nam prowadzenie szkolenia. Obecnie jeste-
�my w trakcie przygotowañ do pucharów Polski oraz mistrzostw Polski,
chcemy równie¿ przeprowadziæ nabór do grup pocz¹tkuj¹cych. Sytuacja
ta zupe³nie sparali¿owa³a nasze dzia³ania.
Pragnê przypomnieæ, i¿ nasi zawodnicy pomimo trudnych warunków
lokalowych od lat zdobywaj¹ medale na najwa¿niejszych imprezach, s¹
medalistami Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, a tak¿e
cz³onkami Kadry Narodowej. Aktywnie te¿ w³¹czamy siê w sportowe ¿ycie
naszego miasta organizuj¹c corocznie Otwarte Mistrzostwa Kutna w Judo,
na które zapraszamy s³awnych sportowców, jak choæby Pawe³ Nastula.
W niedu¿ych, mo¿na powiedzieæ s¹siaduj¹cych z nami miejscowo�ciach
takich jak £owicz czy Skierniewice uda³o siê zorganizowaæ profesjonalne
warunki dla sekcji judo wierzê, ¿e i w Kutnie jest to mo¿liwe.
Ze swoim apelem zwracam siê równie¿ do lokalnych przedsiêbiorców,
byæ mo¿e dysponujecie Pañstwo pomieszczeniem, które mo¿na zaadap-
towaæ pod salê Judo i w ten sposób staliby�cie siê naszym sponsorem,
gor¹co zachêcam.

Prezes UKS �Ippon� MDK Kutno - Krzysztof Ka�mierczak

POMÓŻCIE

PWiK w Kutnie, ul. Przemys³owa 4, informuje, ¿e od dnia
12.09.2011 r. rozpoczyna roboty zwi¹zane z przebudow¹
kanalizacji sanitarnej o przekroju 800 w ulicy Podrzecznej
na odcinku od Banku BG¯ do wjazdu do UM. W zwi¹zku
z czym nast¹pi zmiana organizacji ruchu.

UTRUDNIENIE

AMZ w Kielcach
W XIX Miêdzynarodowym Salonie
Przemys³u Obronnego w Kielcach
uczestniczy³a firma AMZ-Kutno
Sp. z o.o. Przedstawi³a ona ¯ubra
model ARGUS z przeznaczeniem
dla policji oraz wielozadaniowy
pojazd opancerzony �WISTAK.
W ofercie przedsiêbiorstwa znajd¹
siê tak¿e: pojazd rozpoznawania
i rozminowania dróg - SHIBA oraz
Toyota Land Cruiser 200 V8.

Koniec bazy
Decyzj¹ Ministerstwa Obrony
Narodowej z dniem 31 grudnia
2011 roku 2 Baza Materia³owo
Techniczna w Kutnie - Sklêczkach
przestanie istnieæ. Pozostanie jedynie
sk³adnica. Jak �æwierkaj¹ kutnow-
skie wróbelki� pomieszczenia
biurowo-koszarowe przejmie (wy-
dzier¿awi) znana, pobliska firma.

Bocianie dzieci nauczy³y siê ju¿ lataæ.
Jako pierwsze wyrusz¹ za morza.
W ptasich sejmikach bêd¹ siê brataæ,
by razem siê unie�æ w przestworza.

G³os dzikich gêsi spod nieba siê niesie.
Zawsze gadaj¹ ze sob¹ w locie.
Nie da siê tego zmieniæ, nadchodzi jesieñ.
Jak co roku drzewom li�cie wyz³oci.

Mgie³ welonami otulona, jak zawsze,
przynie�æ ze sob¹ ró¿ne dary mo¿e
Czy pochmurne oblicze poka¿e, czy te¿ ³askawsze,
chcemy czy nie, przyj¹æ to musimy w pokorze.

Oby nas pogod¹ zalewa³a, nie wod¹.
Niechaj bêdzie z³ota polska, pachn¹ca.
Oby swoich kwiatów zachwyca³a urod¹.
Bogactwem plonów obfita, pe³na s³oñca.

Kazimierz Ci¹¿ela

Nadchodzi jesień

16 wrze�nia, w godzinach 10-16.00, na Stadionie Miejskim w Kutnie
odbêdzie siê Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepe³nosprawno�ci¹
Intelektualn¹. Jej organizatorem jest Ko³o Nr 1 Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym w Kutnie. Imprezê roz-
pocznie przemarsz zespo³ów. Dru¿yny z ró¿nych rejonów województwa
³ódzkiego startowaæ bêd¹ w kategoriach wiekowych - do lat 20 i powy¿ej
20. Celem Spartakiady jest popularyzacja sportu w �rodowisku osób
niepe³nosprawnych oraz jego pe³na integracja i kszta³towanie prawid³owej
wspó³pracy w grupach, i zdrowej rywalizacji. Spartakiada nosiæ bêdzie
has³o �Otwórzmy przed nimi ¿ycie�. Patronem prasowym jest �Powiatowe
¯ycie Kutna�.            /J.P./

WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA

Historycznego wyczynu dokona³ Marek Kudlik z pod-
kutnowskich Adamowic. Na mistrzostwach �wiata
juniorów rozgrywanych w Kielcach zdoby³ z³oty medal
w bilardzie. W dodatku nie przegra³ ¿adnego pojedynku,
pokonuj¹c m.in. w æwieræfinale Rosjanina Davida
Maslova 11:9, a w pó³finale Holendra Marka Bijster-
bosha - zdecydowa³a ostatnia rozgrywka. W finale po-
kona³ Polaka Krystiana Piekarskiego 11:9 (z którym
wcze�niej stoczy³ zwyciêski pojedynek w æwieræfinale).
Sukces mieszkañca gminy Kutno, który zdoby³ wraz
z O. Czupryñsk¹ z³ote medale (srebro - wspomniany
K. Piekarski). Nasze gratulacje!

MISTRZ ŚWIATA

ZMIANA SIEDZIBY OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ NR 15.

Dla mieszkañców ulic: Jagielloñskiej, Kochanow-
skiego, Kopernika, Krasiñskiego, 1 Maja, 3 Maja,
Reja, S³owackiego - obwód nr 15 z siedzib¹
w Szkole Nr 4 ul. Narutowicza 22 (poprzednio
restauracja �Sandra). Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych.

UWAGA WYBORCY!

Wystawa Królowej Kwiatów i Aran¿acji Florystycznych nosi³a tytu³
�Laboratorium Florysty�. Jej klasyczna czê�æ powsta³a z ró¿ przeka-
zanych przez hodowców kwiatów i dodatków ro�linnych. Autorskie
aran¿acje florystów z Polski i z zagranicy inspirowane by³y my�l¹
Marii Sk³odowskiej - Curie �Jestem z tych, którzy uwa¿aj¹, i¿ nauka
jest piêknem�. Tegoroczna impreza (9-11 wrze�nia) mia³a miejsce
w ró¿nych rejonach wokó³ centrum Kutna i mia³a podtytu³ �Biesiaduj
z Kasztelanem� (sponsor maj¹cy du¿e pieni¹dze ma decyduj¹cy g³os!).
Wystawa Ró¿ by³a w Muzeum Regionalnym, na placu Wolno�ci by³
wielki park rozrywki (z lunaparkiem i 50-metrowym diabelskim
m³ynem), na placu Pi³sudskiego i w ulicy Królewskiej znajdowa³ siê
ci¹g gastronomiczny i handlowy. Bogata by³a oferta rozrywkowa i to
dla ka¿dego. Na placu Marsza³ka Pi³sudskiego odbywa³ siê korowód
królowej ró¿, by³ koncert dzieci z okazji 30-lecia teatrzyku �Puszek�.
Teatr na Walizkach da³ spektakl �Beczka �miechu�. Ciekawy by³
pokaz florystyczny �Bukiet dla Marii� oraz III Ogólnopolski Festiwal
Piosenki �Kwietnik�. Równie¿ ciekawy by³ koncert reprezentacyjnej
Orkiestry Wojsk L¹dowych oraz Dixelandu Band. Z �Exdrob-em�
gotowa³ mistrz kuchni Kurt Scheller (gêsina - kutnowski specja³). By³
koncert szantowy �Klucz od kilwatera�. Piêkny program przedstawi³y
Zespo³y - Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej i z £odzi. Podoba³ siê
koncert aktorskiego ma³¿eñstwa Katarzyny i Cezarego ¯aków oraz
kutnowskiej grupy tañca towarzyskiego �Faworyt�. Z okazji 65-lecia
kutnowskiej Szko³y Muzycznej odby³ siê koncert w�ród ró¿. Byli
tak¿e kuglarze, szczudlarze, bêbniarze i warszawski kataryniarz. Na
placu Pi³sudskiego by³ te¿ turniej szachowy �Z królow¹ ró¿� oraz
przeja¿d¿ka rowerowa �Ró¿ana masa krytyczna�. Bogato prezento-
wa³a siê scena nad Ochni¹, gdzie produkowa³y siê renomowane
grupy muzyczne: �Brathanki�, �Strachy na Lachy�, �VOX�, �Verdi�,
�L. Stadt�, �Poter� oraz wokalista r. 2011 Andrzej Piaseczny.
W ramach imprez towarzysz¹cych, w Pa³acu Saskim, By³a �Herbata
Ró¿ana� u króla Augusta III, koncert kameralny muzyki barokowej
w wykonaniu Ewy Mrowca - klawesyn i Jakuba Ko�ciukiewicza
- wiolonczela. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê wystawa pt.
�W 100-lecie harcerstwa w Polsce�. Pierwsza w Kutnie ¿eñska
dru¿yna skautowska w Kutnie Jadwigi Pa³ysiñskiej 1915/16 - 1918.
I jeszcze okaza³a scena �Pod Ratuszem�, gdzie oprócz wspomnia-
nych zespo³ów i artystów wystêpowali tak¿e: Dorota Lanton
z �Mi³o�ci¹ w Pary¿u� i M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Mykanów
z grup¹ ma¿oretek. Dobry by³ koncert kapeli beatowej �Redlin�. By³y
te¿ ró¿nego rodzaju konkursy tematyczne, a na boisku �Orlika� przy
SP nr 9 rozegrano futbolowy turniej �O Ró¿ê Kutna�. Oj dzia³o siê,
dzia³o!           /J.P./

37 ŚWIĘTO RÓŻY

Ciep³o
Firma ECO Kutno bêdzie dostar-
czaæ ciep³o do kutnowskiego szpitala.
Dotychczas lecznica mia³a w³asn¹
kot³owniê. Starostwo Powiatowe
liczy, ¿e rezygnacja z kot³owni
i korzystanie z us³ug zewnêtrznej
firmy przyniesie w 2012 roku
oszczêdno�ci w wysoko�ci 150 tys.
z³otych.

Triumf
Koszykarze AZS WSGK Polfar-
mex Kutno zwyciê¿yli w Memoriale
im. Zdzis³awa Niedzieli. Nasi
zawodnicy pokonali MOSiR Kro-
sno 76:62 (w kwartach: 24:23,
13:13, 19:15, 20:11), rozgromili
Start Lublin 91:54 (22:17, 27:15,
21:11, 21:11) i w finale zwyciê¿yli
SKK Siedlce 67:49 (13:9, 21:8,
19:19, 14:13). Trenerem dru¿yny
jest Jaros³aw Krysiewicz.

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci naszej kole¿anki

EL¯BIETY
SZYMCZEWSKIEJ

Z ¿a³obnej karty

Zmar³a 1 wrze�nia 2011 r. By³a jedn¹ z za³o¿ycielek Ko³a Diabetyków
w Kutnie i jego d³ugoletnim wiceprezesem. Ca³e ¿ycie czyni³a dobro
i nios³a u�miech ludziom chorym na cukrzycê. Odznaczona Medalem
za �Zwyciêstwo nad cukrzyc¹�.

Rodzinie sk³adamy szczere wyrazy wspó³czucia
Zarz¹d i Cz³onkowie PSO w Kutnie
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WIEŚCI GMINNE

W ostatnim okresie, zarówno w mediach lokalnych jak i w wielu wypo-
wiedziach mieszkañców, panuje bardzo negatywna opinia na temat leczenia
w Kutnowskim Szpitalu. Uwa¿am, ¿e sprawiedliwo�æ wymaga, aby tak¿e
przedstawiæ pozytywn¹ pracê i dzia³ania tej placówki. Przedstawiam to
jako zwyk³y, przeciêtny mieszkaniec tego powiatu, którego los zmusi³ do
korzystania z pomocy medycznej.
W roku 2008 (mia³em wtedy 61 lat) uleg³em gro�nemu wypadkowi dro-
gowemu. Auto, które prowadzi³em wpad³o w po�lizg i dachowa³o.
W wyniku tego wypadku dozna³em po³amania panewki i zwichniêcia stawu
biodrowego. Moje leczenie by³o prowadzone na ortopedii urazowej
w Szpitalu w Kutnie, a nastêpnie by³em pod opiek¹ poradni ortopedycznej
w tym szpitalu. Leczenie prowadzi³ dr n. med. specjalista traumatolog
ortopeda Stefan Gajdziñski. Podczas ca³ego leczenia szpitalnego, a pó�niej
w poradni, by³em pod doskona³¹ i profesjonaln¹ opiek¹ zarówno ze strony
lekarzy jak i pielêgniarek. Charakter tego urazu w roku 2010 spowodowa³
konieczno�æ operacji, wymiany stawu biodrowego. Pe³n¹ diagnostykê
i przygotowanie mnie do tego zabiegu oraz sam¹ operacjê tak¿e wykonano
w Kutnowskim Szpitalu i tak¿e wszystko to odby³o siê w bardzo profesjo-
nalny i rzetelny sposób. W tym roku 2011 w czerwcu przeszed³em operacjê
stawu kolanowego te¿ w tym szpitalu i przez t¹ sam¹ obsadê medyczn¹.
Leczenia te sprawi³y, ¿e obecnie wracam do zdrowia. W czasie mojego
pobytu na oddziale w szpitalu zauwa¿y³em, ¿e opieka nad innymi pacjen-
tami by³a tak¿e profesjonalna.
Tak po pierwszym, jak i po drugim zabiegu, odbywa³em rehabilitacjê na
oddziale rehabilitacji w Szpitalu w Kutnie. Pod opiek¹ pani ordynator
lek. med. Ewy Wolskiej oraz ca³ego personelu opiekuñczego jak i rehabi-
litacyjnego zrobiono wszystko w sposób profesjonalny, aby postawiæ mnie
na nogi. Czeka mnie jeszcze operacja wymiany drugiego stawu kolano-
wego i obecnie moje zaufanie do lekarzy i pozosta³ego personelu tej
placówki sprawia, ¿e je¿eli tylko bêdzie taka mo¿liwo�æ to poddam siê
wykonaniu tego zabiegu w³a�nie w Szpitalu Kutnowskim. Na zakoñczenie
pragnê podziêkowaæ wszystkim pracownikom s³u¿by zdrowia odpowie-
dzialnym za moje leczenie i rehabilitacjê (zw³aszcza dr. Gajdziñskiemu
i lek. Wolskiej). Dla mnie jeste�cie Pañstwo wspania³ymi i oddanymi
pacjentowi specjalistami.

Z powa¿aniem - Jerzy Badalewski, mieszkaniec Kro�niewic

(ciag dalszy ze strony 1)
Na dzieñ dzisiejszy basen rekreacyjny jest ju¿ zrobiony, trwa monta¿
zje¿d¿alni wewnêtrznej, zewnêtrzne s¹ ju¿ domontowane. W 90 procen-
tach po³o¿one s¹ ju¿ p³ytki � glazura, terakota. Instalacje wewnêtrzne,
szczególnie dmuchawy s¹ ju¿ na ukoñczeniu, instalacje technologii
wody basenowej w 90 procentach wykonane. S¹ wiêc filtry, pozak³a-
dane ci¹gi podbasenowe. Jak wiêc widaæ praca idzie do przodu. Ale
to nie wszystko. W tym miesi¹cu rozpoczn¹ prace malarze, wykonuj¹c
malowanie �cian, na których nie przyklejano ceramiki. Zaawansowane
s¹ równie¿ prace stolarki wewnêtrznej. Zakoñczone prace przez firmê
Mostostal nie oznaczaj¹ tego, ¿e ju¿ na przyk³ad w grudniu mo¿na
bêdzie pop³ywaæ. Z rozeznania zawodowego kierownika K. Gutow-
skiego spo³eczeñstwo miasta bêdzie mog³o korzystaæ z obiektu na
prze³omie lutego i marca roku przysz³ego.          /A.B./

BLIŻEJ KOŃCA

W gmachu I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. gen. J.H. D¹browskiego
w Kutnie zebrali siê  uczniowie klas pierwszych, ich rodzice i nauczyciele,
aby wspólnie zainaugurowaæ nowy rok szkolny 2011/2012. Uroczysto�æ
u�wietnili zaproszeni go�cie, w�ród których obecni byli przedstawiciele
w³adz Powiatu Kutnowskiego: wicestarosta Konrad K³opotowski, Miros³aw
Ruciñski - cz³onek Zarz¹du Powiatu w Kutnie oraz Zdzis³aw Sapiejka
- wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu. Magistrat reprezentowa³ zastêpca
prezydenta miasta Kutna Zbigniew Wdowiak. W uroczysto�ci uczestni-
czy³o siê z zaciekawieniem. Zebrani mieli okazjê podziwiaæ zdolno�ci
aktorskie i wokalne uczniów, a tak¿e obejrzeæ interesuj¹cy i zabawny
zarazem film o szkole przygotowany specjalnie na tê okazjê dla pierw-
szoklasistów przez uczniów starszych klas. W ten ciep³y sposób powitani
uczniowie klas pierwszych, pewni swojej dobrej decyzji dotycz¹cej
wyboru szko³y, z³o¿yli nastêpnie uroczyste �lubowanie. Dyrektor szko³y
Przemys³aw Zawadzki powita³ pierwszoklasistów, a nastêpnie w swoim
przemówieniu mówi³ o dobrze rozumianej tradycji i bogatej historii szko³y.
G³os podczas inauguracji roku szkolnego zabra³ tak¿e w imieniu w³adz
Powiatu Zdzis³aw Sapiejka. Po uroczysto�ci uczniowie udali siê na spo-
tkania z wychowawcami do swoich klas, by ju¿ nazajutrz z energi¹ i zapa-
³em rozpocz¹æ naukê i ... dobr¹ zabawê.

NOWY ROK SZKOLNY

SZANOWNA REDAKCJO

Impreza �¯egnaj lato na rok...�, któr¹ zorganizowa³ ¯ychliñski
Dom Kultury, up³ynê³a w klimacie pikniku rodzinnego. Na miesz-
kañców ̄ ychlina czeka³o moc bezp³atnych atrakcji. Dla najm³od-
szych organizowane by³y konkursy z nagrodami i balony. Du¿o
rado�ci dostarczy³y dzieciom zabawy na urz¹dzeniach rekreacyj-
nych - zje¿d¿alnie i trampoliny. Ka¿dy móg³ spróbowaæ grochówki,
chleba ze smalcem czy waty cukrowej. Piknik u�wietni³y wystêpy
Dzieciêcego Zespo³u Pie�ni i Tañca z Solca, folkowej grupy
Kapela Wujka Idziego i ¿ychliñskiego zespo³u AKT. Piêkna,
s³oneczna pogoda sprawi³a, ¿e ka¿dy mia³ u�miech na twarzy
i dziêki temu po¿egnanie lata nie by³o takie smutne.

ŻEGNAJ LATO

Po naszym telegramie opublikowanym w poprzednim wydaniu �P¯K�
Starostwo Kutnowskie przekaza³o do mass mediów pismo zatytu³owane:
�Wojewoda objê³a powiat kutnowski planem B� o nastepuj¹cej tre�ci:
Starosta Kutnowski Miros³awa Gal-Grabowska otrzyma³a zawiadomienie
od Wojewody £ódzkiego o objêciu Powiatu Kutnowskiego programem
�Wsparcie jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizu-
j¹cych system ochrony zdrowia� � tzw. �planem B�.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
Banku Gospodarstwa Krajowego jest to kolejny istotny krok do uzyskania
dotacji celowej w kwocie 54 mln z³otych, o jak¹ wnioskowa³ Powiat
Kutnowski.
Wojewoda £ódzki zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ przekaza³a mini-
strowi zdrowia wnioski o spe³nieniu warunków uczestnictwa Powiatu
Kutnowskiego w programie wraz z propozycj¹ zawarcia umowy o przeka-
zanie dotacji.
Zarz¹d Powiatu w Kutnie ju¿ wkrótce podpisze stosown¹ umowê z Mini-
sterstwem Zdrowia. � Bardzo siê cieszê, ¿e starania samorz¹du powiato-
wego spotka³y siê z akceptacj¹ i mamy mo¿liwo�æ otrzymania pieniêdzy
na pokrycie zobowi¹zañ publiczno-prawnych po SP ZOZ oraz zobowi¹zañ
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów na restrukturyzacjê kutnowskiego szpi-
tala � mówi starosta kutnowski Miros³awa Gal-Grabowska.

  Tyle informacji starostwa. Pozostaje tylko cierpliwie czekaæ.
S¹dzimy, ¿e nied³ugo, jeszcze przed wyborami, dojdzie do wydania pozy-
tywnej decyzji minister zdrowia dla powiatu kutnowskiego. Co nie oznacza,
¿e kutnowski szpital nie mo¿e byæ sprywatyzowany.          /B.G./

POTWIERDZENIE

Ryzykowny hazard
Kro�niewiccy policjanci zatrzymali
czterech mê¿czyzn (od 19 do 24 lat),
którzy tylko w okresie dwóch mie-
siêcy, a¿ sze�æ razy okradli automaty
do gier w Kro�niewicach.

Powiêkszenie
Radni Kutna zdecydowali o po-
wiêkszeniu £ódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, podstrefy
Kutno, o prawie 6,5 hektara. 117,4 ha
tak¹ powierzchniê bêdzie zajmowaæ
podstrefa Kutno £SSE po powiêk-
szeniu.

I wszystko dla Pini
26 sierpnia 2011 r. przetarg na uzy-
skanie zezwolenia na prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej na terenie
£ódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, podstrefy Kutno, wygra³a
firma Pini Hamburger Polonia
Pierro Pini. Pierro Pini, w³a�ciciel
ubojni Pini Polonia, chce na dzia³ce
4,3 ha postawiæ halê o powierzchni
2 ha, z 15 liniami produkcyjnymi.

Decyzja Rady
Rada Zatrudnienia dzia³aj¹ca przy
Powiatowym Urzêdzie Pracy zde-
cydowa³a ca³¹ kwotê 188 tys. z³o-
tych przeznaczyæ na dofinansowanie
53 sta¿ów pracy dla tegorocznych
absolwentów.

Samorz¹dowcy w Pary¿u
Samorz¹dowcy gmin zrzeszonych
w Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnow-

skiego nie uczestniczyli w impre-
zach kutnowskiego �wiêta Ró¿y.
Powód prozaiczny: w tym czasie
przebywali na sze�ciodniowej
wycieczce do Pary¿a.

Pasje motocyklowe
Muzeum Regionalne w Kutnie
zaprasza na otwarcie wystawy
�Zabytkowe pasje motocyklowe�.
Odbêdzie siê ona 17 wrze�nia
o godz. 15.00. W�ród okazów bêdzie
Harley-Davidson Hydra - Glide
z 1951 roku, Triumph Tiger z 1969
roku, jak te¿ Junaki, SHL-ki i inne
motory produkcji polskiej, angiel-
skiej, amerykañskiej czy rosyjskiej.
Wystawa towarzyszy jubileuszowemu
X Rajdowi Motocykli Zabytko-
wych �Szlakiem walk nad Bzur¹�.
Dzieñ pó�niej, w parku Wiosny
Ludów o godz. 10.00 odbêd¹ siê
uroczysto�ci upamiêtniaj¹ce naj-
wiêksz¹ bitwê wrze�nia 1939 roku
- Bitwê nad Bzur¹, nazywan¹ rów-
nie¿ przez wojskowych z Niemiec
Bitw¹ pod Kutnem (na cze�æ bitwy
I wojny �wiatowej).

Drogowe tragedie
W Pr¹dzewie, na krajowej drodze
Nr 60 (z Kutna do £êczycy), zde-
rzy³y siê czo³owo dwa samochody
osobowe �Mitsubishi� i �Volksvagen
Golf�. W jednym jecha³o czterech
mieszkañców Witoni, w drugim
53-letnia kutnowianka. Kobieta
zginê³a.

W niezape³nionej przez zaproszonych go�ci sali konferencyjnej Urzêdu
Miasta odby³a siê konferencja z okazji Jubileuszu X-lecia Podstrefy Kutno
£ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zebrani brawami powitali m.in.
pos³a na Sejm RP Andrzeja Biernata, przedstawiciela Urzêdu Marsza³-
kowskiego w £odzi Janusza Baranowskiego, prezesa Zarz¹du £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasza Sadzyñskiego oraz starostê
kutnowskiego Miros³awê Gal-Grabowsk¹. Ponadgodzinne spotkanie
poprowadzi³ Krzysztof Michalski, dziennikarz Polskiego Radia. Z histori¹
podstrefy zapozna³ zebranych prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski.
Szczególn¹ uwagê zwróci³ na okres czasu, kiedy to tereny w dzielnicy
przemys³owej Sklêczki otrzyma³y nazwê �Kutnowski Park Agro � Prze-
mys³owy�. Przypomnia³ te¿, i¿ formalnie Podstrefa Kutno £SSE powsta³a
na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 roku.
Zaznaczy³: �Tworzyli�my podstrefê od zera. Dzi� pracuje tu prawie dwa
tysi¹ce ludzi. Obecnym na konferencji przedstawicielom firm serdecznie
dziêkujê, ¿e wybrali�cie w³a�nie Kutno. Tymi pierwszymi inwestorami
by³y Kofola i DS Smith. Po dziesiêciu latach nadarzy³a siê okazja podziê-
kowaæ tym, którzy tworzyli tê podstrefê, jest okazja aby pochwaliæ siê
tymi osi¹gniêciami�. Uczestnicz¹cy w konferencji Tomasz Sadzyñski,
prezes Zarz¹du £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zabieraj¹c g³os
powiedzia³: �Od dekady Podstrefa Kutno jest jednym z prê¿niej rozwija-
j¹cych siê obszarów gospodarczych w regionie. Jej sukces nie jest dzie³em
przypadku, ale efektem d³ugoletniej, udanej wspó³pracy pomiêdzy Zarz¹dem
£SSE S.A. a w³adzami miasta Kutna�. Koñcowym akcentem konferencji
by³o wrêczenie przez prezydenta Burzyñskiego okazjonalnych statuetek
przedstawicielom firm podstrefy.           /A.B./

PO DZIESIĘCIU LATACH

Sukces Policji

SPRAWCY UJĘCI
Funkcjonariusze z Kutna zatrzymali czterech sprawców w³amania
do O�rodka Kultury w podkutnowskim Leszczynku. S¹ to m³o-
dzieñcy w wieku od 16 do 24 lat. Schowali oni ³up na terenie
niezamieszka³ej posesji. By³ to sprzêt komputerowy i multime-
dialny warto�ci oko³o 15 tysiêcy z³otych. Przede wszystkim
z wyposa¿enia placówki kulturalnej zrobili oni swoisty misz-masz.
Miar¹ sukcesu Policji jest fakt, ¿e sprawców ustalono i zatrzymano
po trzech dniach.

Kto chce, niech wierzy ...

AŻ SIĘ WIERZYĆ NIE CHCE...
W cieniu ��wiêta Ró¿y� odbywa³a siê dziesi¹ta rocznica Podstrefy
Kutno £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Awizowano przyjazd
wicepremiera Waldemara Pawlaka i ministra Cezarego Grabarczyka.
Nie dojechali... I nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie jedno zda-
rzenie. Otó¿ w czwartek, 1 wrze�nia, rankiem, zg³osi³ siê do Redakcji
cz³onek Zarz¹du jednego z kutnowskich stowarzyszeñ. O�wiadczy³,
¿e on wie, ¿e nikt nie przyjedzie i ¿e zna tego powód. Otó¿ - jego zda-
niem - s³u¿by specjalne da³y �cynk�. Ostrzeg³y VIP-ów, ¿eby do Kutna
nie jechaæ, bo tam... �mierdzi (dos³ownie i w przeno�ni). Bowiem
- jego zdaniem - toczy siê ju¿ postêpowanie wyja�niaj¹ce z oskar¿enia
tego stowarzyszenia dotycz¹cego - jak to siê ³adnie okre�la - naruszania
prawa przez Prezydenta Miasta Kutno (i nie tylko). Nie uwierzyli-
�my! Go�æ zjawi³ siê ponownie w miniony pi¹tek, gdy wszystko by³o
jasne. Przed³o¿y³ prawniczo sformu³owane zarzuty. Czy co� z tego
wyniknie?            Andrzej Stelmaszewski
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)
8 pa�dziernika 2011 r. od godz. 8.00 (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.

Mia³ on miejsce w kutnowskim parku im. R Traugutta. Uczestniczy³o
w nim ponad tysi¹c osób. Organizatorami tej bardzo udanej imprezy byli:
Spo³eczna Fundacja Miasta Kutna, Urz¹d Miasta Kutna, Miejski O�rodek
Pomocy Spo³ecznej w Kutnie i Centrum Promocji oraz Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich �Opus�, a wspó³organizatorami Organizacje Pozarz¹dowe
Miasta i Gminy Kutna: Polski Zwi¹zek G³uchych, Kutnowski Klub Ama-
zonek, PCK, Stowarzyszenie Klubu Abstynentów� Trze�wo�æ�, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo�ledzeniami Umys³owymi, �rodo-
wiskowy Dom Samopomocy, Grupa Samopomocowa dla niepracuj¹cych
rodziców dzieci chorych, niepe³nosprawnych przy MOPS, Polskie Towa-
rzystwo Diabetyków, Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych �Intersum�,
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, Zespó³ Pie�ni Tañca Ziemi
Kutnowskiej, Polski Zwi¹zek Niewidomych, Kutnowski Komitet Obrony
Bezrobotnych, Stowarzyszenie �Aktywna Kobieta�, Polskie Stowarzyszenie
Ludzi Cierpi¹cych na Padaczkê, Stowarzyszenie �Wyspa Skarbów�. Celem
festynu, który trwa³ blisko piêæ godzin i któremu dopisywa³a s³oneczna
pogoda, by³o umocnienie lokalnej �wiadomo�ci spo³ecznej opartej na wiêzi,
spo³ecznej aktywno�ci, idei samopomocy, gdzie istotn¹ rolê odgrywaj¹
organizacje pozarz¹dowe. By³ te¿ dla nich okazj¹ do promocji dzia³añ,
wymiany do�wiadczeñ i wspólnej zabawy. To tak¿e mo¿liwo�æ do zaist-
nienia w �wiadomo�ci mieszkañców Kutna. W namiotach organizacje
pozarz¹dowe udziela³y informacji, poradnictwa i instrukta¿u na temat
w³asnych dzia³añ. Oprócz czê�ci wystawowej, by³y konkursy i zabawy
rodzinne (prowadzi³a je Marta Fija³kowska - instruktor KDK, a jurorami
by³y: Krystyna Korkus, Bo¿ena Budnik i Edyta Michalska). Festyn otworzyli:
pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak i wiceprezydent Kutna Zbigniew
Wdowiak. Bogata w tre�ci by³a czê�æ artystyczna, w której licznej widowni
zaprezentowa³y siê zespo³y: z O�rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego �Niezabudka�, Warsztatu Terapii Zajêciowej z Kutna,
Studia Piosenki M³odzie¿owego Domu Kultury pod kierownictwem
Katarzyny i Rados³awa Rojewskich, �rodowiskowego Domu Samopo-
mocy. Furorê zrobi³y zespo³y folklorystyczne: Klonowianki oraz Pie�ni
i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Ciekawy by³ pokaz baniek mydlanych i warsz-
taty kuglarskie w wykonaniu Grupy Kuglarskiej z £odzi �Poli¿ongler�.
Dla dzieci by³y s³odycze, malowanie twarzy i przeja¿d¿ka konna po parku.
Doro�li delektowali siê smaczn¹ grochówk¹. Dla zwyciêzców konkursów
na jesienn¹ dekoracjê sto³u z warzyw, owoców, kwiatów i ro�lin oraz wiedzy
o organizacjach pozarz¹dowych miasta Kutna czeka³y nagrody, wyró¿-
nienia i gad¿ety. Ta integracyjna impreza na pewno na d³ugo pozostanie
w pamiêci wszystkich jej uczestników i zaproszonych go�ci. Dodajmy
jeszcze, ¿e patronem prasowym by³o �Powiatowe ¯ycie Kutna�.      /J.P./

III FESTYN ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Kolejne XXXV Miêdzynarodowe Targi Sztuki Ludowej �Cepeliada� 2011"
w Krakowie przesz³y ju¿ do historii. W tym roku odbywa³y siê w dniach
19-28 sierpnia b.r. W ci¹gu tych 10 dni na krakowskim Rynku prezentowali
swoje dzie³a twórcy ludowi z ró¿nych zak¹tków Polski oraz Czech, S³o-
wacji i Ukrainy. Targi obejmowa³y jak zawsze: rze�bê ludow¹, malarstwo
ludowe, ceramikê, rêkodzie³o artystyczne, dziewiarstwo, hafciarstwo,
koronczarstwo, kowalstwo, sztukê obrzêdow¹ i inne. Podczas imprez
towarzysz¹cych mo¿na by³o podziwiaæ przepiêkne stroje i tañce ludowe
z ró¿nych regionów Polski i z zagranicy. W tym roku na krakowskich
Targach Kutno reprezentowali rze�biarze: (od lewej) Józef Marciniak,
Zbigniew Suchiñski, Dorota Stanicka i Józef Stañczyk. Kutnowskich twór-
ców ludowych wspieraj¹: Urz¹d Miasta Kutno, Muzeum Regionalne
w Kutnie oraz Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.

Biuro Prasowe Urz¹d Miasta Kutno

CEPELIADA 2011

Odbywaj¹ siê one ju¿ po raz pi¹ty, a ich prê¿nym organizatorem jest Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie. Jak twierdzi Gra¿yna Bara-
nowska, w tegorocznej edycji Haustów spotykaj¹ siê poeci reprezentuj¹cy
ró¿ne pokolenia i ró¿ne jêzyki - klasycyzuj¹cy i awangardowy. £¹czy ich
sposób prze¿ywania rzeczywisto�ci - intensywny i zmys³owy - determi-
nowany tajemnic¹ istnienia i �wiadomo�ci¹ przemijania oraz zanurzenie
w tradycji literackiej kulturowej. Przez cztery tygodnie wrze�nia mi³o�nicy
poezji bêd¹ mogli spotkaæ siê z wybitnymi polskimi poetami i ich wyk³a-
dami. V wrze�niowe Hausty Poetyckie zainaugurowa³a w czytelni dla
doros³ych (dzia³ zbiorów audiowizualnych) Anna Piwkowska (r. 1963)
- poetka, prozatorka, eseistka, recenzentka, autorka audycji radiowych
i telewizyjnych oraz tekstów dla teatru i filmu. Ukoñczy³a filologiê polsk¹
na Uniwersytecie Warszawskim. Jest stypendystk¹ Ministerstwa Kultury
i Sztuki oraz Biblioteki Polskiej w Pary¿u. Wyda³a osiem tomów poetyc-
kich: �Szkicownik�, �Cieñ na �cianie�, �Wiersze i sonety�, �Skaza:, �Tylko
trzy drogi�, �PO�, �Niebieski sweter�, �Farbiarka�. Napisa³a proz¹ �Cieñ
³y¿wy� i �Achmatowa czyli kobieta�. Jest laureatk¹ Nagrody Literackiej
im. Georga Trakla i Fundacji Ko�cielskich oraz Warszawskiej Premiery
Literackiej. Jej wiersze t³umaczone by³y na rosyjski, niemiecki, s³oweñski
i angielski. Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 15 wrze�nia
(godz. 17.00) w kutnowskiej ksi¹¿nicy go�ciæ bêdzie Janusz Styczeñ,
22 wrze�nia (godz. 12.00, 17.00) prof. Piotr �liwiñski, a 29 wrze�nia (godz.
17.00) Piotr Siwczyk.            /J.P./

JUBILEUSZOWE HAUSTY POETYCKIE

Dawnego sportu czar

Królowa sportu zaczê³a w Kutnie funkcjonowaæ tu¿ po zakoñczeniu
pierwszej wojny �wiatowej, w dwóch istniej¹cych klubach �Sokole�
i �Strzelcu�. Regularnie organizowano zawody w tej dyscyplinie, m.in.
z okazji �wi¹t �Przysposobienie Wojskowego i Wychowania Fizycz-
nego�. Najbardziej znanymi kutnowskimi lekkoatletami tamtego czasu
byli: Antoni Sobczyk, Stanis³aw Adamczewski, Bogumi³ Kazimierowicz,
Eugeniusz Tomaszewski, Marian W³odarczyk czy Jan Zgórzyñski.
Kutnianie rywalizowali te¿ na bie¿niach i skoczniach z innymi mia-
stami. Pierwszym tego typu spotkaniem by³a rywalizacja w czerwcu
1927 roku z Gostyninem. Zreszt¹ z tym miastem jest zwi¹zany naj-
bardziej spektakularny sukces kutnowskiego lekkoatlety. Otó¿ w 1938
roku z okazji zawodów zwi¹zanych z otwarciem stadionu miejskiego
w Gostyninie Miros³aw Król z Czarnych Kutno, w biegu na piêæ
kilometrów, zaj¹³ drugie miejsce za mistrzem olimpijskim Januszem
Kusociñskim. W 1933 roku w Kutnie rozegrano, u¿ywaj¹c wspó³cze-
snej nomenklatury meeting pomiêdzy Kutnem, £owiczem, £êczyc¹,
K³odaw¹, Skierniewicami, P³ockiem i ̄ ychlinem, który zakoñczy³ siê
dru¿ynowym triumfem naszych sportowców. W latach 30-tych ub.

LEKKOATLETYKA

Warto zatrzymaæ siê przy sylwetce
Kazimierza Janiaka, cz³onka
legendarnego wunderteamu
prowadzonego przez Jana Mula-
ka, mistrza i wielokrotnego repre-
zentanta kraju w biegu na 400
metrów przez p³otki. Zawodnika
nie tylko klubów kutnowskich,
ale te¿ �Warszawianki�. W pó�-
niejszym okresie by³ szkoleniow-
cem Miêdzyszkolnego Klubu
Sportowego Kutno. Najwybit-

Muzeum Regionalne w Kutnie wraz z Agencj¹ Zegart zaprasza na wystawê
�Fotografia dzikiej przyrody�. Otwarcie wystawy 14 wrze�nia o godz. 12.00.
Na wernisa¿ pod opiek¹ pracowników P³ockiego Ogrodu Zoologicznego przy-
bêd¹ go�cie specjalni: egzotyczne zwierzêta. Bêdzie mo¿na zawrzeæ z nimi
bezpo�redni¹ znajomo�æ, a Pañstwo z ZOO opowiedz¹ o naturalnym �rodowisku
ich ¿ycia. Wystawê mo¿na ogl¹daæ od 14 wrze�nia do 23 pa�dziernika 2011 r.
Czynna codziennie, oprócz sobót, w godz. 10-16. W niedziele wstêp wolny.

DZIKA PRZYRODA

niejszym wychowankiem tego klubu i trenera by³ Ryszard Oliñski,
czo³owy polski skoczek w dal. Z kutnowskich lekkoatletów na
arenie nie tylko krajowej ale i miêdzynarodowej zapisa³a siê Marzena
Wojdecka, br¹zowa medalistka w sztafecie 4 x 400 metrów, podczas
Mistrzostw Europy w Stuttgarcie w 1986 roku oraz uczestniczka
biegu na 400 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy.

Piotr Pilch

wieku do czo³owych kutnowskich
lekkoatletów nale¿eli: Edward
Bielicki, Jerzy Ernest, Józef
Kafarski, W³adys³aw Pawlak,
Franciszek Kociemski, Boles³aw
Tru�ciñski, Edward Foland,
Bruno Krauze. To tylko nieliczni,
spo�ród wybitnej grupy spor-
towców. Jako ciekawostkê
mo¿na podaæ fakt, ¿e w kutnow-
skich Czarnych istnia³a paralek-
koatletyczna sekcja marszowo -
strzelecka, która za trzykrotne
z rzêdu zwyciêstwo w marszu
z Kutna do £êczycy otrzyma³a
na w³asno�æ szablê Powstania
Styczniowego. Podczas okupacji
hitlerowcy w ramach swojej
polityki zniszczyli wiêkszo�æ
obiektów sportowych. Tak wiêc

po wojnie nie by³o warunków do uprawiania lekkoatletyki. Sytuacjê
poprawi³o oddanie do u¿ytku stadionu przy ulicy Ko�ciuszki, który
nie mia³ jednak bie¿ni 400-metrowej. Podobnie wygl¹da³a sytuacja
na obiekcie Kutnowianki. W po³owie lat piêædziesi¹tych XX wieku
zawieszono funkcjonowanie sekcji lekkoatletycznych we wszystkich
kutnowskich klubach. Organizacjê imprez przyj¹³ na siebie Powia-
towy Komitet Kultury Fizycznej i Rada Powiatowa LZS. Regularnie
wiêc odbywa³y siê mistrzostwa powiatu oraz trójmecze Kutna
z £owiczem i £êczyc¹. Podczas pierwszej takiej rywalizacji zwyciê-
¿y³ £owicz przed Kutnem i £êczyc¹. Z naszych zawodników najle-
piej spisali siê Kazimierz Janiak (pierwsze miejsce na 200 i 400
metrów), Miros³aw Za³uga zwyciêzca rywalizacji w pchniêciu kul¹
i rzucie dyskiem oraz Roman Dêbicki, który zwyciê¿y³ w biegu na
1000 metrów.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

(...) Za granic¹ pracuje wed³ug ró¿nych szacunków, od 2 do 2,5 mln Pola-
ków  Od 2004 r. mog³o wyjechaæ w sumie nawet 3 mln (jak ocenia Bank
�wiatowy), ale ponad 500 tys. ju¿ wróci³o. Wed³ug analiz Narodowego
Banku Polskiego prawie po³owa emigrantów regularnie przesy³a pieni¹-
dze do rodzin w kraju, druga po³owa bardziej okazjonalnie, ale te¿ nie-
rzadko. �rednie transfery wynosz¹ od 300 do 400 euro miesiêcznie, a z
USA od 400 do 500 dol., czyli s¹ to bardzo przyzwoite sumy. (...) Od
naszego wej�cia do UE polska emigracja zarobkowa przys³a³a bliskim w
kraju ³¹cznie ponad 115 mld z³. (...)
Pieni¹dze przesy³ane do kraju przez Polaków pracuj¹cych za granic¹ (w
mld z³): 2004 - 10,5; 2005 - 13,3, 2006 - 17,6, 2007 - 20,4, 2008 - 18,1,
2009 - 18,4, 2010 - 16,9.

Masz babo placek! �wiêtowali w Krzy¿anowie! Nie da siê ukryæ, ¿e naj-
lepsze i najbardziej �wi¹teczne by³y do¿ynki w tej miejscowo�ci. Rozpo-
czê³y siê o godzinie trzynastej. Tradycyjnie korowodem do¿ynkowym
prowadzonym tym razem przez orkiestrê dêt¹ ze �winic Warckich. By³y
grupy reprezentuj¹ce poszczególne so³ectwa, z wieñcem do¿ynkowym
i par¹ starostów przyby³¹ na dziedziniec przed nowo wybudowany dom
kultury, w którym bêdzie siê mie�ci³ Gminny O�rodek Kultury i Sportu.
Masz babo placek! Tu mia³ miejsce pierwszy punkt programu do¿ynek
- po�wiêcenie wybudowanego obiektu. Dokona³ tego ksi¹dz biskup Alojzy
Orszulik, natomiast wstêgê przecinali: wójt gminy Tomasz Jakubowski,
radny gminy Zygmunt Jasiñski, komendant OSP w Krzy¿anowie Tomasz
¯ydowo i oczywi�cie biskup Alojzy Orszulik. Witaj¹c zainteresowanych
t¹ czê�ci¹ uroczysto�ci mieszkañców gminy i zaproszonych go�ci Tomasz
Jakubowski mówi³: �Dziêkujê Radnym Gminy za wsparcie inicjatywy
dotycz¹cej budowania obiektu. Bardzo dziêkujê OSP w Krzy¿anowie,
a w szczególno�ci pani prezes Boles³awie Stasiak oraz komendantowi
Tomaszowi ¯ydowo za obdarzenie zaufaniem i udostêpnienie terenu na
budowê tego obiektu. Dziêkujê pani Annie Zale�nej oraz panu Krzyszto-
fowi Adamczykowi za udostêpnienie dzia³ki pod zagospodarowanie terenu
ze �wietlic¹. Miejsce to bêdzie s³u¿y³o naszej ca³ej gminnej spo³eczno�ci.
Na tej dzia³ce OSP, w miejscu starej wys³u¿onej stra¿nicy wybudowany
zosta³ od podstaw ten piêkny budynek. Obiekt ten zosta³ zaprojektowany
w ten sposób, by móg³ s³u¿yæ kilku celom. Ma byæ miejscem krzewienia
szeroko rozumianej kultury, to tutaj bêdzie siê mie�ci³ nasz Gminny O�rodek
Kultury i Sportu. W tym budynku bêdzie mia³a swoj¹ siedzibê nasza
jednostka OSP w Krzy¿anowie. W³a�nie tu bêd¹ odbywa³y siê wszystkie
najwa¿niejsze wydarzenia kulturalne i o�wiatowe, pocz¹wszy od organi-
zowanego dnia dziecka, poprzez do¿ynki, wigilie gminne, koñcz¹c na dniu
babci i dziadka. Tak wiêc miejsce to bêdzie s³u¿y³o ka¿demu mieszkañ-
cowi naszej gminy: najm³odszemu i najstarszemu. Z tego miejsca pragnê
gor¹co podziêkowaæ tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili siê do powstania tego piêknego dzie³a�. Masz babo placek!
W dalszej czê�ci odby³a siê uroczysto�æ obrzêdowo-wieñcowa, podczas
której starostowie do¿ynek � Dorota Dudkowska i Konrad Klimczak
przekazali bochen chleba na rêce wójta gminy. Pani Dorota wspólnie
z mê¿em Markiem prowadz¹ gospodarstwo rolne o powierzchni 18 hek-
tarów. To uprawa zbó¿, hodowla trzody i byd³a. S¹ mieszkañcami Krzy¿a-
nowa. Maj¹ córki: Ewelinê i Agnieszkê. Pani Dudkowska z tegorocznych
plonów i produkcji zwierzêcej jest zadowolona. Masz babo placek!
Starosta do¿ynek Konrad Klimczak, absolwent Akademii Rolniczej
w Poznaniu ma gospodarstwo o powierzchni 8,35 hektara, ukierunkowane
jest na hodowlê byd³a opasowego. W pracach rolniczych wspomaga go
¿ona Wioletta. Maj¹ dwie córki:Wiktoriê i Kingê. S¹ równie¿ mieszkañ-
cami Krzy¿anowa. Masz babo placek! Podczas uroczystej polowej mszy
�wiêtej w intencji rolników, biskup Alojzy Orszulik w g³oszonej homilii
zwróci³ uwagê na ciê¿k¹ pracê rolnika, jego umi³owanie do ziemi, na
rado�æ z uzyskanych plonów. Wspomnia³ te¿ o po�wiêconym domu kul-
tury: �Bardzo siê cieszê z tego waszego dzie³a, budowanego wspólnym
wysi³kiem. Niech ono jak najd³u¿ej s³u¿y i ubogaca ¿ycie kulturalne
tutejszej spo³eczno�ci. Na koniec po�wiêci³ do¿ynkowy bochen chleba.
Po czê�ci liturgicznej wójt gminy zaznaczy³: �Dziêkujê za piêkny i oka-
za³y wieniec do¿ynkowy, który jest dowodem, ¿e ziarna na nowy zasiew
nie zabraknie. Dziêkujê za dar waszych r¹k, za owoce waszej pracy. Trzeba
mieæ nadziejê, ¿e chleba nie zabraknie dla ka¿dej rodziny, dla ka¿dego
cz³owieka. Wszystkim rolnikom, gospodarzom naszej ziemi ¿yczê
wytrwa³o�ci i wiary w lepsz¹ przysz³o�æ, ¿yczê dobrych plonów i satys-
fakcji z wykonywanej pracy�. Masz babo placek! W krótki wyst¹pieniu
Zygmunt Jasiñski, radny gminy podziêkowa³ wójtowi za podjêcie tak
wa¿nej dla gminy decyzji, jak¹ by³a budowa domu kultury. W czê�ci
artystycznej wyst¹pi³y zespo³y �piewacze, zespó³ m³odzie¿owy � Têcza�,
kapela ludowa �Dobrzeliniacy�, a do tañca  gra³ zespó³ muzyczny �AK-
CENT�. Masz babo placek!       (fotoreporta¿ - strona 10)

No i mamy kolejne wybory. I do Sejmu, i Senatu. Nas w powiecie kutnowskim
najbardziej interesuj¹ okrêgi: nr 11 do parlamentu i 25 do izby wy¿szej.
Zajmiemy siê bli¿ej najpierw �izb¹ pamiêci�, albo jak to przewiduje jeden
z kandydatów do tego forum - Micha³ Kaczmarek - przysz³ej Izby Samo-
rz¹dowej. Otó¿ okrêg Nr 25 tworz¹ mieszkañcy powiatów: kutnowskiego,
³êczyckiego, ³owickiego i poddêbickiego. Liczy on 229.063 wyborców,
a wybieraæ bêdziemy jednego kandydata, z 7 ubiegaj¹cych siê o ten zaszczytny
tytu³ z dopiskiem RP. W okrêgu zarejestrowa³o siê siedem komitetów
wyborczych, które zg³osi³y nastêpuj¹ce osoby: Przemys³aw B³aszczyk - Prawo
i Sprawiedliwo�æ, Andrzej Górczyñski - Polskie Stronnictwo Ludowe,
Micha³ Kaczmarek - Platforma Obywatelska, Janusz Michalak - KWW
Janusza Michalaka, Jerzy Olejniczak - Unia Prezydentów - Obywatele do
Senatu, Izabela Staszewska - Sojusz Lewicy Demokratycznej, Jan Wojtera
KWW Jana Wojtery. Jakie s¹ seanse mieszkañców Ziemi Kutnowskiej
w tym Senackim wy�cigu? Nie przeczê, ¿e... du¿e. Mimo i¿ startuje by³y
Senator z PiS Przemys³aw B³aszczyk (³êczyckie!?). Mimo to, ¿e dojdzie do
pojedynku - tak s¹dzimy - miêdzy kandydatami £owicza, £êczycy z Kutnem.
Wa¿nym dla Andrzeja Górczyñskiego bêd¹ g³osy oddane g³ównie na wsi.
Natomiast Micha³ Kaczmarek mo¿e wygraæ, je�li wyborcy wybacz¹ mu
�organizacyjne (prze-) skoki� (a tak¿e od jego odwiedzin i podawania r¹k
na licznych organizacyjnych imprezach). Du¿o trudniej prognozowaæ co
do wyboru kandydatów do Sejmu. Poniewa¿ okrêg tworzy 12 powiatów:
kutnowski, ³aski, ³êczycki, ³ówicki, pabianicki, pajêczañski, poddêbicki,
sieradzki, wieluñski, wieruszowski, zduñskowolski i zgierski. W okrêgu
tym wybiera siê jednak a¿ 12 pos³ów. £¹cznie okrêg nr 11 obejmuje
794.512 wyborców. Z powiatu kutnowskiego, je�li dobrze zliczyli�my, jest
ich a¿ 23. Trochê du¿o!? Póki co jest dziesiêæ komitetów wyborczych.
Uprawnionych do g³osowania w naszym powiecie jest 84.983 (na 102.637
ogó³em) mieszkañców. Co ciekawe, najwiêcej �naszych� kandydatów jest
na li�cie Komitetu Polskiej Partii Pracy, a z numerem 3 Piotr Lubowicki
(a u Palikota i w Polska Jest Najwa¿niejsza - nikt).  Przy normalnej - czyli
s³abej frekwencji - przewidujemy, ¿e mieszkaniec powiatu kutnowskiego
mo¿e wygraæ je�li uzyska na naszej ziemi circa 7 tysiêcy g³osów, a w
reszcie okrêgu jeszcze ze trzy tysi¹ce. By³ taki kandydat z PiS-u, ale teraz
po dodaniu mu równie¿ silnego kontrkandydata wzros³y szanse - innych
osób Wydaje siê, ¿e jednak kutnowski bój rozegra siê pomiêdzy Konradem
K³opotowskim, Januszem Pawlakiem i Tadeuszem Wo�niakiem. Przy
wiêkszej ni¿ ostatnio frekwencji wzrastaj¹ szanse cz³onków PSL-u (....).
Tak przy okazji wyja�ni³a siê sprawa publikacji list wyborczych naszych
okrêgów. Cytujemy komunikat: Pañstwowa Komisja Wyborcza. W zwi¹zku
z postanowieniem S¹du Najwy¿szego z dnia 31 sierpnia 2011 r. (sygn. akt
III SW 10/11) uznaj¹cym za zasadn¹ skargê Komitetu Wyborczego Wyborców
Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu oraz uchwa³¹ Komisji
z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjêcia zawiadomienia o utworzeniu
komitetu wyborczego - Komitet Wyborczy Wyborczego Wyborców Obywa-
telskich List Wyborczych Nowego Ekranu w Wyborach do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyja�nia
i informuje, ¿e Komitet ten jest uprawniony do zbierania podpisów
poparcia wyborców dla list kandydatów na pos³ów i kandydatów na
Senatora w terminie do dnia 7 wrze�nia 2011 r. do godz. 24.00. Jaki bêdzie
wyborczy wynik w rzeczywisto�ci!? Po¿yjemy, zobaczymy! Przy du¿ym
szczê�ciu (!) mo¿e byæ nawet dwóch parlamentarzystów: I do Sejmu, i do
Senatu RP! W odwrotnej sytuacji - NIKT!            Andrzej Stelmaszewski

Jako Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia �Pokolenia� licz¹cego 3 ko³a
(Kutno, ¯ychlin i Kro�niewice) i skupiaj¹cego oko³o 160 osób popie-
ramy kandydata na pos³a RP - pana Cezarego Olejniczaka startuj¹cego
z listy SLD. Przy tej okazji warto wspomnieæ, ¿e nasze stowarzyszenie
skupia ludzi o pogl¹dach lewicowych i najczê�ciej nie posiadaj¹cych
legitymacji partyjnych. Dlaczego? Cezary Olejniczak - wed³ug naszej
wiedzy - jest osob¹ bardzo dobrze wykszta³con¹, sprawdzon¹ rów-
nie¿ w dzia³aniach gospodarczych (jako dyrektor Agencji Rynku Rol-
nego w £odzi), znakomicie prowadz¹cy rodzinne gospodarstwo
w Waliszewie Starym, gmina Bielawy, powiat ³owicki. Ponadto
sprawdza siê jako radny Sejmiku Wojewódzkiego zabiegaj¹cy o sprawy
- nie tylko wsi. No i jeszcze jedna drobna sprawa. Przedstawiciel
Ziemi £owickiej uzyskuj¹c mandat pos³a �robi miejsce� dla naszego
krajana z Ziemi Kutnowskiej w Sejmiku Wojewódzkim - Wies³awa
Garstki. Stowarzyszenie nasze równie¿ bardzo wysoko ocenia dotych-
czasow¹ dzia³alno�æ pana Wies³awa Garstki jako starosty kutnowskiego,
a nastêpnie radnego i wicemarsza³ka Sejmiku Wojewódzkiego w £odzi.
Zachêcamy wiêc do wsparcia ³owickiego kandydata. Oczywi�cie
wspieramy zdecydowanie, w tym ja osobi�cie, kandydaturê Micha³a
Kaczmarka na senatora RP. Co z powiatem?! Panie redaktorze?
Powoli, powoli - powiat jako samorz¹d wraca do cywilizowanych form
dzia³ania - coraz mniej jest emocji - coraz wiêcej - rozs¹dku opartego
o wiedzê w rozwi¹zywaniu licznych i bardzo trudnych problemów.
Mam pe³ne zaufanie do ciekawie ukszta³towanego Zarz¹du Powiatu
i szacunek dla - Wszystkich Radnych. Przy tej okazji chcia³bym uspo-
koiæ wszystkich mieszkañców, ¿e interesuj¹ce ich sprawy powiatu
- w tym szpitala - id¹ w dobrym kierunku.

Zdzis³aw Sapiejka
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego

NASZA PROPOZYCJA

Podczas ��wiêta Ró¿y� wielu kutnian mia³o okazjê poszaleæ na diabel-
skim m³ynie. Przyznam, ¿e odpu�ci³em sobie tê atrakcjê, bo znam po pierwsze
wiêksze przyjemno�ci, a po wtóre mój lêk wysoko�ci jest monstrualnych
rozmiarów. Jednak diabelski m³yn, diabelskim m³ynem, a tym czasem
zaczyna wiêkszo�æ z nas wci¹gaæ m³yn wyborczy. Tu przynajmniej nie
mam jakichkolwiek lêków, chocia¿ obawy i owszem. Zacznê mo¿e z góry.
Mój g³êboki niesmak wzbudzi³a postawa �bandy czworga� (czyli partii
zasiadaj¹cych w parlamencie), które za ¿adne skarby nie chcia³y rywali-
zowaæ w telewizyjnych debatach z Ruchem Palikota i Polsk¹ Parti¹ Pracy.
Mo¿na wiêc przypuszczaæ, i¿ nie chc¹ siê dzieliæ tortem, jakim s¹ dotacje
dla ugrupowañ z bud¿etu pañstwa. A poza tym kampania jest póki co
niemrawa i nudna jak flaki z olejem. Z Kutna na miêkkie fotele przy
Wiejskiej ma ochotê ponad dwudziestu kandydatów; zarówno debiutanci,
jak i do�wiadczone wygi. Prawie wszyscy ju¿ zaczêli wy�cig. Prezentuj¹
siê we wszystkich mo¿liwych mediach, uwodz¹ lokalne autorytety lub
tzw. autorytety. Obiecuj¹, mami¹ i przymilaj¹ siê. Ja natomiast mam dobr¹
radê dla moich ziomków, potencjalnych wyborców. Odpu�cie sobie wszystkie
chwytliwe has³a, mira¿e nie do spe³nienia, ³adne wyretuszowane przez
komputerowców oblicza. Wielu z tych kandydatów jest w�ród nas.
Zadajcie wiêc im drodzy czytelnicy najprostsze z mo¿liwych pytañ: Co
zrobi³e�, ale tak konkretnie dla miasta i regionu? Nie daj siê przy okazji
nabraæ na piêkne s³owa, ukrywaj¹ce pustkê dokonañ. Wiadomo bowiem,
i¿ nie jest wa¿ne co mo¿na zrobiæ, bo jak pokazuj¹ dotychczasowe
do�wiadczenia niewiele. Istotne dla nas tu i teraz jest to, co dany polityk
zrobi³, oczywi�cie w sensie pozytywnym. I je¿eli mogê agitowaæ, to
zag³osujcie na tych, którzy maj¹ siê czymkolwiek pochwaliæ, poniewa¿
wtedy jest nadzieja, i¿ nadal nie zapomn¹ o swoim regionie i mie�cie.

Pawe³ Piotrowski

ŻYJEMY Z EMIGRANTÓW

RUSZYŁ MŁYN

Korci mnie nazwaæ kogo� mato³em,
ale siê bojê powa¿nych konsekwencji.
Wobec tego trudzê siê z mozo³em,
by wymy�liæ jak¹� sensown¹ sentencjê.

Gdybym, na przyk³ad tak nazwa³ Dorna.
Jaka by mnie za to spotka³a kara?
Wszak on tak kogo� nazwa³, rzecz bezsporna,
¿e jednako nas potraktuj¹ tli siê we mnie wiara.

Móg³bym tak okre�laæ wielu polityków,
bowiem pracuj¹ na to miano co dnia.
Takich zas³uguj¹cych jest bez liku.
Pewnie nie przyjêliby tego pogodnie.

Ciekawi mnie, gdzie s¹ granice
s³ów, które uznaje siê za obra�liwe.
Jakie zwyk³a przyzwoito�æ mieæ bêdzie oblicze,
gdy nie ukróci siê chamstwa u¿ytego z³o�liwie.

Obojêtnie, jaka mnie spotka konsekwencja,
niechaj wiedz¹ polityczne mato³y,
¿e taka jest w zamy�le wierszyka sentencja.
Poca³ujcie Donalda w kuper, mo¿e byæ w go³y.

Kazimierz Ci¹¿ela

Matołom

Czy min¹ czasy rz¹dzenia z³ego?
Kiedy m¹dry zast¹pi g³upiego?
Czy wybije nam taka godzina,
Kiedy m¹dry przegoni kretyna?

Czy dojdzie do nas wie�æ wspania³a,
Kiedy m¹dry zast¹pi cymba³a?
Wariata, idiotê, durnia i debila,
Czy nastanie taka chwila???

Kiedy m¹dry zwyciêsko zawo³a,
¯e jest on lepszy od mato³a?
Idioty, durnia, debila i wariata
Z nadziej¹ czekam na te lata...

Kiedy m¹dry bêdzie szanowany?
I przez wszystkich za takiego uznany,
Bo m¹dry dzi� dro¿szy od z³ota.
Musi to przyznaæ nawet idiota!!!

Wies³aw Bry³ka

Kiedy mądry...

Wrzesieñ zbli¿a siê do pó³metka. Za nami jest ju¿ 1 wrzesieñ, rocznica
wybuchu II wojny �wiatowej. Przed nami kolejne: 17 wrzesieñ,  rocznica
napa�ci sowieckiej na Polskê, 18 wrzesieñ,  rocznica  Bitwy nad Bzur¹
i 22 wrzesieñ, w którym odbêd¹ siê  rocznicowe obchody jubileuszowe
po�wiêcone pamiêci o naszym wielkim spo³eczniku, honorowym oby-
watelu Kutna dr. Antonim Troczewskim. Pisz¹c ten felieton nie mogê
odnie�æ siê do  przebiegu tegorocznego �wiêta Ró¿y, ale czytelnicy
bêd¹ ju¿ po doznaniach kulturalnych, niektórzy bêd¹ mieli równie¿
doznania biesiadne, a jeszcze inni miejmy nadziejê, ¿e nieliczni bêd¹
mieli luki w pamiêci po zbyt intensywnych doznaniach biesiadnych.
W tym roku w ramach wszechogarniaj¹cej komercji, której wp³ywom
uleg³ równie¿ prezydent miasta, �wiêto Ró¿y zyska³o du¿ego piwnego
sponsora. W zwi¹zku z tym w materia³ach promocyjnych miasta, oprócz
zaproszenia do ró¿anych imprez, mamy równie¿ zaproszenie do
biesiady z piwem. Oczywi�cie smakosze piwa s¹ zadowoleni, ale
pozostali ju¿ niekoniecznie.
Od kilkunastu dni jeste�my w trakcie prowadzonej kampanii wybor-
czej do parlamentu. W tym roku bêdzie ona krótka i du¿a czê�æ spo³e-
czeñstwa jest z tego powodu raczej zadowolona. Kampaniê widaæ ju¿
w mediach lokalnych i na kutnowskich s³upach. U�miechniête twarze
kandydatów spogl¹daj¹ na przechodniów krótko. Tradycyjnie s¹ szybko
zaklejane i zastêpuj¹ je twarze innych u�miechniêtych kandydatów.
Twarze zmieniaj¹ siê jak w kalejdoskopie z du¿¹ czêstotliwo�ci¹.
Generalnie rzecz ujmuj¹c programy wyborcze zesz³y na drugi plan.
Wa¿ne s¹ chwytliwe has³a i fakt kto komu mocniej dowali, co jest
szczególn¹ i nieod³¹czn¹ cech¹ polityków z pierwszych stron gazet.
Mamy kampaniê wizerunkow¹ polegaj¹c¹ na przedstawianiu konku-
renta jako nieudacznika i szkodnika niegodnego spo³ecznego zaufania.
Mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e poziom ka¿dej kolejnej kampanii jest zdecy-
dowanie gorszy, a du¿a czê�æ spo³eczeñstwa jest ju¿ zmêczona natar-
czywo�ci¹, k³ótliwo�ci¹ i czêsto mia³ko�ci¹ naszej klasy politycznej.
Niezale¿nie od tych problemów, dzisiaj wa¿ny jest nasz udzia³ w wy-
borach i �wiadomy wybór kandydata, który budzi nasze zaufanie.
O tym powinni�my pamiêtaæ.

Kutno, pisane 8 wrze�nia 2011r. - Krzysztof Wac³aw Dêbski

Kutnowskie obserwacje

OBCHODY I IMPREZY

Jest nawet zgoda na wyciêcie o�miu starych topól we wsi Strzegocin, przy
drodze powiatowej. Wyciêto ju¿ dwie ... Pozosta³e nie, bo rozpi¹æ prze-
wody energetyczne trzeba co najmniej na piêæ godzin. �Energetyka� ¿¹da
pieniêdzy, minimum 7,5 tys. z³otych. Ekolodzy protestuj¹, ¿e teraz jest
wylêg ptactwa, które zagnie�dzi³y siê na tych drzewach. W sumie pat!
Ciekawe, kto odpowie za to, ¿e kto� z mieszkañców mo¿e byæ ranny (albo
nie daj Bo¿e zabity), gdy topole run¹ na pobliskie domostwa. Tylko cze-
kaæ ... Co by bowiem nie powiedzieæ, to ile strat poniesie �Energetyka�,
gdy topole zniszcz¹ liniê?  Wystarczy pomy�leæ! I problem... z g³owy.

Wystarczy pomy�leæ

TOPOLOWY INTERES
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¯YCIE WYBORCZE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
27 września 2011 r.

Maturzysta Adam Pawlak z klasy III D Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego Zespo³u Szkó³ im. Stanis³awa Staszica:
- To by³o w �rodê, 31 sierpnia, po godzinie pierwszej.
Jecha³em rowerem, jak codziennie, moj¹ ulubion¹ tras¹.
Ju¿ w tym roku �zrobi³em� ze dwa tysi¹ce kilometrów.
By³em ju¿ w pobli¿u mostu - k³adki na Ochni, gdy
dostrzeg³em, ¿e jad¹ce przede mn¹ dwa samochody
zatrzyma³y siê przed nim, a kierowcy i pasa¿erka z nich
wysiedli. Wpatrywali siê w Ochniê. Po chwili ja pod¹¿y-
³em za ich spojrzeniami. Jaki� tobo³ek, czy co� p³ywa³o
w rzece. Pierwsza (co i jak) zorientowa³a siê córka
jednego z kierowców. Potem my. W wodzie le¿a³a na
plecach starsza kobieta. Zbiegli�my. Jeden z kierowców
wyci¹gn¹³ z baga¿nika linkê holownicz¹. Obwi¹zano
mnie. Zszed³em do wody, do ton¹cej kobiety. Nie by³o
g³êboko, oko³o metra. Ale ja siê ba³em kilkudziesiêcio-
centymetrowej warstwy mu³u. Dotar³em do ofiary. Jêcza³a
i stêka³a... Uda³o siê! Doholowa³em j¹ do brzegu. Ale
sam bym nie da³ rady jej wyci¹gn¹æ, gdy¿ skarpa by³a

stroma, a w dodatku jeszcze z mokrych kamieni. Pomóg³
mi kierowca drugiego auta. Wyci¹gnêli�my kobietê.
W tym czasie córka pierwszego kierowcy zadzwoni³a
po pogotowie. Wed³ug mnie byli b³yskawicznie, gdzie�
dwie minuty po wyci¹gniêciu z wody. Dodatkowo poja-
wi³ siê wóz stra¿acki i policyjny radiowóz. Policjanci
spisali moje dane. By³o wówczas gor¹co, wiêc mimo ¿e
by³em mokry, wsiad³em na rower i pojecha³em do
rodzinnego, znajduj¹cego siê 600 metrów od miejsca
zdarzenia, Go³êbiewka. Z tego wszystkiego to nawet nie
zapamiêta³em nazwisk kierowców. W sumie nic wielkie-
go siê nie sta³o, gdy¿ tak chyba post¹pi³by ka¿dy cz³o-
wiek! Oczywi�cie kobietê odratowano, chocia¿ w stanie
ciê¿kim przebywa³a w szpitalu.

NA OCHNI...

Jest fakt faktem, ¿e Adam to syn ... kandydata na pos³a
RP Janusza Pawlaka. Podajemy tê informacjê gwoli prawdy
i zamieszczamy ten tekst pod �agitk¹� taty. Mamy
nadziejê, ¿e nie wywo³a to niepotrzebnych komentarzy.
Bo w sumie, ka¿dy chcia³by mieæ takiego syna!
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W Lesie Raciborskim, gdzie po³o¿one jest siedlisko Ko³a My�liwskiego �Dzik�
w Kutnie, w dniu 27 sierpnia odby³y siê �lub i wesele m³odej pary w stylu
my�liwskim. Uroczysto�æ odby³a siê w tym nietypowym miejscu na ¿yczenie
panny m³odej, która jest cz³onkini¹ kutnowskiego ko³a ³owieckiego. Repre-
zentuje 4-te ju¿ pokolenie Krokowskich - my�liwych. Ma³gorzata, rodowita

MYŚLIWSKIE WESELE
kutnowianka, swoj¹ my�liwsk¹ pasjê podbudowa³a dyplomem le�nika wydanym
przez SGGW w Warszawie. Warto wiedzieæ, ¿e jest tak¿e absolwentk¹ UW
Wydzia³ Filologii Polskiej. Jej wybranek to poznaniak Marcin Paluszak, absol-
went Uniwersytetu Poznañskiego - jeszcze nie jest my�liwym. Oboje pracuj¹
w PR 2 TVP w Warszawie. �lubu udzieli³ kapelan ko³a (jego cz³onek) pro-
boszcz parafii Mi³onice - Tadeusz �wi¹tek. Do o³tarza córkê poprowadzi³
w galowym my�liwskim mundurze jej tata Grzegorz. W gali wyst¹pili równie¿
jej koledzy z ko³a, którzy utworzyli honorowy szpaler. Nie trudno siê domy�liæ,
¿e w weselnej uczcie królowa³ pieczony dzik. Uroczysto�ci trwa³y dwa dni.
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37 ŚWIĘTO RÓŻY, czyli JARMARK RÓŻANY
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

W samym centrum - sercu - Kutna, bo przy ulicy Królewskiej zbudo-
wano w 1950 roku wielorodzinny budynek mieszkalny. W czê�ci
parteru mieszcz¹ siê: sklep miêsno-piekarniczy, Foto Miki i sklep
budowlany (ogó³em zajmuj¹ one powierzchniê 407 m2). Budynek, jak
budynek. Trzyklatkowy, trzykondygnacyjny, z pe³nym podpiwnicze-
niem. Wykonano go w technologii tradycyjnej. Najlepiej �z lotu ptaka�
widaæ, ¿e blok jest kszta³tu litery �L�. Mieszkania licz¹ 1358 m2. Obiekt
jest w³asno�ci¹ wspólnoty mieszkaniowej w Zarz¹dzie Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego sp. z o.o. w Kutnie przy ulicy Wojska Pol-
skiego 10 a - prezes Jacek Urbaniak. Na tym budynku trwaj¹ prace
termomodernizacyjne. Ocieplenie �cian zewnêtrzych i piwnic zapro-
jektowano metod¹ 850 z Instrukcji ITB 334/2002 �Bezspoinowy sys-
tem ocieplania �cian zewnêtrznych budynków�. Trwaj¹ ju¿ koñcowe
prace malarskie wschodniej fasady, a po ��wiêcie Ró¿y� budowlañcy
przenios¹ rusztowania - i roboty na stronê pó³nocn¹ (vis a vis redakcji
P¯K). Wykonawc¹ tej termomodernizacji i kolorystyki jest kutnowska
firma ASBUD. Jej w³a�cicielami s¹ Andrzej i Szymon Nawroccy.
ASBUD wykonuje w Kutnie jeszcze jedn¹ termomodernizacjê budynku
przy ulicy Mickiewicza 98 (przed KZD �Exdrob� S.A). W swoim
dorobku ma te¿ ona podobne prace wykonane przy ulicach: Barlic-
kiego 24, Sienkiewicza 36, Aleje ZHP 4 i Podrzeczna 7.

TERMOMODERNIZACJA

ASBUD
Przedsiêbiorstwo Budowlano Monta¿owe

Andrzej i Szymon Nawroccy
99-300 Kutno, ul. W³. Jagie³³y 2/34

503-115-074, 509-373-360
tel./fax: 24 254-54-10

e-mail: as_bud@wp.pl

KRZYŻANOWSKIE DOŻYNKI 2011

Budynek przy ulicy Królewskiej w Kutnie.

A¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e to zmodernizowany budynek przy ulicy
Mickiewicza 78.

Blok przy alejach ZHP 4.

Blok przy ulicy Barlickiego 24 w Kutnie.
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By³a jedn¹ z najwiêkszych bitew stoczonych podczas wojny obronnej
Polski w 1939 roku. Uczestniczy³y w niej dwie polskie armie: �Pomorze�
i �Poznañ�, które, wycofuj¹c siê pod naporem nieprzyjaciela w kierunku
Warszawy, w dniach 7 i 8 wrze�nia zosta³y zagro¿one okr¹¿eniem - g³ównie
ze strony niemieckiej 8 Armii, która posuwa³a siê ku Warszawie trasami
równoleg³ymi do jednostek polskich, znacznie je jednak wyprzedzaj¹c.
Chc¹c opó�niæ natarcie nieprzyjaciela i zapewniæ sobie swobodê manewru
w kierunku Warszawy dowódca Armii �Pomorze�, gen. dyw. T. Kutrzeba,
zwróci³ siê do Naczelnego Dowództwa z propozycj¹ wykonania zwrotu
zaczepnego w skrzyd³o 8 Armii Niemieckiej. Naczelne Dowództwo zaapro-
bowa³o propozycjê wykonania manewru zaczepnego si³ami Armii �Poznañ�
i �Pomorze� - powierzaj¹c dowodzenie w tej operacji gen. T. Kutrzebie.
Bitwa, w której po stronie niemieckej uczestniczy³o 18 dywizji z 8 i 10
Armii z Grupy Armii �Po³udnie� oraz lotnictwo 1 i 4 Floty Powietrznej,
przebiega³a w trzech fazach. Pierwsze dwie fazy 9-12 wrze�nia, polskie
natarcie na Stryków i 13-15 wrze�nia, natarcie na £owicz - mia³y charakter
dzia³añ zaczepnych. Trzecia, 16-18 wrze�nia, to faza obronna i odwrót do
Warszawy. Polskie si³y uleg³y rozbiciu. 9 wrze�nia Armia �Poznañ� wyko-
na³a przeciwuderzenie z rejonu na po³udnie od Bzury na niemieckie dywizje
rozci¹gniête w marszu miêdzy £êczyc¹ a £owiczem, skupiaj¹c g³ówny
wysi³ek na kierunku Strykowa. Prawe skrzyd³o natarcia ubezpiecza³a
Podolska BK dzia³aj¹c w kierunku Uniejowa, lewe - Wielkopolska BK
natarciem na G³owno. Dziêki przewadze liczebnej na odcinku uderzenia
oraz dziêki czynnikowi zaskoczenia Polacy zadali nieprzyjacielowi wysokie
straty, siêgaj¹ce oko³o 1500 ludzi oraz wiele sprzêtu, i odrzucili go oko³o
20 km na po³udnie, zdobywaj¹c szereg miejscowo�ci m.in. £êczycê i Pi¹tek.
Znaczne straty zadano te¿ podchodz¹cym do tego rejonu dywizjom
niemieckiej 8 Armii. 10 wrze�nia, kontynuuj¹c po�cig, polska 17 DP sto-
czy³a z niemieck¹ 17 Dywizj¹ ciê¿ki bój spotkaniowy w Ma³achowicach.
11 wrze�nia Armia �Poznañ�, kontynuuj¹c natarcie si³ami 25 DP i Podol-
skiej BK, walczy³a na po³udniowy-zachód od £êczycy z nadchodz¹c¹ 221
Dywizj¹ nieprzyjaciela, 17 DP wypar³a nieprzyjaciela z Ma³achowic,
a 14 DP osi¹gnê³a M¹kolicê i Ko�le. Na lewym skrzydle do natarcia wesz³a
Grupa Operacyjna gen. M. Bo³tucia z Armii �Pomorze� - zdobywaj¹c
Sobotê, rejon G³ówna i £owicz. Reszta si³ Armii �Pomorze� znajdowa³a
siê w obronie w rejonie W³oc³awka, Brze�cia Kujawskiego i Ko³a - wi¹¿¹c
znaczne si³y niemieckie. Od 11 wrze�nia Niemcy zaczêli kierowaæ nad
Bzurê g³ówne si³y z 10 Armii, z 4 Armii i z odwodów Grupy Armii
�Po³udnie� oraz lotnictwo, m. in. z 4 Floty Powietrznej. 12 wrze�nia Polacy
osi¹gnêli liniê Stryków, Ozorków. Gen. T. Kutrzeba, otrzymawszy wia-
domo�æ o wycofaniu siê do Modlina jednostek Armii �£ód��, z którymi
nie by³o dotychczas ³¹czno�ci, przerwa³ natarcie j powzi¹³ now¹ decyzjê
uderzenia si³ami Armii �Pomorze� przez £owicz na lasy skierniewickie
- w celu uchwycenia Sochaczewa i Puszczy Kampinoskiej. Rano 14 wrze�nia
zgrupowanie gen. W. Bortnowskiego rozpoczê³o natarcie, 26 DP i 16 DP
sforsowa³y Bzurê, tocz¹c ciê¿kie walki o £owicz, a 4 DP osi¹gnê³a szosê
£owicz - G³owno. W tej sytuacji gen. Bortnowski otrzyma³ wiadomo�æ,
¿e spod Warszawy maszeruje niemiecka 4 Dywizja Pancerna. W obawie,
¿e dywizja ta jeszcze tego samego dnia mo¿e przekroczyæ s³abo bronion¹
Bzurê i wyj�æ na ty³y polskiego ugrupowania nacieraj¹cego w kierunku
Skierniewic, wyda³ 26 DP rozkaz odwrotu, który zrealizowano przy znacznych
stratach. Kiedy do odwrotu przesz³a tak¿e 16 DP gen. M. Bo³tuæ wycofa³
swoj¹ grupê za Bzurê. 15 i 16 wrze�nia Armia �Pomorze� zajmowa³a
stanowiska obronne na pó³nocnym brzegu Bzury i S³udwi, grupa gen. St.
Skotnickiego na pozycji miêdzy Kutnem i ¯ychlinem, grupa gen. M. Toka-
rzewskiego w rejonie G¹bina. Dywizje Armii �Poznañ� znajdowa³y siê
na podstawach wyj�ciowych przez Bzurê w rejonie Sochaczewa, a Wiel-
kopolska BK, po przeprawieniu siê przez Bzurê w Witkowicach, wkroczy³a
do Puszczy Kampinoskiej. Do okr¹¿enia i rozbicia si³ polskich nad Bzur¹
Niemcy u¿yli wiêkszo�ci si³ 10 Armii, w tym dwóch dywizji pancernych,
trzech lekkich i jednej zmotoryzowanej, razem oko³o 800 czo³gów. Kon-
centryczny atak na okr¹¿one armie polskie rozpoczêli 16 wrze�nia przy
wsparciu zmasowanego lotnictwa. 1 Dywizja Pancerna, po przeprawieniu
siê przez Bzurê w Koz³owie Szlacheckim, rozbi³a 57 p.p. 14 DP i wdar³a
siê na ty³y obu armii polskich. 4 Dywizja Pancerna przeprawi³a siê przez
Bzurê miêdzy Sochaczewem a Brochowem i, po krwawej walce stoczonej
z 25 DP w rejonie Adamowej Góry, zdo³a³a opanowaæ Puszki, ale dalsze
jej natarcie zosta³o zatrzymane. W nocy na 17 wrze�nia g³ówne si³y Armii
�Poznañ� rozpoczê³y bitwê o prze³amanie niemieckiego pier�cienia okr¹-
¿enia miêdzy Witkowicami i Sochaczewem. 15 DP i Podolska BK prze-
kroczy³y Bzurê w Witkowicach, 25 DP w Brochowie, 17 DP podesz³a do
przeprawy w Brochowie, a 14 DP koncentrowa³a siê w £aziskach. Armia
�Pomorze� przesunê³a siê do rejonu Osmolin, Kiernozia, Osiek, grupa
gen. Skotnickiego na zachód od Kiernozi, a 27 DP przesunê³a siê z G¹bina
w kierunku I³owa. Rano nieprzyjaciel wznowi³ natarcie w kierunku po³u-
dniowym, po obu brzegach Bzury, wspierane uderzeniem 300-330 samo-
lotów bombowych, które wraz ze zmasowanym ogniem artylerii przez
ca³y dzieñ bombardowa³y obszar, na którym okr¹¿one by³y si³y polskie.
Artyleria niemiecka ze stanowisk na dominuj¹cym prawym brzegu Wis³y
pod Brochowem i Wyszogrodem uniemo¿liwia³a przeprawê - odcinaj¹c
si³y na zachodnim brzegu Bzury. Po dwudniowym, niezwykle krwawym
starciu, w którym Polacy walczyli bohatersko, w warunkach braku pomocy
medycznej, po ca³kowitym wyczerpaniu amunicji i ¿ywno�ci - dalszy opór
sta³ siê niemo¿liwy. Z okr¹¿enia uda³o siê wyrwaæ tylko nielicznym
grupom piechoty bez broni ciê¿kiej. Grupy te przebi³y siê przez Puszczê
Kampinosk¹ do Warszawy i Modlina. Do Warszawy przedosta³ siê m.in.
gen. T. Kutrzeba ze sztabem, gen. E. Knoll i gen. M. Tokarzewski, dwie
brygady kawalerii po krwawych walkach w Sierakowie, 15 DP po wal-
kach w Laskach i 25 DP po walkach pod M³ocinami. Po reorganizacji
oddzia³y te uczestniczy³y w ostatniej fazie obrony Warszawy. Pozosta³e
oddzia³y, z gen. W. Bortnowskim, 18-22 wrze�nia dosta³y siê do niewoli.
Zwolnione nad Bzur¹ si³y niemieckie ruszy³y w kierunku stolicy okr¹¿aj¹c
Warszawê i Modlin. Mimo ¿e Bitwa nad Bzur¹ skoñczy³a siê rozbiciem
Armii �Poznañ� i Armii �Pomorze�, przeciwuderzenie to spe³ni³o wa¿ne
zadanie operacyjno-strategiczne - opó�ni³o kapitulacjê Warszawy i wi¹¿¹c
znaczn¹ ilo�æ wojsk szybkich, uniemo¿liwi³o u¿ycie ich w tym czasie
w celu przyspieszenia dzia³añ na Lubelszczy�nie.

Stanis³aw Komornicki, Zygmunt Bielecki, Wanda Bigoszewska, Adam
Joñca, rys. Adam Joñca �Wojsko Polskie 1939-1945. Barwa i broñ�,

Interpress, Warszawa 1984

BITWA NAD BZURĄ
(...) Tymczasem nad Bzur¹ zawi¹zywa³a siê walka polskich oddzia³ów
rozpoznawczych z wysuniêtymi elementami niemieckimi. Ju¿ po po³udniu
7 wrze�nia na £êczycê zosta³ skierowany oddzia³ pancerny Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii z zadaniem rozpoznania dróg w kierunku na Gostków,
Poddêbice i Ozorków, a nastêpnie szwadron kolarzy, który po krótkiej
walce na zachodnich przedpolach £êczycy zamkn¹³ wyj�cia na pó³noc od
tego miasta. W czasie jednego z wypadów na Poddêbice w walce z nad-
ci¹gaj¹cymi Niemcami pad³ ranny podporucznik Jerzy Ger¿abek, ulubieniec
Poznania. £êczyca stawa³a siê coraz bardziej zapalnym punktem. Dla
wzmocnienia kompanii kolarzy stan¹³ w rejonie Topoli Królewskiej 15 pu³k
u³anów podpu³kownika Mikkego z 1 bateri¹ 7 dak pod dowództwem kapi-
tana Nagórskiego. Pojazdy kawaleryjskie wzmocnione pionierami �ciera³y
siê z nieprzyjaeielem na przeprawach pod M³ogoszynem, Or³owem i Sobot¹.
W Górkach Pêc³awskich na szosie do Pi¹tku pod silnym ogniem nieprzy-
jaciela zgin¹³ porucznik P. Czarnocki, a ciê¿ko ranni zostali porucznik
B. Lubierski i podporucznik M. Pruszyñski oraz trzech u³anów. Podczas,
gdy gros si³ brygady zbiera siê pod Strzegocinem, na £owicz kieruje siê
silny podjazd 17 pu³ku u³anów z rotmistrzem, M. Gutowskim, a zajêt¹
przez nieprzyjaciela Sobotê musi zdobywaæ reszta 17 pu³ku u³anów pod
dowództwem pu³kownika I. Kowalczewskiego. Genera³ Kutrzeba przy-
k³ada³ wielk¹ wagê do tajemnicy przygotowañ. gdy¿ zaskoczenie mia³o
stanowiæ jeden z elementów powodzenia natarcia. Lecz walki drobnych
oddzia³ów nie cichn¹ i w dniu nastêpnym. Rozpoznanie kierunku £êczycy
przejmuje od u³anów 69 pu³k 17 gnie�nieñskiej dywizji piechoty. 8 wrze-
�nia o zmroku 4 kompania porucznika Stefana Kêpy wykona³a wypad na
£êczycê, przesz³a groblê i posunê³a siê pod samo miasto, lecz tu wpad³a
w zasadzkê ogniow¹ ponosz¹c du¿e straty. Miêdzy innymi zgin¹³ podpo-
rucznik Jan Skiba i czterech podchor¹¿ych. Oddzia³y armii okupuj¹ obfit¹
danin¹ krwi wyniki rozpoznania. Tymczasem Niemcy opacznie t³umacz¹
sobie dzia³alno�æ rozpoznawcz¹ Polaków, widz¹c w nich próby przebicia
siê na po³udnie. Komunikat naczelnego dowództwa niemieckiego poda³
bowiem, ¿e armia �Poznañ� zosta³a ju¿ �ci¹gniêta do Warszawy, podczas
gdy armia �Pomorze� ponios³a druzgoc¹c¹ klêskê równaj¹c¹ siê jej likwi-
dacji w Borach Tucholskich. Dyscyplina marszowa armii �Poznañ� i �Po-
morze� dawa³a doskonale wyniki: armie te wykonywa³y marsze tylko
nocami, nikn¹c na dzieñ w lasach lub na pozycjach obronnych. O godzinie
10.00 dnia 9 wrze�nia wysz³o natarcie rozpoznawcze II batalionu 69 pp pod
dowództwem majora A. Chudzikiewicza na £êczycê. Pradawnego grodu
³êczyckiego broni³ od pó³nocy niedostêpny pas mokrade³ ci¹gn¹cych siê
wzd³u¿ Bzury i kana³u ³¹cz¹cego j¹ z Nerem. Kompanie, rozwiniête po
obu stronach grobli szosowej na froncie ponad 3 kilometry szerokim, brnê³y
bagnist¹ dolin¹, rozrywa³y szyki, t³oczy³y siê przy groblach i suchszych
miejscach. W po³owie drogi do £êczycy wpad³y pod silny ogieñ artylerii,
ponosz¹c jednak niezbyt du¿e straty. Jeden z oddzia³ów tego batalionu
dotar³ do po³udniowego skraju doliny i wdar³ siê do miasta i tu dopiero
natkn¹³ siê na przeciwdzia³anie odwodów niemieckich. Rozgorza³a
zaciêta walka, w której uda³o siê batalionowi zepchn¹æ przeciwnika i we-
drzeæ siê jeszcze dalej do miasta a¿ po p³on¹cy m³yn. Ale w braku jakie-
gokolwiek wsparcia na skrzyd³ach musia³ dzielny batalion cofn¹æ siê ze
stratami, uprowadzaj¹c ze sob¹ - jak podaje jedna z relacji - kilkudziesiêciu
jeñców z 26 i 46 pu³ku piechoty niemieckiej. W tym po³o¿eniu major
Chudzikiewicz wycofa³ batalion na podstawê wyj�ciow¹ na pó³nocnej
krawêdzi doliny, trac¹c ³¹czno�æ ze sw¹ 5 kompani¹ pod dowództwem
porucznika rezerwy M. Marciniaka. Jednak nie minê³y trzy godziny, gdy
po uporz¹dkowaniu oddzia³u i wydaniu obiadu znów ruszy³o na £êczycê
natarcie 69 pp, tym razem ju¿ w ramach ogólnego dzia³ania, wyznaczo-
nego pocz¹tkowo na godzinê 14, którego przesuniêcie o trzy godziny
pó�niej nie dotar³o do pu³ku. Znów mokrad³a i do³y torfowe. Znów rozpro-
szenie siê szyków i ogieñ zagradzaj¹cy na grobli. Znów pora¿ka i powrót
na podstawy wyj�ciowe. Tymczasem porucznik Marciniak pod os³on¹
olszyny, a czê�ciowo kurzu wznieconego przez wybuchy nieprzyjaciel-
skiej artylerii na grobli, przekrad³ siê do rzeki, przeszed³ j¹ w bród i prze-
nikn¹³ rowami a¿ do Tumu. Tutaj zorganizowa³ siê obronnie i na d³ugo
przed ogólnym natarciem przerwa³ Niemcom komunikacjê miêdzy £êczyc¹
i Pi¹tkiem, siej¹c na ich ty³ach postrach i zamieszanie. Na wie�æ o tym
pu³kownik Dworzak zatar³ z rado�ci rêce, choæ od dowódcy armii sypa³y
siê na jego g³owê gromy za zbyt ,,krewkie� dzia³anie, które mog³o zdradziæ
przed nieprzyjacielem zamiar armii i wzmóc jego czujno�æ. Jednak i w Topoli
Królewskiej morderczy ogieñ z £êczycy dawa³ siê we znaki, albowiem
artyleria niemiecka strzela³a ca³y dzieñ bez wytchnienia. Tu¿ przed ogól-
nym natarciem grupy przy II batalionie zjawi³ siê - podczas najsilniejszego
natê¿enia kanonady - pu³kownik Dworzak i pu³kownik Skokowski,
dowódca piechoty dywizyjnej 25 DP. ¯o³nierskie zachowanie siê obu
wysokich dowódców wzbudzi³o podziw podw³adnych i sta³o siê silnym
bod�cem do nieustêpliwego parcia naprzód. Uderza wreszcie w³asna
artyleria. To zgrupowanie artyleryjskie 25 dywizji w sile. trzech dywizjonów
bezpo�redniego wsparcia i dwóch - ogólnego dzia³ania dawa³o sygna³ do
rozpoczêcia dzia³añ. Wokó³ £êczycy od toru kolei Kutno £ód�, do kole-
giaty w Tumie wykwit³y wysokie pióropusze dymu i tryskaj¹cej fontan-
nami ziemi, a zabytkowa kolegiata zadygota³ od huku dzia³. O godzinie
17.30 rusza ogólne natarcie dywizji. Tym razem obok batalionu Chudzi-
kiewicza naciera III batalion W pp kapitana Lu�niaka. Wzd³u¿ toru kole-
jowego posuwa siê urzutowany w g³¹b 60 pp z batalionem majora Zgrzeb-
nickiego na czele. W lewo jeszcze przed ustalona godzina przekracza Bzurê
56 pp pu³kownika Tyczyñskiego, d¹¿¹c z pomoc¹ 5 kompanii Marciniaka,
która od kilku godzin odpiera pod Tumem i Kwiatkówkiem coraz silniejsze
ataki podje¿d¿aj¹cej samochodami piechoty niemieckiej. Jednakowo¿
nieprzyjaciel by³ dobrze wstrzelony do grobli. Morderczy ogieñ dywizjonu
artylerii niemieckiej z wzrastaj¹cym natê¿eniem zadaje Polakom du¿e straty.
Rozwiniête tyraliery cofaj¹ siê raz i drugi, a t³ocz¹c siê w suchszych miej-
scach tym hardziej s¹ nara¿one na ogieñ. Batalion majora Zgrzebnickiego,
szukaj¹c ukrycia w podmok³ej dolinie, ponosi dodatkowo straty w uto-
pionych. Kompanie majora Chudzikiewicza ju¿ trzeci raz podchodzi³y
pod £êczycê i po raz trzeci zaleg³y w terenie. Sporo rannych skupi³o siê
przy grobli. Powoli zapad³ wieczór, nie mog³o jednak byæ mowy o z³apaniu
bodaj¿e tchu. ¯o³nierze dochodzili tu¿-tu¿ do op³otków, gdzie rozpoznana
by³a zapora p³aska nieprzyjaciela. Wtem gdzie� z ty³u rozleg³ siê przera-
¿aj¹cy krzyk: Dok¹d idziecie?! Prowadz¹ nas na zgubê! Przez moment

BITWA POD ŁĘCZYCĄ I OZORKOWEM
w powietrzu zawis³a z³owieszcza cisza, w której wa¿y³y siê losy walcz¹cej
ostatkiem si³ jednostki. Nie by³o w¹tpliwo�ci: to wszêdzie obecna dywersja
w tej krytycznej chwili dawa³a znaæ o sobie. W tyle zadudni³ na grobli
tupot wielu nóg. Ruch odwrotowy porwa³ równie¿ ¿o³nierzy pierwszej
linii. W powietrze wzbi³ siê jêk rannych, bowiem cofaj¹cy siê w panice
¿o³nierze tratowali tych biedaków. Lecz wtedy major Chudzikiewicz
wyrwa³ pierwszemu z brzegu ¿o³nierzowi karabin i stan¹³ wyprostowany
na szosie. Staæ! - zawo³a³ zdecydowany na wszystko. Ani kroku dalej!
Obok przy nim wyro�li kapitan Józef Burzyñski i porucznik Kêpa. Ofice-
rowie ci nadludzkim wysi³kiem, z karabinami w rêku, powstrzymywali
nieuchronn¹ katastrofê. Na szczê�cie nowa nawa³a artylerii uderzy³a
w stanowiska nieprzyjaciela. Umilk³ jego ogieñ, a zdezorganizowane kom-
panie polskie mog³y siê trochê uporz¹dkowaæ. Major Chudzikiewicz
biegiem pcha³ swoje oddzia³y na podstawê szturmów¹. Tylko ruch naprzód
móg³ je ocaliæ. Na prawym skrzydle pu³ku batalion kapitana Lu�niaka
zdoby³ o godzinie 20.05 most kolejowy, umo¿liwiaj¹c tym natarcie oddzia-
³ów 60 pp na zachodni¹ cze�æ £êczycy. Dolina Bzury by³a pokonana.
Pozostawa³a za³oga miasta. Wówczas od czo³a dobieg³y zwyciêskie okrzyki:
Hurra! Hurra! To porucznik Kêpa i podporucznik Norbert Nowicki pode-
rwali swoich ¿o³nierzy do walki na bagnety. Po dniu ciê¿kiej mordêgi
i niepowodzeñ ¿o³nierze pa³ali chêci¹ odwetu. Poszczególne plutony
wyrywa³y siê z linii i par³y naprzód, nie zwa¿aj¹c na komendê i nie cze-
kaj¹c na s¹siadów. By³ to ju¿ dziki wy�cig, a  nie zorganizowane natarcie.
Biada napotkanym za³ogom cekaemow, biada wszelkim punktom oporu:
¿o³nierze roznosili je na bagnetach, zanim Niemcy zdo³ali podnie�æ rêce
do góry. Je¿eli stawiali opór, ³amano go granatem. By³o ju¿ ciemno, gdy
dru¿yny II i III batalionu 69 pp dotar³y do rynku, sk¹d bluznal na nie
gêsty ogieñ. Pad³ bez ¿ycia podporucznik Norbert Nowicki, zginê³o lub
odnios³o rany wielu ¿o³nierzy. Lecz tu wreszcie dopêdzii swych zuchów
dowódca natarcia i zacz¹³ wyznaczaæ plutonom i dru¿ynom kierunki ude-
rzeñ. Niemcy byli zaskoczeni si³¹ polskiego uderzenia. Osamotnione,
niepe³ne dwa bataliony nieprzyjaciela, zajmuj¹c eksponowane stanowiska
nad rzek¹ i maj¹c na ty³ach miasto wype³nione polsk¹ ludno�ci¹, która
coraz �mielej zaczê³a wylêgaæ na ulicê, rozpoczê³y oko³o godziny dwu-
dziestej pierwszej odwrót, a dowódca za³ogi, pu³kownik Wittke, zdecy-
dowa³ siê na oddanie £êczycy Polakom. Do zlikwidowania niemieckiego
oporu przyczyni³a siê w znacznym stopniu 4 kompania 56 pu³ku por.
Tarnawskiego, która bez rozkazu wziê³a udzia³ w natarciu 69 pp. Wtar-
gnê³a ona do pó³nocno-wschodniej czê�ci miasta w rejonie rze�ni, gdzie
za³oga zosta³a os³abiona po odej�ciu niemieckiego batalionu do przeciw-
uderzenia pod Kwiatkówkiem. Pu³kownik Wittke, odrzuciwszy drugie
z kolei natarcie na £êczycê, wywnioskowa³, ¿e Polacy na tym kierunku
nie maj¹ wiêkszych si³, dlatego te¿, przed samym pocz¹tkiem ogólnego
dzia³ania ofensywnego grupy Knolla wys³a³ batalion w celu wyparcia
Polaków spod Kwiatkówka i Tumu. Niemcy odstêpowali powoli. Co chwila
mroki nocy rozja�nia³ gwa³towny b³ysk rêcznych granatów. Do szturmu
na miasto przystêpowa³ od zachodu 60 pp, przeszed³szy po zdobytym przez
oddzia³y 69 pp mo�cie kolejowym. Batalion majora Zgrzebnickiego, brn¹c
przez mokrad³a i rozkopy, zdoby³ stanowiska niemieckie na pó³nocno-
zachodnim skraju miasta i zatrzyma³ siê celem uporz¹dkowania. Dalsze
natarcie po tej osi przej¹³ batalion majora Fiszera, który o godzinie 21.30
wdar³ siê w walce wrêcz do miasta. O �wicie nieprzyjaciel trzyma³ siê
jeszcze na przej�ciowej linii obronnej na zachodnim i po³udniowo-
zachodnim skraju miasta. Jego przeciwuderzenie od po³udnia zosta³o
zatrzymane przez pluton kolarzy i pluton pionierów. Dopiero uderzenie
9 batalionu strzelców pod dowództwem majora Mieczys³awa Ostrowskiego
z obwodu dywizji otworzy³o wreszcie polskim oddzia³om drogê do
po�cigu za rozbitym nieprzyjacielem. Za³oga niemieckiego punktu oporu
miêdzy dworcem i miastem po krótkiej walce podda³a siê. Wziêto 120 jeñców,
w tym 3 oficerów. Oddzia³y 69 pu³ku zdoby³y 2 samochody z 6 mo�dzie-
rzami, 2 dzia³a ciê¿kie i samochód za³adowany mapami. Jak siê okaza³o,
na planach w skali 1:25.000 naniesione by³y polskie fortyfikacje, przygo-
towywane w ci¹gu wiosny i lata 1939 roku. W kierunku na Tum, gdzie
naciera³ 56 pp pu³kownika W. Tyczyñskiego, 1 i 3 kompania tego pu³ku
wyruszy³y jeszcze o godzinie czternastej, nie wiedz¹c o przesuniêciu
terminu natarcia na siedemnast¹. Jednak 3 kompania utknê³a pod Kwiat-
kówkiem, a 1 posunê³a siê do Tumu, gdzie zluzowa³a kompaniê Marciniaka.
Wnet potem rozpoczê³o siê niemieckie natarcie z £êczycy, w wyniku którego
1 kompania cofnê³a siê do wschodniej czê�ci Tumu, do³¹czaj¹c do reszty
batalionu. W Tumie wywi¹za³a siê zaciek³a walka. W blaskach p³on¹cych
domostw obie strony - rozdzielone w �rodku wsi barykad¹ - próbowa³y
wykonaæ szturm, jednak bez powodzenia i przy du¿ych obopólnych stratach.
Tymczasem III batalion majora W³adys³awa Grocholi zdoby³ Kwiatkó-
wek. Zaledwie jednak zdo³a³ siê nieco uporz¹dkowaæ, wysz³o z £êczycy
natarcie niemieckie, ale przywitane gêstym ogniem Polaków w blaskach
po¿ogi za³ama³o siê na linii pierwszych domów. Oko³o pó³nocy oba bata-
liony 56 pp ruszy³y do szturmu i zdoby³y wyznaczone sobie przedmioty
natarcia. Niemcy cofali siê pod os³on¹ ciemno�ci. 10 wrze�nia w pó�nych
godzinach rannych w�ród pêkaj¹cych pocisków dalekono�nej artylerii
niemieckiej oddzia³y 25 dywizji poczê³y siê posuwaæ za cofaj¹cym siê
przeciwnikiem: 29 pu³k strzelców kaniowskich pod dowództwem podpu³-
kownika Floriana Gryla po osi Sierpów-Ozorków, 56 pp - w kierunku na
Mêtlew-Le�smierz. Po daremnych próbach oporu na pozycjach po�red-
nich nieprzyjaciel osadzi³ siê wreszcie na linii Solca Wielka-Wróblew.
O zmierzchu ruszy³o z tej pozycji silne przeciwnatarcie niemieckie, wsparte
huraganowym ogniem artylerii i czo³gami sprowadzonego tu na gwa³t
23 pu³ku czo³gów. W wyniku ich uderzenia oddzia³y 29 pu³ku zosta³y
wyparte z Sierpowa. Jednak¿e w nocy przeciwnik sam wycofa³ siê na
po³udnie. Na kierunku 56 pu³ku przeciwuderzenie wprowadzonej do walki
17 dywizji niemieckiej przy wsparciu czo³gów odbi³o zajêty w ci¹gu dnia
Le�mierz. Niemieckie kompanie czo³gów z desantem piechoty przygoto-
wywa³y siê do dalszego natarcia, ale noc¹ cofnê³y siê i tutaj. Napad nocny
na sztab w Kowalewicach i ³uny po¿arów w kierunku po³udniowo-
zachodnim zwiastowa³y silne zagro¿enie przez Polaków lewego skrzyd³a
i ty³ów. Có¿ to za zagro¿enie? Oto 25 kilometrów na zachód znad Neru
pod D¹biem ruszy³a grupa kawalerii genera³a Grzmota-Skotnickiego, aby
wykonaæ rajd na £ód�. (c.d.n.)

Apoloniusz Zawilski, Bitwy Polskiego Wrze�nia,
Nasza Ksiêgarnia, Warszawa 1972



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 17/317 • 15 WRZEŚNIA 2011 R.

SAMO ¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

12

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

Tanio sprzedam domek na wsi
ko³o Gostynina, pod lasem,
dzia³ka 0,5 ha. Tel. 516-199-906
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58 m, po kapitalnym re-
moncie, w pe³ni umeblowane,
pierwsze piêtro, osiedle Grun-
wald. Tel. 664-268-043.

SKUP
PALET PRZEMYSŁOWYCH

SPRZEDAŻ
DREWNA OPAŁOWEGO

I DRZEWA TARTACZNEGO
Kutno, ul. Spółdzielcza 1

Tel. 24 253−33−55, 510−159−126

Nowo otwarty

SK£AD
OPA£OWY
ul. Kolejowa 52 A
09-500 Gostynin

Ceny promocyjne!
Tel. 604-647-454

To by³y niezapomniane i piêkne czasy, i dotyczy³y koszykówki ¿eñ-
skiej w naszym mie�cie. Nasze koszykarki gra³y z powodzeniem
w centralnej II lidze. Przypomnijmy spotkanie rozegrane siódmego
grudnia 1997 roku w hali sportowej SP nr 9 w Kutnie pomiêdzy miej-
scowym Miejskim Klubem Sportowym a Widzewem £ód�. £ezka krêci
siê dos³ownie w oku. Dru¿yny MKS-u nie ma ju¿ w�ród seniorskiego
i ¿eñskiego basketu (s¹ tylko zespo³y m³odzie¿owe), a ekipa Widzewa
odnosi sukcesy w polskiej ekstralidze.

MKS Kutno - Widzew £ód� 63:78 (33:42)
Mimo pora¿ki miejscowe zawodniczki zas³u¿y³y na s³owa uznania za
wyrównan¹ walkê z zespo³em, który w ubieg³ym sezonie (1996/97)
by³ o krok od awansu do ekstraklasy (przegra³ bara¿, a w tym (1997/98)
od pocz¹tku rozgrywek plasuje siê w czo³ówce. Przed pierwszym
gwizdkiem sêdziów (Andrzej Lis i Zbigniew Weso³owski - obaj
z Gdañska) trener Widzewa Ryszard Andrzejczak mówi³: �Nastawi³em
swój zespó³ na uwa¿n¹ grê w obronie. Bêdziemy tak¿e jak najwiêcej
rzucaæ i to z ka¿dej pozycji. Znamy warto�æ MKS-u, lecz nie przyje-
chali�my tu przegraæ�. Pierwsze minuty meczu nie potwierdza³y
jednak s³ów ³ódzkiego selekcjonera. Prowadzony przez Jaros³awa ̄ aka
i Mariusza £ubiñskiego zespó³ kutnowski od pocz¹tku ruszy³ do przodu.
Nasze zawodniczki, niesione g³o�nym dopingiem sporej grupy kibiców,
szybko objê³y prowadzenie po celnych rzutach Magdaleny Sienkiewicz
i Ma³gorzaty Toruniewskiej. Rolê �dyrygenta emkaesiaczek tradycyjnie
wziê³a na siebie Marta Paw³owska. Po pocz¹tkowym zrywie kutno-
wianki stanê³y jednak w miejscu, dziêki czemu zespó³ go�ci dopro-
wadzi³ w pi¹tej minucie do remisu (12:12), w czym spora zas³uga
Marzeny Szulc. Kapitan ³ódzkiej dru¿yny popisa³a siê kilkoma sku-
tecznymi kontratakami, które rozmontowa³y obronê miejscowych.
Dziêki dobrej grze Sylwii Chmurskiej i Magdaleny Dudek zdoby³
z rzêdu sze�æ punktów nie trac¹c ¿adnego. Pierwszy kwadrans spo-
tkania sta³ pod znakiem wielkich emocji i bardzo wyrównanej gry
obu zespo³ów. W 15 minucie kutnianki prowadzi³y 24:23, lecz - jak
siê pó�niej okaza³o - by³o to ostatnie prowadzenie miejscowych
w tym meczu. Widzewianki, w�ród których prym wiod³y do�wiadczone
Aneta Pi¹tkowska i Ewa Brochacka szybko doprowadzi³y jednak do
wyrównania. W 16 minucie ³odzianki wysz³y na prowadzenie, którego
nie odda³y ju¿ do koñca. Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê 9-punkto-
wym prowadzeniem go�ci (42:33), w�ród których najskuteczniejsza
okaza³a siê Szulc - zdobywczyni 15 punktów. Druga ods³ona meczu
rozpoczê³¹ siê pod dyktando podopiecznych trenera Andrzejczaka.
£odzianki z minuty na minutê powiêksza³y swoj¹ przewagê, która
w 23 minucie wynosi³a ju¿ 15 punktów (50:35). Ju¿ w 25 minucie za
piêæ przewinieñ �spad³a� najwy¿sza zawodniczka kutnowskiego
zespo³u Magda Dudek. Ekipa przyjezdnych wykorzysta³a ten fakt
niemal natychmiast zwiêkszaj¹c swoje prowadzenie - w 27 minucie
by³o ju¿ 62:39. Kutnianki dosz³y do g³osu dopiero w 30 minucie. Finisz
by³ jednak spó�niony. Chocia¿ celnymi rzutami zaczê³y siê popisy-
waæ: Marta Paw³owska, Sylwia Chmurska i Magda Sienkiewicz, nie
by³o szans na dogonienie rywalek. Tym bardziej, ¿e w 34 minucie
Sienkiewicz z piêcioma przewinieniami musia³a opu�ciæ parkiet. Na
boisko wesz³a Monika Jarmakowska-Pop³awska, która dwukrotnie rzu-
ci³a za trzy punkty. Trzy minuty przed koñcem meczu zawodniczki
Widzewa prowadzi³y ró¿nic¹ 12 punktów. Zanim sêdziowie jednak
odgwizdali zakoñczenie spotkania przewaga wzros³a do 15 �oczek�.
Po meczu trener Jaros³aw ̄ ak powiedzia³: �Nie byli�my gorsi od uty-
tu³owanych rywalek. Na wyniku meczu zawa¿y³a fatalna koñcówka
pierwszej po³owy i pocz¹tek drugiej, kiedy nic mojemu zespo³owi nie
wychodzi³o. Dziewczêta chcia³y wygraæ za wszelk¹ cenê i to je �spa-
li³o�. MKS: Toruniewska 19, Dudek i Paw³owska po 10, Pop³awska 8,
Sienkiewicz 6, Magda Miko³ajczyk i Chmurska po 4, Agnieszka
Burzyñska 2, Aleksandra G³adka 0, Karolina Rze�nicka 0. Dla Widzewa
punkty zdoby³y: Szulc 28, Kosiñska 14, Pi¹tkowska i Chachu³a po 10,
Wojewódzka 6, Pisanko i Brochucka po 4, £atek 2.           /J.P./
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Kokoszki odchowane
szczepione - zamawiaæ

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

9 czerwiec 2011 r.

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

Uk³adanie kostki brukowej.
Wykonawstwo kompleksowe

z materia³em lub bez.
Odwodnienia melioracyjne.

Kutno i okolice.

Tel. 508-722-413

Brukarstwo
Jab³onowski

Milionowa strata
W Kaszewach Dwornych skradziono
ci¹gnik siod³owy marki Renault
Premium, naczepê marki Wielton
oraz koparkê g¹siênicow¹ marki
Komatsu na szkodê firmy leasingo-
wej. Warto�æ strat okre�lono na
milion z³otych.

Na och³odê!?
W M³ogoszynie wykorzystuj¹c
fakt chwilowej nieobecno�ci
pracowników budowy skradziono
pompê wodn¹. Straty - 12 tysiêcy
z³otych.

Biedniejsz kolej
W kutnowskich Azorach z nieczyn-
nego torowiska skradziono 140
metrów przewodu jezdnego. Straty
wynios³y 6300 z³otych.

Z³oty blichtr
Z mieszkania przy ulicy £okietka
w Kutnie skradziono pieni¹dze
w kwocie 150 z³otych i z³ot¹ bi¿u-
teriê. £¹czna warto�æ strat jak¹
poniós³ w³a�ciciel mieszkania to
690 z³otych.

W Kutnie, z budynku przy ulicy
Piwnej, skradziono z³ote monety
z koñca XIX wieku o nomina³ach
5 rubli w ilo�ci 10 sztuk oraz z³ot¹
bi¿uteriê.

Przesadzenie
W �leszynie z terenu posesji przy
ulicy Kasztanowej skradziono
70 sztuk krzewów ozdobnych. War-
to�æ szkód oszacowano na kwotê
2500 z³otych.

Cenne kasetki
Z pomieszczenia biura firmy przy
ulicy 29 Listopada w Kutnie skra-
dziono dwie kasetki z zawarto�ci¹
pieniêdzy w kwocie 24 tysi¹ce
z³otych.

Szkoda monitoringu
Dokonano ca³kowitego zniszczenia
kamery monitoringu szkolnego
znajduj¹cej siê na budynku Gimna-
zjum nr 3 przy ulicy £êczyckiej
w Kutnie. Straty - 1500 z³otych.

Laptop w cenie
Z budynku w Leszczynku skradziono
laptop marki Acer, telewizor marki

Samsung i odtwarzacz DVD. War-
to�æ strat okre�lono na kwotê
15 tysiêcy z³otych.

Zakupy bez zap³aty
W £aniêtach ze sklepu, wykorzy-
stuj¹c nieuwagê sprzedawczyni,
skradziono kawê i s³odycze na
³¹czn¹ warto�æ 575 z³otych.

Wandal!
W Kutnie na ulicy D³ugosza wybito
szybê wystawow¹ w sklepie
spo¿ywczym, powoduj¹c straty
w wysoko�ci 300 z³otych.
Nieznany sprawca kopi¹c nogami
w okno wystawowe i drzwi wej-
�ciowe do sklepu �¯abka� przy ulicy
Sowiñskiego dokona³ ich uszko-
dzenia. Straty okre�lono na 950
z³otych.

Samochodowa corrida
W Kutnie na ulicy Popie³uszki skra-
dziono stoj¹cy tam samochód marki
Jeep Grand Cherokee o warto�ci
50 tysiêcy z³otych.
Nieznany sprawca dokona³ wybicia
dwóch szyb (przedniej i bocznej)

w samochodzie marki Daewoo
Nubira, stoj¹cym na ulicy gen.
Sikorskiego w Kutnie. W³a�ciciel
pojazdu poniós³ stratê w kwocie
tysi¹ca z³otych.
W miejscowo�ci Zgórze w zapar-
kowanym tam samochodzie marki
Mercedes nieznany sprawca urwa³
boczne lusterko, rozbi³ tyln¹ lew¹
lampê, wgniót³ pokrywê silnika
oraz dach. Szkody oszacowano na
1800 z³otych.
Dokonano porysowania pow³oki
lakierniczej samochodu Reanult
Clio stoj¹cego na ulicy Braci �nia-
deckich w Kutnie. Wyrz¹dzone
szkody okre�lono na 500 z³otych.
W Kutnie na ulicy 29 Listopada ze
stoj¹cego tam samochodu marki
Ford Escort skradziono jedn¹ tablicê
rejestracyjn¹.
Z samochodu Daewoo Matiz, sto-
j¹cego na ulicy Siemiradzkiego
w Kutnie skradziono radioodtwa-
rzacz CD, piêæ p³yt oraz skrzynkê
z narzêdziami. Straty oszacowano
na 200 z³otych.

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
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 dzia³kê budowlan¹
950 m2, przy ul. Zielonej
w Kutnie. Tel. 604-586-443

Sprzedam dom parterowy 70 m2

i dom 40 m2 na dzia³ce 648 m2,
media, centrum Kutna. Tel.
512-444-918, 518-791-872
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
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
Studentka filologii angielskiej
udzieli korepetycji uczniom
szkó³ podstawowych, gimnazja-
listom, licealistom lub doros³ym.
TANIO. Tel. 509-031-301

To zdarzenie mia³o miejsce w Wo³odrzy, gmina Nowe Ostrowy. By³
drugi dzieñ wrze�nia i szko³y, a tak¿e ³adna s³oneczna pogoda.
Dziesiêciolatka wróci³a z zajêæ i na podwórku bawi³a siê z sze-
�ciolatkiem. Co ich sk³oni³o do wej�cia do gara¿u? Nie wiadomo,
chocia¿ chyba nie pierwszy raz kierowali tam swoje kroki!?
W jednej z gara¿owych szafek tata dzieci trzyma³ �wiatrówkê�,
oficjalnie nazywan¹ karabinkiem pneumatycznym. M³odych jej
widok korci³, st¹d zaczêli baraszkowaæ siê z broni¹. Gdy znalaz³a
siê w rêkach dziewczynki, znienacka wystrzeli³a..., a �rut wbi³ siê
w brzuch brata. Rodzice s³ysz¹c g³uchy strza³ i p³acz dzieci
wybiegli z domu... Ich synek, ranny, s³ania³ siê z bólu. W ranie
pojawi³a siê krew. Wezwano pogotowie. B³yskawicznie przewie-
ziono malca do szpitala w Kutnie, a nastêpnie helikopterem do
Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi. Tam przeprowadzono
operacjê i usuniêto z brzucha �rut. Uda³o siê! Pamiêtajmy: dzieci
s¹ ciekawe ¿ycia i rzeczy nale¿¹cych do doros³ych. Wiêc nie stwa-
rzajmy im sytuacji, by w zasiêgu ich wzroku i r¹k znalaz³y siê
gro�ne przedmioty, jak np. broñ.   Jan Widz

Sprzedam Golfa A6. Rok pro-
dukcji 2009. Pierwszy w³a�ci-
ciel. Tel. (024) 252-32-65.
Sprzedam mieszkanie 37,5 m2.
Pilne. Tel. 669-599-177, Kutno
ul. Barlickiego
Tanio sprzedam lampê Solaris
firmy Medicolux na gwarancji.
Tel. 508-516-724
Pilnie poszukujê pokoju jako
stancja. Pracujê, bez na³ogów.
Tel. 664-183-465
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe o pow. 58,3 m2 po
generalnym remoncie. Tel. 667-
189-360
Przyjmê na stancj¹ kobietê
pracuj¹c¹. Tel. 667-011-981

Sprzedam szafkê ma³¹ na buty,
drzwi ³azienkowe i kuchenne
z demonta¿u. Tel. 696-482-360
Sprzedam ma³¹ szafkê na buty,
szafkê naro¿n¹ bia³¹, ³awostó³.
Tel. 696-482-360
Sprzedam mieszkanie w War-
szawie, 39,10 m2, III p., winda,
gara¿. Tel. 502-778-357
Podejmê pracê w charakterze
opiekunki do dziecka na terenie
Kutna i okolic. Jestem nauczy-
cielk¹. Tel. 697-010-805
Sprzedam dom o pow. 250 m2

lub wynajmê go na dzia³alno�æ
gospodarcz¹ - Kutno. Tel. 504-
363-388
Sprzedam  Reault Megane
Coupe, 2000 r., 1,6; 16 V. Tel.
503-103-698
Sprzedam dom piêtrowy, os.
Dybów, dzia³ka 432 m2. Tel.
518-093-832
Sprzedam dom wolnostoj¹cy
o pow. 110 m2, dzia³ka 570 m2,
osiedle Dybów. Tel. 531-901-111
Sprzedam butle tlenowe do
spawania. Tanio. Tel. 531-901-111
Sprzedam dzia³kê R.O.D. �Mi-
flex� z domkiem murowanym
i ubikacj¹ (obok zamykany
parking). Tel. 604-254-132
Sprzedam za po³owê ceny ma-
terac do masa¿u na gwarancji,
oraz numizmaty równie¿ bardzo
tanio. Tel. 604-254-132
Szukam pracy do opieki nad
starsz¹ osob¹ lub dzieckiem lub
sprz¹tanie. Tel. 725-806-496
Sprzedam drukarkê HP 690C.
Tanio. Tel. 606-475-184

POSTRZAŁ
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Baseball

O LIGOWE PUNKTY

Mimo ¿e w Kro�niewicach nie ma �Orlika� to dru¿yna futbolowa z tego
miasta (burmistrz Julianna Barbara Herman) wywalczy³a mistrzostwo
regionu ³ódzkiego w Orlikowej Lidze Mistrzów. Na boisku w Rawie
Mazowieckiej (28.08) sukces odnios³a ekipa utalentowanych pi³karzy
z Gimnazjum im. Rodziny Rembieliñskich (dyrektor szko³y - pasjonat
sportu Waldemar Pietrzak) pokonuj¹c w finale 14-16 lat zespol AS Roma
Tomaszów Mazowiecki 3:2, chocia¿ przegrywa³a 1:2. Du¿e brawa za walkê
i determinacj¹ do koñca meczu dla ca³ej dru¿yny z Gimnazjum w Kro�nie-
wicach, która jest wspierana przez kro�niewicki EXPOM. Z³oty zespó³
jest pod fachow¹ i skuteczn¹ jak widaæ opiek¹ Roberta Nowaka. Pomy-
s³odawc¹ i g³ównym organizatorem Orlikowej Ligi Mistrzów - £ódzkie
2011, jest województwo ³ódzkie oraz bezpo�rednio £ódzki Szkolny Zwi¹zek
Sportowy. Jej zasadniczym celem jest aktywizacja dzieci i m³odzie¿y szkolnej
w wieku 14-16 lat do prowadzenia aktywnego, sportowego stylu ¿ycia
oraz zasady fair-play, a tak¿e promocja gmin, powiatów, województwa
³ódzkiego. Na zdjêciu w górnym rzêdzie od lewej: trener Robert Nowak,
Kacper Ka�mierczak, Piotr Albiñski, Kamil Kubiak, Mariusz Perliñski,
Jakub K³osiñski, Hubert Fa³dziñski. W dolnym rzêdzie od lewej: Jakub
Gabrychowicz, Mateusz Lewandowski, Krystian Osiñski, Krzysztof Kar-
towski, £ukasz Lewandowski i Miros³aw Adrjañczyk. Gratulujemy i mamy
teraz niep³onn¹ nadziejê, ¿e sukces w Orlikowej Lidze Mistrzów spowo-
duje wybudowanie w Kro�niewicach ... Orlika. Trenerowi Robertowi
Nowakowi i Jego wspania³ej dru¿ynie ¿yczymy dalej tylko zwyciêstw.

KROŚNIEWICE GÓRĄ!

Po raz 25 rozegrano fina³y mistrzostw Polski juniorów. Odby³y siê tym
razem one w Kutnie. Na stadionie im. Stana Musia³a zmierzy³o siê z sob¹
piêæ zespo³ów wy³onionych w toku eliminacji w regionach: �A�- Polska
Pó³nocna i �B�- Polska Po³udniowa. Turniej rozgrywano systemem ka¿dy
z ka¿dym. Wyniki meczów: Kutno-Rybnik 6:9, Mazowsze-¯ory 7:3, ̄ ory-
Osielsko 8:3, Mazowsze-Osielsko 0:10, Rybnik-¯ory 5:3, Kutno-Mazowsze
10:0, Osielsko-Kutno 5:9, Rybnik-Mazowsze 10:6, ̄ ory-Kutno 8:2, Osiel-
sko-Rybnik 1:0.

         Mecze wygr. przegr.
I. KS Silesia Rybnik 4    3     1
II. MKS Stal Bis Kutno 4    3     1
III. UKS Dêby Osielsko 4    2     1
IV. UKS Comets Mazowsze 4    1     3
V. BUKS Gepardy ¯ory 4    1     3
Mistrzowski zespó³ prowadzi³ trener Marcin Smakowski, a kierownikiem
dru¿yny by³ Eligiusz Nadolski. To trzeci kolejny medal mistrzostw Polski
tej ekipy (2009, 2010, 2011), która gra³a w sk³adzie: Gracjan Bielecki,
Kacper Kamiñski, Jakub Kasica, Artur Kêdziora, B³a¿ej Matusiak, Cezary
Miklas, Jakub Nadolski, Mateusz Nowicki, Micha³ Partyka, Bartosz
Rudnicki, Mateusz Wasielewski, Artur Wojtczak, Jakub Wojtczak, Maciej
Wróblewski. Pami¹tkowe medale wrêczali: Zbigniew Wdowiak, wicepre-
zydent Kutna, Micha³ Kaczmarek, prezes Polskiego Zwi¹zku Baseballu
i Softballu i Waldemar Szymañski, prezes MKS Stal Bis Kutno.

MKS STAL BiS WICEMISTRZEM

Dru¿yna MKS Stal (trener Przemys³aw Kubicki, kierownik Anna Bielecka)
odrabia zaleg³o�ci w polskiej ekstralidze. Dwa tygodnie temu ¿ó³to-nie-
biescy ulegli w ¯orach tamtejszym Gepardom 0:3 i 1:2, ale pó�niej ju¿
by³o zdecydowanie lepiej. �Stalowcy� w Kêdzierzynie Ko�lu g³adko
pokonali beniaminka, miejscowego UKS Caper 29:1 oraz 21:1. W Kutnie
natomiast, na obiektach Ma³ej Ligi, w ramach ostatnich meczów zasadni-
czego sezonu zwyciê¿yli WUKB Centaury Warszawa 4:1 i 5:2. Aktualna
tabela:
1. MKS BiS Kutno 28 22 6
2. UKS Dêby Osielsko 28 17 11
3. BUKS Gepardy ¯ory 28 16 12
4. KS Baseball Wroc³aw 28 16 12
5. TSB Demony Miejska Górka 28 14 14
6. WUKB Centaury Warszawa 28 14 14
7. KS Silesia Rybnik 28 13 15
8. UKS Caper Kêdzierzyn Ko�le 28 0 28
Teraz rozpocznie siê faza play-off i æwieræfina³y, pó³fina³y i fina³. Zespo³y,
które zajê³y miejsca 4-6 rozegraj¹ serie do dwóch wygranych. ¯ory spo-
tkaj¹ siê z Warszaw¹, a Wroc³aw z Miejsk¹ Górk¹. Dru¿yny, które po
sezonie zasadniczym zajê³y pierwsze i drugie miejsce pauzuj¹, a w drugim
etapie spotkaj¹ siê ze zwyciêzcami spotkañ æwieræfina³owych. Kutno zagra
z lepszym z pary Wroc³aw - Miejska Górka, a Osielsko ze zwyciêzc¹
serii spotkañ ¯ory - Warszawa. Pó³fina³y rozgrywane bêd¹ równie¿ tylko
do dwóch wygranych, a seria fina³owa, która zakoñczy rywalizacjê 2011,
do trzech wygranych. W fina³owym turnieju o Puchar Polski z udzia³em
czterech najlepszych dru¿yn graæ bêd¹ dwie kutnowskie dru¿yny: MKS I Stal
BiS (trener Przemys³aw Kubicki) i lider I ligi MKS II Stal BiS Kutno
(trener Marcin Smakowski). Zostanie on rozegrany 20 wrze�nia w Kutnie.
Tradycja nakazuje zdobycie podwójnej korony.

KUTNIANIE PO MISTRZOSTWO

III liga
Legionovia - Legionowo - MKS Kutno 1:2 (0:0)

Po trzech remisach podopieczni trenera Kamila Sochy i kierownika Andrzeja
Królaka odnie�li pierwsze zwyciêstwo i to jakie! Pokonali niepokonan¹
do tej pory Legionoviê i to na jej boisku! Godne podkre�lenia jest to, ¿e
�miejscy�  przegrywali 0:1 i do koñca meczu pozosta³o 20 minut. Nie
za³amali siê tym, grali ambitnie i z wol¹ zwyciêstwa. To s¹ cechy dobrej
tylko dru¿yny. Wygrali, bo wierzyli w to! Tak trzymaæ! Bramki: 1:0 -
Marcin Rawski (70), 1:1 - Micha³ Rosiak (84), 1:2 - Sylwester P³acheta
(90+3). Co to znaczy jednak rutyna! MKS: Jakub Skrzypiec, Wojciech
Borowiec, Maciej Kowalczyk, Adam Grzybowski, £ukasz Znyk, Dariusz
Lipiñski (82 Robert Kowalczyk), Rafa³ Kubiak, Mariusz Jakubowski (65
Micha³ Rosiak), Sylwester P³acheta, Kamil Zagajewski (82 Piotr Michalski),
Dawid Dziêgielewski.

MKS Kutno - KP Piaseczno 1:3 (1:1)
MKS: Jakub Skrzypiec, Przemys³aw Michalski, Adam Grzybowski, Marian
Dopiera³a (66 Robert Kowalczyk), Bartosz Broniarek, Dariusz Lipiñski,
Rafa³ Kubiak, Mariusz Jakubowski, (58 Kamil Zagajewski), Sylwester
P³acheta, Micha³ Rosiak, Dawid Dziêgielewski. Sêdziowa³: Mariusz D¹browski
(Sieradz), widzów oko³o 800. Bramki: 0:1 - Przemys³aw £aski (34),
1:1 - Dariusz Lipiñski (45), 1:2 - Daniel Z³och (50), 1:3 - Przemys³aw
£aski (59). Niespodzianka in minus. Nikt nie spodziewa³ siê, ¿e kutnianie
po dobrym meczu i zwyciêstwie w Legionowie z wy¿ej notowan¹ Legio-
novi¹ ulegn¹ u siebie bêd¹cej ni¿ej w tabeli rozgrywek dru¿ynie z pod-
warszawskiego Piaseczna. No có¿, pi³ka no¿na jest przewrotna! Nic
pocz¹tkowo nie wskazywa³o na to, ¿e �Miejscy� przegraj¹. Ju¿ w 5 minucie
mogli prowadziæ 1:0. Po ³adnej akcji Sylwester P³acheta min¹³ bramkarza
i strzeli³ do pustej bramki, ale w ostatniej chwili szybki obroñca go�ci
wybi³ pi³kê na róg. Szczê�cie by³o tak blisko! W 30 minucie znów pewna
sytuacja na bramkê. Micha³ Rosiak �wietnie poda³ do Mariusza Jakubow-
skiego, który przelobowa³ golkipera Piaseczna Mateusza Kryczkê. Pi³ka
jednak tylko uderzy³a... w s³upek. Pech! W 34 minucie rzut wolny wyko-
nuje Dawid Klepczyñski i bez interwencji obroñców MKS-u Przemys³aw
£aski g³ow¹ strzela bramkê. Niewykorzystane sytuacje wiêc mszcz¹ siê.
W 48 minucie rzut wolny z 28 metrów wykonuje przepiêknie Dariusz
Lipiñski i jest 1:1. Koñcówka pierwszej po³owy to oblê¿enie bramki
go�ci, ale futbolówka nie chcia³a znale�æ siê w siatce. Druga ods³ona
nape³nia³a widzów optymizmem. Tymczasem dwa fatalne b³êdy bramkarza
MKS-u i defensorów, i najpierw w 50 minucie, a potem w 59, go�cie po
szkolnych pomy³kach kutnian zdobywaj¹ gole. W miêdzyczasie, w 54
minucie, Sylwester P³acheta móg³ zdobyæ gola, ale jego dobitkê z³apa³
bramkarz Piaseczna. Niby by³a optyczna przewaga gospodarzy, ale ona
nic nie znaczy³a. Go�cie wywie�li z Kutna trzy punkty i zas³u¿enie, bo
emkaesiacy zagrali s³abiutko. Na pewne usprawiedliwienie nale¿y wzi¹æ
fakt nieobecno�ci na boisku dwóch podstawowych stoperów dru¿yny
- kontuzjowanych - £ukasza Znyka i Macieja Kowalczyka.

Orze³ Wierzbica - MKS Kutno 2:0 (1:0)
Beniaminek nie by³ lepszy, ale wygra³. MKS przegra³ na w³asne ¿yczenie
- brak skuteczno�ci. Kiepskie sêdziowanie. Czerwon¹ kartkê otrzyma³
Rafa³ Kubiak (po dwóch ¿ó³tych). Gospodarze gole zdobyli w 21 i 83
minucie (z w¹tpliwego karnego). W 44 minucie �11� obroni³ Jakub Skrzypiec.
17.09, godz. 16.00 mecz w Kutnie MKS - Zelów.

V liga
Kolejarz £ód� - £KS II Kutno 1:4 (1:1)

Gole dla MKS II: Marcin Panek (karny, 68), Robert Kowalczyk 2 (75,
karny i 27) oraz £ukasz Wszo³ek (83). Gospodarze prowadzili 1:0 (8).

MKS II Kutno - LKS Ró¿yca 3:3 (1:2)
MKS II: Mateusz Turkowski, Maciej Rogala, Maciej Rutkowski, Prze-
mys³aw Michalski, Dawid Ga³¹zka (71 Micha³ Arent), Rafa³ Rybicki,
Marcin Panek (kpt.), Bart³omiej Lewañczyk (83 Artur Machoñ), Andrzej
Grzegorek, Micha³ Michalski (64 Mateusz Szewczyk), Arkadiusz B³aszczyk.
Bramki: 0:1 - Krzysztof Duczek (12), 1:1 - Marcin Panek (22, karny),
1:2 - Adrian Koz³owski (42), 2:2 - Micha³ Michalski (46), 2:3 - Krystian
Nasalski (71, karny), 3:3 - Micha³ Arent (73). Spotkanie ze wzglêdu na
ilo�æ zdobytych goli by³o nawet ciekawe, chocia¿ poziom reprezentowany
przez gospodarzy nie by³ najwy¿szego lotu. Brakowa³o skuteczno�ci
w poczynaniach zawodników graj¹cego trenera Andrzeja Grzegorka i kie-
rownika dru¿yny Krzysztofa Rogali. Sam Micha³ Michalski móg³ do prze-
rwy zdobyæ co najmniej dwie bramki, oraz w 55 minucie. Kapitalna wrêcz
by³a akcja kutnian w 48 minucie.

Judo

Lekkoatletyka

W dwóch turniejach brali udzia³ podopieczni trenerów Macieja Kisieliñ-
skiego i Jacka Wasiaka. W Spale Marcel Darul, Mateusz Kura, Mateusz
Szymañski, Adrian Wiliñski reprezentowali region ³ódzki w II Miêdzy-
narodowym Turnieju o Puchar Regionów Partnerskich (Czechy, Rosja,
Ukraina, Wêgry, Polska). Z³ote medale wywalczyli: Marcel Darul i Mateusz
Kura, a Mateusz Szymañski i Adrian Wiliñski zajêli V miejsca. Zespo³owo
region ³ódzki zdoby³ I miejsce. 300 zawodników z ca³ego kraju startowa³o
w Sochaczewie w Otwartym Pucharze Polski Juniorów. UKS Ippon MDK
Kutno reprezentowany by³ przez Seweryna Wiktorka, Martynê Ka�mierczak
i Wojciecha Piotrowskiego. Seweryn zaj¹³ drugie miejsce, a w drodze do
fina³u wygra³ wszystkie pojedynki przed czasem. Martyna by³a czwarta,
ale walczy³a z przeciwniczkami o 3-4 lata starszymi!

UKS IPPON W CZOŁÓWCE

W III Otwartych Mistrzostwach M³odzików wziêli udzia³ najlepsi zawodnicy
województwa ³ódzkiego. W tej kategorii wiekowej z³oty medal wywalczy³
Rafa³ Ewkowski (r. 1997) na 110 m pp³. Uzyska³ 16.54 s, co jest jego
nowym rekordem ¿yciowym. Rafa³ by³ tak¿e drugi w skoku w dal - 613
cm (rekord ¿yciowy). Srebro uzyska³ te¿ w rzucie oszczepem - 37,90 m.
Drugie lokaty zajê³a Natalia Ko³odziejczak (1988 r.); w oszczepie - 22,80 m
w skoku w dal 472 cm. S¹ to jej rekordy ¿yciowe. Srebrem udekorowana
zosta³a równie¿ czwórboistka Wiktoria Leszczyñska (1997 r.). Ustanowi³a
rekord ¿yciowy - 1461 pkt. Jak podkre�li³ trener UKS �Dziewi¹tka� Kutno
Jacek Kud³a bardzo dobre wyniki Rafa³a i Wiktorii ciesz¹, bo bêd¹ oni
rywalizowaæ o miejsce w finale Mistrzostw Polski (Ma³y Memoria³ Janusza
Kusociñskiego) - w Kielcach.

„9” W ALEKSANDROWIE Ł.

Pi³ka no¿na

W dn. 16-18 wrze�nia w hali sportowej Sp Nr 9 rozegrany zostanie III Miêdzy-
narodowy Turniej Koszykówki Kadetek (r. 1996 i m³odszych) �Sirmax Coup
2011�. Uczestnikami s¹: KS Gwiazda Smoleñsk (Rosja), UKS Gimbasket 15
Bia³ystok, MUKS Widzew £ód�, UKS Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski,
MUKS 23 P³ock, MKS Sirmax Kutno. Pierwszy mecz - 16.09 g. 9.30 MKS
Sirmax Kutno - KS Gwiazda, a zakoñczenie turnieju 19.09 g.13.30 - wrêczenie
pucharów, nagród i dyplomów. Kutnianki (trener Adam Paw³owski) broni¹
I miejsca z ubieg³ego roku! W dniu 18 wrze�nia na boiskach Stadionu Miej-
skiego im. H. T. Reymana odbêdzie siê I Memoria³ Henryka Tomasza Reymana
- Ogólnopolski Turniej w Pi³ce No¿nej Ch³opców r. 1999. Graæ bêd¹  zespo³y:
RKS Mazovia Rawa Mazowiecka, MKS Mieñ Lipno, GKP Targówek Warszawa,
UKS Dwunastka W³oc³awek I i II oraz MKS AMZ BiS Kutno. Rozpoczêcie
turnieju g. 10.00, a zakoñczenie 15.15. W ramach przedsiêwziêæ towarzysz¹-
cych: quizy na tematy: Euro 2012, Kutno 2011 oraz prezentacja pojazdów
specjalnych produkowanych przez AMZ Kutno Sp. z o.o. Z okazji tego turnieju
na rêce prezesa MKS-u Kutno Zdzis³awa Bartola wp³yn¹³ okoliczno�ciowy
list od prezesa Towarzystwa Sportowego Wis³a Kraków Ludwika Miêtty Mi-
ko³ajewicza. Czytamy w nim miêdzy innymi: � W imieniu Zarz¹du KS Wis³a
Kraków kierujê na pana rêce serdeczne s³owa podziêkowania za organizacjê
Turnieju m³odych pi³karzy i nadanie Mu imienia Henryka Reymana - postaci
symbolu Naszego Klubu... ¯yczê uczestnikom Turnieju zadowolenia z dobrej
gry, zaanga¿owanej walki sportowej w duchu fair play i pe³nej sukcesów
kariery pi³karskiej �ladami, które wytyczy³ pu³kownik Henryk Reyman. Organi-
zatorom Turnieju ¿yczê satysfakcji z udanej imprezy�.

MKS KUTNO ZAPRASZA

Intensywnie przygotowuje siê do inauguracji I ligi basketu mêskiego dru-
¿yna beniaminka tej klasy rozgrywkowej  AZS WSGK Polfarmex Kutno.
Po zgrupowaniu w Bornem Sulimowo (zachodniopomorskie) podopieczni
trenera - Jaros³awa Krysiewicza i Wojciecha Walicha - wygrali turniej
w Ostrowie Wielkopolskim pokonuj¹c: Sudety Jelenia Góra 69:55, Ksiê-
¿aka £owicz 86:64 i przegrywaj¹c po zaciêtej walce z gospodarzami Stal¹
Ostrów 69:70 (12:20, 15:10, 25:23, 17:17). O pora¿ce zadecydowa³a
I kwarta. W turnieju grali: Perka, Ma³ecki, Pustelnik, Bacik, Jakóbczyk,
Deja, Brêk, Strzelecki, Rydlewski, Marciniak, Urbaniak. Najwiêcej punk-
tów zdoby³ Aleksander Perka - 45 oraz Krzysztof Jakóbczyk - 33. W miê-
dzyczasie kutnianie pokonali w ¯yrardowie ¯yrardowiankê 88:67. Dobry
mecz akademicy rozegrali we W³oc³awku z czo³ow¹ dru¿yn¹ ekstraligi
Anwilem przegrywaj¹c tylko 71:81. Najwiêcej punktów dla MKS-u zdo-
byli: Piotr Pustelnik i Aleksander Perka - po 14. 23 i 24 wrze�nia w hali
SP nr 9 w Kutnie �Turniej o Ró¿ê Kutna�. Graj¹� AZS WSGK Polfarmex
Kutno, Rossa Radom, Start Gdynia, Start Lublin.
23.09 g.17.00 AZS - Radom; g. 19.00 Gdynia - Lublin
24.09 g.17.30 mecz o III miejsce, a o 19.30 o pierwsze.

AZS PRZED SEZONEM
Koszykówka
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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:  M8-B5-M3-E9-D1-C8  K8-L1-E11-G7
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
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 sprzedam
magazyn w Kutnie o pow. ok. 400 m2

+ dwa gara¿e + budynek mieszkalny
do remontu na dzia³ce  ogrodzonej
3000 m2. Mo¿liwo�æ najmu czê�cio-
wego lub zmiana adaptacji lokali.
Tel. 24 355-68-64, 0501-666-527
Sprzedam sukniê �lubn¹ ecru
firmy Cymbelaine model Gala 2011,
rozm. 40/173. Tel. 503-030-475

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 Renault Scenic RXE 1,9
DTI (2000 r), klimatyzacja, 4x airbag,
podgrzewane fotele, skórzane sie-
dzenia. Tel. 666 256 885

OG£OSZENIA
DROBNE

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 609−107−203
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. Prowadzi w TVP teleturniej �Jeden z dziesiêciu�
(Tadeusz) A-7. Rzymska bogini obfito�ci B-9. Le�na piêkno�æ C-1.
Bia³a czapka noszona przez kucharzy i piekarzy D-9. �Nakarmiæ ...�
w tytule filmu Carlosa Saury E-1. Odrobina szczê�cia E-5. Komputer
IBM G-1. Dawniej o te�ciowej I-1. Miasto we W³oszech (Piemont)
I-6. Sanki przed igloo J-9. Okolica K-1. Czê�æ boiska przed bramk¹
L-9. �Ortograficzny� ptak M-1. �... Kichot� Cerwantesa M-5. Damski
kaftan na podszewce.

Pionowo: 1-A. Zasypiaj¹cy na zimê gryzoñ 1-I. Wêgierski Piast
2-E. Nicpoñ 3-A. �nied� 3-I. Dwana�cie sztuk 4-F. Cz³owiek �niegu
5-A. Autor s³ów do piosenki �Id� swoj¹ drog¹� (z repertuaru E. Gep-
pert) 5-J. Poranny w oborze 6-E. Kruche ciasto z nadzieniem 7-A.
Gatunek le�nej maliny 7-I. Kwietnik 9-A. Zwierzêta ss¹ce 9-I. Palma
kateszowa 11-A. Desant 11-I. Miasto nad Kana³em Gliwickim 13-A.
Ubiór Robaka z �Pana Tadeusza� 13-I. Za³¹cznik.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Kto go tworzy?
- W sk³ad naszej humorystycznej grupy wchodz¹: Igor Kwiatkowski,
Robert Motyka, Micha³ Paszczyk i Rafa³ Kad³ucki (obs³uga techniczna).
- Kiedy powstali�cie?
- Tak siê z³o¿y³o, ¿e skrzyknêli�my siê twórczo w 2004 roku. Mia³o to
miejsce w piêknej Jeleniej Górze.
- Co mo¿ecie o sobie powiedzieæ?
- Powstali�my z woli niebios i pe³nej determinacji Igora, który jest kopalni¹
pomys³ów i emocjonalnym ekshibicjonist¹, znanym jako pan Mariolka.
Zarazem jest doskona³ym na�ladowc¹ wszystkich d�wiêków i zachowañ
jakie mo¿na sobie wyobraziæ. Wprawia wszystkich w zdumienie. �wietnie
na�laduje g³os Feela, Agnieszki Chyliñskiej, Krzysztofa Krawczyka,
Stachurskiego i wielu innych wykonawców. Robert - to w³a�ciciel wspa-
nia³ego, najlepszego g³osu w kabarecie. Posiada nienagann¹ dykcjê i i�cie
telewizyjn¹ urodê. Dlaczego? Skrad³ serca ¿eñskiej czê�ci publiczno�ci.
Wspó³pracuje te¿ z radiem �Roxy�. Micha³ natomiast, choæ mo¿e niepo-
zorny, ³¹czy zmys³ re¿yserski ze specyficznym poczuciem humoru. Ka¿d¹
publiczno�æ rozbawia bêd¹c w roli profesora - showmana.
- Sk¹d bierzecie tematy do swoich programów?

�Paranienormalni� dla �P¯K�

ŻYCIOWY KABARET
- Przede wszystkim z naszego, codziennego ¿ycia. Nasz kabaret sporo te¿
inspiracji czerpie ze �rodowiska nastolatków. Nie uprawiamy satyry poli-
tycznej - brzydzimy siê tym. Bacznie natomiast obserwujemy zjawiska
obyczajowe i spo³eczne.
- Dla kogo wystêpujecie?
- Dla tych, co nas lubi¹ i chc¹ ogl¹daæ. Jak na razie to nie mamy w tej
kwestii problemów. Gramy zarówno w kameralnych warunkach dla ma³ych
grup (minimum piêæ osób), przynajmniej o jedn¹ wiêcej ni¿ na scenie,
jak i na du¿ych imprezach plenerowych (dopuszczamy liczbê widzów 75
tysiêcy).
- Grali�cie te¿ w Kutnie. Pamiêtacie?
- Oczywi�cie. Byli�my u was bodaj¿e dwa razy. Macie �wietn¹ publicz-
no�æ. Chêtnie jeszcze do was przyjedziemy.
- Macie na koncie ju¿ du¿o laurów. Które szczególnie utkwi³y wam w pa-
miêci?
- Rzeczywi�cie, jak na siedem lat naszej dzia³alno�ci, troszkê siê ich uzbiera³o.
Mamy sentyment do Grand Prix Festiwalu Dobrego Humoru w Gdañsku,
do I Nagrody na Trybuna³ach Kabaretowych w Piotrkowie Trybunalskim,
do II miejsca na Wieczorach Kabaretowych Humoru i Satyry w Lidzbarku
Warmiñskim, do tytu³u ��ciak� na D¹browskiej �ciemie Kabaretowej
�Debe�ciak� w D¹browie Górniczej, do I Nagrody w Krakowskiej �Pace�,
czy I Nagrody w Turnieju £garzy w Bogatyni. Mi³y jest dla nas tytu³ �Swira�
za postaæ �Mariolki�.
- Z kim wspó³pracujecie?
- Ze wszystkimi, którzy co� reprezentuj¹ artystycznie i s¹ nam ¿yczliwi.
- Co jest dla was najwa¿niejsze w ¿yciu?
- Mieæ szanse dokonywania wyboru.
- Czego nie znosicie?
- Czekania.
- Najbardziej szkodliwa jest dla was?
- Frustracja.
- Do czego têsknicie?
- Do spokoju.
- Czym jest dla was przyja�ñ?
- To zaufanie.
- A mi³o�æ...
- Jest na pewno piêkna, ale trochê i mêcz¹ca.
- Najwiêksz¹ wad¹ jest?
- Chyba to, ¿e ¿ycie jest za krótkie. Kiedy ludzie s¹ zamkniêci, ¿e nic do
nich nie dociera.
- Najwiêksza zaleta.
- Otwarto�æ �wiatopogl¹dowa i kulturalna.

Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski

Sprzedam lub zamieniê miesz-
kanie w £odzi 34 m2 na po-
dobne w Kutnie, I lub II p. Tel.
500-401-831
Sprzedam siewnik �Pozna-
niak� 2,7 m, rok produkcji 1990,
stan dobry. Tel. 696-037-821
Sprzedam HDS HOS HIAB
650, stan bardzo dobry, z sio-
d³em. Ud�wig 3400 kg. Tel.
696-037-821
Sprzedam holendersk¹ beczkê
asenizacyjn¹ 4500 l stan dobry.
Tel. 696-037-821
Sprzedam wycinak do kiszon-
ki �Triojiet�, Nowe no¿e, stan
BDB. Tel. 696-037-821

Sprzedam Mercedesa 814, 3-
stronna wywrotka. Rok 1994,
przebieg 151 tys. km. Stan
BDB. Tel 696-037-821
Sprzedam przetrz¹sacz karuze-
lowy Deutz-Fahr 4 m. Stan
BDB. Tel. 696-037-821
Sprzedam bronê wirnikow¹
�Maschio� 3 m stan BDB z wa³em
kolczastym. Tel. 696-037-821
Sprzedam gara¿, Kutno, Kró-
lowej Jadwigi. Tel. (24) 355-37-60;
697-391-777
Sprzedam dom pow. 90 m2 +
gospodarczy. Dzia³ka 2600 m2.
Tel. 694-705-323; 698-511-235

Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M5, 58 m2, 4p. 4 pokoje
+ kuchnia + przedpokój, ³azienka
+ WC. Tel. 668-739-414
Sprzedam berneñskie psy
pasterskie, 2 x odrobaczone,
zaszczepione, ksi¹¿eczki zdro-
wia. Tel. 696-037-821
Tanio sprzedam urz¹dzenie do
�wiat³oterapii SOLARIS (lam-
pa) firmy Medicolux na gwa-
rancji. Tel. 508-516-724
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe w Kutnie. Osiedle �Sta-
dion� przy ul. Olimpijskiej
o powierzchni 40 m2, I piêtro,

�rodkowe. Blok ocieplony. Tel.
509-014-938
Wynajmê mieszkanie (2p +
kuchnia +³azienka). Centrum
Kutna, czê�ciowo umeblowane.
Tel. 691-620-644 po godz.
16.00
Sprzedam dom w Kutnie 100 m2,
3 pok + kuchnia, dzia³ka o pow.
760 m2 + gara¿. Tel. 693-281-207
Sprzedam Stoisko 92 na placu
handlowym Manhatan w Kutnie.
Tel. 601-348-728
Sprzedam Siedlisko na 1,01 ha
ziemi - okolice Kutna. Tel. 665-
497-771

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
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¯YCIE DIECEZJALNE

W �rodê 31 sierpnia, na osiedlu Szymanowskiego zakoñczono III etap
jego budowy Ten fakt sta³ siê okazj¹ do przekazania kluczy mieszkañcom
bloku VI A. Otrzyma³o je 36 rodzin. To ³adny, trzypiêtrowy budynek
z poddaszami u¿ytkowymi, gdzie znajduj¹ siê mieszkania o najwiêkszej
powierzchni z du¿ymi balkonami. Koszt tej inwestycji to ponad 11 milionów
z³otych. Jak nadmieni³ prezes TBS - Jacek Urbaniak, ten blok zbudowa³a
firma o nazwie Zak³ad Remontowo - Budowlana o nazwie �Malina�
z Lichenia, której w³a�cicielem jest Stanis³aw Malina. Teraz bêdzie czas
na zagospodarowanie terenów zielonych osiedla. Bêd¹ nowe nasadzenia
drzew i krzewów, stworzy siê miejsca do ma³ego wypoczynku, bêdzie
wiêcej ³awek. Symbolicznego po�wiêcenia Osiedla po wspólnej modli-
twie z lokatorami dokona³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek. Przekazania
kluczy od mieszkañ lokatorom dokona³ Zbigniew Burzyñski, prezydent
miasta. Gratulowa³ wszystkim otrzymanych mieszkañ, ¿yczy³ zadowolenia
i aby siê wszystko dobrze uk³ada³o.           /A.B./

Przy d�wiêkach syren rozpoczê³y siê w Kutnie uroczyste obchody 72 rocz-
nicy napa�ci hitlerowców na Polskê. Przy pomniku, w parku im. Traugutta
zebra³y siê delegacje i poczty sztandarowe kutnowskich szkó³, w³adz miasta
i powiatu, organizacji kombatanckich, s³u¿b mundurowych, partii poli-
tycznych i mieszkañców  Kutna. Po krótkim powitaniu zebranych, prezy-
dent miasta Zbigniew Burzyñski przedstawi³ w skrócie historiê tej
tragicznej rocznicy w dziejach Polski, po czym z krótk¹ modlitw¹ za
poleg³ych bohaterów wyst¹pi³ ks. dziekan Stanis³aw Pisarek. Uroczysto�ci
zakoñczy³o z³o¿enie pod pomnikiem wieñców przez zebrane delegacje.
W uroczysto�ci oprócz w³adz miejskich uczestniczy³ pose³ na Sejm RP
Tadeusz Wo�niak i przedstawiciele powiatu z wicestarost¹ Konradem
K³opotowskim.          /G.B./

WRZEŚNIOWA ROCZNICA
W niedzielê, 4 wrze�nia 2011 r., w Sanktuarium Matki Bo¿ej w G³ogowcu
zosta³a odprawiona msza �w. za Ojczyznê zwi¹zana z 31 rocznic¹ podpi-
sania porozumieñ sierpniowych. Celebrowa³ j¹ ksi¹dz proboszcz Piotr
Kalisiak, a oprócz zgromadzonych wiernych uczestniczyli w niej: prezy-
dent miasta Kutno Zbigniew Burzyñski, wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a,
a tak¿e przedstawicielka pos³a na Sejm Tadeusza Wo�niaka, przedstawi-
ciele w³adz powiatowych, komendant powiatowy Policji w Kutnie,
zastêpca komendanta powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie.
Na zakoñczenie uroczysto�ci w³adze Kutnowskiego Regionu Solidarno�ci
uhonorowa³y medalami dwie osoby: Mariê Tomczak, ¿onê nie¿yj¹cego
ju¿ Jana Tomczaka - dzia³acza Solidarno�ci oraz dyrektor Szko³y
Muzycznej w Kutnie Ma³gorzatê Musia³owsk¹ za pomoc w organizacji
imprez kutnowskiej �Solidarno�ci�. Po mszy �w. poczty sztandarowe
i uczestnicy uroczysto�ci udali siê do pobliskiego pomnika solidarno�ci,
gdzie z³o¿yli wi¹zanki kwiatów.           /A.A./

ROCZNICA POROZUMIEŃ

W dniu 6 wrze�nia 2011 roku w Che³mnie nad Nerem odby³a siê uroczysta
Eucharystia za ofiary pomordowane w obozie w Che³mnie. Wziêli w niej
udzia³ przedstawiciele Urzêdu Miasta i Miejskiego Komitetu Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w sk³adzie: Józef Stocki - �wiatowy Zwi¹zek
¯o³nierzy Armii Krajowej, Józef Balawajder - prezes Zwi¹zku Inwalidów
Wojennych i Wojskowych, Cezary Figura Inspektor Wydzia³u Edukacji,
Kultury i Sportu oraz harcerze z Komendy Hufca Kutno. Delegacja uczest-
niczy³a w uroczystej mszy �wiêtej oraz z³o¿y³a kwiaty pod pomnikiem na
terenie by³ego obozu zag³ady oraz pod tablic¹ po�wiêcon¹ ¯ydom z kut-
nowskiego getta zamordowanych w latach 1941-44.        Micha³ Adamski

UROCZYSTA EUCHARYSTIA

RADOŚĆ MIESZKAŃCÓW DOŻYNKI W PNIEWIE
W gminie Bedlno

Msz¹ �wiêt¹ w Ko�ciele Parafialnym w Bedlnie, któr¹ celebrowa³ ksi¹dz
Boles³aw Ku�mirek, rozpoczê³y siê tegoroczne do¿ynki. Czê�æ obrzêdowa
i wieñcowa odby³a siê na boisku GKS-u w Pniewie. Zaszczytny obowi¹zek
starostów �wiêta Plonów pe³nili: Iwona Guz z Pniewa i Marek Paw³owski
z Or³owa. Gospodarzami �wiêta byli: Krzysztof Ko³ach, wójt gminy Bedlno
i Jacek Tarka, przewodnicz¹cy Rady Gminy. W�ród zaproszonych go�ci
nie mog³o zabrakn¹æ pos³a na Sejm RP Tadeusza Wo�niaka, który otrzyma³
dorodny wieniec ¿ni¿wny z r¹k Anny i Czes³awa Kruczyñskich z Zespo³u
�piewaczego �Wojszycanki�. Zespó³ �¯eroniczanki� obdarowa³ przepiêknym
wieñcem wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu Kutnowskiego Zdzis³awa
Sapiejkê, a Zespó³ �piewaczy �Szewcowianki� wrêczy³ wieniec Staro�cie
Kutnowskiemu Miros³awie Gal-Grabowskiej. Barwnie prezentowa³ siê
wieñcowy korowód do¿ynkowy, gdzie zaprezentowano 10 wieñców do¿yn-
kowych od so³ectw i mieszkañców gminy Bedlno. W czê�ci artystycznej
na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y �piewacze i kapele: Wojszycanki,
Szewcowianki, ¯eroniczanki i kapela Zieliñskich. Gra³a tak¿e kapela
podwórkowa z Kro�niewic oraz tañczy³ zespó³ cygañski Romen. Piêkna
pogoda sprawi³a, ¿e na do¿ynkach zjawi³y siê t³umy mieszkañców spra-
gnionych dobrej zabawy. By³y stragany, regionalne przysmaki, gry oraz
konkursy. Dla dzieci by³u dmuchane zabawki, trampolina i konne prze-
ja¿d¿ki. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ sie pokaz wyszkolenia wojsko-
wego w wykonaniu uczniów I LO PUL im. 37 Pu³ku Piechoty z Kutna.
Do¿ynki zakoñczy³y siê zabaw¹ taneczn¹.

Korowód do¿ynkowy - �Wojszycanki�.

Zespó³ �Wojszycanki� (od lewej): Danuta Kamiñska, Bogus³awa
Stêpniak, Krystyna Stasiak, Czes³aw Kruczyñski, Anna Kruczyñska,
Irena Wac³awiak, Zdzis³aw W³odarczyk - akordeonista.

(ciag dalszy ze strony 1)
Delegacje poszczególnych so³ectw z wieñcami do¿ynkowymi oraz wójta
Jerzego Bry³ê i przewodnicz¹cego Rady Gminy, Dariusza Bro¿ka nios¹cych
bochny chleba  wprowadzili do �wi¹tyni ksiê¿a: proboszcz Wies³aw Felka
oraz Miros³aw Ho³ownia i Jacek Szewczyk. Z³o¿ony na o³tarzu chleb
pob³ogos³awi³ ksi¹dz proboszcz, który w g³oszonej pó�niej homilii
nawi¹za³ do jego �wiêto�ci, do zastanowienia siê ile pracy wk³ada cz³o-
wiek w to, aby móc go pó�niej spo¿ywaæ, aby siê nim dzieliæ. W dalszej
czê�ci wyrazi³ swój podziw i uznanie dla tych, którzy byli wykonawcami
wieñców do¿ynkowych, dziêkowa³ rolnikom za ich trud i uczestnictwo
we mszy �wiêtej, dziêkowa³ paniom z Kó³ Gospodyñ Wiejskich i pocztom
sztandarowym OSP z poszczególnych so³ectw. Na chwilê przed b³ogos³a-
wieñstwem koñcz¹cym mszê �wiêt¹ g³os zabra³ wójt gminy, Jerzy Bry³a:
�Do¿ynki, to czas kiedy ku Bogu kierujemy nasz¹ my�l pe³n¹ wdziêczno�ci.
Dziêkujemy za chleb, który jest najwa¿niejszym celem i owocem pracy
rolnika. Jest on symbolem dostatku i pomy�lno�ci. Tradycyjny bochen
chleba z³o¿ony dzi� na o³tarzu, to najwspanialszy symbol wdziêczno�ci,
ch³opskiej pracowito�ci, gospodarno�ci i go�cinno�ci. Mimo trudno�ci uda³o
siê zakoñczyæ ¿niwa, za co z uznaniem i szacunkiem dziêkujê wszystkim
rolnikom i pozostajemy w przekonaniu, ¿e wci¹¿ jest siê z czego cieszyæ
i za co Bogu dziêkowaæ. Patrz¹c rado�nie na do¿ynkowe wieñce, dziêkujê
za ich piêkne wykonanie i okaza³o�æ, co dowodzi, ¿e ziarna na nowy chleb
i na nowy zasiew nie zabraknie, jak równie¿ na pewno nie zabraknie
nadziei i wiary na przysz³e plony�. Podczas mszy �wiêtej �piewy do¿yn-
kowe wykonywa³ nowo powsta³y chór przy Gminnym O�rodku Kultury
w Leszczynku (10 osób).           /A.B./

PARAFIALNE DOŻYNKI



Z dniem 5 wrze�nia rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny w Go³êbiewie Starym, w gminie Kutno. Budynek po dawnej szkole
podstawowej jest ju¿ wyremontowany, pachnie jeszcze farb¹, s¹ nowe okna,
nowe drzwi, posadzki, sanitariaty. W dwóch pomieszczeniach czekaj¹ na
dzieci nie tylko ³adne zabawki (dla dziewczynek i ch³opców), ale równie¿
przystosowane do ich wieku mebelki. Wszystko to w barwach przyjaznych,
weso³ych. To gminne przedszkole ma swój numer telefonu komórkowego:
534-100-025, dziêki któremu mo¿na umówiæ siê na rozmowê dotycz¹c¹ przy-
jêcia tu dziecka. Bêd¹ w nim maluchy w wieku 3-5 lat. Na pocz¹tek zastali-
�my troje, ale panie przedszkolanki licz¹ na wiêksz¹ ich ilo�æ. Ma to byæ
przedszkole na tzw. godziny, czyli dziecko bêdzie mog³o przebywaæ tu tyle
czasu, ile zdecyduj¹ rodzice. Koszt pobytu dziecka to kwota 550 z³otych,
w tym wliczony jest posi³ek. Po obiedzie przewidziane jest tzw. le¿akowanie
w osobnym pomieszczeniu. Przypomnijmy, prace techniczno-wychowawcze
prowadz¹: Agnieszka Wal¹g (prezes), Aldona Rojewska (wiceprezes) oraz
Jolanta Kluziñska, Natalia Postolska i Joanna Spikowska.           /A.B./

GMINNE PRZEDSZKOLE


