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(Nie) spodziewana wizyta

WYBORCZY PREMIER
W �rodê, 21 wrze�nia, odwiedzi³ nasze
miasto premier RP Donald Tusk.
Choæ by³a to wizyta niespodziewana,
mo¿na by³o dopatrzyæ siê kilku
niespodzianek. Na przyk³ad obecno�æ
na placu Pi³sudskiego m³odzie¿y
gimnazjalnej, a by³a godzina 11.20,
a wiêc co z zajêciami szkolnymi.
Miêdzy godzin¹ 11.00 a 11.20
w pobli¿u ratusza sporo ludzi ju¿
oczekiwa³o na piêkny �Tuskobus�
i jego g³ównego pasa¿era. A wiêc
Kutno nie takie du¿e, wiadomo�ci
nie wiadomo sk¹d przenios³y siê na
ulicê i tak oto w ten sposób wita³o
premiera oko³o 300 osób. W imieniu
gospodarzy miasta premiera RP
powita³ Zbigniew Burzyñski, prezy-
dent miasta. Ma³o kto spodziewa³
siê, ¿e Donald Tusk w centrum Kutna
spêdzi prawie dwie godziny i to na
stoj¹co. Po wyj�ciu z autobusu, w³o-
¿eniu marynarki, otoczony zosta³
(i to ciekawe) nie przez mieszkañców, ale przez �wieniec mêskich sylwetek� dziennikarzy i kamerzystów oraz ...
obstawê. Jak przez ten kr¹g dosta³a siê przed oblicze premiera pani Teresa Milczarek i to z kompletem przygoto-
wanych ju¿ dokumentów, skar¿¹c siê i p³acz¹c na bezduszno�æ urzêdników, którzy nie chc¹ pomóc jej w znale-
zieniu pracy? Kobiecie siê uda³o, a technicy telewizyjni z rêcznymi ¿urawiami, w których by³y umieszczone
mikrofony, jakby na to tylko czekali. Gdy po jej policzkach pociek³y ³zy, szef rz¹du otar³ je d³oni¹. Wspania³o-
my�lno�æ premiera nie mia³a granic - zareagowa³ szybko: �Skontaktujê siê w ci¹gu tygodnia z urzêdnikami od
wojewody� (by³o w relacji TVN 24). Scena bardzo wzruszaj¹ca. Ludzie pytali te¿ premiera o sprawy zwi¹zane
z bezrobociem, sytuacj¹ rencistów czy emerytów. Dosta³o siê te¿ �Pini Polonia�, a prezydent Zbigniew Burzyñski
rejterowa³ siê ucieczk¹... Na pytanie: Co siê panu kojarzy z Kutnem?, odpowied� premiera, który ju¿ kilkakrotnie
przebywa³ w Kutnie, by³a krótka: Kutno zawsze kojarzy³em z ró¿ami. Czy wizyta w Kutnie by³a trudna dla
premiera? Jak tak dalej pójdzie, tourne szefa rz¹du po Polsce mo¿e skoñczyæ siê szybciej ni¿ planowano, przecie¿
z autobusu trudno jest rz¹dziæ krajem i mieæ europejsk¹ prezydencjê!!!          Andrzej Bieñkowski
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Na V Przegl¹dzie Regionalnych Zespo³ów i �piewaków Ludowych �Siedlisko� w Aleksandrowie £ódzkim
bra³o udzia³ ponad 50 zespo³ów ludowych z województwa ³ódzkiego. Dobrze wypad³y zespo³y z gmi-
ny Bedlno (wójt Krzysztof Ko³ach i dyrektor GOK Jolanta Rosó³). W�ród grup �piewaczych a�capella
Zespó³ �piewaczy �Wojszycanki�, którym od ponad 30 lat kieruje Anna Kruczyñska, zaj¹³ II miejsce,
a solistka tego zespo³u Bogus³awa Stêpniak otrzyma³a wyró¿nienie. Sukces zdoby³ równie¿ Zespó³
�piewaczy �¯eroniczanki� z gminy Bedlno kierowany przez Kazimierê Florczak i Annê Gasik. Tego-
roczny V Przegl¹d �Siedlisko� odby³ siê na du¿ej scenie miejscowego parku. Przegl¹dowi towarzyszy³y
prezentacje dorobku artystycznego. Twórcy ludowi prezentowali m.in. malarstwo, rze�bê oraz wyroby
haftu artystycznego i ludowego. Dyplomy, nagrody pieniê¿ne i rzeczowe oraz wyró¿nienia wrêcza³

WYŚPIEWANE SUKCESY

burmistrz Aleksandrowa
£ódzkiego Jacek Lipiñski
i pos³anka VI kadencji
Sejmu RP Agnieszka
Hanajek. V Przegl¹d
Regionalnych Zespo³ów
i �piewaków Ludowych
zakoñczy³ koncert Pañ-
stwowego Zespo³u Ludo-
wego Pie�ni i Tañca
�Mazowsze�, stwarzaj¹c
niepowtarzaln¹ atmosferê
w�ród ca³ej publiczno�ci.

/A.K./
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SPACERKIEM PO KUTNIE
Uczniowie ratownikami
A¿ 54 uczniów i studentów nale¿y
do pierwszej w województwie ³ódz-
kim grupy Ratownictwa Medycznego
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przy ...
I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie.
Kieruje nimi Krzysztof Stasiak.

Jubileusz
Uniwersytet III Wieku w Kutnie
dzia³a juz pi¹ty rok. Inauguracja
11 pa�dziernika o godzinie 11.00
w auli WSGK. Nie wiadomo, czy
powstanie podobne stowarzyszenie

STARTOWALI NIEPEŁNOSPRAWNI

Na Stadionie Miejskim im. Henryka Tomasza Reymana w Kutnie odby³a
siê Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹.
Jej organizatorami byli: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo�le-
dzeniem Umys³owym, Ko³o w Kutnie (prezes Ewa Pogorzelska), O�rodek
Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Edukacyjny �Niezabudka� w Kutnie (dyrektor
Katarzyna Erdman, Warsztaty Terapii Zajêciowej w Kutnie (kierownik
Barbara Wiliñska), a wspó³organizatorem Miejski O�rodek Sportu i Rekre-
acji w Kutnie (dyrektor Pawe³ �lêzak). Patronat prasowy nad t¹ imprez¹
sprawowa³o �Powiatowe ¯ycie Kutna�. Celem Spartakiady by³a popula-
ryzacja sportu w �rodowisku osób niepe³nosprawnych oraz integracja
�rodowiska lokalnego z osobami niepe³nosprawnymi intelektualnie.
W zawodach bra³o udzia³ 11 dru¿yn reprezentuj¹cych: OREW Niezabudka
Kutno, ZRT Kutno, SDS Kutno, DPS Kutno - Oporowska, WTZ ¯ychlin,
WTZ Urzecze, SOSW Kutno, DPS Kutno - Krzywoustego, WTZ £êczyca,
DPS Wola Chru�ciñska i WTZ Kutno. 124 zawodników startowa³o
w dwóch kategoriach wiekowych - do lat 20 i powy¿ej. W inauguracji
Spartakiady udzia³ wziêli: wiceprezydent miasta Kutna Jacek Boczkaja,
wicestarosta kutnowski Konrad K³opotowski, przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutna Jacek Sikora. Przyrzeczenie sportowe z³o¿y³ £ukasz Cichoñski,
uczestnik WTZ Kuto. Oto jego tre�æ: �My tak¿e chcemy dzi� triumfowaæ
i tak jak zdrowi biegaæ pod wiatr, Niepe³nosprawn¹ rêk¹ wy³apaæ pi³kê,
a krótsz¹ nog¹ przemierzaæ �wiat. Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie srogo.
Niepe³nosprawni i chc¹, i mog¹ wygrywaæ mecze, stan¹æ do walki, biegaæ
o �wicie w zimne poranki. Otwórzcie okna po nocnym dzwonku, nie chcemy
ci¹gle sterczeæ w przedsionku, wiêc dzi� do pracy siê zabierzemy, jak biæ
rekordy wam poka¿emy�. Nastêpnie odby³ siê uroczysty przemarsz wszystkich
ekip bior¹cych udzia³ w Spartakiadzie. By³ on gor¹co oklaskiwany.
Zawodnicy brali udzia³ w ró¿nych konkurencjach rekreacyjnych takich
jak: skok w dal z miejsca, wy�cig na wózkach inwalidzkich, rzut pi³eczk¹
palantow¹ z wózka, rzut woreczkami do celu, slalomowy bieg z pi³k¹
terapeutyczn¹. By³y te¿ gry i zabawy zespo³owe jak wy�cigi taczek i prze-
ci¹ganie liny. W konkurencjach poni¿ej 20 lat dru¿ynowo wygra³a dru¿yna
Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie, ul. Przemy-
s³owa przed OREW �Niezabudka�, a powy¿ej 20 lat pierwsze miejsce
zaj¹³ zespó³ WTZ ¯ychlin przed WTZ Kutno i WTZ £êczyca. Pozosta³e
ekipy uhonorowane zosta³y te¿ pucharami, lecz najbardziej okaza³e trofea
od starosty kutnowskiego, prezydenta Kutna, dyr. MOSiR-u, przewodni-
cz¹cego Rady Miasta Kutna otrzymali zwyciêzcy. W przerwach dru¿yny
bawi³a Grupa teatralna �T� z Torunia. By³ te¿ s³odki jak i gor¹cy poczê-
stunek. Has³o �Otwórzmy przed nimi ¿ycie� powinno towarzyszyæ
niepe³nosprawnym codziennie.            /J.P./

Dziesiêæ lat temu, ówczesny prezydent Krzysztof Wac³aw Dêbski, zapro-
ponowa³ budowê w Kutnie zbiornika retencyjnego w wid³ach Ochni i G³o-
gowianki, na Dybowie. Mia³ liczyæ oko³o siedmiu hektarów. Wy�miali go
ówcze�ni przeciwnicy polityczni - dzisiaj rz¹dz¹cy miastem Kutnem. No,
a tak w ogóle to warto by przestudiowali oni opracowany w 1974 roku
program rozwoju miasta Kutna, opracowany przez ówczesn¹ Pracowniê
Makroregionu Centralnego w £odzi, kierowan¹ przez dr. Musia³a (imienia
nie pamiêtamy). Tam jest wszystko co fachowcy m¹drze wymy�lili, m.in.
gazoci¹g, obwodnice itede, itepe.

Aż się wierzyć nie chce...

Przedstawiciele spo³eczeñstwa naszego miasta  na Cmentarzu Parafial-
nym z³o¿yli wi¹zanki kwiatów na grobie zmar³ego 83 lata temu doktora
Antoniego Troczewskiego. Nad jego mogi³¹ o historii jego ¿ycia mówi³
Marek Wójkowski, prezes Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.
Doktor, który urodzi³ siê w £om¿y, trafi³ do naszego miasta. W wyniku
osobistych zas³ug w³adze miasta przyzna³y mu Honorowe Obywatelstwo
Kutna. By³ spo³ecznikiem i patriot¹ .Na t¹ uroczysto�æ rocznicow¹ przy-
by³y poczty sztandarowe I LO, Zespo³u Szkó³ Nr 2 im. Antoniego
Troczewskiego oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie, któr¹ to on
zak³ada³. Delegacjê stra¿aków tworzyli: Zdzis³aw Winiecki, Stanis³aw
Kisielewski i  Jerzy Florczak. By³y delegacje starostwa, urzêdu miasta,
szpitala, muzeum i Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. W drugiej
czê�ci spotkania uczestnicy obchodów z³o¿yli równie¿ wi¹zanki kwiatów
pod tablic¹ pami¹tkow¹ po�wiêcon¹ pamiêci doktora, umieszczon¹ na
�cianie Urzêdu Stanu Cywilnego.           /A.B./

PAMIĘĆ O TROCZEWSKIM

Im bli¿ej dnia wyborów Kutno zaczêli odwiedzaæ co wa¿niejsi cz³onkowie
Platformy Obywatelskiej. Po wizycie premiera Donalda Tuska zjawili siê
w dniu 22 wrze�nia minister sportu Adam Giersz oraz pose³ Andrzej Biernat.
Gospodarze miasta przybli¿yli go�ciom obiekty infrastruktury sportowo
� rekreacyjnej jak¹ dysponuje Kutno. Powitanie mia³o miejsce na terenie
Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Panowie zobaczyli obiekt
lodowiska (oczywi�cie bez lodu), weszli te¿ na murawê boiska pi³kar-
skiego, na bie¿niê i zwiedzili pomieszczenia socjalno-biurowe mieszcz¹ce
siê pod trybunami. O sprawach miejskiego sportu poinformowa³ go�ci
Pawe³ �lêzak, dyrektor MOSiR-u. W dalszej kolejno�ci zwiedzili oni:
Europejskie Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi Baseballowej, Aquapark Kutno
i niektóre sportowe obiekty szkolne. Ze strony go�ci pad³y s³owa gratulacji
dla gospodarzy miasta dbaj¹cych o rozwój sportu, tak¿e tego szkolnego.
Tak wiêc pan minister powiêkszy³ swoje spostrze¿enia dotycz¹ce powia-
towej Polski. Upewni³ siê, ¿e Orliki siê przyda³y, a co jeszcze mo¿na zrobiæ
dla 50-tysiêcznych miast � czas poka¿e.           /A.B./

WIZYTA MINISTRA GIERSZA

Szybko zbli¿a siê termin wyborów do parlamentu. Tegoroczna
kampania rozgrzewa przede wszystkim startuj¹cych kandydatów
i tak zwany wierny elektorat. Pozosta³a milcz¹ca wiêkszo�æ
podchodzi w dalszym ci¹gu obojêtnie do s³ownych potyczek i na-
chalnej propagandy. Pobudziæ wyborców maj¹ nag³e i nieocze-
kiwane wizyty super VIP-ów. W Kutnie przebywa³ ju¿ urzêduj¹cy
premier Donald Tusk, nastêpnie pojawi³ siê minister A.Giersz.
W najbli¿sz¹ sobotê 24 wrze�nia zapowiadany jest by³y premier
Leszek Miller. Niedawno w powiecie ³owickim przebywa³ by³y
prezydent Aleksander Kwa�niewski, który promowa³ Cezarego
Olejniczaka. Tak wiêc trwaj¹ca kampania wyborcza daje nam
rzadk¹ okazjê spotkaæ znane postacie polityków, którzy wiele maj¹
albo mieli do powiedzenia w polskim ¿yciu politycznym. W trakcie
trwaj¹cej ju¿ kampanii wyborczej wielkie poruszenie, szczególnie
w�ród elit politycznych i prawników wywo³a³ protest partii Nowa
Prawica, która w terminie z³o¿y³a podpisane listy w 25 okrêgach
wyborczych. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym partia która ma
zarejestrowane listy w co najmniej 21 okrêgach mo¿e zg³osiæ kan-
dydatów w ca³ym kraju, to jest w 41 okrêgach wyborczych. Nowa
Prawica  z³o¿y³a listy w terminie, ale nasza niekochana biuro-
kracja dzia³aj¹ca w 5 komisjach, nie zdo³a³a zweryfikowaæ
w terminie podpisów. Z Now¹ Prawic¹ wiele mnie dzieli, ale ca³-
kowicie siê zgadzam z tym, ¿e nasze w wielu obszarach u³omne
i dziurawe prawo potrzebuje pilnej naprawy. Do tej roboty po-
trzebni s¹ nowi odpowiedzialni parlamentarzy�ci. Obowi¹zuj¹ce
prawo stanowi, ¿e protest w sprawach wyborczych mo¿na z³o¿yæ
po og³oszeniu wyników wyborów. Z drugiej strony to samo u³omne
w gruncie rzeczy prawo, nie daje mo¿liwo�ci z³o¿enia odwo³ania,
by uniewa¿niæ nawet oczywist¹ pomy³kê komisji wyborczej.
Wybitny konstytucjonalista profesor P.Winczorek  tak skomen-
towa³ decyzjê S¹du Najwy¿szego, do którego odwo³a³a siê Nowa
Prawica: �Przepisy nie s¹ chyba za bardzo precyzyjne, mo¿na
w¹tpiæ czy s¹ zgodne z konstytucj¹, bo ona przewiduje mo¿li-
wo�æ odwo³ania siê do s¹du w ka¿dej sprawie��. Tak wiêc
dochodzimy do paradoksalnej sytuacji, w której b³¹d komisji
wyborczej nie mo¿e byæ naprawiony wcze�niej, ale mo¿e byæ
naprawiony po wyborach. Dla sk³adaj¹cych za¿alenie jest to oczy-
wista przys³owiowa musztarda po obiedzie, bo trudno sobie
wyobraziæ, by uprawnione instytucje uniewa¿ni³y wybory
w ca³ym kraju.

Krzysztof Wac³aw Dêbski, Kutno, pisane w dniu 22.09.2011 r.

Kutnowskie obserwacje

MUSZTARDA PO OBIEDZIE

Wybory, wiêc zasypani jeste�my obietnicami.
¯ongluj¹ nimi mówcy z³otou�ci.
Energicznie operuj¹ znanymi sloganami.
Gdy zostan¹ wybrani, pasja nagle ich opu�ci.

Takie s¹ paradoksy naszej polityki.
I to mnie, jak i innych z³o�ci,
¿e jak rz¹dzenia s¹ mierne wyniki,
to przyczyn¹ jest syndrom niemo¿no�ci.

Przestañmy wreszcie popieraæ pieniaczy.
Na partyjnych listach s¹ te¿ godni ludzie
tacy, dla których cz³owiek wiele znaczy
i dla niego nie boj¹ siê utrudziæ.

Wybraæ trzeba ludzi odwa¿nych,
którzy potrafi¹ dotrzymaæ s³owa.
Nie bêd¹ unikaæ decyzji wa¿nych,
a jak siê nie wszystko uda, zaczn¹ od nowa.

Kogo wiêc wybraæ, zastanawiam siê czêsto,
któr¹ opcjê, lew¹ czy praw¹?
Wybiorê raczej �rodek, tam najbardziej gêsto
jest takich, co nam byt poprawi¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

Kogo wybrać
Jest okazja, wiêc mo¿na siê spodziewaæ,
¿e jak zwykle ujawni¹ siê herosi.
Bêd¹ gadaæ, tañczyæ i �piewaæ,
chodziæ po domach, by o poparcie prosiæ.

Znam kilku takich ludzi,
nawet z naszego miasta,
którym siê nigdy to nie znudzi.
Oni chc¹ byæ kim� i basta!

W ich umys³ach stale musi siê tliæ
my�l, która bez przerwy powraca.
Obojêtnie, jaka lista, trzeba na niej byæ,
bo byæ kim� wa¿nym siê op³aca.

Mamy teraz kolejne wybory.
Oni siê na pewno znowu poka¿¹.
Na ulotkach strojnych w kolory
bêd¹ �wieciæ u�miechniêt¹ twarz¹.

Ich nie zrazi kolejna pora¿ka.
Przy nastêpnej okazji znów bêd¹ startowaæ.
Honor, godno�æ, etyka, to fraszka.
Warto siê zastanowiæ, na kogo g³osowaæ!

Kazimierz Ci¹¿ela

przy Domu Kultury w ¯ychlinie.

Ha³a�liwy £¹koszyn
Mieszkañcy £¹koszyna w Kutnie
narzekaj¹ na ha³as od strony trasy
krajowej nr 2 i ¿¹daj¹ ustawienie
ekranów akustycznych.

Z³oty biznes
W Kutnie, w sklepie na ulicy Po-
drzecznej, pracownica zajêta by³a
pokazywaniem z³otych pier�cion-
ków. Nieznany sprawca skrad³
tablet z pier�cionkami - oko³o 100
sztuk. Straty siêgaj¹ kilkuset tysiêcy
z³otych.

Warto się zastanowić

Inauguracjê roku akademickiego 2011/2012 w Wy¿szej Szkole Gospodarki
Krajowej w Kutnie poprzedzi³a msza �wiêta w ko�ciele pod wezwaniem
�w. Wawrzyñca. Odprawili j¹ w intencji studentów i profesorów uczelni
ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek i ksi¹dz dr Mariusz Szmajdziñski, który
wyg³osi³ homiliê. Druga czê�æ uroczysto�ci mia³a miejsce w hali sportowej
SP nr 9. Zebranych go�ci i studentów powita³a rektor uczelni dr S³awomira
Bia³ob³ocka. Wstêpuj¹c do spo³eczno�ci akademickiej Wy¿szej Szko³y
Gospodarki Krajowej bêdziecie mieli mo¿liwo�æ zyskaæ wiedzê z najlepszych
�róde³, mówi³a pani rektor, od uznanych w kraju wybitnych naukowców
i praktyków. Umo¿liwiamy wam rozwój poprzez ko³a naukowe zrzeszaj¹ce
m³odych, dociekliwych badaczy. Zapewniamy rozwój sportowy w sekcjach,
które odnosz¹ sukcesy na arenie krajowej, na przyk³ad I liga koszykówki
mêskiej. Z³o¿y³a te¿ ¿yczenia sukcesów zawodowych i osobistych. Studenci
z³o¿yli �lubowanie na sztandar uczelni, który w poczcie sztandarowym
prezentowali - Jakub £ebkowski, Marian Wi¹cek i Karol Bo³otin. �lubo-
wali dbaæ o dobre imiê uczelni i godno�æ studenck¹, przestrzegaæ norm,
zasad wspó³¿ycia i zwyczajów uczelnianych; zdobywaæ wytrwale wiedzê
i umiejêtno�ci z po¿ytkiem dla ojczyzny. Uroczystej immatrykulacji stu-
dentów dokonali dziekani poszczególnych wydzia³ów. Wyk³ad inaugura-
cyjny - prawdziwie akademicki - na temat �Przysz³o�æ Europy� wyg³osi³
Leszek Miller, by³y premier RP.           /A.B./

GAUDEAMUS IGITUR
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WIEŚCI GMINNE

�rodowa, 14.09, sesja Rady Powiatu zaczê³a siê od wystêpów dzieciêcego
zespo³u �Buziaczki� z kutnowskiego M³odzie¿owego Domu Kultury.
M³odzi arty�ci i ich opiekunowie - za swe osi¹gniêcia  - otrzymali z r¹k
starosty Miros³awy Gal-Grabowskiej kwiaty, dyplomy i upominki.
W pierwszym punkcie Rada obsadzi³a mandat radnego (po radnym Jacku
Gasiku). Funkcjê radnego obj¹³ i z³o¿y³ �lubowanie Marek Jankowski.
Prowadzi on 17 hektarowe gospodarstwo rolne w miejscowo�ci Kamilew
gmina Bedlno. W wyborach samorz¹dowych uzyska³ 181 g³osów. Ma ¿onê
Dorotê i dwie córki (8 i 4 lata). Bêdzie pracowa³ w komisji polityki spo-
³ecznej i zdrowia. Ma wykszta³cenie �rednie techniczne. Nastêpnie radni
(bez wiêkszej dyskusji) przyjêli nowy regulamin (w tym schemat) organi-
zacyjny Starostwa Powiatowego w Kutnie. Zgodnie z porz¹dkiem obrad
rajcy przyjêli zmiany w bud¿ecie powiatu na rok 2011 i informacjê o prze-
biegu wykonania bud¿etu powiatu kutnowskiego za I pó³rocze 2011 roku.
W³adze powiatu przewiduj¹, ¿e bud¿et na 2011 rok zostanie wykonany
prawid³owo zgodnie z za³o¿eniami. I tak¹ informacjê Rada przyjê³a.
Spokojne i rzeczowe (do tej pory) obrady skoñczy³y siê po wyst¹pieniu
dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy (PUP) - Danuty Raciborskiej, która
przedstawi³a sprawozdanie z pracy PUP za 2010 r. Burzê wywo³a³
komentarz negatywnie oceniaj¹cy pracê poprzedniczki. Teraz do polemiki
w³¹czy³a siê opozycja. Burzliwa, nacechowana emocjami, dyskusja trwa³a
oko³o godziny i zosta³a przerwana dopiero po g³osowaniu. Kolejny punkt
zapalny to - a jak¿e by inaczej - sprawa zwi¹zana z funkcjonowaniem
szpitala. Do kolejnej �burzy� dosz³o po zapytaniu o (opisywany w prasie)
wypadek na budowie lunaparku, kiedy to lina niemal odciê³a dwa palce
jednemu z pracowników. Lekarze ze szpitala odes³ali go... taksówk¹ (!)
do szpitala w £odzi. Polemiczna dyskusja niczego jednak w tej kwestii
nie wyja�ni³a. W kuluarach us³ysza³em komentarze, ¿e po kilku miesi¹cach
wzglêdnie rzeczowej pracy (dyskusji) radni w �rodê wrócili do starej
tradycji - znanej nam szczególnie z poprzedniej kadencji.          /B.G./

X SESJA RADY POWIATU

XIII Sesja
Na XIII sesji Rady Gminy Kutno
omówiono stan bezpieczeñstwa
publicznego. Z wyst¹pienia inspek-
tora Zbigniewa Melnika radni do-
wiedzieli siê m.in. siê, ¿e w ci¹gu
7 m-cy 2011 roku na terenie gminy
Kutno wykryto 134 przestêpstwa
kryminalne, a w tym: 3 rozboje, 8
uszkodzeñ mienia, 3 w³amania do
obiektów handlowych, 6 w³amañ
do obiektów handlowych, 8 w³a-
mañ, 19 kradzie¿y i 31 innych prze-
stêpstw. By³y te¿ 53 przestêpstwa
z zakresu ruchu drogowego i 38
wykroczeñ. W 19 wypadkach dro-
gowych rany odnios³o 11 osób.

�le ze zdrowiem
Pracownicy kutnowskiego �Sane-
pidu� przeprowadzili ankietê w�ród
2160 uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów, w wyniku której usta-
lili, ¿e a¿ 10% dzieci i m³odzie¿y
posiada wady postawy, nadwagê
i oty³o�æ. Spo�ród 23 szkó³ tylko w 8
zorganizowano gimnastykê korekcyjn¹.

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...
Dzi� nietypowo, bo felieton bêdzie nie o Kutnie, ale o tym co siê dzieje
za �op³otkami� miasta. Chocia¿ w odczuciach mieszkañców sprawa trak-
towana jest przez pryzmat taniej sensacji. O tym, ¿e kradziona benzyna
�chodzi� po 3 z³ za litr, a jej kanistry czy beczki, liczone w tysi¹cach
litrów, zalegaj¹ w rolniczych stodo³ach czy oborach. Podobnie jak z ma-
sow¹ sprzeda¿¹ piasku, ¿wiru, humusu itepe, itede. Bez specjalnego
zainteresowania, granicz¹cego z niewiedz¹, trwaj¹ prace przy najwiêk-
szej inwestycji na terenie powiatu kutnowskiego (i nie tylko). Prace s¹
prowadzone w kutnowskich gminach: Strzelce, Oporów, Kutno, Krzy-
¿anów, a dotycz¹

AUTOSTRADY A-1.
Chocia¿ tak po prawdzie to jeszcze nie autostrada, ale najwy¿ej trasa
ekspresowa, gdy¿ wykonywane s¹ po dwa z docelowych 3 pasów
ruchu. Ka¿dy z nich liczy 3,75 metrów szeroko�ci (z poboczem 1,25
metra). I to na odcinku trasy A-1 Toruñ-Stryków, zarówno wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego jak i ³ódzkiego (odcinek 2, sekcja 1, od
km 245+800 do km 261+000 Sójki -Kotliska). Ca³o�æ inwestycji kosz-
towaæ ma:

5.833.259.686 PLN.
Czyli krótko mówi¹c, prawie sze�æ miliardów z³otych (albo jak kto woli
80 zak³adów Pini Polonia). Warto�æ dofinansowania z Unii Europejskiej
wynosi 3.261.863.690 PLN. Planowane lata realizacji kontraktu - od
czerwca 2010 roku do kwietnia 2012. (S¹ i tacy, którzy twierdz¹, ¿e co
najmniej drogi bêd¹ - jak to siê ³adnie okre�la - przejezdne w tym terminie).
Zakres inwestycji obejmuje m.in. w robotach drogowych (poza wyko-
naniem zgodnie z parametrami klasy A na ca³ej d³ugo�ci, tj. 15,3 km)
równie¿ budowê wêz³a �Kotliska� (ze stacj¹ poboru op³at). Tak¿e miej-
sca obs³ugi podró¿nych: Krzy¿anów Zachód i Krzy¿anów Wschód. Za�
w ramach robót in¿ynierskich chocia¿by budowê trzech obiektów na
wê�le �Kotliska� (w tym 2 wiaduktów w ci¹gu drogi krajowej nr 2),
równie¿ mostu w ci¹gu autostrady (z przej�ciem ekologicznym). No
i chocia¿by 5 wiaduktów drogowych (w ci¹gu dróg powiatowych) i 5
w ci¹gu dróg gminnych i lokalnych, czy te¿ budowê wiaduktu autostra-
dowego nad drog¹ powiatow¹ 2124 E. Dotyczy to te¿ 17 nowych przej�æ
i przepustów ekologicznych i wielu przepustów autostradowo-drogo-
wych. Na dok³adkê dochodz¹ jeszcze k³adki dla pieszych ³¹cz¹ce miejsca
obs³ugi podró¿nych: Krzy¿anów W. i Krzy¿anów Z. No i wreszcie

BUDOWÊ WIADUKTU AUTOSTRADOWEGO
NAD LINI¥ KOLEJOW¥ WARSZAWA - POZNAÑ.

Poza tym wykonanie kanalizacji deszczowej (z przepompowniami i urz¹-
dzeniami oczyszczaj¹cymi), kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci¹gowej,
urz¹dzeñ ochrony �rodowiska i zieleni, a tak¿e urz¹dzeñ bezpieczeñ-
stwa ruchu i o�wietlenia. Trzeba pamiêtaæ, ¿e przedsiêwziêcie polegaæ
bêdzie równie¿ na przebudowie istniej¹cej infrastruktury technicznej.
Autostrada A-1 jest czê�ci¹

TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ (TEN-T)
i wchodzi w sk³ad projektu priorytetowego �Autostrada Gdañsk - Brno
- Bratys³awa - Wiedeñ. W Polsce Autostrada A-1 bêdzie pe³ni³a funkcjê
g³ównego ci¹gu komunikacyjnego, który usprawni komunikacjê miêdzy
Pomorzem a po³udniowymi regionami Polski. Splendor wykonawstwa
lub �joby� za termin i jako�æ robót w pierwszej kolejno�ci poniesie
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddzia³ w £odzi. Równie¿ in¿y-
nier, którym jest Konsorcjum firm i Zak³ady Budownictwa Mostowego
Inwestor Zastêpczy Sp. z o.o. - Lider oraz SGS Polska Sp. z o.o. Partner
z Warszawy. Nie mo¿na zapomnieæ co najmniej o generalnych wyko-
nawcach: Konsorcjum firm Poldim S.A. - Lider z Tarnowa, czeski Bögl
a Krýsl k.s. - Partner i Bögl a Krýsl Polska Sp. z o.o. - Partner z Cieszyna.
No i na koñcu projektanci: konsorcjum firm Arcadis Profil Sp. z o.o.
Lider z Warszawy, Mosty Katowice Sp. z o.o. Partner, Transprojekt
Warszawa Sp. z o.o. i DHV Polska Sp. z o.o. Partner Warszawa. Wreszcie
Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Cen-
trum Unijnych Projektów Transportowych. Uff!

SZEROKIEJ DROGI !
Andrzej Stelmaszewski

Polaku − Kim Jesteś?
(...) Dzi� tylko bieda w nêdzê siê zamienia
A to jakby� chcia³ ¿yæ, to s¹ tylko marzenia...
Lecz zapamiêtaj! - Twój g³os si³¹ zbiorcz¹.
Mo¿esz wiêc zrobiæ rewolucjê sw¹ kart¹ wyborcz¹ !

Bry³ka Wies³aw

Kłamstwo
K³amie prasa, k³amie telewizja.
Wszêdzie zwyciê¿a rz¹dowa wizja.
K³ami¹ politycy, ci - bez sumienia.
Choæ �Zielona Wyspa� kolor na czarny zmienia.

Udowodniaj¹ wokó³  i wszêdzie,
¯e lepiej nam ¿yæ siê bêdzie,
Gdy do parlamentu tylko zostan¹ wybrani.
Wszyscy bêdziemy ju¿ szczê�ciem obdarowani.

B³ogostan zaraz w narodzie zago�ci z nami.
Nie zniszcz¹ go ¿adne wichry i tsunami,
Ani rosn¹ce wci¹¿ bezrobocie.
Bo nowych k³amstw przybêdzie znów krocie.

***
Prawda jest i bêdzie niezniszczalna.
Jest ona przecie¿ oczywista, a nie banalna,
A, ¿e k³amstwo jest wci¹¿ na dole i górze
Zwiastuje to, - kolejn¹ burzê,,,

Wies³aw Bry³ka

Na boisku Gimnazjum w £aniêtach odby³y siê IV Zawody Sportowo-
Po¿arnicze powiatu kutnowskiego. Wziê³o w nich udzia³ 10 zastêpów
mêskich i 4 kobiece. Rywalizacja przebiega³a w dwóch konkurencjach:
sztafecie po¿arniczej z przeszkodami i æwiczeniu bojowym. W�ród pañ
zwyciê¿y³y stra¿aczki z OSP w Pniewie przed Przyzorzem i Anielinem.
W�ród stra¿aków wygra³a ekipa z OSP w Pniewie przed OSP w Klonowcu
Starym i OSP w Go³êbiewie.

STRAŻACKA RYWALIZACJA

Festiwal pasji
W niedzielê, przy Domu Kultury
w ¯ychlinie, odby³ siê �Festiwal
pasji�. By³o 30 kotów rasowych,
a psy zaprezentowa³o 10 hodowców.
Sympozjum akwarystyczne by³o
w sali Domu Kultury. Poza tym
by³y warsztaty modelarskie,
bi¿uterii artystycznej, warsztaty
fotograficzne i graficzne.

Matematyczny kryzys
Tylko 154 uczniów skorzysta³o
z poprawkowej matury z matema-
tyki. Druga po³owa �nie zdzier¿y³a�
i nie przyst¹pi³a.

Gro�ny po¿ar
W miejscowo�ci Go³êbiew Nowy,
w spalonym przez po¿ar domu, zna-
leziono czê�ciowo zwêglone zw³oki
55-letniego mê¿czyzny.

Ambitne plany
W Bedlnie przygotowuj¹ siê do
realizacji 80 pr¹dotwórczych wia-
traków. Ma je zrealizowaæ firma
Winvest.

Cz³onkowie Stowarzyszenia �POKOLENIA� odbyli trzecie spotkanie
integracyjne. Mia³o ono miejsce w lokalu � Elida� w Sieciechowie. Wziê³o
w nim udzia³ oko³o 90 kole¿anek i kolegów, a prowadzi³ je Zdzis³aw
Sapiejka - prezes Zarz¹du Powiatowego tego stowarzyszenia z ogniwami
w Kro�niewicach, ¯ychlinie i Kutnie. Stowarzyszeniu zale¿y na tym, aby
tak funkcjonowaæ w �rodowisku, ¿eby nie zapominaæ o jasnych, chlub-
nych kartach historii� - mówi³ prezes Sapiejka - to wynika ze statutu stowa-
rzyszenia, aby przeciwdzia³aæ zak³amywaniu historii�. Zarz¹d stowarzysze-
nia podj¹³ stosowne uchwa³y, z których wynika, ¿e w przypadku dostania
siê do Sejmu przez Cezarego Olejniczaka, zwolni³oby siê miejsce w Sej-
miku Wojewódzkim dla osoby z naszego powiatu - Wies³awa Garstki.
Obecny na spotkaniu Marek Klimczak, prezes Zarz¹du Wojewódzkiego
Stowarzyszenie �Pokolenia� w £odzi, mówi³ o za³o¿eniach dzia³alno�ci
stowarzyszenia, wspomina³ te¿ sylwetkê jego pierwszego przewodnicz¹-
cego - Jerzego Szmajdziñskiego.          /A.B./

SPOTKANIE “POKOLEŃ”

Doktor Janusz Bogdan PAWLAK: Dla powiatu kutnowskiego spraw¹
nr 1 jest rozwi¹zanie problemów kutnowskiego szpitala. Jeste�my ju¿
w koñcowej fazie umorzenia czê�ci i zrestrukturyzowania horrendal-
nego zad³u¿enia tej placówki. Uwa¿am, ¿e trzeba zrobiæ wszystko,
aby wkrótce otrzymaæ oko³o 54 milionów z³otych z Ministerstwa
Zdrowia w ramach tzw. planu B. S¹dzê, ¿e ju¿ teraz trzeba podziêkowaæ
za skuteczn¹ pomoc Ministrowi Sprawiedliwo�ci - Krzysztofowi
Kwiatkowskiemu i Minister Zdrowia - Ewie Kopacz za ¿yczliwe
potraktowanie Kutna w tej sprawie. Równie¿ NFOZ w £odzi i Ban-
kowi Gospodarstwa Krajowego za pozytywn¹ ocenê z³o¿onych przez
Starostwo Powiatowe w Kutnie - wniosków. Wierzê, ¿e teraz pozo-
staje do rozwik³ania problem drugiej czê�ci prawie 80 milionowego
d³ugu. Dlatego te¿, wraz z innymi radnymi miejskimi, wyst¹pili�my
do Prezydenta z interpelacj¹ z 2 wrze�nia, o zabezpieczenie 30%
warto�ci deklarowanej pomocy na sp³atê tych d³ugów. Chocia¿
inicjatywê podjêli�my jako radni opozycyjni z PO, PiS i SLD, to jednak
ufam, ¿e jak dawniej w sprawach tak wa¿kich dla miasta Kutna i reszty
powiatu znajdziemy satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zanie. Nie dzia³amy
w formie ¿ywio³owej akcji, lecz zwracamy siê do pozosta³ych rad-
nych o trzymanie siê zaistnia³ych ju¿ zobowi¹zañ z 25 pa�dziernika
2005 roku. Cytujê stanowisko Rady Miejskiej Kutna podpisane przez
ówczesnego przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Andrzeja Bieñka:
Miasto Kutno deklaruje udzielenie pomocy finansowej powiatowi
kutnowskiemu w kwocie do 7.000.000 z³otych (s³ownie: siedmiu
milionów z³otych) na realizacjê zadañ w³asnych Powiatu w zwi¹zku
z realizowanym przez Powiat programem restrukturyzacji SP ZOZ
w Kutnie, w ramach którego powiat kutnowski porêczy z dochodów
w³asnych sp³atê kredytu d³ugoterminowego zaci¹gniêtego przez
Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Kutnie. Pomoc,
o której mowa wy¿ej, mo¿e zostaæ udzielona w latach 2008-2015 na
podstawie odrêbnych uchwa³ Rady Miasta Kutno okre�laj¹cych prze-
znaczenie i szczegó³owe zasady tej pomocy. Mo¿liwo�æ udzielenia
pomocy finansowej zostanie rozpatrzona wtedy, kiedy powiat kutnow-
ski jako porêczyciel zostanie zobowi¹zany do sp³aty rat kredytu
zaci¹gniêtego przez SP ZOZ w Kutnie i bêdzie to skutkowa³o utrat¹
mo¿liwo�ci realizowania przez Powiat zadañ w³asnych.
Có¿ tu dodaæ? Chyba to, ¿e apelujemy do reszty radnych o spokojn¹
rozwagê i podjêcie decyzji w interesie wszystkich mieszkañców
powiatu kutnowskiego.

CZARNE NA BIAŁYM

W dniach 03-09.10.2011r. Obchodzony jest Europejski
Tydzieñ �wiadomo�ci Dysleksji. W zwi¹zku z tym, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie ul. D¹browskiego 1a,
zaprasza zainteresowane osoby (nauczycieli, rodziców, opie-
kunów) w dniu 05.10.2011r. w godzinach 12.00-17.00, sala
nr 8, I piêtro na indywidualne konsultacje z terapeutami.
Istnieje mo¿liwo�æ zapoznania siê z metodami pracy z dzieckiem
ze specyficznymi trudno�ciami w uczeniu siê, z dostêpnymi
pomocami wykorzystywanymi podczas terapii pedagogicznej.
Uwaga:
W przypadku braku mo¿liwo�ci skorzystania z wyznaczo-
nego terminu prosimy o kontakt telefoniczny w celu
wyznaczenia indywidualnego spotkania.

Tel: (24) 355-78-85 lub 253-38-29 WSPÓLNIE DO SŁUSZNEGO CELU!

23 wrze�nia w godzinach porannych w³adze powiatu otrzyma³y od dyrekcji
Zespo³u nr 5 w Kutnie - Azorach informacjê o zagro¿eniu terorystycznym
(podejrzenie o pod³o¿eniu bomby w budynku szkolnym). Na miejsce
zagro¿enia natychmiast przyby³y jednostki Policji i Stra¿y Po¿arnej, a tak¿e
ratownicze zespo³y medyczne. Z budynków szkolnych ewakuowano ponad
120 osób. Okaza³o siê, ¿e na III piêtrze budynku uwiêzione zosta³y dwie
osoby. Przybyli stra¿acy przy pomocy nowoczesnego wysiêgnika uwolnili
zagro¿onych, a pododdzia³ rozminowywania policji odnalaz³ podejrzany
pakunek i wywióz³ go z budynku szkolnego. Ale na tym nie koniec, bo
w okolicy szko³y na przystanku autobusowym mia³ miejsce wypadek dro-
gowy - poszkodowane zosta³y dwie osoby... Spokojnie! To by³y planowe
æwiczenia, które zosta³y przeprowadzone na terenie szko³y. Æwiczenia
obserwowali m.in. wójtowie gmin z powiatu kutnowskiego. Zgromadzonych
obserwatorów i przedstawicieli instytucji miejskich i powiatowych powita³
wicestarosta Konrad K³opotowski. By³ pokaz sztuk walki w wykonaniu
uczniów LO PUL i prezentacja sprzêtu. Æwiczenia trwa³y prawie do godziny
16.30, a na ich zakoñczenie - wojskowa grochówka.          /G.B./

ZAGROŻENIE

Tekst do piosenki �Everything and
more� spiewanej przez Haniê Stach
napisa³a Ma³gorzata Katarzyñska
z ... Krzesinówka, gmina Kutno.
O sukcesie kutnowianki �wiadczy

fakt, ¿e muzykê do tej piosenki na-
pisa³ Jud Fiedman, amerykañski
kompozytor, który tworzy³ utwory
m.in. dla: Barbry Streisand, Whitney
Huston, Raya Charlesa.

EVERYTHING AND MORE



¯YCIE KULTURALNE

5POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 18/318 • 29 WRZEŚNIA 2011 R.

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.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana ¯eromskiego
odbywaj¹ siê �V Hausty Poetyckie 2011�, czyli spotkania z wybitnymi
poetami polskimi oraz ich wyk³adami. Mówi o nich Gra¿yna Baranowska,
g³ówny organizator z ramienia kutnowskiej Ksi¹¿nicy: �Wszyscy prze-
mawiaj¹ jêzykiem o �gotyckiej� urodzie, odpornym na popkulturow¹ erozjê.
Bogactwo �rodków stylistycznych przenosi nas w ich indywidualne �wiaty
ducha naznaczone empiri¹, gdzie do�wiadczenie egzystencjalne jest rów-
noznaczne z do�wiadczeniem jêzykowym�. Spotkanie z Dobr¹ Polsk¹
Poezj¹ w Kutnie �otworzy³a� Anna Piwkowska (na zdjêciu) - poetka, eseistka,
recenzentka, autorka audycji radiowych i telewizyjnych oraz tekstów dla
teatru i filmu. Jest zafascynowana poezj¹ rosyjskich achmeistów. Przenosi
do swych wierszy plastyczne i metafizyczne obrazy �wiata oraz charakte-
rystyczn¹ melodiê i rzewno�æ. Nie zakócaj¹ jej najbardziej powa¿ne tony
i napiêcia. S³ychaæ w nich rytm egzystencji rozpiêty miêdzy trywialn¹
codzienno�ci¹ i uniesieniem, rado�ci¹ istnienia i rozpacz¹. Anna Piwkowska
zwi¹zana jest z Warszaw¹. Kolejny go�æ Haustów Poetyckich - Janusz
Styczeñ (1939 r.) - mieszka we Wroc³awiu. Jest poet¹, prozaikiem i dra-
matopisarzem. Ukoñczy³ polonistykê na Uniwersytecie Wroc³awskim.
Debiutowa³ opowiadaniem w miesiêczniku �Odra�. Debiut ksi¹¿kowy
(1966 r.) to tom poetycki �Konfitury�. Drugi tom poetycki nosi nazwê
�Lustrosofista�. Poetyka w nim jest po³¹czeniem lingwizmu z nadreali-
zmem. Po ukazaniu siê trzeciego tomu �Boski paragraf�, nieliczni krytycy
nazwali Janusza Stycznia nowym Ga³czyñskim. Ponadto napisa³: �Ten
naj¿arliwszy seans spirytystyczny�, �U�nij snem morskim i inne diamenty�,
�Rozkosz gotycka�, �Widzialne cia³a tajemnicy�, �Truj¹ce piêkno�, �Wiersze
wybrane�, �Mê¿czyzna i kobieta patrz¹ na ksiê¿yc�, �L�nienie ksiê¿yca�,
�Poezja mroku�, �Groza wtajemniczenia�, �Wieczna noc mi³osna�, �Melan-
cholia symboli�, �Zamarzniêty ³abêd��. Jego poezja jest pe³na egzysten-
cjalnych symboli. Wiersze Janusza Stycznia, cz³onka Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, ukaza³y siê w japoñskiej �Antologii poezji Europy
Wschodniej� oraz w ksi¹¿ce �Polscy surreali�ci XX wieku�, wydanej na
Ukrainie. By³y t³umaczone na serbsko-chorwacki, niemiecki, angielski,
japoñski i ukraiñski. W trzeci, wrze�niowy czwartek, z mi³o�nikami
poezji spotka³ siê profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu Piotr �liwiñski (1962 r.). To krytyk lite-
racki, historyk literatury, badacz polskiej poezji wspó³czesnej. Mówi³
w czytelni dla doros³ych o twórczo�ci Czes³awa Mi³osza i Tadeusza
Ró¿ewicza. Jest autorem i wspó³autorem takich cenionych ksi¹¿ek jak:
�Przygoda z wolno�ci¹�, �Uwagi o poezji wspó³czesnej�, ��wiat na brudno�,
�Szkice o poezji i krytyce�, �Literatura polska XX wieku�, �Literatura
polska 1976-1998�, �Poezja polska po 1968 roku�. Teksty krytyczno-
literackie publikuje w �Res Publice Nowej�, �Tygodniku Powszechnym�,
�Kresach�, �Nowych Ksi¹¿kach�. Przewodniczy jury Nagrody Literackiej
Gdynia. Laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki (2008). Mieszka w Po-
znaniu. 29 wrze�nia o godzinie 12.00 ostatnim go�ciem V Wrze�niowych
Haustów Poetyckich bêdzie Piotr Siwczyk.        Jerzy Papiewski

WRZEŚNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ

Po raz szesnasty Zarz¹d Stowarzyszenia Klubu Abstynentów �Trze�wo�æ�
zorganizowa³ Kutnowskie Ogólnopolskie Spotkania Trze�wo�ciowe.
Organizatorzy podzielili tê imprezê na dwie czê�ci. Pierwsza - to zawody
sportowe w pi³ce no¿nej (2x30 minut) na stadionie przy ulicy ksiêdza
Oziêb³owskiego, a druga - to podsumowanie zawodów, wymiana do�wiad-
czeñ oraz integracja Klubów Abstynenckich (sala OSP w Leszczynku).
Podczas oficjalnego otwarcia obecni byli: dyrektor MOSiR Pawe³ �lêzak
oraz naczelnik Wydzia³u Spraw Spo³ecznych w Urzêdzie Miasta Micha³
Kacprzak. Obaj panowie ¿yczyli zawodnikom uzyskania dobrych wyników.
W turnieju wziê³y udzia³ 6-osobowe dru¿yny z: £owicza, Poznania,
Gostynina, Zgierza i Kutna. Gra³y one systemem ka¿dy z ka¿dym. Oto
koñcowe wyniki: 1 - Kutno, 2 - Poznañ, 3 - £owicz, 4 - Gostynin, 5 - Zgierz.
Najlepszym strzelcem zosta³ £ukasz Janicki z £owicza, natomiast najlep-
szym bramkarzem wybrano Daniela Cierpikowskiego z Gostynina.
Wszystkim dru¿ynom puchary wrêcza³a Urszula Wojciechowska - prezes
SKA �Trze�wo�æ� z Kutna. Przed rozpoczêciem zawodów  podziêkowa³a
Jerzemu Czajkowskiemu za 18 lat wspó³pracy z zarz¹dem stowarzyszenia.
Celem spotkañ trzezwo�ciowych jest integracja spo³eczno�ci abstynenc-
kiej, wymiana do�wiadczeñ pomiêdzy stowarzyszeniami ró¿nych miast
Polski. Wspó³organizatorkami tej imprezy by³y: Gra¿yna Zió³kowska,
Danuta Zakrzewska , Marta Stasiak i Agnieszka Paluszkiewicz. Wsparcia
finansowego udzieli³ Urz¹d Miasta.           /A.B./

W sobotê, 17 wrze�nia, w Muzeum Regionalnym w Kutnie otwarto wystawê
�Zabytkowe pasje motocyklowe�. Wa¿¹ce kilkadziesi¹t kilogramów,
o piêknych sylwetkach i czyste jak nowe motocykle organizatorzy wystawy
wprowadzili do sal wystawowych. Harley Davidson � Hydra Glide z 1951
roku (w³a�ciciel Robert Stasiñski) i Triumph Tiger z 1969 roku (w³a�ciciel
Micha³ Krawczyñski) wzbudza³y du¿e zainteresowanie. Zwiedzaj¹cy
mogli poznaæ historiê SHL-ki Kazimierza Chy³ko i �Junaka� Miros³awa
Kopcia, które kierowane przez swych w³a�cicieli bra³y udzia³ w ostatniej
wyprawie na Monte Cassino. By³o wiele ciekawych, estetycznie wykona-
nych tablic ukazuj¹cych historiê motocykla, 9 specjalnie przygotowanych
antyram przedstawiaj¹cych Rajdy Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Walk
nad Bzur¹. W kilku szklanych gablotach organizatorzy wystawy zapre-
zentowali tzw. k¹cik metaloplastyki. Pokazano znaczki zlotowe okolicz-
no�ciowe, szyldy firmowe, dodatki do skór i odzie¿y. By³a te¿ pokazana
historia fotograficzna poszczególnych rajdów motocyklowych (by³o ich
do tej pory dziewiêæ).           /A.B./

DWUKOŁOWE PIĘKNOŚCI

Taki tytu³ nosi wystawa czasowa w Muzeum Regionalnym w Kutnie. To
zbiór 70 wybranych fotografii z edycji wystaw tego tematu na przestrzeni
lat 2002-2012, prezentowanych w Polsce przez Agencjê ZEGART. Kon-
kursy o powy¿szej tematyce organizowane s¹ od kilku ju¿ lat przez BBC
Wildife Magazine oraz Natural History Museum w Londynie. Trudno
w to uwierzyæ, ale te kilkadziesi¹t zdjêæ wyselekcjonowano spo�ród oko³o
43 tysiêcy fotogramów. Ta wystawa, poprzez wybitne fotografie, ukazuje
wspania³o�æ, dramaturgiê i rozmaito�æ ¿ycia nas otaczaj¹cego. Ogl¹daj¹cy
podziwiaæ mog¹ piêkno lodowych grzbietów,pingwinów królewskich
w marszu, ba¿antów, dumnych czapli bia³ych, a nawet walkê s³oni (o part-
nerkê). Trudne do zrozumienia jest zdjêcie ukazuj¹ce� wydmê piaskow¹.
To trzeba po prostu zobaczyæ. Wystawa przewidziana jest do dnia 23 pa�-
dziernika.           /A.B./

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach, 23 wrze�nia,
zorganizowa³o finisa¿ wystawy �Arty�ci�. Ekspozycja, której inauguracja
odby³a siê podczas X Ogólnopolskiego �wiêta Kolekcjonerów 4 czerwca
bie¿¹cego roku, prezentuje 50 portretów wybitnych Polaków lub osób
z Polsk¹ zwi¹zanych - przedstawicieli �wiata literatury, malarstwa, rze�by,
kina, muzyki, fotografii. W uroczysto�ci zakoñczenia wystawy wzi¹³
udzia³ Czes³aw Czapliñski - autor zdjêæ. W trakcie uroczysto�ci wrêczono
Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-
Borkowskiego tegorocznym laureatom: Wojciechowi Fibakowi oraz
Krzysztofowi Musia³owi, nieobecnym podczas czerwcowego �wiêta.
Wojciech Fibak to najbardziej utytu³owany polski tenisista. Mniej znana,
choæ równie wa¿na, jest dzia³alno�æ kolekcjonerska Laureata, który gro-
madzi polskie malarstwo XIX-wieczne i z 1 po³. XX wieku. Kolekcja
prezentowana jest w za³o¿onej przez Wojciecha Fibaka Galerii Sztuki
Wspó³czesnej w Warszawie przy Krakowskim Przedmie�ciu 5. Krzysztof
Musia³ jest jednym z pionierów wolnego rynku w Polsce, stale obecny na
li�cie najbogatszych Polaków. Jest tak¿e twórc¹ jednej z najwiêkszych
w kraju kolekcji dzie³ sztuki XIX-wiecznego oraz wspó³czesnego pol-
skiego malarstwa i rze�by. Wspiera m³odych artystów, przedsiêwziêcia
kulturalne (w depozyt Muzeum Miasta £odzi przekaza³ ponad sto dzie³
wybitnych polskich malarzy).

FINISAŻ ARTYSTÓW

FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY

BEZ NAŁOGU

BITWA POD ŁĘCZYCĄ I OZORKOWEM
(ci¹g dalszy z nr 17/317)
6 pu³k u³anów pu³kownika Stefana Liszki uderzy³ na Uniejów. Frontalne
natarcie dwóch szwadronów od pó³nocy wpad³o pod silny ogieñ ceka-
emów z rejonu cmentarza i zosta³o przez Niemców zatrzymywane, a Polacy
ponie�li straty. Mog³o ono ruszyæ z now¹ si³¹ dopiero o �wicie, gdy jeden
ze szwadronów natar³ od ty³u, a 1 bateria 6 dak pod dowództwem kapitana
M. P³odowskiego ze�rodkowa³a celny ogieñ na cmentarzu. U³ani zdobyli
w walce bezpo�redniej cmentarz i wdarli siê do Uniejowa. Niemcy usi³owali
broniæ siê jeszcze z domów, lecz opór ich za³ama³ siê ostatecznie, gdy
Polacy zdobyli most na Warcie i odciêli im odwrót. ¯o³nierze niemieccy
uciekali bez³adnie na zachód i po³udnie, pozostawiaj¹c wielu zabitych,
rannych i jeñców oraz du¿o sprzêtu bojowego, g³ównie samochodów ciê-
¿arowych. 14 pu³k u³anów pod dowództwem pu³kownika P. Godlewskiego
po krótkiej utarczce z ca³kowicie zaskoczonym przeciwnikiem zaj¹³ Wart-
kowice, zdobywaj¹c du¿y sk³ad ¿ywno�ciowy, który na d³u¿szy czas roz-
wi¹za³ sprawê zaopatrzenia Podolskiej Brygady Kawalerii. Wieczorem
grupa kawalerii zajê³a Parzêczew pod Ozorkowem i zagrozi³a oskrzydle-
niem od po³udnia si³ niemieckich pod £êczyc¹. Na wschód od £êczycy
wchodzi³a do walki 17 polska dywizja piechoty, która w ramach rozpo-
czêtego dzia³ania mia³a zdobyæ Górê �w. Ma³gorzaty i Bryski, a nastêpnie
wykonaæ po�cig i opanowaæ wzgórza Modlna - Celestynów. Poniewa¿
rozpoznanie dywizji stwierdzi³o na po³udniowym brzegu Bzury jedynie
patrole nieprzyjaciela, pu³kownik dypl. M. Mozdyniewicz postanowi³
uderzyæ oboma swymi pu³kami w pierwszej linii. Przy zapadaj¹cym
zmierzchu 7 kompania 68 pu³ku pod dowództwem porucznika Waleriana
Chai natknê³a siê na maszeruj¹cego szos¹ nieprzyjaciela w kierunku Pi¹tku.
Pod os³on¹ zapadaj¹cych ciemno�ci podesz³a ona na odleg³o�æ zaledwie
50 kroków i uderzy³a bagnetem i granatami na niemiecki batalion 6 pu³ku,
roznosz¹c go w mgnieniu oka przy w³asnej stracie jednego strzelca.
W wyniku tego uderzenia resztki Niemców wycofa³y siê na wschód,
w kierunku wsi Gaj, pozostawiaj¹c kilkudziesiêciu jeñców, jedno dzia³o
i du¿o sprzêtu lekkiego. W rezultacie 68 pu³k piechoty opanowa³ Górê
�w. Ma³gorzaty ju¿ przed pó³noc¹ z 9 na 10 wrze�nia. Natomiast 70 pp
pu³kownika A. Konkiewicza w zorganizowanym natarciu o godzinie 10.00
nastêpnego dnia zdoby³ Bryski, bior¹c równie¿ wielu jeñców, kilka dzia³
i du¿¹ ilo�æ rowerów. Dowódca dywizji zarz¹dzi³ natychmiast po�cig
w kierunku Gieczna na szosie Pi¹tek - Zgierz, w pasie dzia³ania s¹siedniej
14 dywizji piechoty, która w tym czasie uderza³a na Pi¹tek od pó³nocy.
Pu³ki próbowa³y wieczorem zdobyæ swoje ostateczne przedmioty natarcia,
ale zarówno na kierunku Celestynowa, jak i Modlny spotka³y siê z oporem
nieprzyjaciela, którego nie by³y w stanie prze³amaæ wobec braku ³¹czno�ci
z s¹siadami. Dalsze natarcie ruszy³o ju¿ o czwartej przed �witem 11 wrze�nia.
W dniu tym znalaz³y siê w pobli¿u siebie pod Ozorkowem trzy zwi¹zki
taktyczne: grupa kawalerii (Parzêczew), 25 dywizja (Sierpów) i 17 dywizja
(w natarciu na Celestynów i Modlnê). Tu w³a�nie genera³ Kutrzeba ocze-
kiwa³ wyra�nego sukcesu, dlatego te¿ grupê kawalerii genera³a Skotnic-
kiego podporz¹dkowa³ genera³owi Knollowi, wi¹¿¹c j¹ w ten sposób bli¿ej
z dzia³aniem na Ozorków. Pu³ki 25 dywizji genera³a Altera naciera³y
wprost z pó³nocy. Na linii Solca Wielka - Wróblew - Czerchów napotyka³y
one bardzo siln¹ zaporê ogniow¹ ciê¿kiej artylerii niemieckiej, podczas
gdy w³asna artyleria ciê¿ka - strzelaj¹c wci¹¿ jeszcze zza Bzury - nie dawa³a
nale¿ytego wsparcia. Co wiêcej, pod jej ogniem znalaz³y siê oddzia³y
56 pp, gdy przej�ciowo opanowa³y Czerchów. Na miejsce skrwawionego
29 pu³ku pp³ka Gryla wszed³ od �witu 60 pu³k pp³ka Frydrycha. Ca³y
dzieñ trwa³y walki o Solcê Wielk¹ i Wróblew, które kilkakrotnie przecho-
dzi³y z r¹k do r¹k, a¿ ostatecznie utrzyma³y siê w rêkach Polaków. Zwy-
ciêstwo to 60 pu³k kaliski okupi³ nowymi ofiarami. Do poleg³ych pod
£êczyc¹ poruczników: Górnickiego, Iwaszkiewicza, Chrzanowskiego,
Nowickiego i kaprala Klemensa dosz³a bolesna strata dwóch dowódców
batalionów: majora Fiszera i kapitana Majewskiego. Pó�no w nocy nad-
szed³ rozkaz na dzieñ 12 wrze�nia, aby od �witu kontynuowaæ natarcie na
Ozorków i Miasto Ogród Sokolniki. 17 gnie�nieñska dywizja naciera³a
w dniu 11 wrze�nia na Modinê i Celestynów, lecz na drodze by³y jeszcze
do zdobycia Ma³achowice.          (ci¹g dalszy - strona 11)
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Skierniewicach
za po�rednictwem Starosty Kutnowskiego

Na podstawie Art. 31 §3 i Art. 111 §1 Kodeksu Postêpowania Admini-
stracyjnego wnoszê o uchylenie decyzji Starosty Kutnowskiego z dnia
31.08.2011 r. znak R�. 7648/09/11 w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego w/w starosty z dnia 04.02.2010 r.

UZASADNIENIE
Od chwili uruchomienia produkcji przez Pini Polonia obserwujemy
powszechne ³amanie prawa. Dotyczy to zarówno decyzji Prezydenta Kutna
z dnia 11.12.07 r. w sprawie �rodowiskowego uwarunkowania, jak i Decyzji
Starosty Kutnowskiego z dnia 04.02.2010 r. w sprawie pozwolenia zinte-
growanego. Notorycznie ³amana jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony �rodowiska i ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu �cieków. W nieskoñ-
czono�æ by³y przesuwane terminy warunkowego pozwolenia na odpro-
wadzanie surowych �cieków z Pini Polonia do miejskiej oczyszczalni.
Przyk³adem takiego dzia³ania jest za³¹czone pismo PWiK z dnia
27.05.2010 r. Odnotowano te¿ dzia³ania umy�lnego odprowadzania �cie-
ków poza teren zak³adu, dopuszczaj¹c siê w ten sposób zanieczyszczenia
�rodowiska naturalnego. Jakie szkody poczyni³y te dzia³ania w stanie
powietrza, gleby, wody, zwierz¹t lub ro�lin, nikt tego do tej pory nie ustali³,
podobnie jak tego w jakim stopniu zagra¿a to bezpieczeñstwu i zdrowiu
ludno�ci. Szczegó³y szkodliwego dzia³ania Pini na �rodowisko naturalne
s¹ zawarte w pismach Wojewódzkiego Inspektoratu i Ochrony �rodowiska
w £odzi Delegatura w Skierniewicach z dnia 17 grudnia 2010 r.
i 05.05.2011 r. (pisma w za³¹czeniu). W za³¹czeniu przekazujemy równie¿
pismo G³ównego inspektora Pracy z dnia 21 marca 2011 r. obrazuj¹ce
skalê i zakres ³amania praw pracowniczych w tym zak³adzie. St¹d jeste�my
pewni, ¿e opisane wy¿ej nieprawid³owo�ci i zagro¿enia ulegn¹ znacznemu
natê¿eniu wraz z podwojeniem wielko�ci produkcji.
Planowany w decyzji Starosty Kutnowskiego z dnia 31.08.2011 r. dzie-
siêciokrotny wzrost uzyskiwanych przez Pini odchodów zwierzêcych
i o�miokrotny wzrost osadów z zak³adów oczyszczania �cieków oraz
znaczny wzrost odpadowej tkanki zwierzêcej mo¿e zwielokrotniæ tego
typu przyk³ady, jakie zosta³y opisane w art. pt. �Nie chc¹ fetoru w domu�
w �Naszym Tygodniku�. Artyku³ w za³¹czeniu.
Nieprzestrzegana jest równie¿ ustawa o udostêpnianiu informacji o �ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko. Powstanie tak wielkiej ubojni
w mie�cie odby³o siê bez konsultacji z mieszkañcami Kutna. Bie¿¹cej
i pe³nej informacji nie mieli te¿ radni miejscy i powiatowi. Spowodowa³o
to liczne protesty. W za³¹czeniu przekazujemy niektóre z nich. S¹ to:
1) Protokó³ Nr 34/2010 z posiedzenia Kontrolnego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kutno z dnia 1 i 20 lipca 2010 r.;
2) Stanowisko Rady Miasta i radnych miejskich z dnia 01.02.2011 r.;
3) Za¿alenie mieszkañców wsi Psurze i ul. Górnej w Kutnie z dnia
05.01.2011 r.
Sprawa zanieczyszczenia �rodowiska naturalnego przez Pini Polonia by³a
równie¿ przedmiotem d³ugiej i o¿ywionej dyskusji i wyja�nieñ na Sesji
Rady Powiatu Kutnowskiego w dniu 21.06.2011 r.
W dniu 08.08.2011 r. w siedzibie Starostwa odby³a siê rozprawa admini-
stracyjna z udzia³em 46 uczestników, a w tym trzech mieszkañców Kutna
i przedstawiciela naszego Stowarzyszenia. Atmosfera i dyskusja na tej
rozprawie nie odzwierciedla³a opini radnych miejskich, ani radnych
powiatowych. Zabieraj¹cy g³os mieszkañcy Kutna byli zakrzyczani
i o�mieszani przez pozosta³ych, tj. przedsiêbiorców zwi¹zanych z Pini,
którzy przybyli z ca³ego kraju. W ten sposób gremium to nieodzwiercie-
dla³o pe³nej opinii mieszkañców Kutna i powiatu Kutnowskiego.
Ponadto wydana decyzja nie zawiera podstawy prawnej odwo³ania siê od
niej, a stempel po³o¿ony nie w tym miejscu, ka¿e siê domy�laæ za po�red-
nictwem kogo nale¿y siê odwo³ywaæ, a nie ka¿dy musi byæ tak domy�lny.
W zwi¹zku z powy¿szym wnoszê jak na wstêpie.

Prezes Zarz¹du G³ównego - Wies³aw Bry³ka

Kutno, dn. 10.09.2011 r.
Prokuratura Okrêgowa w £odzi za po�rednictwem Prokuratury
Rejonowej w Kutnie             Sygn. akt Ds. 1749/11

ZA¯ALENIE
Na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Kutnie z dnia 23.08.2011 r.
Na podstawie art. 306 §1 w zw. z art. 465 §1 kpk zaskar¿am w ca³o�ci
postanowienie Prokuratora Rejonowego w Kutnie z dnia 23.08.2011 r.,
o którym zostali�my poinformowani zawiadomieniem z dnia 29.08.2011 r.
Zawiadomienie to otrzymali�my w dniu 05.09.2011 r. Domagamy siê uchy-
lenia tego postanowienia i wszczêcia �ledztwa, na podstawie przedsta-
wionych przez nas dokumentów, pod nadzorem Prokuratora Prokuratury
Okrêgowej w £odzi.

UZASADNIENIE
Jeste�my organizacj¹ spo³eczn¹, zarejestrowan¹ w KRS. Przys³uguje nam
zgodnie z art. 305 §1 kpk prawo pouczenia o przys³uguj¹cych nam upraw-
nieniach. Otrzymane zawiadomienie tego wymogu nie spe³nia, a wiêc
posiada istotn¹ wadê prawn¹. W dalszym ci¹gu uwa¿amy, ¿e Prezydent
M. Kutno powinien wydaæ decyzjê o �rodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na zmianie wielko�ci produkcji. Pini Polonia
z 8 tys. szt. do 16 tys. szt. trzody chlewnej na dobê. Nie wydaj¹c takiej
decyzji, post¹pi³ niezgodnie z art. 71 oraz art. 72 ust. 1 pkt. 18 ppkt 1a
ustawy o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
�rodowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z pó�. zm.) oraz w zwi¹zku
z art. 71 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pó�. zm.). Natomiast firma �Pini Polonia�
w Kutnie w sposób istotny zanieczyszcza �rodowisko naturalne obecnie,
a przy podwojeniu tej produkcji, nast¹pi dalsza degradacja tego �rodowiska.

Prezes Zarz¹du G³ównego - Wies³aw Bry³ka

Jakie zbo¿a przoduj¹ w stawce zbó¿ �wiata? Pierwsza wiadomo - pszenica.
Drugie... ry¿, a trzecie? Chyba nie zgadniecie, gdy¿ jest to... kukurydza.
Tak, taka wy�miewana, ¿e rosyjska, ze sztucznie przeszczepiona na polski
grunt. Faktycznie to jednak najwiêkszym jej producentem s¹ Stany (Zjed-
noczone Ameryki). Masz babo placek! Tego chyba jeszcze w �wiecie nie
by³, ale w ubieg³ym roku cena kukurydzy przebi³a notowania pszenicy
i jest obecnie najdro¿szym zbo¿em na polskim rynku. U nas tona kukurydzy
paszowej kosztuje ju¿ 1300 z³otych (!). Tylko od lipca 2010 r. do koñca
czerwca 2011 roku kukurydza zdro¿a³a o 62 procent. Co ciekawe, my
w ci¹gu roku, a¿ PODWOILI�MY import kukurydzy. a i tak ceny rosn¹...
Wraz z nimi podnosz¹ siê koszty zw³aszcza dla producentów drobiu
i wieprzowiny (!). Tym co jeszcze o tym nie wiedz¹, podam, ¿e kukurydza
nie jest tylko pasz¹ (pokarmem jest kukurydza cukrowa), ale te¿ s³u¿y do
produkcji biopaliw. Masz babo placek! Nowe w wiejskiej kulturze. Nie
chodzi tylko o nowy Dom Kultury oddany ostatnio w Krzy¿anowie. Ani
nie o skoñczony remont �wietlicy wiejskiej w Komadzynie. Ale o �wietlice
wiejskie w gminie Bedlno z du¿ych, samochodowych... przyczep. Masz
babo placek!
Gdy siê patrzy na mapê powiatu kutnowskiego mo¿na ³atwo dostrzec, ¿e
oko³omiejska gmina Kutno jest ... bez czê�ci wschodniej! Ale tak nie by³o.
Bodaj¿e do 1976 roku; po oddaniu �Agromy� i skrótowo wymieniaj¹c
�Odlewni�. Wcze�niej od trasy nr 2 (naprzeciwko �Agromy�), a¿ do Kotlisk
mia³o swoje tereny so³ectwo Bielawki z gminy Kutno (a druga czê�æ ulicy
£¹koszyñskiej to by³a wie� Antoniew). Potem nast¹pi³a reorganizacja
administracyjna, a po niej w³¹czenie tych terenów do miasta Kutna. Masz
babo placek!

Mimochodem, w artykule o likwidacji makaronów �Malmy� wspomnia-
no, ¿e Narodowy Bank Austrii prowadzi postêpowanie w sprawie niele-
galnego transferu 2 (dwóch) miliardów euro miêdzy innymi do Polski,
przez bankow¹ grupê kapita³ow¹ ... (red.). Ciekawe, ile z tego zainwe-
stowano w Kutnie? (...)     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

DZIKI KRAJ!
Czytelniczy Hyde Park

O UCHYLENIE DECYZJI

ZAŻALENIE

Silnie irytuj¹ mnie telewizyjne wypowiedzi tzw. autorytetów, czy te¿ g³osy
wielu moich bli¿szych lub dalszych znajomych, którzy namawiaj¹ mnie
nie wrzucaj karty na... (tu padaj¹ nazwy ugrupowañ pozostaj¹cych poza
ulic¹ Wiejsk¹), bo zmarnujesz tylko swój g³os, a oni i tak nie wejd¹ do
parlamentu. W ten sposób sami wpisuj¹ siê w balsamowanie �bandy czworga�,
która korzystaj¹c z dotacji pañstwa, czyli naszych podatków, utrwala
polityczny status quo. Irytuje mnie równie¿, ¿e okre�lê to delikatnie, jak
przedstawiciele prowincjonalnej inteligencji namawiaj¹ mnie usilnie, nie
popieraj (tu z kolei pada nazwa tylko jednego, konkretnego ugrupowania)
poniewa¿ to oszo³omy (wymieniam tylko najdelikatniejsze sformu³owanie).
Tak wiêc w swojej naiwnej wierze w demokracjê parlamentarn¹ czujê siê
powa¿nie st³amszony ju¿ w blokach startowych. Otó¿ ze mn¹ nie pójdzie
tak ³atwo. Po pierwsze uwa¿am, i¿ g³osowanie ZA wymaga etyki, a nie
przeciwko komukolwiek. Negacja zrodzi jedynie pejoratywne skutki
i psuje warto�ci parlamentarne. Nie dam siê tak¿e namówiæ na sprzeda¿
swojego g³osu, bo by³aby to polityczna prostytucja. Jak jestem sam
w kabinie z czyst¹ jeszcze kart¹, to staram siê postawiæ �krzy¿yk� w miejscu,
które uwa¿am za w³a�ciwe. I zapewniam, ¿e nie bêdzie to g³os zmarno-
wany, bo mój i (przepraszam za wyra¿enie) mojego sumienia. Narzuca mi
siê równie¿ inne spostrze¿enie, obserwuj¹c lokaln¹ kampaniê, w której
startuje, jak to prosto uj¹³ prezydencki minister, kilku moich ziomali.
I tak siê zastanawiam, który w powodzi tanich sloganów, propagandowego
jazgotu i obiecanek - cacanek zas³uguje na poparcie, który mo¿e zrobiæ
w zalewie parlamentarnej pracy, co� dla naszego miasta. A dodam, ¿e
tych obietnic nas³ucha³em siê przez dwadzie�cia lat co niemiara. Dlatego
trzeba stawiaæ na kandydatów konkretnych, osoby legitymuj¹cych siê
dokonaniami i sukcesami dla kutnowskiej spo³eczno�ci. Nie tylko dbaj¹cej
o sejmowe apana¿e. Je¿eli takiego znajdziecie, �mia³o oddajcie na niego
g³os, bo warto, a przynajmniej warto zaufaæ.   Piotr Pilch

MOJA KARTA, MÓJ GŁOS
Pocz¹tki do�wiadczalnictwa rolniczego w Kutnowskiem siêgaj¹ ostatnich
lat XIX w. Pierwsze dzia³ania na tym polu zainicjowane zosta³y przez
kilku obywateli ziemskich wychodz¹cych naprzeciw potrzebom tutejszego
rolnictwa. Formalny akt za³o¿ycielski Towarzystwa Stacji Do�wiadczalno-
Rolniczej spisany zosta³ w Kutnie 6 wrze�nia 1899 r. w kancelarii nota-
rialnej Stanis³awa ¯ery. Jako za³o¿yciele i w³a�ciciele nowo powsta³ego
Towarzystwa wystêpuj¹ ziemianie z powiatu kutnowskiego i s¹siednich;
Stanis³aw Go³êbiowski z Puszek, Stanis³aw Wierzbicki ze Starej Wsi,
Adam Zawadzki z Gnójna, Antoni Skar¿yñski z Poborza, W³adys³aw
Findeisen z powiatu w³oc³awskiego i Fortunat Starzyñski z Nêdzerzewa
w powiecie ³êczyckim. Jako g³ówny cel dzia³alno�ci Towarzystwa podano
przeprowadzenie w swoich dobrach do�wiadczeñ o charakterze chemicz-
nym i gleboznawczym. Analizy chemicznej próbek gleby oraz nawozów
sztucznych i analizy botaniczne ró¿nych odmian nasion odbywaæ siê mia³y
w siedzibie Towarzystwa, w laboratorium mieszcz¹cych siê przy ulicy
Kiliñskiego 12 w Kutnie. Dzia³alno�æ Stacji ustanowiona zosta³a pocz¹t-
kowo na okres trzech lat. Jej dalsze istnienie uwarunkowane zosta³o
w zapisie notarialnym od zgody co najmniej po³owy cz³onków Towarzy-
stwa. Kapita³ wyj�ciowy wynosi³ 600 rubli, po sto rubli od ka¿dego
z cz³onków za³o¿ycieli. Pozostali cz³onkowie wstêpuj¹cy w poczet udzia-
³owców Stacji zobowi¹zani byli wnosiæ 25 rubli rocznej sk³adki. Pocz¹tki
Stacji Do�wiadczalno-Rolniczej w Kutnie by³y wiêc bardzo skromne,
kapita³ te¿ niezbyt wielki. Tym niemniej pomys³ by³ chwytliwy, inicjatywa
bardzo trafna, skierowana przede wszystkim do dobrze wykszta³conego
rolniczo okolicznego ziemiañstwa. O potrzebie istnienia tego typu insty-
tucji maj¹cej aspiracje naukowe mo¿e �wiadczyæ fakt, ¿e w pierwszych
latach dzia³alno�ci ilo�æ udzia³owców przekroczy³a liczbê 100 cz³onków,
g³ównie z powiatu kutnowskiego, ³êczyckiego, ³owickiego, gostyñskiego
i w³oc³awskiego. Corocznie wzrasta³ te¿ kapita³ zak³adowy Stacji. Jej roczny
dochód wynosi³ blisko 6000 rubli, wydatki za� w pierwszych latach nigdy
nie przekroczy³y jej dochodów. Najwa¿niejsz¹ pozycj¹ w zyskach Stacji
stanowi³y p³acone bardzo nieregularnie sk³adki cz³onkowskie ok. 2500
rubli, dotacje rz¹dowe z Ministerium Rolnictwa w wysoko�ci 750 rubli
rocznie. Pewne ale ju¿ nie tak znacz¹ce dochody, Stacja osi¹gnê³a z prze-
prowadzonych analiz chemicznych i botanicznych w trzech swoich pracow-
niach 600 rubli, z pola do�wiadczalnego 400 rubli oraz z administrowania
spó³ki �Spójnia� 600 rubli. Dla porównania pensja roczna kierownika
Stacji w 1902 r. wynosi³a 2000 rubli, a utrzymanie roczne pola do�wiad-
czalnego 500 rubli. Laboratorium chemiczne wykona³o prace nie tylko
dla potrzeb Stacji i jej cz³onków, ale równie¿ na zlecenie Syndykatu Rol-
niczego Warszawskiego i od 1902 r. dla Berliñskiej Fabryki Fosfatów
�Thomas�. Od 1903 r. laboratorium wykona³o odp³atnie analizy chemiczne
dla Stacji Do�wiadczalnej w B³oniu pod £êczyc¹. Dzia³alno�æ Stacji
w pierwszym okresie nie ogranicza³a siê jedynie do prac w laboratorium
chemicznym. Od pocz¹tku czynna by³a tak¿e pracownia botaniczna,
w której przeprowadzane by³y badania warto�ci siewnej nasion, si³y kie³-
kowania oraz ich czysto�ci. W 1903 r. Stanis³aw Le�niowski wyra¿a³ troskê
o stan nasion mocno zanieczyszczonych paso¿ytami, a kupowanych od
drobnych kupców ¿ydowskich. Zauwa¿y³ równie¿ pozytywn¹ tendencjê
nawet w�ród drobnej w³asno�ci coraz czêstszego sprowadzania czysto�ci
nasion. Najwiêksze jednak znaczenie dla Stacji mia³y do�wiadczenia prze-
prowadzone na polu do�wiadczalnym w Kutnie, oraz do�wiadczenia
zak³adane u cz³onków Stacji w ich maj¹tkach ziemskich. Zasadniczym
celem tych do�wiadczeñ by³o badanie wydajno�ci ró¿nych odmian zbó¿,
buraków cukrowych, ziemniaków i warzyw, dobór odmian najlepszych
dla miejscowych warunków glebowych i klimatycznych oraz opracowanie
w³a�ciwego doboru nawozów sztucznych i p³odozmianu. Analiza do�wiad-
czeñ przygotowana przez kierownika, udostêpniana by³a cz³onkom Stacji,
a jej ciekawsze wyniki publikowane w ogólnokrajowej �Gazecie Rolniczej�.
Od samego pocz¹tku wyznaczony zosta³ profil dzia³ania Stacji, a niema³y
wp³yw na to, mia³ jej pierwszy kierownik S. Le�niowski, który opuszczaj¹c
swoje stanowisko i zarazem Kutno, tak je pokrótce scharakteryzowa³.
�Przede wszystkim starali�my siê stworzyæ ³¹cznie z Panami instytucjê
do�wiadczaln¹, naukow¹ o kierunku praktycznym, pragnêli�my w miarê
si³ nie�æ dora�n¹ i skuteczn¹ pomoc miejscowym rolnikom, w tych spra-
wach, w których �rodki nam pozwala³y�. Od pocz¹tku samego istnienia
Stacji g³ówn¹ przeszkod¹ na drodze jej pe³nego rozwoju by³ brak w³asnego,
odpowiednio du¿ego pola do�wiadczalnego. Stacja u¿ytkowa³a jedynie
6,50 mórg ziemi z folwarku kutnowskiego, oddanegojej dziêki hojno�ci
wspó³w³a�cicieli tych dóbr, Stanis³awa Dangla i Adama Zawadzkiego.
Umowa zawarta 10 kwietnia 1900 r. przekazywa³a w bezp³atne u¿ytko-
wanie grunty wraz z potrzebnym sprzê¿ajem na okres 10 lat. W zamian za
to w³a�ciciele folwarku zwolnieni z op³acania, niezbyt wygórowanej,
sk³adki w wysoko�ci 25 rubli oraz dysponowaæ mieli s³om¹ pozosta³¹ po
zbiorach. Warunki na jakich Stacja u¿ytkowa³a grunty folwarku kutnow-
skiego by³y niew¹tpliwie korzystne, zw³aszcza ¿e w latach pó�niejszych
nie spotka³a siê z czêstymi gestami bezinteresownej hojno�ci ze strony
cz³onków. Sze�æ mórg gruntu by³o jednak daleko niewystarczaj¹cym
arsena³em do prowadzenia w pe³nym zakresie dzia³alno�ci merytorycznej.
Dlatego do�wiadczenia z ró¿nymi odmianami buraka cukrowego prowa-
dzono w Falborzu, po³o¿onym w powiecie w³oc³awskim, gdzie z inicja-
tywy w³a�ciciela maj¹tku Pana Henryka Krzymuskiego oddane zosta³o
dla tych celów pole. Pewn¹ czê�æ gruntów dzier¿awiono tak¿e za odp³at-
no�ci¹. I tak w 1903 r. wynajêto na jeden rok 4 morgi ziemi od Mariana
£êckiego, w³a�ciciela maj¹tku Bielawki za 200 rubli. Do tej niekorzystnej
dla Stacji sytuacji odniós³ siê na wspomnianym ju¿ spotkaniu po¿egnalnym
S. Le�niowski. Nie szczêdz¹c wielu s³ów uznania dla cz³onków Stacji nie
omieszka³ podzieliæ siê gorzk¹ refleksj¹. W innych okoliczno�ciach kraju
w cesarstwie i za granic¹ Stacji otrzymuj¹ sowite uposa¿enia, cz³onkowie
jej ofiaruj¹ w u¿ywanie Stacji ca³e folwarki, buduj¹ domy, laboratoria.
Jolanta Le�niewska �Stacja do�wiadczalno-rolnicza w Go³êbiewie 1899-
1939� [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom II, TPZK, Kutno 1998

STACJA DOŚWIADCZALNO−ROLNICZA
W GOŁĘBIEWIE 1899−1939

Do wyborów jest ju¿ blisko,
ka¿da partia robi wszystko,
¿eby na nich w tych wyborach,
g³os swój odda³ elektorat.

Wszystkie partie przechwalaj¹,
po wyborach nic nie daj¹,
a to robi¹ te¿ dlatego,
by po g³osach, zedrzeæ z nas ka¿dego.

Mówi¹ du¿o, robi¹ ma³o
a nam w sklepach podro¿a³o,
drogo by³o, bêdzie dro¿ej,
¿yæ Polakom bêdzie gorzej.

Ci, co starsi, to ju¿ wiedz¹,
na czym nasze pos³y siedz¹,
dla tych m³odszych jest kie³baska,
by w wyborach im przyklaskaæ.

Wszystkie partie mówi¹ wiele,
¿eby by³o im weselej,
a weselej to dlatego,
bo chc¹ skórê zdj¹æ z ka¿dego

Kazimierz Che³miniak

Wybory

HONOROWY KOMITET
Kandydata na pos³a RP Janusza Pawlaka: Krzysztof Kwiatkowski - minister
sprawiedliwo�ci; Jacek Saryusz Wolski - wiceprzewodnicz¹cy Parlamentu

Europejskiego w latach 2007-2009; Andrzej Owczarek - senator RP;
Miros³awa Gal-Grabowska - starosta kutnowski; Jacek Boczkaja - wice-
prezydent miasta Kutna; Jacek Urbaniak - prezes TBS Sp. z o.o.; Wojciech
B³aszczak - prezes Hodowli Ro�lin, Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
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¯YCIE WYBORCZE

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
W wyborach samorządowych w 2010 roku byliście łaskawi oddać na mnie
swój głos jako kandydatowi do Sejmiku Województwa Łódzkiego. Było
Was ponad pięć tysięcy. Poczytuję sobie ten fakt jako wyraz uznania
dotychczasowej drogi życiowej, a także wielkiego zaufania, za które ser−
decznie dziękuję.
Pozwalam sobie zatem zwrócić się do Was z apelem o poparcie w obecnych
wyborach do Sejmu CEZAREGO OLEJNICZAKA kandydującego z 24 pozycji
listy SLD. Niech Was nie zmyli Jego pozycja na liście. To najlepszy nasz
kandydat. Rekomenduję i polecam osobę, którą znam jako bardzo warto−
ściowego i kompetentnego człowieka, który absolutnie godzien jest man−
datu Posła RP.
Jego sukces w obecnych wyborach parlamentarnych spowoduje, że Wasze
głosy w ubiegłorocznych wyborach samorządowych nie będą stracone.

Z poważaniem − Wiesław Garstka

- W wyborczej kakofonii trudno rozeznaæ: Kto nadaje siê do Sejmu czy
Senatu?
- Ja chcia³bym, aby przede wszystkim spo³eczno�æ Ziemi Kutnowskiej
wybra³a na pos³ów tych, którzy naprawdê zadbaj¹ o dobre prawo.
Klarowne prawo - to przyjazne ludziom przepisy. Stanowienie tego
prawa, to to, o czym przez wiele kadencji, wielu pos³ów zapomnia³o.
Czyli sprzeniewierzy³o podstawowy obowi¹zek pos³a (czy senatora).
Zbyt wiele mamy przyk³adów tragedii rodzinnych i osobistych wynika-
j¹cych z wadliwego prawa. Wszelkie inne dzia³ania pos³a czy senatora
np. troska o lokalne drogi, szko³y, szpitale, itepeitede, tak chêtnie ocze-
kiwane przez spo³eczeñstwo winny byæ - tylko... dodatkowymi dzia³a-
niami. Powtarzam wiêc dla parlamentarzysty pierwszym i g³ównym
zadaniem jest stanowienie prawa.
- Czyli do parlamentu tylko... prawnicy?
- Nie, nie tylko. Równie¿ fachowcy z innych dziedzin, chocia¿by
ekonomi�ci, rolnicy i ... samorz¹dowcy. Szczególnie, gdy dysponuj¹
sporym do�wiadczeniem ¿yciowym, praktyk¹. Równie¿ ci, którzy spraw-

�Nie ¿aden celebryta  czy zwyciêzca telewizyjnego show�

Rozmowa ze Zdzis³awem Trawczyñskim
radnym powiatu kutnowskiego

JAKI POSEŁ I SENATOR?
dzili siê w tworzeniu prawa lokalnego np. na szczeblu gmin, województw
czy dzia³aj¹cy w ogólnopolskich i lokalnych stowarzyszeniach, zwi¹z-
kach czy organizacjach. No i przede wszystkim ci, którzy nie maj¹
innych obowi¹zków zawodowych i mog¹ po�wiêciæ czas, jak to siê
okre�la, �do koñca� s³u¿bie dla ludzi.
- We�my na przyk³ad... Zdzis³awa Trawczyñskiego?
- No dobrze... Mam 60 lat. ¯ona Jadwiga, pracuje ze mn¹ w gospodar-
stwie w Malewie. Jest ono - jak to siê fachowo okre�la - wielokierunkowe:
od zbó¿, przez chów zwierz¹t (trzoda chlewna i byd³o) po ro�liny str¹cz-
kowe i motylkowe, a tak¿e rzepak. Mam troje dzieci: Kamilka - najstarsza
- mgr ekonomii, pracuje w UM w P³ocku. Syn Rados³aw ma 31 lat,
posiada 18 - hektarowe gospodarstwo, a pracuje w AriMR w Kutnie. No
i wreszcie najm³odszy Lucjan pozosta³ w Malewie i pomaga w gospo-
darstwie, które ³¹cznie liczy 56 ha, (w tym dzier¿awy 15 ha).
- Jak z przynale¿no�ci¹ partyjn¹?
- Od 1971 roku nale¿ê do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, pó�niej
PSL-u, czyli, na okr¹g³o mam 40-letni sta¿ organizacyjny. W 1978 r.
obj¹³em funkcjê prezesa gminnego ZSL w Krzy¿anowie! A¿ przez cztery
kadencje. Prezesem Zarz¹du Powiatowego zosta³em w 1994 r. i piastujê
tê funkcjê do ... dzisiaj.
- Dzia³alno�æ w innych organizacjach?
- Miêdzy innymi pe³ni³em funkcjê przewodnicz¹cego Rady Doradztwa
Rolniczego w Ogorzelicach, przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Produ-
centów Rolnych Gminy Krzy¿anów, w Radzie Wojewódzkiego Zwi¹zku
Kó³ek Rolniczych w P³ocku. Du¿y sta¿ w samorz¹dach� jako radny Gminy
Krzy¿anów (1974-1989), a nastêpnie w Radzie Powiatu w Kutnie
I kadencja, w II by³em jej przewodnicz¹cym.
- Czy by³y to �posady� spo³eczne, czy etatowe?
- Tylko spo³eczne. Nawet i te, gdy pe³ni³em funkcjê prezesa Kó³ka Rol-
niczego w Malewie, zastêpcy naczelnika i wójta Gminy Krzy¿anów
(1989-1996), a w IV kadencji Rady Powiatu i jestem spo³ecznym cz³on-
kiem Zarz¹du Powiatu.
- Co s¹dzisz o swoich organizacyjnych rywalach?
- Nietypowe, ale nie traktujê ich jak rywali, wiêc g³os chocia¿by na
Justynê Jasiñsk¹ (przedsiêbiorcza i twarda kobieta), czy na senatora
Andrzeja Górczyñskiego, czy na mnie, bêdê traktowa³ podobnie, czyli
oddane na �ludowców�.
- Czyli kto powinien byæ wybrany na parlamentarzystê?
- Unikam nazwisk, ale to powinien byæ znaj¹cy prawo i jego skutki,
do�wiadczony fachowiec i dzia³acz spo³eczny. Nie ¿aden celebryta,
sportowiec czy zwyciêzca jakiego� telewizyjnego show...

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

KONIEC SŁUŻBY

W Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie funkcjonariusze tej placówki po¿e-
gnali odchodz¹cego na emeryturê Adama Garwickiego, sier¿anta sztabowego.
Tu pracowa³ przez 26 lat. By³ policjantem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego.
Efekty jego pracy by³y znane nie tylko kolegom, ale i prze³o¿onym. Wielokrotnie
wyró¿niany za osi¹gniêcia w s³u¿bie, a w 2010 roku odznaczony srebrnym
medalem �Za d³ugoletni¹ s³u¿bê�. W dniu 22 wrze�nia, ju¿ w cywilnym ubraniu,
odebra³ okoliczno�ciowe adresy i upominki, które wrêczyli mu: wicestarosta
powiatu Konrad K³opotowski oraz wiceprezydent miasta Jacek Boczkaja. Panu
Adamowi pozostan¹ po tylu latach tylko wspomnienia, a jak powiedzia³, jest
ich kilka, choæby akcja z u¿yciem broni w po�cigu za samochodem przewo¿¹cym
alkohol niewiadomego pochodzenia.            /A.B./

KONIEC SŁUŻBY

Zdzis³aw Trawczyñski (drugi z lewej) na do¿ynkach gminnych
w Krzy¿anowie.
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Następne wydanie „PŻK”
12 października 2011 r.
WYBORY !!!

Podczas XIII Sesji Rady Gminy Kutno, we wtorek 20 wrze�nia, radni gminy
przekazali na rêce Komendanta Powiatowego Policji Pañstwowej w Kutnie
inspektora Zbigniewa Melnika, ufundowany przez gminê laptop. By³o to podziê-
kowanie dla kutnowskiej policji za szybkie ujêcie sprawców w³amania do
O�rodka Kultury Gminy Kutno w Leszczynku, a tak¿e wysi³ek jaki wk³ada
w zapewnienie bezpieczeñstwa publicznego na jej terenie. W li�cie gratulacyjnym
przewodnicz¹cy Rady Gminy Dariusz Mroczek i wójt Jerzy Bry³a napisali m.in.:

LAPTOP DLA
POLICJI

�W imieniu samorz¹du gminy Kutno sk³adamy na rêce Szanownego Pana
Komendanta serdeczne podziêkowania za bardzo profesjonalne dzia³ania zwi¹-
zane z ujêciem sprawców w³amania do O�rodka Kultury Gminy Kutno. Szybka
i zdecydowana reakcja Pana i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Kutnie przyczyni³a siê do odzyskania skradzionego i postawienia przestêp-
ców przed wymiarem sprawiedliwo�ci. Jeste�my pe³ni uznania dla Pañstwa
s³u¿by, zaanga¿owania i poczucia odpowiedzialno�ci za powierzone obowi¹zki�.

/B.G./
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BITWA POD ŁĘCZYCĄ I OZORKOWEM
(ciag dalszy ze strony 5)
Niestety, polskie natarcie by³o flankowane silnym ogniem nieprzyjaciela
z Czerchowa. który znów znalaz³ siê w rêku nieprzyjaciela. Jednak¿e zapa³
pu³kownika Smolarskiego, dowódcy piechoty dywizyjnej gnie�nieñskiej
�siedemnastki�, nie chce uznaæ ¿adnych przeszkód. Staje on w pierw-
szym szeregu walcz¹cych i nie czekaj¹c na ogieñ w³asnej artylerii prze
zdecydowanie do natarcia. Naprzód! wo³a do dowódców i ¿o³nierzy. Pierwszy
batalion 68 pp majora Culica ju¿ od wczoraj trzyma³ Ma³achowice, lecz
silne przeciwnatarcie niemieckie wypar³o go ze stanowisk. Wielokrotnie
w dniu tym miejscowo�æ przechodzi z r¹k do r¹k. Pu³kownik Dworzak
osobi�cie prowadzi do szturmu batalion 69 pp. Wreszcie wieczorem
w Ma³achowicach usadawiaj¹ siê Polacy. Krwawe to zwyciêstwo przy-
p³acaj¹ ¿yciem: kapitan Burzyñski, porucznicy Tyczyñski i Drzewiecki,
czterech oficerów rezerwy oraz wielu podoficerów i szeregowych. W ogniu
walki zrywa siê te¿, ³¹czno�æ z lewoskrzyd³owym batalionem majora
Legutki z 70 pp. Oczy nacieraj¹cych pora¿a krwawa ³una na po³udniu. To
Niemcy wycofuj¹c siê podpalaj¹ za sob¹ miejscowo�ci, aby daæ sygna³
ognia dla w³asnej artylerii. Noc up³ywa na przygotowaniu do dalszego
natarcia. Dywizyjna kompania cyklistów przy wsparciu ogniowym dywi-
zjonu 7 pac po krótkiej walce zajmuje Czerchów. Na stanowisku dowo-
dzenia pojawia siê kobieta, melduj¹c, ¿e w Ozorkowie w�ród Niemców
panuje pop³och, a na jego wylotach na skutek st³oczenia kolumn powsta³
korek drogowy. Pu³kownik Smolarski telefonuje niezw³ocznie do dowódcy
artylerii ogólnego dzia³ania, podpu³kownika Albrechta: Na po³udniowych
i zachodnich wylotach z Ozorkowa wytworzy³y siê u Niemców korki dro-
gowe. Niech pan pomo¿e w rozpl¹taniu ich. My�lê, ¿e nasza dalekono�na
sto pi¹tka z powodzeniem siêgnie do Ozorkowa. - Nie ma obawy odpar³
artylerzysta, zacieraj¹c z ukontentowania rêce. Siêgnie nawet do Zgierza.
O �wicie we mgle wyrusza dalsze natarcie. Modlna ze swym ko�cio³em
i zabytkowym zamkiem to jakby bastion na wzgórzu. Teren bez pokrycia,
podnosi siê w stronê nieprzyjaciela, który szafuje bez miary ogniem swej
artylerii. Ale tym razem i w³asne wsparcie artyleryjskie jest niezawodne.
Bataliony pu³kownika Smolarskiego posuwaj¹ siê szybko naprzód i uderzaj¹
na wzgórze Modlna bagnetem. Równocze�nie ze skrzyd³a rusza batalion
majora Legutki. Oko³o godziny 8 Modlna jest zdobyta. W po³udnie
w rêce polskie wpada wie� Celestynów, a pod wieczór las Celestynów.
Krwawe, podobne do obustronnej rzezi, walki rozgorza³y na skrajnym
skrzydle grupy kawalerii genera³a Skotnickiego. Dwa pu³ki Pomorskiej
Brygady Kawalerii, 8 psk i 2 pu³k szwole¿erów rokilniañskich, w uszczu-
plonym sk³adzie pod dowództwem pu³kownika dypl. W. Jastrzêbskiego
i podpu³kownika T. £êkawskiego o �wicie 11 wrze�nia ruszy³y do natarcia
z Parzêczewa w kierunku na Chociszew - Orl¹, maj¹c wsparcie dwóch
baterii 11 dywizjonu artylerii konnej pod dowództwem kapitanów Muszyñ-
skiego i Gutenbergera (obaj zginêli nad Bzur¹). Pocz¹tkowo natarcie nic
napotka³o powa¿niejszego oporu i posuwa³o siê szybko naprzód. Dochodz¹c
jednak do Chociszewa star³o siê z przeciwuderzeniem Niemców, wspartym
ogniem armat przeciwpancernych. Wykonywa³ je ostatni odwód 17 dywizji
niemieckiej. Przeciwnatarcie to zosta³o odrzucone brawurowym atakiem
u³anów i ogniem na wprost dwu baterii konnych. Pomorska Brygada
Kawalerii bra³a swój odwet za klêskê poniesion¹ na Pomorzu. Polacy prze-
kraczali ju¿ tor kolejowy z Kutna do £odzi, wychodz¹c na ty³y si³ nie-
mieckich walcz¹cych na pó³noc od Ozorkowa. Szwadron kolarzy 2 pu³ku
szwole¿erów pod dowództwem rotmistrza Stanis³awa Stryjewskiego wpad³
do Orlej, depc¹c nieprzyjacielowi po piêtach. Genera³ Skotnicki tylko na
skutek sta³ych meldunków lotniczych o zagro¿eniu pancernym z kierunków
Poddêbic i £odzi nie móg³ wprowadziæ do akcji Podolskiej Brygady
Kawalerii, która ubezpiecza³a grupê Knolla od Zgierza, wysy³aj¹c jeden
ze szwadronów 6 pu³ku u³anów a¿ na £ód�! Niemcy rzucili do przeciwu-
derzenia wycofany spod Le�mierza oddzia³ czo³gów. By³y to najlepsze
niemieckie wozy bojowe, przekazane w 1938 roku do produkcji. Ka¿dy
czo³g wa¿y³ 21 ton, mia³ 75-milimetrow¹ armatê i dwa cekaemy oraz roz-
wija³ szybko�æ do 45 kilometrów na godzinê. Piêcioosobow¹ za³ogê chroni³
pancerz grubo�ci 12-50 mm. Kto móg³ siê oprzeæ sile ognia i sprostaæ tak
grubemu pancerzowi! Spróbowali tego szwole¿erowie rokitniañscy ze
Starogardu. Gdy tylko kompania zbli¿y³a siê do Orlej, ze wszystkich stron
bluzn¹³ na ni¹ ogieñ wszelkiej broni. Szczególnie du¿e spustoszenie czyni³a
zdobyczna armata niemiecka, sprawnie obs³ugiwana przez polskich ¿o³-
nierzy. - Naprzód! - wrzeszcza³ raz po raz dowódca przez radio. Fontanna
ognia tryska z bezpo�redniej odleg³o�ci i z g³êbi, z prawa i z lewa. Niemcy,
ponosz¹c straty koncentruj¹ swój ogieñ na zdobycznej armacie. Ale gdy
uda³o siê im wreszcie obezw³adniæ polsk¹ obs³ugê, zza wêg³a domu wyska-
kiwa³a natychmiast nowa i prowadzi³a ogieñ dalej. W czasie tej walki
zginêli dowódcy plutonów: podporucznik J. Göttinger i ppor. J. Antoni
Brzozowski. Ich cia³a zagrodzi³y drogê Niemcom, zmuszaj¹c do zawró-
cenia na podstawy wyj�ciowe. Droga na £ód� sta³a dla grupy kawalerii
otworem. 17 dywizjon artylerii ciê¿kiej i 1 dywizjon 7 pac ostrzeliwa³y
ogniem dalekim pó³nocne wyloty Zgierza... Genera³ Grzmot-Skotnicki
orientowa³ siê jednak, ¿e nie nadesz³a jeszcze pora do g³êbokiego zagonu
z obej�ciem £odzi. Od zachodu zarysowa³ siê zbyt du¿y nacisk nieprzyja-
ciela. �ci¹gniêty do Parzêczewa dowódca 7 batalionu strzelców, major
Szul, zameldowa³ o pojawieniu siê z kierunku Poddêbic oddzia³ów 221
dywizji. Druga kompania batalionu opó�nia³a nieprzyjaciela w rejonie
Gostkowa. Genera³ Skotnicki wyda³ rozkaz natychmiastowego powrotu
ca³ego batalionu i zamkniêcia kierunku na £êczycê, sam za� uda³ siê do
sztabu armii �Poznañ�. Genera³ Kutrzeba poleci³ grupie kawalerii odrzuciæ
Niemców na zachód. Major Szul przed zmierzchem 11 wrze�nia zorgani-
zowa³ pod Bia³¹ Gór¹ obronê okrakiem na szosie. Na zwi¹zanego w ten
sposób czo³owo nieprzyjaciela mia³a uderzyæ Podolska Brygada Kawalerii
swoim 9 pu³kiem u³anów podpu³kownika dypl. K. Rudnickiego od po³udnia,
reszt¹ za� si³ od pó³nocy. By³a to �mia³a koncepcja i wymaga³a zdecydo-
wania. Major Szul nic zmru¿y³ oka tej nocy, gdy¿ drêczy³o go ci¹gle jedno
pytanie. Jak zorganizowaæ obronê wobec wielokrotnej przewagi Niemców?
O �wicie doszed³ do przekonania, ¿e aby wykonaæ swoje zadanie... musi
sam uderzyæ! Kiedy rozproszy³a siê poranna mg³a, zapowiadaj¹c piêkn¹
pogodê, na Bia³¹ Górê spad³a jak grom salwa polskiej artylerii: jedna,
druga, trzecia. O godzinie 8 rusza natarcie ca³ego batalionu, wsparte przy-
dzielon¹ do niego na sta³e 3 bateri¹ 67 dywizjonu artylerii lekkiej pod
dowództwem porucznika Jana Szantyra. Mimo silnego ognia nieprzyjaciela
strzelcy nacieraj¹ z brawur¹. Szturmem zdobywaj¹ Bia³¹ Górê, rozbijaj¹c

375 pu³k niemiecki, który straci³ 200 jeñców, 70 zabitych i wiele sprzêtu
bojowego, nie licz¹c du¿ej ilo�ci rannych. Natarcie kawalerii od pó³nocy
na Krzepocin równie¿ odrzuci³o nieprzyjaciela na zachód. Szosa Gost-
ków - £êczyca znalaz³a siê w rêkach polskich.

Bitwa pod Piatkiem i G³ownem
14 Poznañska Dywizja Piechoty, spadkobierczyni chlubnych tradycji
powstania wielkopolskiego 1918/1919 roku, mia³a do swych podstaw
w Klerach i M³ogoszynie najdalsz¹ drogê. Ale genera³ Franciszek W³ad
nie móg³ pozwoliæ, aby reszta grupy operacyjnej Knolla czeka³a z natarciem
na jego jednostkê. Wyruszy³ wiêc na Bzurê po forsowynm marszu z nie-
znacznym opó�nieniem o godzinie 18, ale bez rozpoznania bojowego
i bez nale¿ytego przygotowania ogniowego artylerii. Tymczasem pod Pi¹t-
kiem w³a�nie, który by³ w chwili wyruszenia natarcia znad Bzury miejscem
postoju 30 niemieckiej dywizji, znajdowa³y siê najwiêksze jej si³y. Dlatego
te¿ i charakter dzia³añ 14 polskiej dywizji, walcz¹cej z dwoma niemiec-
kimi pu³kami (6 i 26), i wynik tych dzia³añ by³ inny ni¿ na pozosta³ych
kierunkach. Przeprawa przez Bzurê odby³a siê bez strza³u. Nacieraj¹ce
bataliony 55 pu³ku pu³kownika W. Wiecierzyñskiego wesz³y w luki
w ugrupowaniu nieprzyiaciela. Jednak prawoskrzyd³owy 1 batalion tego
pu³ku pod dowództwem majora Jana Dymowskicgo natkn¹³ siê na silny
ogieñ z Bu³kowa, ponosz¹c du¿e straty. W�ród innych zginê³o tu dwóch
dowódców kompanii. Nie bacz¹c na to batalion posuwa³ siê dalej i zaj¹³
G³upiejew, ale próba dalszego natarcia spotka³a siê z silnym ogniem ze
wzgórka 113,8 i z miejscowo�ci Gaj, na linii rozgraniczenia z prawym
s¹siadem. Podobnie te¿ i 11 batalion majora S. Sosienia, zdobywszy po
krótkiej wymianie strza³ów Balków, zaleg³ pod ogniem. W tym po³o¿eniu
dowódca lewoskrzyd³owej 6 kompanii, por. Teobald Handtke, ruszy³ do
po�cigu w g³¹b  grupowania niemieckiego i trafi³ na stanowiska ogniowe
dywizjonu artylerii w rejonie Stawy. Nieprzyjaciel rzuci³ do przeciwna-
tarcia czo³gi i samochody pancerne, które przy �wietle reflektorów i rakiet
zada³y polskiej kompanii du¿e straty. Na polu walki pad³ ciê¿ko ranny
porucznik Handtke oraz wszyscy dowódcy plutonów, strzelcy za� wycofali
siê ze Stawów a¿ po Bzurê. 57 pu³k piechoty pod dowództwem podpu³-
kownika T. Rybotyckiego, nacieraj¹cy na Go�lub i wzd³u¿ szosy na Pi¹tek,
wpad³ w krzy¿owy ogieñ cekaemów. Nast¹pi³o zamieszanie, które opa-
nowano dopiero po kilku godzinach. Próba szturmu II batalionu pod
Micha³ówk¹ za³ama³a siê, a nawet wywo³a³a przeciwuderzenie Niemców,
w czasie którego zgin¹³ dowódca batalionu, major K. Wieczorek. Batalion
zosta³ odrzucony na grzbiet Górki Pêciawskie. I tutaj dopuszczono siê
grzechu �miertelnego natarcia bez artylerii. Baterie III dywizjonu 14 pal
majora Jana Szweda zosta³y rozdzielone miêdzy pu³ki piechoty jako arty-
leria towarzysz¹ca, co wyklucza³o mo¿no�æ wykonania ze�rodkowañ
ogniowych. Powodzenie i to znaczne przysz³o od prawego s¹siada, który
swym 70 pp oko³o godziny 9 zdoby³ Gaj Stary. Uporz¹dkowane bataliony
55 pu³ku natychmiast wykorzysta³y ten moment i przy wsparciu artylerii
wyrzuci³y Niemców z Gaju Nowego i Stawów, zdobywaj¹c kilkudziesiêciu
jeñców, 7 dzia³, wiele broni rêcznej i maszynowej z amunicj¹, która nada-
wa³a siê do w³asnej broni oraz wiele rowerów. 57 pp na miejsce skrwa-
wionego batalionu zaanga¿owal batalion majora J. Kêpiñskiego i ruszy³
po przygotowaniu artyleryjskim na Janowice. Wprawdzie zosta³ chwilowo
odparty, ale po nowej nawale ogniowej odrzuci³ ostatecznie nieprzyjaciela
i w po�cigu za nim osi¹gn¹³ szosê Pi¹tek - £êczyca. Równocze�nie 1 ba-
talion po zdobyciu Go�lubia ruszy³ na Pi¹tek i bez wiêkszego ju¿ oporu
wkroczy³ oko³o godziny 13 do miasteczka. W czasie nawa³y artyleryjskiej
polskiego dywizjonu ciê¿kiego zosta³ w Pi¹tku ranny dowódca niemieckiej
30 dywizjii genera³ Kurt von Briesen, a jego zastêpca, genera³ Basler,
zarz¹dzi³ odwrót. (...)      Apoloniusz Zawilski, Bitwy Polskiego Wrze�nia,

Nasza Ksiêgarnia, Warszawa 1972

CHWILA WSPOMNIEŃ
Ze zbiorów Jana Brody

OSP Szczyt Gajew - 1938 rok.

OSP Suchodêbie - 1938 rok.

Sekcja koszykarska SKS �Kasprowicz� wpisa³a siê z³otymi zg³oskami
do historii kutnowskiego sportu. Sta³o siê to dziêki legendarnym posta-
ciom, wspania³ym graczom, niezapomnianym meczom i wielu sukce-
som. Ka¿dy kto �ledzi³ dzieje klubu zapamiêta równie¿ reprezentantów
Polski, mistrzostwa kraju, porywaj¹ce i zawsze emocjonuj¹ce derby
z �Czarnymi�, zagraniczne sukcesy oraz prawdziw¹ i jedyn¹ legendê
- trenera, wychowawcê i nauczyciela Jerzego Tru�ciñskiego. Jednak
koszykówka pojawi³a siê ju¿ w Kutnie w latach trzydziestych minionego
wieku, za spraw¹ nauczyciela gimnazjum im. J.H. D¹browskiego Jana
Bryniczki. Jego wychowankowie toczyli towarzyskie boje ze swoimi
rówie�nikami z P³ocka, £owicza, czy W³oc³awka. Po zakoñczeniu drugiej
wojny �wiatowej sekcje basketu powsta³y w takich klubach jak VIS,
�Spójnia�, �Budowlanych� i �Kutnowianki�. Jednak koszykówka w tych
klubach okaza³a siê efemeryd¹. Tylko �Czarni� funkcjonowali od 1946
do 1992 roku. By³ to jeden z najlepszych klubów w naszym mie�cie
w tej dyscyplinie. Drugi to za³o¿ony w 1961 roku �Kasprowicz� z ini-
cjatywy Jerzego Tru�ciñskiego. Dru¿yna swoje pierwsze spotkanie
rozegra³a ju¿ w listopadzie pokonuj¹c ekipê Technikum Ekonomicznego
33:19. I od tego momentu rozpoczê³o siê wieloletnie pasmo sukcesów
zawodników II LO. Ju¿ w 1965 roku m³odzicy zdobyli mistrzostwo
województwa ³ódzkiego. W tym samym roku w pó³finale Mistrzostw
Polski zdobyli trzeci¹ lokatê. Ten wynik powtórzyli w nastêpnym roku.
Przez kilka nastêpnych lat tego szczebla rozgrywek nie potrafili sforso-
waæ. Dopiero w 1970 roku awansowali do fina³ów, gdzie zajêli czwarte
miejsce. W pierwszej dekadzie istnienia klubu wyró¿niaj¹cymi siê
zawodnikami byli m.in.: Krzysztof Lewandowski, Marek Witkowski,
Piotr Choroba, Ireneusz Groblewski, Andrzej Kalkstein, Krzysztof Kluga,
S³awomir Krysiak, Maciej Paraszkiewicz, Adam Paw³owski. Najwiêkszy
sukces �Kasprowicz� odniós³ w 1979 roku, kiedy to we w³asnej hali
siêgn¹³ po z³oto, pokonuj¹c SZS Koszalin i Znicz Pruszków. W tej ekipie
grali: Maciej Baranowski, S³awomir Czajkowski, Rafa³ Krenke,
Dariusz Malec, Jacek Murawski, Wojciech Sobczak, Marek Stêpniak,
Grzegorz Stoliñski, Adam i Pawe³ �mia³kowie, Jaros³aw Tadej i Wal-
demar Wolicki. Ostatni znacz¹cy sukces dru¿yna odnios³a w 1987 roku
zdobywaj¹c medal ze srebrnego kruszcu podczas XII Ogólnopolskich
Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej. M³odzi kutnianie rywalizowali równie¿
z seniorami graj¹c przez dwa sezony od 1977 do 1979 roku w lidze
miêdzywojewódzkiej. W ostatnim roku gry w tej klasie byli nawet
bliscy awansu do II ligi, ale minimalnie zostali wyprzedzeni przez ³ódzkie
�Spo³em�. Po zakoñczeniu sezonu dru¿yna zosta³a wycofana z powodu
k³opotów finansowych. �Kasprowicz� bra³ tak¿e udzia³ w turniejach
miêdzynarodowych. W listopadzie 1976 roku wygrali zawody w rumuñ-
skiej Suceavie pokonuj¹c cztery ekipy gospodarzy. Dwa lata pó�niej
ponownie triumfowali w tym mie�cie. W 1979 roku zajêli pi¹te miejsce
w holenderskim Den Helder rywalizuj¹c z rówie�nikami z Belgii,
Niemiec i Francji. �Kasprowicz� wychowa³ wielu wybitnych koszykarzy.
Pierwszym reprezentantem Polski w kategorii juniorów by³ Marek
Witkowski, który gra³ w AZS Poznañ, AZS Warszawa i �Starcie� £od�.
Po nim koszulki z bia³ym or³em zak³adali: Marek Bia³oskórski (zawodnik
£KS £ód� i �Stali� Ostrów Wlkp.), Cezary Lewandowski (�Start� £ód�
i �Zag³êbie� Sosnowiec) oraz Grzegorz Stoliñski (³ódzki KS). Nie mo¿na
te¿ zapomnieæ Piotra Tru�ciñskiego (AZS Warszawa), Macieja Parasz-
kiewicz (�Piotrcovia� Piotrków Tryb.) i Waldemara P³ochê (AZS
Toruñ). Dzieje SKS-u zakoñczy³y siê w 1993 roku po odej�ciu na eme-
ryturê Jerzego Tru�ciñskiego i narastaj¹cych k³opotach finansowych.
Szkoda, ¿e nastêpcy nie próbowali kontynuowaæ Jego my�li szkoleniowej.
W efekcie w pierwszoligowym AZS WSGK trudno szukaæ kutnian.

Piotr Pilch

Dawnego sportu czar

SKS „KASPROWICZ”
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam dom 153 m2 prze-
budowany, 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
magazynow¹ 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

Kokoszki odchowane
szczepione - zamawiaæ

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

9 czerwiec 2011 r.

Uk³adanie kostki brukowej.
Wykonawstwo kompleksowe

z materia³em lub bez.
Odwodnienia melioracyjne.

Kutno i okolice.

Tel. 508-722-413

Brukarstwo
Jab³onowski

Sprzedam dom piêtrowy, os.
Dybów, dzia³ka 432 m2. Tel.
518-093-832
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 dom parterowy 70 m2

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

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

Agencja Ochrony Juwentus
ZATRUDNI DO PRACY

emerytów, rencistów, uczniów
w okolicach Kutno-M³ogoszyn

Tel. 605−998−279

Hipoterapia
dla dzieci

Stajnia �Pasikonik�
Sieciechów 11, Kutno

Telefon:

608-489-091

Do sprzeda¿y nowo wybudowany
dom jednorodzinny 125 m2, na
dzia³ce 1050 m2 w dz. £¹koszyn.
Dzia³ka ³adnie ogrodzona posiada
wszystkie media. Dom jest
wybudowany pod klucz. Cena 1 m2

jest równa cenie 1 m2 mieszkania
w Kutnie. Zapraszamy zw³aszcza
tych co ceni¹ ciszê i spokój na
w³asnej dzia³ce. Ogl¹daj:
www.dom-nowy.home.pl
Kontakt: 660-612-803

Wyprzeda¿ tuj
�szmaragd�, ja³owców

i innych.

Zduny k/£owicza
Telefon:

504-562-754
46 839-11-62

Hazardzista
Policjanci z Kutna zatrzymali
m³odego (23 lata) i zdolnego ban-
kowca, gdyz ukrad³ klientom ...
a¿ kilkaset tysiêcy z³otych. Uzy-
ska³ on od klienta has³o do konta
internetowego i pobra³ z niego
360 tys. z³otych, które przezna-
czy³ na zak³ady bukmacherskie.
Mia³ pecha! Nie wygra³. Prze-
gra³! Sk¹d wzi¹³ pieni¹dze?
Z trzech kont innych osób.
Poszkodowane s¹ cztery osoby.
Póki co nasz delikwent dosta³ dwa
miesi¹ce aresztu �ledczego. Mo¿e
dostaæ jeszcze 10 lat wiêziennego
odosobnienia.
Mieæ to mied�
W Sójkach nieznany sprawca
dosta³ siê do wnêtrza maszyny
Wozid³o Przegubowe Tertex TA30,
sk¹d dokona³ kradzie¿y 2 kompletów
steruj¹cych hydraulik¹ i skrzyni¹
biegów. Szkody warto�ci 12 tysiêcy
z³otych ponios³a firma z Gdyni.

I srebro i z³oto
Z mieszkania przy ulicy Pó³nocnej
w Kutnie skradziono srebrn¹ i z³ot¹
bi¿uteriê, aparat fotograficzny marki
SONY oraz portfel z pieniêdzmi: 50
euro i 80 dolarów. Straty wynios³y
5 tysiêcy z³otych.

Cenne pasze
W Koziej Górze, z niezamkniêtego
budynku gospodarczego, skradziono
produkty paszowe. Firma ponios³a
straty warto�ci 5380 z³otych.

Nieproszone wizyty
Z terenu niezabezpieczonej posesji
przy ulicy Granicznej w Kutnie
skradziono 8 sztuk blachy o wymia-
rach 1,25x2 m koloru grafitowego,
20 sztuk ramek rusztowania typu
warszawskiego i cztery worki
zaprawy klinkierowej. Straty ponie-
sione przez w³a�ciela posesji okre-
�lono na 2420 z³otych.

Zakupy bez zap³aty
W ¯ychlinie, ze sklepu przy ulicy

Traugutta, skradziono 100 paczek
papierosów ró¿nych marek, dez-
odoranty, wody toaletowe Adidas,
karty telefoniczne sieci Orange,
Play, Tak-Tak, pieni¹dze w kwocie
80 z³otych. Straty ogó³em wynios³y
2 tysi¹ce z³otych.
Trzech nieznanych sprawców
wykorzystuj¹c nieuwagê personelu
dyskontu spo¿ywczego Polo Market,
przy ulicy Kolejowej w Kro�niewi-
cach, dokona³o kradzie¿y s³odyczy
i kawy, powoduj¹c straty warto�ci
373 z³ote.

S³odki ³up
Ze sklepu przy ulicy Sk³odowskiej
w Kutnie skradziono 200 sztuk
czekolad marki Wedel i Alpen Gold
na szkodê w³a�ciciela sklepu. Straty
- 500 z³otych.

Drobiowy boom!
W miejcowo�ci Nowe, z nieza-
mkniêtych pomieszczeñ gospodar-
czych, skradziono kaczki, kurczaki

i ró¿nego rodzaju przetwory owocowe
w wekach. Straty to tysi¹c z³otych.

Hossa w budownictwie
Z nowo budowanego domu w Ada-
mowicach skradziono 4 worki
kleju Izobelt i dwie rolki siatki do
styropianu. Straty oszacowano na
600 z³otych.

Zaopatrzenie zimowe
W miejscowo�ci G³ogowa nieznany
sprawca skrad³ 2 tony mia³u wêglo-
wego na szkodê Wspólnoty Miesz-
kaniowej G³ogowa.

Samochodowa corrida
Uszkodzono pow³okê lakiernicz¹
samochodu osobowego Ford Focus
stoj¹cego na ulicu Zamenhofa
w Kutnie. Szkodê oszacowano na
kwotê 1200 z³otych.
Z samochodu marki Seat Toledo
stoj¹cego na ulicy Sk³odowskiej
w Kutnie skradziono panel od radia
marki Kenwood i odtwarzacza
MP4. Straty wynios³y 350 z³otych.

Przed spotkaniem (28.01.1998 r.) o mistrzostwo II ligi koszykówki
¿eñskiej z silnymi rezerwami £ódzkiego Klubu Sportowego dru¿yna
Miejskiego Klubu Sportowego Kutno mia³a na koncie trzy zwyciê-
stwa i zajmowa³a w tabeli ósme miejsce, natomiast zespó³ rywala
odniós³ cztery wygrane i plasowa³ siê na pozycji siódmej. W pierwszym
meczu rozegranym w £odzi ³odzianki by³y lepsze o cztery punkty
i wygra³y 65:61. Przed spotkaniem wrêczono Adamowi Paw³owskiemu
oficjaln¹ nominacjê na pierwszego trenera MKS-u Kutno. Dotych-
czasowy trener Jaros³aw ¯ak zrezygnowa³ z pe³nienia tej funkcji. Do
meczu z rezerwami £KS-u podopieczne Adama Paw³owskiego przy-
st¹pi³y os³abione brakiem najwy¿szej w zespole Magdaleny Dydek
(bêdzie gra³a w ³ódzkim Widzewie), Aleksandry G³adkiej (kontuzja)
oraz Karoliny Rze�nickiej (rezygnacja z uprawiania koszykówki).
Pierwsze punkty zdoby³y kutnianki za spraw¹ Magdaleny Sienkiewicz,
ale riposta ³odzianek by³a b³yskawiczna (Karolina Ka�mierska).
Zawodniczki MKS-u gra³y spokojnie i kontrolowa³y grê stosuj¹c pres-
sing na ca³ym boisku. Przynios³o to widoczne efekty. Od pocz¹tku
spotkania uwidoczni³a siê przewaga koszykarek z Kutna. W trzeciej
minucie, po celnym rzucie za trzy punkty Sylwii Chmurskiej, by³o ju¿
10:3, a w siódmej minucie po piêknej akcji Moniki Pop³awskiej miej-
scowa ekipa prowadzi³a 20:9. Dru¿yna kutnowska gra³a m¹drze
taktycznie i bezlito�nie wykorzystywa³a b³êdy zespo³u ³ódzkiego opar-
tego przewa¿nie na uczennicach XXXIII LO. Pierwsza ods³ona meczu
zakoñczy³a siê rezultatem 46:32. Najwiêcej punktów dla MKS-u
w pierwszych 20 minutach zdoby³y: Monika Pop³awska i Magdalena
Toruniewska, a dla £KS-u Dorota Wydrych maj¹ca ju¿ na swym koncie
wystêpy w pierwszoligowym zespole £KS. Pocz¹tek drugiej po³owy
bu³ wyrównany, ale z biegiem czasu znów na parkiecie zaczê³a panowaæ
dru¿yna trenera Adama Paw³owskiego. W 26 minucie po rzucie Marty
Paw³owskiej, by³o ju¿ 60:41, a w 30 minucie, po �wietnych zagra-
niach Sylwii Chmurskiej, 70:48. Publiczno�æ, licznie zgromadzona
na tym spotkaniu, mia³a okazjê podziwiaæ celne rzuty za trzy punkty
Moniki Pop³awskiej i Marty Paw³owskiej. W 38 minucie kutnianki
prowadzi³y 92:64, a ca³y mecz zakoñczy³ siê ich wygran¹ 94:73. Zwy-
ciêstwo cieszy, bowiem w ostatnich sze�ciu meczach dru¿yna MKS
doznawa³a samych pora¿ek.

MKS Kutno - £KS II £ód� 94:73 (46:32)
MKS: Pop³awska 26, Toruniewska 20, Chmurska 18, Sienkiewicz 14,
Burzyñska 6 oraz Czajkowska, Czarnecka, Kucharska, Miko³ajczyk.
£KS II: Wydrych 24, A. Mêdrasik 11, Ka�mierska 7, Milczarek 8,
Dudek 5, Pachliñska 5, Majewska 4, Szulkan 2, Sobczyñska 2,
K. Mêdrasik 2. Sêdziowali: Andrzej Walczak (W³oc³awek), Maciej
Kucharski (Kutno). Po meczu trener zespo³u £KS II powiedzia³: �Gra-
tulujê zespo³owi kutnowskiemu, gdy¿ by³ w przekroju ca³ego meczu
zdecydowanie lepszy. Moja dru¿yna pope³ni³a wiele b³êdów w obronie
i st¹d taki wysoki wynik. Szkoda, ¿e nie mog³y graæ w zespole: Gburczyk,
Tomporek i Szo³tysek (dzisiaj Kenig - m¹¿ Filip, koszykarz £KS-u),
gdy¿ wystêpowa³y w meczu ekstraklasy z W³ókniarzem Bia³ystok. S¹
to nasze podstawowe zawodniczki, od których inne musz¹ siê jeszcze
du¿o uczyæ. Mimo wszystko spotkanie chyba nie by³o z³e i mog³o siê
podobaæ�. Na czele tabeli Polonia Warszawa, Bogart Idea Olsztyn
i Dic Black Start Gdañsk. Ostatnie, 11 miejsce zajmuje AZS Warszawa.

Jerzy Papiewski

MKS GRAŁ Z ŁKS−em

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

Posiadam mieszkanie do wyna-
jêcia 58 m2, centrum Kutna. Tel.
886-825-531
Sprzedam dzia³kê 2,1 ha
w gminie Grabów, mo¿liwo�æ
zabudowy. Tel. 662-050-410
Sprzedam dzia³ki budowlane,
Sieciechów. Tel. 602-383-970
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
w Kutnie, pi³ê tarczow¹, siatkê
górnicz¹ do ogrodzenia. Tel.
505-933-968
Sprzedam dzia³kê ROD �Mi-
flex� z domkiem murowanym
i ubikacj¹. Tel. 604-254-132
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
560 m2, centrum miasta. Tel.
663-910-355
Sprzedam tanio dywan 2,5x3,5
m, zlewozmywak 80 cm, bia³y.
Tel. 666-521-737
Sprzedam karnistry pojemno�æ
20 l i 10 l, metalowe. Tel. 24
252-70-48
Sprzedam balon szklany 50 l
z koszem. Tel. 24 252-70-48
Sprzedam  motocykl Jawa
TS350 do remontu, 1998 r. Tel.
508-333-628
Sprzedam tanio ró¿ne numi-
zmaty, filmy i seriale na DVD.
Tel. 604-254-132
Sprzedam naro¿nik wys. 186 cm,
mo¿liwo�æ w³o¿enia TV i RTV,
250 z³. Tel.609-886-159
Sprzedam ³ó¿eczko z matera-
cem ma³o u¿ywane, cena 50 z³.
Tel. 607-190-927
Zaopiekujê siê starsz¹ pani¹.
Tel. 517-917-628
Sprzedam  ¿yrandol z³oty,
piêcioramienny, szafê bia³¹

naro¿n¹, drzwi kuchenne i ³a-
zienkowe. Tel. 696-482-360
Emerytka poszukuje pracy na
niepe³ny etat (sprz¹tanie, opieka,
handel). Tel. 516-736-445
Przyjmê na stancjê kobietê pra-
cuj¹c¹. Tel. 667-011-981
Sprzedam ceg³ê pe³n¹ czerwon¹,
Kutno. Tel. 601-895-777
Oddam drewno za pociêcie,
oko³o 100 drzew, Kutno. Tel.
601-895-777
Sprzedam Audi Avant A6 2,5
TDI, rocznik 2001, przebieg
191 tys. km., bogate wyposa¿e-
nie pe³na dokumentacja, stan b.
dobry, Tel. 606-312-613
Sprzedam bardzo ³adn¹ palmê
2,2 m. Tel. 24 254-26-49

Zatrudnię
kierowcę C+E

praca w systemie 4/1,
trasy Niemcy − Wielka Brytania,

stałe trasy, wyjazd i powrót
z ładunkiem do Sochaczewa,

wysokie zarobki

Tel. 502 349083,
501 373073
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Lekkoatletyka

12-osobowa reprezentacja Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Kutnie bra³a udzia³ w XIII Mistrzostwach Województwa £ódz-
kiego. Na stadionie LKS Omega Kleszczów, powiat be³chatowski, starto-
wali: Sylwester Michalak, Micha³ Kaczorowski, Micha³ Dymowski, Marcin
Maækowiak, £ukasz Nowakowski, Tomasz Bednarek, Kamil Trybulski,
£ukasz Rzetelski, Krzysztof Or³owski Tomasz Wieczorkowski, Kamil
Ma³yszek, Micha³ £ucki. Kierownikiem dru¿yny by³ Mariusz Jagodziñski.
W zawodach (biegi na 100 i 400 metrów, sztafeta 4x100 m, skok w dal
i pchniêcie kul¹) udzia³ wziêli stra¿acy z 18 komend miejskich i powiato-
wych regionu ³ódzkiego. Zespó³ KP PSP w Kutnie zaj¹³ trzecie miejsce.
Na ten sukces z³o¿y³y siê wyniki osi¹gniête w poszczególnych konkuren-
cjach: II miejsce w sztafecie 4x100 m, w biegu na 1000 m i w skoku
w dal, IV miejsce w pchniêciu kul¹ oraz VII w biegu na 100 m. Indywidu-
alnie z kutnian najlepiej wypadli:   Kamil Trybulski - IV miejsce w skoku
w dal i Sylwester Michalak, który by³ równie¿ czwarty, ale w biegu na
1000 metrów. W�ród wrêczaj¹cych nagrody by³ Komendant Wojewódzki
PSP w £odzi, nadbrygadier Andrzej Witkowski.

BRĄZ KUTNOWSKICH STRAŻAKÓW
Judo

W Brnie odby³ siê Turniej Rankingowy Czeskiego Zwi¹zku Judo. W za-
wodach, oprócz gospodarzy, bra³y udzia³ zespo³y z: Holandii, Chorwacji,
W³och, Polski, Austrii, S³owacji, Francji. UKS Ippon Kutno reprezento-
wa³a Martyna Ka�mierczak, która wygra³a wszystkie pojedynki i zajê³a
pierwsze miejsce. Niestety, to by³ ostatni start Martyny w barwach Kutna.
Podjê³a ona naukê w ³ódzkim liceum i trenowaæ teraz bêdzie w KS Gwardia
£ód�. Szkoda...

ZŁOTO DLA MARTYNY

Trójka najlepszych zawodników Kutnowskiego Klubu Sportowego �Dzie-
wi¹tka�  z Kutna (trener Jacek Kud³a) w kategorii m³odzik bra³a udzia³
w Mistrzostwach Makroregionu Centralnego w Kielcach. Impreza ta by³a
zarazem eliminacjami do mistrzostw Polski m³odzików (Ma³y Memoria³
Janusza Kusociñskiego), które rozegrane zostan¹ te¿ w Kielcach. �wietn¹
formê zaprezentowa³ Rafa³ Ewkowski, który w biegu na 110 m przez p³otki,
z czasem 16,35 s, wywalczy³ mistrza makroregionu. To nowy rekord
¿yciowy Rafa³a i 10 wynik w Polsce w tej kategorii wiekowej. Rafa³ zdoby³
tak¿e srebrny medal w skoku w dal skacz¹c 596 cm (jego rekord ¿yciowy
wynosi 613 cm i jest siódmym rezultatem w kraju). Trzecie miejsce
w Kielcach zdoby³a Wiktoria Leszczyñska, która w finale 100 m uzyska³a
13,39 s. Startuj¹cy w biegu na 300 m przez p³otki Piotr Kowalski wywal-
czy³ z czasem 49,62 s siódm¹ lokatê. Trener Jacek Kud³a nie kry³ rado�ci:
�Ca³a trójka jest z rocznika 1997 i za przeciwników w wiêkszo�ci mia³a
lekkoatletów o rok starszych. Brak³o nam te¿ trochê szczê�cia, gdy¿ Piotr
startowa³ w trakcie choroby i kuracji antybiotykowej, a Wiktoria w przed-
dzieñ bra³a udzia³ w szkolnych zawodach w biegach prze³ajowych. Konkurs
natomiast w skoku w dal Rafa³a by³ rozegrany zaraz po jego zwyciêskim
biegu na 110 m pp³. Gdyby nie te niuanse, wyniki by³yby jeszcze lepsze�
- dodaje trener.

DZIEWIĄTKA W CZOŁÓWCE

Na obiektach Ma³ej Ligi Baseballu odby³y siê mistrzostwa powiatu kut-
nowskiego w indywidualnch biegach prze³ajowych szkó³ ponadgimna-
zjalnych. Organizatorem zawodów by³ MOSiR w Kutnie. Startowa³o blisko
200 osób. Do fina³u wojewódzkiego, który odbêdzie siê 07.10.2011 r.
w Uniejowie, zakwalifikowali siê: Dominika Geodecka i Klaudia Koczaska
(LO Kro�niewice), Dominika Olejniczak (ZS nr 4 Azory), Anna £uczak
(ZS nr 3 Kutno), Ewelina Antczak (LO PUL) oraz Maciej Rogala, Daniel
Kowalski, Gracjan Zieliñski (ZS nr 1 Kutno), Jakub Gabrysiewicz (LO
Kro�niewice), Krzysztof Kartowski (ZS nr 4 Azory).

LICEALIADA
Lekkoatletyka

Koszykówka

W hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 9 w Kutnie odby³ siê Miêdzy-
narodowy Turniej Koszykówki Kadetek (r. 1996) Rywalizowa³y zespo³y:
UKS �Trójka-Borowina� Sieradz; UKS �Gimbasket 15� Bia³ystok; KS
�Gwiazda� Smoleñsk (Rosja); MUKS Widzew £ód�; UKS �Kasprowi-
czanka� Ostrów Wielkopolski; MKS �Sirmax Kutno�. Wyniki: MKS �Sir-
max Kutno - KS Gwiazda Smoleñsk 61:47 (16:8, 18:13, 11:10,16:16);
Kasprowiczanka Ostrów - MUKS Widzew 36 : 35  (8:9, 7:6, 12:11, 9:9);
Gimbasket 15 Bia³ystok - Trójka Sieradz 62:35 (4:12, 20:7,26:7, 12:9);
KS Gwiazda Smoleñsk - Kasprowiczanka Ostrów 51:46 (10:11,
13:12,9:13, 19:10); MUKS Widzew - Gimbasket 15 Bia³ystok 40: (13:18,
6:12, 11:9, 10:24); MKS �Sirmax Kutno - Trójka Sieradz 75:11 (13:6,
21:4,17:0, 24:1); Kasprowiczanka - Gimbasket 15 52:46 (9:13, 15:12,
11:11, 17:16); KS Gwiazda Smoleñsk - Trójka Sieradz 64:34 (10:15, 18:4,
20:4, 16:11); MKS �Sirmax Kutno - MUKS Widzew 54:25 (17:9, 12:4,
10:8, 13:4); Trójka Sieradz - Kasprowiczanka 52:57 (21:15, 12:16, 1:14,
18:12); MUKS Widzew - KS Gwiazda Smoleñsk 52:40 (13:17, 12:9, 8:3,
19:11); MKS �Sirmax Kutno - Gimbasket 15 59:46  (20:10, 19:11, 12:13,
8:12); Gimbasket 15 - KS Gwiazda Smoleñsk 48 : 44 (7:9, 8:15, 15:8,
18:12); Trójka Sieradz - MUKS Widzew 24:55 (10:20, 1:12, 5:19, 8:4);
MKS �Sirmax Kutno - Kasprowiczanka 49:25 (11:6, 11:3, 15:9,12:7).
Tabela koñcowa turnieju:
MKS Sirmax Kutno 10 5 0 298-154
UKS Kasprowiczanka Ostrów 9 4 1 216-233
UKS Gimbasket 15 Bia³ystok 8 3 2 265-230
MUKS Widzew £ód� 7 2 3 207-217
KS Gwiazda Smoleñsk 7 2 3 246-241
UKS Trójka-Borowina Sieradz 5 0 5 156-233
Najlepsze zawodniczki: UKS Trójka-Borowina Sieradz - Patrycja Dulas,
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Hanna Twardowska, KS Gwiazda
Smoleñsk - Anna Tarasova, UKS Gimbasket 15 Bia³ystok - Natalia
Hanusiak, MUKS Widzew £ód� Martyna Ryniec, MKS Sirmax Kutno
Angelika Kobus. Nagroda specjalna Sirmax Polska:  Karolina Filipczak -
MKS Sirmax Kutno. MVP Turnieju Michalina Kamiñska - MKS Sirmax
Kutno. W dru¿ynie MKS Sirmax Kutno gra³y zawodniczki (obok zdobyte
punkty): Maria Z³otowska 43, Karolina Zieliñska 24, Martyna Podorska
2, Martyna Borowiecka 11, Karolina Filipczak 33, Angelika Kobus 39,
Natalia Furmañska 39, Klaudia Matczak 16, Patrycja Matczak 14,
Michalina Kamiñska 49, And¿elina Przytulska 10, Marta Domañska 18.
Trener Adam Paw³owski, asystent trenera Marta Nied�wiecka.

SIRMAX CUP 2011

Blisko 100 m³odych (r. 1999) adeptów pi³ki no¿nej z Warszawy (Targówka),
Rawy Mazowieckiej, W³oc³awka i Kutna na Stadionie Miejskim im. Henryka
Tomasza Reymana w Kutnie walczy³o o Puchary Prezydenta Miasta Kutno
w ramach zawodów bêd¹cych te¿ I Memoria³em Henryka Tomasza Reymana.
Rozegrano 15 meczów (2 x 15), 106 razy bramkarze musieli wyjmowaæ
pi³ki z siatki. Wyniki rozegranych meczów: W³oc³awek I - W³oc³awek II
6:2, Rawa Mazowiecka - Kutno II 5:1, Targówek - Kutno I 1:3, W³oc³a-
wek I - Rawa Mazowiecka 2:1, W³oc³awek II - Targówek 4:1, Kutno II -
Kutno I 1:7, W³oc³awek I - Kutno II 11:0, W³oc³awek II - Rawa Mazo-
wiecka 0:3, W³oc³awek I - Kutno I 5:1, Targówek - Rawa Mazowiecka
0:3, Kutno I - Rawa Mazowiecka 0:1, W³oc³awek II - Kutno II 0:0, W³o-
c³awek I - Targówek 11:0, W³oc³awek II - Kutno I 2:4, Targówek - Kutno
II 1:1. Przedsiêwziêciami towarzysz¹cymi zawodom by³y quizy: �Euro
2012� i �Kutno 2011� oraz pokaz pojazdów wojskowych �produkowanych�
przez AMZ Sp.z o.o. Klasyfikacja koñcowa: 1. UKS Dwunastka W³oc³a-
wek I, 2. RKS Mazovia Rawa Mazowiecka, 3. MKS AMZ BIS Kutno I,
4. UKS Dwunastka W³oc³awek II, 5. MKS AMZ BIS Kutno II, 6. GKP
Targówek - Warszawa. Najlepszy strzelec turnieju: Adam Zuzo (UKS Dwu-
nastka W³oc³awek) - 9 bramek. Najlepsi bramkarze turnieju: Kacper Lesz-
czyñski (UKS Dwunastka W³oc³awek), Jacek Bursztynowicz (Mazovia
Rawa Mazowiecka). Uczestnicy turnieju pod tablic¹ pami¹tkow¹ upamiêt-
niaj¹c¹ nadanie imienia Henryka Tomasza Reymana Stadionowi Miej-
skiemu w Kutnie (foto).

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ

O MISTRZOWSKIE PUNKTY
III liga

MKS Kutno - W³ókniarz Zelów 2:1 (0:1)
MKS:Jakub Skrzypiec, Wojciech Borowiec, Maciej Kowalczyk, Adam
Grzybowski, £ukasz Znyk (72 Przemys³aw Michalski) Dariusz Lipiñski,
Rafa³ Kubiak (83 Przemys³aw Kowalski), Mariusz Jakubowski (46 Robert
Kowalczyk), Micha³ Rosiak, Sylwester P³acheta, Dawid Dziêgielewski
(89 Bartosz Broniarek). Gole: 0:1 - Sammuel Obi (33), 1:1 - Sylwester
P³acheta (55), 2:1 - Robert Kowalczyk (59). W 72 minucie Dziêgielewski
zdoby³ trzeci¹ bramkê, ale sêdzia z P³ocka Tomasz Marciniak dopatrzy³
siê, rzekomego naszym zdaniem, spalonego.

Omega Kleszczów - MKS Kutno 2:2 (1:2)
Podopieczni trenera Kamila Sochy i kierownika Andrzeja Królaka roze-
grali przyzwoite spotkanie i mogli je wygraæ, bo mieli przewagê. Jednak
kutnian prze�ladowa³ pech. Omega prowadzi³a 1:0 po samobójczym strzale
ju¿ w 4 minucie Macieja Kowalczyka, a remis uzyska³a w przed³u¿onym
czasie gry (90+4) po golu Huberta Górskiego. Dla MKS-u obie bramki
strzeli³ Sylwester P³acheta (23, 29)

MKS Kutno - Hutnik Warszawa 3:0 (2:0)
Zas³u¿ona wygrana ambitnych kutnian. Gole: Wojciech Borowiec (1),
Micha³ Rosiak (24), Bartosz Broniarek (90).

Puchar Polski
MKS II Kutno - W³ókniarz Pabianice 1:1 (0:0)

dogrywka 0:0, w karnych 3:5
Pech prze�ladowa³ te¿ zespó³ trenera Andrzeja Grzegorka graj¹cy w V lidze
³ódzkiej. W II rundzie PP szczebla regionalnego prowadzi³ on 1:0 (gol
w 75 minucie £ukasza Wszo³ka) z IV-ligowym W³ókniarzem i mia³ wiêcej
sytuacji na bramki. Dobrze gra³ ca³y zespó³. Wyró¿ni³ siê Piotr Michalski.
Gdyby tylko skuteczniej strzela³. Go�cie wyrównali w przed³u¿onym czasie
gry (90+2) po strzale Klimka. Dogrywka by³a bez bramek, a karne lepiej
wykonywali go�cie. Gospodarze grali w �10� od 55 minuty. Czerwon¹
kartkê ujrza³ Maciek Rogala.

W I lidze PZKOSZ graæ bêdzie w sezonie 2011/2012 15 zespo³ów: Znicz
Basket Pruszków, Polski Cukier Siden Toruñ, MKS D¹browa Górnicza,
AZS Radex Szczecin, Start Lublin, Start Gdynia, Budimex Polonia Prze-
my�l, Sokó³ £añcut, DC PBS Bank MOSiR Krosno, Spójnia Stargard
Szczeciñski, Rosa Radom, POLOmarket Sportino Inowroc³aw, Focus Mall
Sudety Jelenia Góra, SKK Siedlce i AZS WSGK Polfarmex Kutno. Inau-
guracja rozgrywek 01.10 o godz. 17.30 w hali SP nr 9 w Kutnie. AZS
WSGK Polfarmex Kutno - Start Gdynia. 08.10 AZS graæ bêdzie w Lublinie,
a 15.10 w Kutnie z MKS-em D¹browa Górnicza.

KIBICUJEMY AZS−owi

Intensywnie przygotowuje siê do rozpoczêcia mistrzostw I ligi beniami-
nek z Kutna. Po zgrupowaniu w Bornem Sulimowo podopieczni trenera
Jaros³awa Krysiewicza i jego asystenta Wojciecha Walicha wygrali turniej
w Ostrowie Wlkp. pokonuj¹c Sudety Jelenia Góra 69:65, Ksiê¿aka
£owicz 86:64 i przegrywaj¹c z miejscow¹ Stal¹ 69:70. Kutnianie zwyciê-
¿yli tak¿e w ¯yrardowie ¯yrardowiankê 88:67 oraz byli najlepsi w Lublinie
w Memoriale im. Zdzis³awa Niedzieli. Wygrali z MOSiR-em Krosno
76:62, Startem Lublin 91:54 i SKK Siedlce 67:49. W miêdzyczasie roze-
grali �wietny mecz we W³oc³awku z czo³ow¹ dru¿yn¹ ekstraligi Anwilem
ulegaj¹c jej tylko 71:81.
W turnieju �O Ró¿ê Kutna� akademicy go�cili u siebie pierwszoligowe
zespo³y Startu Lublin i Rosy Radom.By³y to wyrównane, ostatnie sparingi.

AZS WSGK Polfarmex Kutno - Rosa Radom 80:84
(w kwartach: 24:18, 27:18, 12:26, 17:22)

AZS PRZED ROZGRYWKAMI

Mia³y one charakter miêdzywojewódzki i odby³y siê w Warszawie. Star-
towa³o 200 zawodników z województw: mazowieckiego, ³ódzkiego,
podlaskiego i lubelskiego. Podopieczni trenera Macieja Kisieliñskiego
wywalczyli trzy medale: Natalia Stobiñska - srebrny, a Marcel Darul
i Weronika Kura br¹zowe. Ponadto Oliwia Medyñska by³a pi¹ta, a Mateusz
Szymañski siódmy.

MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
Judo

AZS: Damian B³aszczyk 0, Krzysztof Jakubczyk 11, Grzegorz Ma³ecki 15,
Marcin Strzelecki 3, Piotr Pustelnik 1, Mariusz Bacik 10, Tomasz Deja 12,
Krzysztof Rydlewski 2, Adam Linowski 1, Micha³ Marciniak 11, Alek-
sander Perka 4, Dawid Brêk 10.

AZS WSGK Polfarmex  Kutno - Start Lublin 68:59
(w kwartach: 14:14, 21:17, 20:20, 13:8)

AZS: Ma³ecki 14, JAkóbczyk 13, Brêk 13, Perka 8, Bacik 8, Pustelnik 5,
Deja 3, Linowski 2, Marciniak 2, Strzelecki 0, B³aszczyk 0, Rydlewski 0.
Oba mecze wywo³a³y du¿e zainteresowanie kutnowskiej publiczno�ci,
�wietnie reaguj¹cej na zagrania zawodników. £¹cznie spotkania obejrza³o
blisko 1500 osób. W przerwach tañczy³ zespó³ �Per³y Ars Vity� z nowym
programem. Z niecierpliwo�ci¹ kibice basketu mêskiego czekaj¹ na roz-
poczêcie historycznych dla naszego miasta mistrzostw I ligi Polskiego
Zwi¹zku Koszykówki. Jeste�my przekonani, ¿e ka¿dy mecz dostarczy
kutnowskim, i nie tylko, kibicom mnóstwo wra¿eñ.
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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:  G6-D3   G-M2-B13-M7-L-11-B10
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 OSÓBBIURO
OBRACHUNKOWE
�wiadczy us³ugi w zakresie

rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych

� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
� ksiêgi handlowe

� rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008

Poziomo: A-1. S³u¿y do rozpinania ¿agli A-7. Wywiad w USA B-9.
Kreska dziel¹ca lub ³¹cz¹ca wyrazy C-1. �Sprawa dla...� w tytule maga-
zynu interwencyjnego El¿biety Jaworowicz w TVP1 D-9. Po dêbie na
zrêbie E-1. Nago�æ na p³ótnie E-5. Sakiewka G-1 �... zastêpcza� (serial
komediowy z Fronczewskim) I-1. �... nas zmienia� z repertuaru Jerzego
Po³omskiego I-6. Indiañska ³ód� J-9. Jezioro na Równinie Charzykow-
skiej w dorzeczu Brdy K-1. �... ros³a polna a nad ni¹ szumia³ gaj�
(w piosence) L-9. Miêkka skóra u¿ywana na wyroby galanteryjne M-1
Palindronowy ptak M-5. Pas dziel¹cy drzewostan.

Pionowo: 1-A. Rzadka tkanina 1-I. Spokój w powietrzu lub dramat
filmowy z B. Opani¹ i K. Preis 2-E. Os³ania �wiat³o lampy 3-A. W³ogaci-
zna 3-I. Sok z aloesu 4-F. Zazwyczaj ustalony (praktyka) 5-A. Karty
kabalarki 5-J. Owado¿erne zwierzê ss¹ce z ³opatkowymi nogami przed-
nimi 6-E. Targowisko miejskie 7-A. Micha³ki w ogródku 9-B. Gatunek
antylopy afrykañskiej 9-I. Tytu³ jednej z powie�ci Kraszewskiego 11-A.
Prawa, powierzchnia, strona np. haftu 11-I. Jednostka ludzka 13-A. Wyspa
ze �winouj�ciem 13-I. �... Muzykant� H. Sienkiewicza.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Brathanki - to grupa wokalno-instrumentalna za³o¿ona w 1998 roku.
Wykonuje muzykê bêd¹c¹ po³¹czeniem folku, popu i rocka. Wystêpuje
aktualnie w sk³adzie: Agnieszka Dyk - wokal, Janusz Mus - akordeon,
Wiktor Tatarek - gitara, Stefan B³aszczyñski - flet, Grzegorz Piêtak - gitara
basowa, Piotr Królik - perkusja, Adam Prucnal - skrzypce i instrumenty
klawiszowe. By³ymi cz³onkami zespo³u s¹ wokalistki: Halina M³ynkowa,
Anna Miko�, Magdalena Rzemek, Aleksandra Chudak i Jacek Królik -
gitara. Grupa powsta³a z inicjatywy Janusza Musa, a w jej sk³ad weszli
instrumentali�ci wystêpuj¹cy miêdzy innymi z Maryl¹ Rodowicz, Renat¹
Przemyk, Edyt¹ Górniak i Justyn¹ Steczkowsk¹. W 2000 roku ukaza³a siê
debiutancka p³yta �Ano!�, na której znalaz³y siê tak popularne utwory jak
�Czerwone korale� oraz �Gdzie ten, który mi�. P³yta zbieg³a siê w czasie
z okresem du¿ego zainteresowania muzyk¹ folkow¹ (rok wcze�niej albumy
wydali - Kayah - Bregoviæ oraz Golec uOrkiestra) i czterokrotnie (!)
uzyska³a status p³yty platynowej. Zespó³ wyró¿niono nominacjami do
nagrody Fryderyk 200 w kategoriach: Piosenka Roku, Grupa Roku, Fono-
graficzny Debiut Roku i Album Roku - muzyka tradycji i �róde³. Kilka
miesiêcy po wydaniu albumu niektóre media ujawni³y, ¿e kilka piosenek
z �Ano!� (miêdzy innymi �Czerwone korale�), to kompozycje wêgier-
skiego kompozytora Ferenca Sebo. Zespó³ odpar³ zarzuty twierdz¹c, ¿e
by³ przekonany, ¿e wykorzystuje tradycyjne melodie ludowe (co zreszt¹
zaznaczy³ na p³ycie) i nie zna³ nazwiska kompozytora. Sam Sebo przyj¹³
zaproszenie grupy do zagrania wspólnych koncertów i wzi¹³ udzia³
w nagraniu drugiej p³yty. Na fali powodzenia �Ano!� w 2001 r. Brathanki
wyda³y album �Patataj� promowany przez przebój �W kinie w Lublinie�.
P³yta osi¹gnê³a status platynowej i zdoby³a Fryderyka w kategorii Album
Roku - Etno/Folk. W 2003 z zespo³em rozsta³a siê Halina M³ynkowa,
a jej miejsce zajê³y Anna Miko� i Magdalena Rzemek. W nowym sk³adzie
Brathanki wyda³y trzeci¹ p³ytê �Galoop�, która nie powtórzy³a sukcesu
dwóch poprzednich albumów. W 2005 roku now¹ solistk¹ zosta³a Ola
Chodak. W 2006 roku zespó³ zakwalifikowa³ siê do fina³u polskich
eliminacji do konkursu Eurowizji z piosenk¹ �W nas ciep³o wiosny�. Od
2009 roku now¹ wokalistk¹ Brathanków zosta³a Agnieszka Dyk. Grupa
z powodzeniem nadal koncertuje.
VOX powsta³ w 1978 roku. Zaczê³o siê w 1978 roku w Lublinie, kiedy to
Witold Paszt za³o¿y³ mêski kwartet wokalny w sk³adzie: Andrzej Kozio³,
Ryszard Rynkowski oraz kuzyni - Witold Paszt i Jerzy S³ota. Jego cz³on-
kowie wystêpowali wcze�niej w amatorskich i pó³amatorskich zespo³ach:
�Victoria Singers�, �Rh-�, �Sektor A�. Zanim pojawi³ siê na estradzie
przez kilka miesiêcy pracowa³ z choreografem, kostiumologiem, lektorem
jêzyka angielskiego i re¿yserem przygotowuj¹c debiutancki repertuar.
VOX po raz pierwszy wyst¹pi³ przed publiczno�ci¹ w kwietniu 1979 r. na
Miêdzynarodowej Wio�nie Estradowej w Poznaniu. �wietnie zgrany mêski

kwartet zyska³ wówczas wielk¹ popularno�æ dziêki uczestnictwu w radio-
wym plebiscycie Studia Gama oraz wystêpom na krajowych i zagranicz-
nych festiwalach piosenki. Wizytówk¹ staje siê �Bananowy song� - przebój
Opola i ... Hawany. VOX podbi³ publiczno�æ i odniós³ wielki sukces na
festiwalu Interwizji w Sopocie (I Nagroda Dnia P³ytowego, Nagroda Pu-
bliczno�ci). P³yta �Monte Carlo� sprzedaje siê w rekordowym nak³adzie
ponad 400 tysiêcy egzemplarzy pomimo anglojêzycznej wersji (ewene-
ment na runku). Zespó³ zdobywa Grand Prix na Festiwalu Bratys³awska
Lira, a w 1982 r. G³ówn¹ Nagrodê w Rostocku. Na polskim rynku rozrywki
zespó³ VOX stanowi³ absolutne novum: czterej ch³opcy �piewali hity,
tworz¹c jednocze�nie widowiskowe show. Zespó³ wygrywa³ plebiscyty
radiowe, telewizyjne i prasowe. Koncertowa³ w o�rodkach polonijnych
USA, Kanady i Australii oraz w Niemczech ZSRR, Czechos³owacji, na
Kubie, w Holandii, Szwecji i Francji. Na jego repertuar sk³adaj¹ siê ballady,
pie�ni gospel, utwory pop i funky oraz standardy jazzowe. W 1987 roku
po rozstaniu siê z Ryszardem Rynkowskim do zespo³u do³¹cza Dariusz
Tokarzewski. Aktualny sk³ad to:Witold Paszt, Jerzy S³ota i Dariusz Toka-
rzewski. Zespó³ wyda³ albumy: �VOX�, �VOX 2�, �Monte Carlo Is Great�,
�Sing, sing, sing�, �Najwiêksze przeboje�, �The Best of Vox�, �Cudowna
podró¿�, �Moda i mi³o�æ�.

Brathanki, Vox, Andrzej Piaseczny w Kutnie

RÓŻANE, WRZEŚNIOWE GWIAZDY
To eksportowi mo¿na mówiæ i pisaæ arty�ci polskiej estrady. Ich przeboje
s¹ wdziêczne, melodyjne, rytmiczne i co najwa¿niejsze - dla ka¿dego
s³uchacza. Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e mogli�my ich pos³uchaæ i mocno
oklaskiwaæ podczas tegorocznego �wiêta królowej kwiatów. Przybli¿my
zatem bli¿ej naszym czytelnikom ich muzyczne sylwetki.

Andrzej Piaseczny �Piasek� (1971 r.
- Pionki), wokalista, autor tekstów
i aktor. Osobowo�æ telewizyjna. By³y
cz³onek zespo³u �Mafia�. Wspó³pra-
cowa³ te¿ z saksofonist¹ Robertem
Chojnackim. W latach 1997-2019
wystêpowa³ w serialu telewizyjnym
�Z³otopolscy�, gdzie gra³ piosenkarza
Kacpra Z³otopolskiego. Muzyczn¹
karierê solow¹ rozpocz¹³ w 1998
roku. W tym samym roku wyst¹pi³
w duecie z Natali¹ Kukulsk¹ �piewa-
j¹c piosenkê �Jeste� blisko mnie� oraz
solow¹ �Znam drogê sw¹� do filmu

�Magiczny miecz - Legenda Camelotu�. W 2001 roku reprezentowa³ Polskê
w Konkursie Piosenki Eurowizji w Kopenhadze - piosenka �Too Long�
zajê³a 20 miejsce. W 2006 r. wyst¹pi³ go�cinnie w serialu �Niania� - gra³
samego siebie. Od 2008 roku wspó³pracuje z Sewerynem Krajewskim,
który wspó³tworzy³ m.in. p³ytê �Spis rzeczy ulubionych�. Wyda³ 14 albu-
mów. Ostatni to w �Blasku �wiat³a� (ze Stanis³awem Sojk¹), �Na przekór
nowym czasom - live� (z Sewerynem Krajewskim). Na koncie ma mnóstwo
presti¿owych nagród; Fryderyki, Nagrody Publiczno�ci, Bursztynowego
S³owika, Superjedynki, Telekamery, Mikrofony Popcornu, TOP trendy. Jest
wokalist¹ 2011 roku. Znane s¹ jego przeboje: �Budzikom �mieræ�, �Prawie
do nieba�, �Niecierpliwi�, �Mocniej?�, �Jeszcze bli¿ej�, �Pogodniej (Z³oty
�rodek)� z serialu �Z³otopolscy�, �Jeste� blisko mnie�, �Znam drogê sw¹�,
�Szczê�cie jest blisko�, �Teraz p³acz�, �Jedna na milion�, �Przytul mnie
¿ycie� (z Krzysztofem Krawczykiem), �Z g³êbi duszy�, �15 dni�, �Komu
potrzebny ¿al�. Jest jurorem w programie �The Voice of Poland� w TVP 2.
Skromny i bardzo komunikatywny. Oby wszyscy arty�ci sceny estrado-
wej byli choæ troszeczkê tacy.        Jerzy Papiewski
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Miejski Komitet Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Kutnie oraz
Muzeum Regionalne by³y organizatorami uroczysto�ci zwi¹zanej z obcho-
dami 72 Rocznicy Bitwy nad Bzur¹. Poprzedzi³a je msza �wiêta polowa
w intencji naszych rodaków, którzy zginêli w walkach w okresie II wojny
�wiatowej, odprawiona przez ksiê¿y: Miros³awa Czarno³êckiego i Jana
Dobrodzieja przed wej�ciem do Muzeum w Parku Wiosny Ludów. W g³o-
szonej homilii ksi¹dz Czarno³êcki mówi³: �Dzi� czcimy pamiêæ o wetera-
nach, którzy walczyli o wolno�æ Polski, aby w ten sposób budowaæ dobro
Ojczyzny, pamiêæ pozosta³a� i nic wiêcej. Nawi¹zywa³ do tre�ci Ewangelii
- jest ci¹g³a walka dobra ze z³em, widzimy ¿e z³o jest silniejsze. Z³o ostatnich
dni równie¿, kiedy mówimy o bycie Ojczyzny, kiedy mówimy o bycie,
w którym nie ma s³owa patriotyzm�. Hymn pañstwowy grany przez
Orkiestrê Dêt¹ OSP, a pó�niej wyst¹pienie Zbigniewa Burzyñskiego,
prezydenta miasta rozpoczê³y czê�æ oficjaln¹ uroczysto�ci. Wspomnia³
on o wydarzeniach wojennych jakie rozpoczê³y dzia³ania bojowe polskich
wojsk, tak¿e nad Bzur¹. Opór stawiany we wrze�niu 1939 roku przez
osamotnion¹ w walce Polskê, spowodowa³, ¿e III Rzeszy nie uda³o siê
bezkarnie zniewoliæ narodów Europy. Zwracaj¹c siê do kombatantów
nadmieni³: �Dziêkujê wam za obecno�æ, która przypomina nam o boha-
terskich czynach ¿o³nierza wrze�nia 1939 roku.Nie szczêdz¹c zdrowia
i ¿ycia jako pierwsi stanêli�cie do nierównej walki z hitlerowskim
naje�d�c¹. Uczcijmy minut¹ ciszy wszystkich, którzy oddali ¿ycie za
Ojczyznê.� Odby³ siê apel pamiêci, sk³adano wi¹zanki kwiatów pod
tablic¹ po�wiêcon¹ pamiêci gen. Tadeusza Kutrzeby, przy której wartê
honorow¹ pe³nili uczniowie I LO PUL na Azorach i odegrano Rotê.
Nastêpnie mo¿na by³o skorzystaæ z ciep³ego poczêstunku. Mieszkañcy
Kutna, którzy do�æ licznie przybyli do parku Wiosny Ludów dzieñ 18
wrze�nia 2011 roku zapamiêtaj¹ nie tylko z powodu ³adnej pogody, ale
i tak¿e braku kompanii Wojska Polskiego oraz salwy honorowej.     /A.B./

BEZ SALWY HONOROWEJ

Na stoisku Exdrob-u (stoj¹ od lewej): kierownik dzia³u marketingu
- Tomasz Tuliñski, mistrz kuchni - Kurt Scheller, dyrektor Krajowej
Rady Drobiarstwa - £ukasz Dominiak.

Wrêczanie Z³otego Medalu (stoj¹ od lewej): Andrzej Byrt - prezes
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk, wiceprezes Zarz¹du KZD
EXDROB S.A. - Andrzej Wójciak, przewodnicz¹cy S¹du Konkurso-
wego - Erwin W¹sowicz.

KOLEJNE SUKCESY EXDROB−u
W dniach 12-15 wrze�nia 2011 roku odby³a siê kolejna edycja najwiêk-
szych targów spo¿ywczych w Polsce - Polagra-Food. Jak co roku jednym
z wystawców by³y Kutnowskie Zak³ady Drobiarskie �EXDROB� S.A.,
które otrzyma³y szereg nagród w ramach konkursów organizowanych przez
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.

• Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich

za Pierś pieczoną z indyka

• Pierwsze miejsca za Pierś pieczoną z indyka i Polędwicę
drobiową z błonnikiem na Konkursach Wędliniarskich 2011
w ramach XVII Forum Rzeźnictwa i Wędliniarstwa;
• Trzecie miejsce za Pieczeń pyszną drobiową na Konkur−
sach Wędliniarskich 2011 w ramach XVII Forum Rzeźnic−
twa i Wędliniarstwa;
• Wyróżnienie za wysoką jakość produktów ocenianych
w Konkursach Wedliniarskich XVII Forum Rzeźnictwa
i Wędliniarstwa.




