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ODYSEJA HISTORYCZNA

�Przechadzam siê po parku dworskim w Leszczynku, widaæ krz¹taj¹cych siê
robotników. Wszêdzie, nie licz¹c prac rekultywacyjnych, cisza i spokój.
Gdyby nie zdjêcia i filmy nikt by nie uwierzy³, ¿e jeszcze kilka dni temu
trwa³ tu trzydniowy zlot grup rekonstrukcyjnych �Odyseja Historyczna �
Wojna i Pokój�. Na zlocie stawi³o siê ponad 200 rekonstruktorów z ca³ej
Polski oraz ponad tysi¹c zwiedzaj¹cych.          (ci¹g dalszy - strona 11)

W hotelu �Awis� przebywa³a 20-osobowa grupa Belgów jad¹cych na
rowerach z Brugge do Moskwy.            (ci¹g dalszy - strona 5)

CUD NAD WISŁĄ

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
14 września 2010 r.

W niedzielê 15 sierpnia, na placu Pi³sudskiego, mieszkañcy i w³adze Kutna
uroczy�cie obchodzili �wiêto Wojska Polskiego i 90 rocznicê Bitwy
Warszawskiej.          (ci¹g dalszy - strona 15)

ZACHODNIA OBWODNICA

To dziêki, przede wszystkim, kutnowskiemu �Budmelowi� powsta³ szósty
most pieszo-jezdny na Ochni. Na zdjêciu kierownik budowy mostu Bogdan
Pietrzak i w³a�ciciel firmy Wojciech ¯uk.            (ci¹g dalszy - strona 3)

Obs³uga w³asna

Kolejny rok i kolejny Woodstock za nami. Tym razem nasza trójka redak-
cyjna do³¹czy³a do pó³milionowego miasteczka festiwalowego, rozci¹ga-
j¹cego siê na 62 ha, by bawiæ siê zgodnie z mottem Woodstocku: �pokój
- mi³o�æ - muzyka�.          (ci¹g dalszy - strona 10)

OWSIAKOWY WOODSTOCK

OTWARCIE GIMNAZJUM

Zakoñczona zosta³a jedna z najwiêkszych inwestycji w Gminie Kro�nie-
wice - budowa Gimnazjum im. Rodziny Rembieliñskich, nowoczesnego
obiektu o kubaturze 16 741m3, powierzchni u¿ytkowej - 3810 m2, a zabu-
dowy - 1725 m2.            (ci¹g dalszy - strona 4)

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Kro�niewicach

CYKLIŚCI PANA ROLANDA

DOŻYNKI GMINNO−PARAFIALNE

W ostatni¹ sierpniow¹ niedzielê, przy ³adnej jak na tegoroczny sierpieñ
pogodzie, Gmina Kro�niewice bawi³ siê na gminnych do¿ynkach.

(ci¹g dalszy - strona 9)



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 16/292 • 2 WRZEŚNIA 2010 R.2

¯YCIE KOLOROWE

Niekorzystne warunki atmosferyczne wystêpuj¹ce w naszym kraju
w bie¿¹cym roku sprzyjaj¹ rozwojowi grzybów na plantacjach zbó¿,
a co za tym idzie ska¿eniu ich mikotoksynami. Najczê�ciej wykrywan¹
mikotoksyn¹  w paszach jest deoksyniwaleon (DON),któr¹ wytwa-
rzaj¹ grzyby rodzaju Fusarium. Badania wykazuj¹, ¿e w Europie 25%
zbó¿ jest zainfekowanych grzybami. Kolejn¹ toksyn¹ wystêpuj¹c¹
w pora¿onych zbo¿ach i kukurydzy, przez ten rodzaj grzyba w okresie
wegetacji, jest zearalenon. Niestety, przerwanie procesu metabolizmu
mikotoksyn nie eliminuje ich obecno�ci w paszach. Mikotyoksyny
maj¹ dzia³anie teratogenne, karcenogenne, mutagenne oraz immuno-
supresyjne. Objawianie siê ich polega na os³abieniu organizmu zwie-
rzêcego poprzez zmniejszenie jego wydolno�ci. Dziêki temu u³atwiaj¹
one rozwój chorób, gdy¿ os³abiony organizm nie mo¿e siê broniæ. Ju¿
w niewielkich ilo�ciach mog¹ spowodowaæ np.  wstrzymanie prawi-
d³owej pracy w¹troby na kilka dni. Paso¿ytnicze grzyby mog¹ wp³yn¹æ
równie¿ na procesy gnilne w uk³adzie pokarmowym, wywo³aæ kwasice
metaboliczne.
Wobec zaistnia³ej sytuacji kierownictwo i Rada Naukowa dzia³aj¹ca
przy firmie Inter Yeast, a osobi�cie prof. dr hab. Bogus³aw Fuchs
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, przeprowadzi³a szereg
do�wiadczeñ m.in.badaj¹cych dzia³anie mikotoksyn na trzodê chlewn¹
i wytypowanie preparatu zapobiegaj¹cego z szerokiej oferty Inter
Yeast. Pierwsze objawy zatrucia mikotoksynami s¹ zazwyczaj
niezauwa¿alne, ale kiedy komplikacje zdrowotne nasilaj¹ siê  czêsto
jest ju¿ za pó�no. Zewnêtrznymi objawami obecno�ci mikotosyn
w paszach u tuczników jest niskie tempo wzrostu zwierz¹t, a tak¿e
nadmierne i czêste pobieranie wody.
Problem obecno�ci mikotoksyn w zbo¿ach i paszy rozwi¹zuje najczê-
�ciej detoksykacja. Naj³atwiej i najskuteczniej osi¹ga siê j¹ poprzez
dodatek preparatów do pasz tre�ciwych. Na rynku najczê�ciej ofero-
wane s¹ preparaty z dwóch grup:
I - adsorbenty mineralne, których g³ównym sk³adnikiem s¹ ró¿ne
grupy glinokrzemianów
II - adsorbenty oparte na dro¿d¿ach i wyizolowanych z nich sk³adni-
ków. Z badañ wynika, ¿e przy ich zastosowaniu nie notuje siê efektów
ubocznych, jakie mo¿na zaobserwowaæ przy preparatach mineralnych.
Wi¹zanie mikotoksyn trwa 10 minut od zmieszania z produktem,
a si³a wi¹zania 0,5 kg dro¿d¿y odpowiada 4 kg preparatów mineral-
nych opartych na glinokrzemianach.
Takie preparaty w swojej ofercie posiada firma Inter Yeast.
Produkty Inter Yeast � S  i Inter Yeast � D utworzone na bazie
dro¿d¿y piwowarskich i wykazuj¹ silne w³a�ciwo�ci wi¹zania
mikotoksyn.
Ich zalet¹ jest obecno�æ naturalnych beta glukanów, manganów, wita-
min z grupy B, bia³ka w ³atwo przyswajalnej formie, lizyny, treoniny.
Dro¿d¿e z rodzaju Saccharomyces cerevisiae, które wykorzystuje
firma Inter Yeast redukuj¹ skutecznie obecne mikotoksyny w paszach
oraz patogenne bakterie z przewodu pokarmowego wywo³uj¹ce bie-
gunki i ich toksyny powoduj¹ce zatrucia. Preparaty dro¿d¿owe IY - S
i IY - D  posiadaj¹ wiele cennych w³a�ciwo�ci ,które wykorzystuje siê
w ¿ywieniu zwierz¹t. Stosowanie dro¿d¿y pozwala utrzymaæ w³a�ciw¹
równowagê pomiêdzy otoczeniem a mikroflor¹ przewodu pokarmo-
wego zwierz¹t.
Podawanie preparatów Inter Yeast korzystnie wp³ywa na stabilizacjê
i regulacjê mikroflory bytuj¹cej w jelicie, jak i w ¿waczu, dzia³aj¹
równie¿ profilaktycznie przeciwko schorzeniom ¿o³¹dkowym dziêki
tworzeniu siê ochronnej biopow³oki w b³onie �luzowej jelita, nastêpuje
równie¿ redukcja bakterii E coli hemolizuj¹cych, wzrost populacji

Stosuj preparaty z Inter Yeast !

MĄDRY ROLNIK PRZED ... SZKODĄ !
bakterii kwasu mlekowego oraz fermentacji mas³owej w jelicie
grubym.
Grupa beta glukanów 1,4/1,6 zawartych w preparatach Inter Yeast
pozwala na utrzymanie w³a�ciwych procesów homeostazy zachodz¹-
cych w organizmie zwierz¹t a dodatkowo zawarte w dro¿d¿ach
nukleotydy spe³niaj¹ funkcje ochronne w¹troby zwierzêcia.
Przeprowadzone przez firmê Inter Yeast badania i do�wiadczenia wska-
zuj¹, ¿e regularne podawanie do paszy dro¿d¿y zabezpiecza skutecznie
przed negatywnym dzia³anie mikotoksyn .Pozwala równie¿ uzyskaæ
wy¿sze wska�niki produkcyjne podnosz¹ce rentowno�æ chowu
zwierz¹t.
Firma gwarantuje bardzo dobr¹ jako�æ produktów, gdy¿ s¹ one badane
na bie¿¹co w zak³adowym laboratorium, a preparaty spe³niaj¹
najwy¿sze standardy jako�ciowe stosowane w krajach UE. Firma
Inter Yeast prowadzi ca³y czas badania w celu udoskonalenia swoich
produktów w kierunku jeszcze wy¿szego wi¹zania mikotoksyn obecnych
w paszach.

Kutnowscy uczestnicy kursu jêzykowego w angielskim Bournemouth
zorganizowanym m.in. przez miejscowy Lider School.

InterYeast Spółka z o.o.
99−340 Krośniewice, ul. Łęczycka 38

Tel. (24) 251−03−60, fax: (24) 251−03−70

Prof. dr hab. Bogus³aw Fuchs i prof. dr hab. Jan Tywoñczuk.

BOSO DO ... KOSZALINA
W Koszalinie, 7 sierpnia 2010 r., go�ci³ Wojciech Cejrowski - cz³onek
rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie,
a ponadto: podró¿nik, poszukiwacz gin¹cych plemion Amazonii, osobo-
wo�æ telewizyjna, popularny dziennikarz radiowy, artysta kabaretowy (sam
o sobie mówi: jestem komediant), pisarz i publicysta satyryk - gor¹cy
krytyk biurokracji i socjalizmu, fotografik ... a z zawodu cie�la. By³o to
jedno z wielu spotkañ w jego trasie po nadmorskich miejscowo�ciach
Polski. Ponad dwugodzinne wyst¹pienie pan Wojciech rozpocz¹³ opowie-
�ciami oraz anegdotami z ¿ycia w³asnego i swojej rodziny. Ka¿da z nich
koñczy³a siê mora³em. By³o przy tym sporo �miechu i dobrej zabawy,
a tak¿e ¿yciowej nauki. Jednak najwa¿niejsz¹ czê�ci¹ spotkania by³a opo-
wie�æ o podró¿y do amazoñskiej d¿ungli w poszukiwaniu dzikich ple-
mion, przeplatana pokazem zdjêæ z tej¿e wyprawy. Wojciech Cejrowski
w charakterystyczny sposób swoj¹ intonacj¹ g³osu uwypukla³ momenty
weso³e i dramatyczne oraz zaskakuj¹ce sytuacje wystêpuj¹ce w trakcie
przemierzania amazoñskich ostêpów. Do tego stopnia potrafi³ zaciekawiæ
publiczno�æ, ¿e momentami na sali panowa³a �grobowa� cisza, a wszyscy
czekali co bêdzie dalej. A on na luzie i ze swoist¹ swobod¹ ci¹gn¹³ swoj¹
opowie�æ wci¹¿ dalej i dalej ... I gdyby nie ograniczenie czasowe, mo¿na
by³oby tego s³uchaæ do bia³ego rana. Niestety, czas min¹³ i trzeba by³o
powróciæ do rzeczywisto�ci. Na koniec by³y pytania od widowni no i oczy-
wi�cie gromkie brawa za wspania³y wystêp. Potem mo¿na by³o jeszcze
zdobyæ autograf na ksi¹¿kach jego autorstwa oraz zrobiæ pami¹tkowe
zdjêcie. Dla tych, którzy nie znali Wojciecha Cejrowskiego od tej strony,
by³o to na pewno zaskakuj¹ce spotkanie. Szkoda tylko, ¿e tak krótkie ...

/B.P./

Wakacyjne wspomnienia
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Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 7 września w Kutnie
OBLEGANI PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8
Dnia 7 września

(wtorek)
w godzinach od 1100 do 1600

Informacja:

tel. 0−605−268−274Polecamy bezp³atne badania
manualne krêgos³upa
w godzinach przyjêæ.

Przychodz¹ do nich tysi¹ce
osób z ca³ego kraju, a kolejka
chorych ustawia siê ju¿ we
wczesnych godzinach ran-
nych. Wszyscy czekaj¹ na
skuteczn¹ pomoc i szybkie
wyzdrowienie. Ponownie wasze
miasto odwiedz¹ wybitni spe-
cjali�ci medycyny naturalnej,
legendarny krêgarz Dariusz
Ungier ze Skar¿yska Kamiennej
i znany z programów telewizyj-
nych bioenergoterapeuta Jacek
Mickiewicz z Gdañska. Na
ostatnim spotkaniu chêtnych
by³o bardzo wielu, a przyjêcia
trwa³y do godzin wieczornych.
Bol¹ce plecy
K³opoty z bólem krzy¿a to ju¿
nie tylko problem staro�ci,
skar¿¹ siê na nie coraz m³odsi

na krêgos³up u ró¿nych specja-
listów w kraju i w Niemczech,
bra³em leki przeciwbólowe Tramal
i inne, ale rezultatów nie by³o.
Krêgarz ze Skar¿yska Kamiennej
dokona³ prawdziwego cudu, bo
ju¿ po 4 zabiegach dolegliwo�ci
ust¹pi³y twierdzi pan Zenon.
Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
Uniknê³am operacji twierdzi
Wanda L. (50 lat) gospodyni do-
mowa, poniewa¿ po kilku zabie-
gach guzki na tarczycy zniknê³y.
Chêtnie o swojej chorobie mówi
Halina J. (45 lat) nauczycielka.
Cierpia³am na chorobê onkolo-
giczn¹, leczy³am siê u dobrych
specjalistów, a mój stan zdrowia
mimo wysi³ku specjalistów siê
pogarsza³. U bioenergoterapeuty

ludzie twierdzi krêgarz Dariusz
Ungier. Czêste zawroty g³owy,
zaburzenia s³uchu, zatoki, bóle
karku, ramion, drêtwienie r¹k to
przyczyna krêgów szyjnych. Je¿eli
mamy bóle w odcinku piersio-
wym to oddzia³ywuje najczê�ciej
na serce, w¹trobê, ¿o³¹dek,
trzustkê, nerki i jelito grube. Naj-
wiêcej pacjentów przychodzi do
mnie z bólem w odcinku lêd�wio-
wym co równie¿ oddzia³ywuje na
doln¹ czê�æ jelita grubego, jamê
brzuszn¹, drogi moczowe, nerw
kulszowy i koñczyny dolne. Za-
lecane leki przeciwbólowe przez
lekarzy dzia³aj¹ na krótko,
poniewa¿ przyczyna nie zosta³a
usuniêta. Manipulacja krêgami
daje wielka nadziejê zlikwidowa-
nia problemów, eliminuje leki

chemiczne, co jest korzystne dla
organizmu twierdzi specjalista
krêgarz.
O skuteczno�ci krêgarza prze-
kona³ siê Zenon L. (55 lat) przed-
siêbiorca. Przez 2 lata leczy³em siê

by³am kilka razy i po tych wizytach
zaczê³am wracaæ do zdrowia
i wyniki siê poprawi³y, za co jestem
wdziêczna, koñczy rozmowê
pani Halina.
Pó�na ju¿ godzina, a pacjentów
przed gabinetem jeszcze wielu.
Czekaj¹ z chorobami krêgos³upa,
z nerwic¹, tarczyc¹, depresj¹,
chorobami przewodu pokarmo-
wego, chorobami kobiecymi,
panowie z prostat¹ oraz wielu
cierpi¹cych na choroby onkolo-
giczne.
Bioenergoterapeuta zawsze
informuje pacjentów, by równo-
legle korzystali z us³ug swoich
lekarzy.    /B.G./

Podczas �wiêta Ró¿y Karol Okrasa
razem z kutnowskim �EXDRO-
BEM� bêdzie gotowa³ dla uczest-
ników �wiêta. Bêdzie to druga
ods³ona �Gotowania na kutnow-
skim rynku�, organizowana przez
Kutnowskie Zak³ady Drobiarskie
�EXDROB� S.A. (poprzednio
go�ciem by³ Robert Sowa). Karol
Okrasa to polski kucharz, osobo-
wo�æ telewizyjna, który ukoñczy³
Technikum Gastronomiczno-
Hotelarskie im. J. Pijanowskiego
w Warszawie. Absolwent Wydzia³u
Nauki o ¯ywieniu Cz³owieka
i Konsumpcji Szko³y G³ównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie.
Pracowa³ w Hotelu Jan III Sobieski

„EXDROB” Z OKRASĄ

w Warszawie, a w latach 1997-2008 pracowa³ w Hotelu Bristol, gdzie
pe³ni³ te¿ stanowisko szefa kuchni. Wspó³za³o¿yciel Fundacji Klubu
Szefów Kuchni. W 2005 roku laureat nagrody Oskar Kulinarny w kate-
gorii osobowo�æ kulinarna, a w 2007 r. otrzyma³ nagrodê HERMES 2007
w kategorii osobowo�æ gastronomii. Od jesieni 2003 r. w TVP1 prowadzi
kulinarny program �Kuchnia z Okras¹�. W 2009 roku program zosta³ uho-
norowany nagrod¹ im. Mieczys³awa Or³owicza. Autor ksi¹¿ki �Gotuj
z Okras¹�, zawieraj¹cej 105 autorskich przepisów.

W sali konferencyjnej Urzêdu Miasta odby³a siê krótka, bo 50 minutowa
sesja, której przewodniczy³ Grzegorz Chojnacki. O jej zwo³anie wyst¹pili
radni Lewicy dla Kutna i radni Prawa i Sprawiedliwo�ci. Jej tematem by³a
kontrola nadzoru w³a�cicielskiego prezydenta miasta nad Przedsiêbior-
stwem Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz Grupow¹ Oczyszczalniê �cieków.
Radni wys³uchali sprawozdania przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
Andrzeja Bieñka odno�nie kontroli tych firm w niew³a�ciwym nadzoro-
waniu ubojni Pini Polonia. By³a mowa o przekroczeniu kolejnych terminów
zainstalowania filtrów i urz¹dzenia do automatycznego pobierania próbek.
Dyskusja nie wznios³a wiele do tematu sesji. Radny Maurycy ¯muda
zauwa¿y³: �S¹dzi³em, ¿e dyskusja pójdzie w kierunku bardziej meryto-
rycznym, ¿e jednak rada zleci komisji rewizyjnej dokoñczenie czynno�ci
kontrolnych tak, ¿eby do koñca wrze�nia temat zamkn¹æ. Generalnie
wiadomo by³o, ¿e chodzi o sprawy nadzoru w³a�cicielskiego nad PWiK.
Dokumentacja, któr¹ radnym przekazano nie dawa³a zadawalaj¹cej
odpowiedzi, a radni potrzebowali bardziej dog³êbnych wyja�nieñ. Wniosek
o ponown¹ kontrolê w Grupowej Oczyszczalni �cieków nie przeszed³�.
Radni PO i Porozumienia dla Kutna - maj¹cy zdecydowan¹ wiêkszo�æ
powiedzieli �nie�. Wed³ug mnie - mówi³ radny ¯muda - radni koalicji
rz¹dz¹cej stanêli na stanowisku, aby na ten temat nie dyskutowaæ, dali
po¿ywkê do spekulacji i jakich� pó³prawd, niemaj¹cych nic wspólnego
z rzeczywisto�ci¹�.           /A.B./

KTO SIĘ BOI PRAWDY !?

W tym roku wobec trwaj¹cych prac modernizacyjnych siedziby Kutnow-
skiego Domu Kultury organizatorzy na wystawê królowej kwiatów
i aran¿acje florystyczne zapraszaj¹ do Muzeum Regionalnego w Kutnie,
które znajduje siê przy placu Pi³sudskiego. Na wystawie pokazana bêdzie
m.in. historia uprawy ró¿ i wystaw ró¿anych w Kutnie, jak i 36-letnia ju¿
tradycja Jarmarku Ró¿anego i �wiêta Ró¿y. Tê czê�æ ekspozycji ogl¹daæ
bêdzie mo¿na w salach Muzeum, a na dziedziñcu aran¿acje florystyczne
tworzone, tak jak ka¿dego roku, przez wybitnych polskich florystów oraz
Druvisa Ciritisa z £otwy. Koncepcjê artystyczn¹ wystawy opracowa³a
Agnieszka D¹browska-Walczak z KDK. W sobotê i niedzielê planowane
s¹ pokazy florystyczne. Wystawê zainauguruje koncert Doroty Mi�kiewicz
z zespo³em zatytu³owany �Dziewczyna z Ró¿¹�. Koncert odbêdzie siê
w sali �Magnolia� (plac Pi³sudskiego) w pi¹tek 10 wrze�nia o godz. 19.00.
Wstêp na koncert za zaproszeniami i biletami w cenie 20 z³. W jego cenie
jest zwiedzanie wystawy po koncercie. Wystawa czynna bêdzie: w pi¹tek
10.09. w godz. 20.00-22.00 oraz sobotê i niedzielê 11 i 12.09. w godz.
10.00-20.00. Cena biletu na wystawê 5 z³, ulgowy 3 z³, a dzieci do lat 7
maj¹ wstêp wolny. Przedsprzeda¿ biletów na wystawê i koncert w sekre-
tariacie KDK przy ul. Podrzecznej 3 od 1 wrze�nia.            /J.P./

ZAPRASZAMY

W pi¹tek, 20 sierpnia, otwarto zachodni¹ �obwodnicê� Kutna. Nowo wybu-
dowan¹ ulicê po�wiêci³ ksi¹dz Ireneusz Chmielowski, proboszcz parafii
Dybów. Przeciêcia wstêgi dokonali: prezydent Zbigniew Burzyñski, prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Jacek Sikora i Henryk Tarnowski, przed-
stawiciel Zarz¹du Inwestycji oraz Waldemar Ksi¹¿ek, przedstawiciel
Przêdsiêbiorstwa Robót Drogowych w Kutnie. Nowa arteria po³¹czy³a
ulicê Wygoda z ulic¹ Mickiewicza i ma usprawniæ ruch w centrum Kutna,
szczególnie w dni targowe. Skróci te¿  przejazd z zachodniej czê�ci miasta
do po³udniowej z pominiêciem centrum. Ulicê zrealizowano z udzia³em
�rodków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódz-
kiego na lata 2007-2013. Warto�æ tej inwestycji wynosi oko³o 7,5 miliona
z³otych, a w tym �rodki UE to blisko 6 mln z³. Wraz z ulic¹  wybudowano
nowy, szósty most na Ochni. Wybudowany odcinek drogi ma blisko 700 m
d³ugo�ci i szeroko�æ 7 m, nowe chodniki i �cie¿kê rowerow¹. Ca³o�æ ma
te¿ nowe o�wietlenie. Inwestycjê rozpoczêto w sierpniu 2009 r., a jej
realizatorem by³o konsorcjum firm kutnowskich w sk³adzie: Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o., PBB �Trakt� Bobrzak, Tec³aw sp. j., PPHU
Energo-Instal Krajewski Krzysztof, Budmel Wojciech ¯uk.          /G.B./

ZACHODNIA OBWODNICA
Zmiany klimatu przynosz¹ zjawiska coraz nowe.
Sprzeczaj¹ siê na ten temat uczeni,
czym spowodowane s¹ tegoroczne kontrasty pogodowe
i czy to ju¿ tak zostanie, czy te¿ siê zmieni.

Pogod¹ na szczê�cie jeszcze nie potrafimy sterowaæ.
Gdyby�my mogli, nie da³oby siê zamówieñ pogodziæ.
Polityczn¹ aurê mo¿na teoretycznie sensownie kszta³towaæ,
ale u nas umiemy politycznych p³otów rozgrodziæ.

Kiedy czas wyborczy, sama s³odycz w wypowiedziach.
Zapewnia i obietnice wprost sk¹pane w miodzie.
Po wyborach diabe³, który przyczajony siedzia³,
ogonem zamiata, wierzga i mocno bodzie.

Nieprzewidywalno�æ niektórych partii wiêksza ni¿ pogody.
Nieustannie podsycana wojna nawet o krzy¿e.
A przecie¿ by³y zapewnienia piêknej narodowej zgody !
Kiedy og³upiony naród swoje rany wyli¿e ?

Byæ mo¿e to w³a�nie pogodowe kaprysy
maja tak negatywny wp³yw na naszych polityków,
¿e ¿r¹ siê bez przerwy, jak rozdra¿nione tygrysy.
Czy¿by nie obawiali siê kolejnych wyborów wyników ?

To ju¿ koniec wakacji, zaraz koniec lata.
Tylko patrzeæ zwiastunów naszej z³otej jesieni.
Niestety, w polityce grzmoty z b³yskawicami bêd¹ siê splataæ.
Czy to ju¿ tak zostanie, czy wreszcie siê zmieni ?

Kazimierz Ci¹¿ela

Czy to się zmieni !?

Kutnowskie obchody 30 rocznicy powstania NSZZ �Solidarno�æ� odby³y siê
na placu Marsza³ka Pi³sudskiego. Ich organizatorami byli: prezydent m.
Kutna i Rada Podregionu Kutno NSZZ �Solidarno�æ�. Podczas tej uro-
czysto�ci Konrad Michalak w swoim koncercie zaprezentowa³ pie�ni
legendarnego dzisiaj, nie¿yj¹cego ju¿, Jacka Kaczmarskiego. Znakomicie
wypad³a, istniej¹ca na polskiej estradzie muzyki rozrywkowej od 1979 r.,
�Wolna Grupa Bukowina�. W przerwie miêdzy tymi wystêpami wokalno-
instrumentalnymi wrêczono odznaczenia - medale �Zas³u¿ony dla Soli-
darno�ci�. Niektóre z nich wzbudzi³y kontrowersje w�ród nielicznych
widzów (melomanów i dzia³aczy zwi¹zkowych oraz mieszkañców miasta
pamiêtaj¹cych historiê powstawania �Solidarno�ci�). Zastanawiano siê,
nawet g³o�no, dlaczego ten presti¿owy laur zwi¹zkowy otrzymali m³odzi
ludzie (niespe³na 40-letni) niepamiêtaj¹cy dobrze tych historycznych dni,
a dzia³acze - uczestnicy tych wiekopomnych wydarzeñ - zostali pominiêci.
Protestuj¹c przeciwko takim faktom, znany dzia³acz kutnowskiej opozycji
w tym okresie (1980-1983), Andrzej Mariusz Wieczorkowski odmówi³
przyjêcia odznaczenia. Dalsza czê�æ obchodów odbêdzie siê 5 wrze�nia
o godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bo¿ej w G³ogowcu, gdzie odprawio-
na zostanie uroczysta msza �wiêta w intencji 30-lecia powstania NSZZ
�Solidarno�æ�.            /J.P./

ŚWIĘTO „SOLIDARNOŚCI”

SPACERKIEM PO KUTNIE
Kolejny market
Powstaje Polo - Market przy ulicy
Barlickiego 22 (za �Drobiuszem�).
W trzy miesi¹ce ma byæ wykonany
700 - metrowy sklep,  z czego 400
metrów kwadratowych powierzchni
handlowej.  Wcze�niej inwestycji
tej nie chcieli mieszkañcy ...

25 lat MZK
Kutnowski Miejski Zak³ad Komu-
nikacji �wiêtowa³ 25 - lecie dzia-
³alno�ci. A¿ 18 pracowników pracuje
w tej firmie od pocz¹tku jej istnie-
nia, a w�ród nich - równie¿ obecny
prezes MZK Józef Szubski (wywiad
z nim zamie�cimy w pierwszym
wrze�niowym wydaniu naszej gazety.

Z³ota ró¿a
Kutnowski ogród dzia³kowy �Z³ota
ró¿a� dzia³a ju¿ 40 lat. Z okazji
jubileuszu z³ote odznaki otrzymali
prezes Marian Rosiak i Henryk
Zió³kowski, srebrne Jadwiga Muzyka
i Henryk Wojty³a, a br¹zowe Janusz
Stawicki, Stanis³awa Roniñska,
Mariusz Mikulski, Aleksander
Rze�nicki i ALeksander Klimuk.

Filia KDK
Dom Dochodowy Stra¿y Ogniowej,
aktualnie Centrum Muzyki, Tañca
i Teatru, wymaga kapitalnego remontu

warto�ci 5 (piêciu) milionów z³otych.
Urz¹d Miasta w Kutnie z³o¿y³
wniosek o jego dofinansowanie (do
50%). Zabytek zrealizowano w latach
1899-1908 ze sk³adek spo³ecznych.
Inicjatorem jego budowy by³ dr
Antoni Troczewski, a projekt bu-
dynku wykona³ architekt Kazimierz
Stebelski.

K³adka - pu³apka
PKP Nieruchomo�ci �zamknê³o�
k³adkê nad torami w Kutnie
Azorach. Lepiej, ¿eby prezydent
Zbigniew Burzyñski zamiast prote-
stu rozwa¿y³ wraz z Rad¹ Miejsk¹
i Kolejow¹ Spó³k¹ wykonanie
nowej k³adki ...

Ju¿ wybory ?
W dworku w Sieciechowie odby³
siê piknik wyborczy rz¹dz¹cej mia-
stem ekipy. Pierwotnie planowano
go na lipiec ...

Wiaduktowy zabijaka
Oko³o pó³nocy, nieznany sprawca
rzuca³ na kutnowskiej obwodnicy
z wiaduktu granitowymi kostkami.
Trafi³ w trzy samochody: w �Iveko�
- wybita szyba, a szk³o pokaleczy³o
pasa¿era; w Volkswagena� uszko-
dzona miska olejowa, za� w �Mer-
cedesie�, uszkodzono ko³a. G³upota
do n-tej potêgi !

Sprzedawcy sklepów w bloku przy ulicy Barlickiego - Ko�ciuszki zwrócili
siê do redakcji o poparcie ich starañ o zainstalowanie na tych budyn-
kach miejskiej sieci telewizyjnej, czyli kamer. Przytaczaj¹ przy tym
fakty: �Do salonu fryzjerskiego - dwa w³amania, do sklepu miêsno-
piekarniczego �Dubielak� - trzy w³amania, do salonu �Ruch� - trzy
w³amania (a by³ego sklepu �Koniarek�) - dziesiêæ. Poza tym ró¿nego
rodzaju inne wyg³upy �z³otej� m³odzie¿y z osiedla, która w przej�ciu
do ulicy Barlickiego i na ³awkach od strony ul. Ko�ciuszki urz¹dzi³a
sobie miejsca krzykliwych schadzek.
P.S. W zwi¹zku z powy¿szym jeste�my �ZA� !     Redakcja

POPIERAMY !

OSTEOPOROZA
BADANIE MASY KO�CI

� krêgos³upa lêd�wiowego
� szyjki ko�ci udowej
50% TANIEJ

do 01.09.2010 r.
Telefon: 605-109-333
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WIEŚCI GMINNE

Firma Inter Yeast Sp. z o.o.
w Kro�niewicach

POSZUKUJE
specjalistę do kierowania procesami

wytwarzania alkoholu
(kierownik nowoczesnej gorzelni)

Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze,
- znajomo�æ procesów produkcyjnych wytwarzania alkoholu
  oraz zasad rozliczenia i prowadzenia dokumentacji
  (w tym podatku).

Osoby zainteresowane prosimy o przes³anie CV
do dnia 31.08.2010 r. na adres:

InterYeast Sp. z o.o.
99-340 Kro�niewice, ul. £êczycka 38

e-mail: info@interyeast.pl
fax: 024-251-06-70
tel:  024-251-03-60

Jak donosi �Polska - Dziennik Ba³tycki�  w numerze 184 (19992
z 9 sierpnia 2010 roku) ju¿ wkrótce, �Powiat malborski otrzyma 15,350
milionów z³otych z planu �B�. Dotyczy on bowiem nie tylko szpitali,
które bêd¹ przekszta³cane, ale tak¿e placówek maj¹cych zmiany za
sob¹. Jak pisze autor - Jaros³aw Konczyñski - �Powiatowa lecznica
w Malborku mie�ci siê w tej drugiej kategorii. Restrukturyzacja
odby³a siê w po³owie 2007 roku. Rada Powiatu podjê³a wówczas
uchwa³ê o likwidacji stoj¹cego na skraju finansowej przepa�ci Samo-
dzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej, zarz¹dzaj¹cego
placówk¹. Jego zad³u¿enie wobec ró¿nych wierzycieli wynosi³o wów-
czas 33 miliony z³otych. D³ugi SP ZOZ wzi¹³ na siebie samorz¹d,
zaci¹gaj¹c kredyt na ich sp³atê, a od tamtej pory szpitalem zarz¹dza
spó³ka Powiatowe Centrum Zdrowia (w 100% nale¿¹ca do powiatu),
która w czerwcu przed trzema laty zaczê³a wszystko z czyst¹ kart¹.
Plan B otwiera przed samorz¹dem mo¿liwo�æ sp³acenia swoich
kredytów. Po wielomiesiêcznym procesie zbierania dokumentacji
(m.in. sprawozdania SP ZOZ, umowy o ugodach z wierzycielami)
i przedstawienia jej do oceny upowa¿nionym instytucjom (wojewoda,
Bank Gospodarki Krajowej) w �rodê delegacja powiatu osobi�cie
zawioz³a komplet dokumentów do Ministerstwa Zdrowia. S¹ to setki
tomów, tysi¹ce stron (...)�. Dziêki tym ponad 15 mln z³, które s¹ tak
bliskie, zad³u¿enie powiatu - po sp³acie kredytów - z obecnych 39
procent spad³oby do 18 procent. Za niespe³na 40 dni, gdy odpowie
ministerstwo, oka¿e siê, czy to mo¿liwe�. Jest to jednak jedna z dróg
wyj�cia z impasu o czym �wiadczy kolejny przyk³ad - szpitala w Tczewie.
O niej tak informuje Sebastian Dadaczyñski (Polska. Dziennik Ba³-
tycki z 5 sierpnia 2010 r., nr 181 (19989): �W³adze powiatu chc¹
sprzedaæ 95% udzia³ów w spó³ce. Je�li inwestor bêdzie mia³
pieni¹dze na ich zakup i dofinansowanie szpitala, to ma szansê na
ich nabycie. Waldemar Pawlusek, przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Tczewskiego, tak uzasadnia decyzjê o prywatyzacji szpitala: �... chodzi
o znalezienie pieniêdzy na budowê nowego oddzia³u wewnêtrznego
przy ul. 3 stycznia (teraz mie�ci siê on przy ul. Paderewskiego) oraz
�rodki na rozbudowê oddzia³u po³ó¿niczo-ginekologicznego przy
ul. 30 Stycznia. - Chcemy aby zadowoleni byli zarówno pacjenci, jak
i pracownicy - dodaje przewodnicz¹cy rady. Oprócz nowoczesnego
sprzêtu we wspomnianych oddzia³ach maj¹ byæ odpowiednie pomiesz-
czenia. W. Pawlusek uspokaja, ¿e pomimo ewentualnej sprzeda¿y
wiêkszo�ci udzia³ów w³adze bêd¹ mia³y nadzór nad us³ugami w s³u¿bie
zdrowia. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e inwestor bêdzie musia³ sk³adaæ
sprawozdania Radzie Powiatu, a w radzie nadzorczej spó³ki bêdzie
zasiada³ jeden przedstawiciel starostwa - dodaje. Ostateczny termin
do z³o¿enia wi¹¿¹cej oferty przez inwestora up³ywa 2 wrze�nia. Je�li
wszystko pójdzie pomy�lnie, w³adze licz¹, ¿e do koñca roku uda siê
przeprowadziæ ca³y proces, a do 2015 r. pacjenci odczuj¹ lepsze
warunki, bo do tego czasu nabywca udzia³ów mia³by zrealizowaæ
program inwestycyjny. Natomiast ewentualny nabywca, czyli Janusz
Boniecki, prezes Tczewskiego Centrum Zdrowia mówi: �Przede
wszystkim chcemy, aby w umowie zawartej z potencjalnym inwesto-
rem by³o zobowi¹zanie podniesienia kapita³u spó³ki o minimum
10 mln z³. Pieni¹dze, które wp³yn¹ ma konto TCZ. (...) Liczymy, ¿e
inwestycja ta poch³onie mniej ni¿ 10 mln z³, a pozosta³e �rodki uda siê
przeznaczyæ na rozbudowê oddzia³u po³ó¿niczo-ginekologicznego te¿
przy ul. 30 Stycznia. Pragniemy tak¿e, aby zyski spó³ki by³y w przy-
sz³o�ci przeznaczone na jej rozwój, a nie na wyp³atê dywidend dla
udzia³owców�. Jak¹ drogê wybierze kutnowski samorz¹d ... !? Czy
znani z kompromituj¹cych politycznych wyst¹pieñ powiatowi radni
wiedz¹ chocia¿ w �co siê gra ?�.     Jan Widz
P.S. Dziêkujê serdecznie czytelnikom �P¯K� za przekazane mi anonse
prasowe przytoczone w artykule.

Biel w czerni

DOKĄD ZMIERZA KUTNOWSKI SZPITAL ?

Cud nad Wis³¹
Uroczysto�ci zwi¹zane z 90 rocz-
nic¹ Bitwy Warszawskiej odby³y
siê 29 sierpnia w ko�ciele pod
wezwaniem Bo¿ego Cia³a w Or³o-
wie. By³a msza �wiêta w intencji
Obroñców Ojczyzny Wojny 1920 r.
oraz koncert �Bia³ej ró¿y kwiat�
z udzia³em: Anny Jeremus-Lewan-
dowskiej - sopran, Iwony Kaczmarek
- sopran liryko-dramatyczny;
Bogny Jêdruch - fortepian, Piotra
Kaczmarka - tenor. Z koncertem
pie�ni patriotycznych wyst¹pi³ tak¿e
dzia³aj¹cy w M³odzie¿owym Domu
Kultury w Kutnie chór �Speranza�.

£êczyckie podziêkowania
Prawie stu stra¿aków - ochotników
z powiatu ³êczyckiego i kutnow-
skiego otrzyma³o podziêkowania za
zaanga¿owanie w tegorocznej akcji
przeciwpowodziowej. Druhom
dziêkowali m.in. Ryszard Szmaja,
cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ów-
nego Zwi¹zku OSP RP i Wojciech
Zdziarski, starosta ³êczycki, prezes
odzia³u powiatowego ZOSP RP.

Festiwal ognia
W sobotê, wieczorem, na placu Pi³-
sudskiego w Kutnie odby³ siê I Fe-
stiwal Ognia (w pierwsze urodziny
kutnowskiego Teatru Ognia �Fire-
proof�). Zwyciê¿y³a grupa �Cerber�
z Golubia Dobrzynia przed Jerzym
Koz³owskim, pó³finalist¹ telewi-
zyjnej audycji �Mam talent� i ³ódzko-
pabianick¹ formacj¹ �Na Co - Dzieñ�.

Weto sk³adowisku
Wojewódzki S¹d Administracyjny
w £odzi przyzna³ racjê mieszkañ-
com Julianowa i Krzy¿anówka
protestuj¹cym przeciwko decyzji
wójta w sprawie rozbudowy sk³a-
dowiska odpadów. Zatrzymano

Po d³ugotrwa³ej chorobie
odesz³a od Nas na zawsze
d³ugoletnia kierowniczka sekcji
baseballu w Miejskim Klubie
Sportowym �Kutno�, z którym
by³a zwi¹zana spo³ecznie przez
wiêkszo�æ swojego aktywnego
¿ycia, tak jak Jej synowie - Emil
i Jakub oraz m¹¿ Grzegorz.
Wspania³a kole¿anka i ¿yczliwa
ludziom. �rodowisko baseballo-
we Kutna ponios³o du¿¹ stratê.
Pamiêæ o Wiesi pozostanie na
d³ugo w naszej pamiêci.

Cze�æ Jej Osobowo�ci !

WIESŁAWA KISIELEWSKA
29.03.1953− 23.08.2010

W dniu 17 wrze�nia 2010 r. na stadionie Miejskiego O�rodka Sportu
i Rekreacji w Kutnie, przy ul. Ko�ciuszki 26, odbêdzie siê Wojewódzka
Spartakiada Osób z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹. Organizatorem
jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³o-
wym Ko³o w Kutnie. Patronat nad uroczysto�ci¹ objêli: Marsza³ek Woje-
wództwa £ódzkiego, Spo³eczna Fundacja Miasta Kutno. W programie
Spartakiady, poza rywalizacj¹ sportow¹, przewidziane s¹ nastêpuj¹ce atrakcje:
skoki i opowiadania spadochroniarzy, wystêp iluzjonisty z egzotycznymi
wê¿ami Stanis³awa £owickiego, recital Roberta Kudelskiego, wystêp
artystyczny Patrycji Malinowskiej - osoby niewidomej oraz zespo³u
wokalnego �Moja Rodzina�, pokazy stra¿ackie, pokaz sztuk walki
taekwondo. W imieniu organizatorów i uczestników spartakiady serdecznie
zapraszamy wszystkich mieszkañców Kutna, powiatu i województwa
w godzinach od 11.00 do 15.00. Spartakiada wspó³finansowana ze �rodków
samorz¹du województwa ³ódzkiego.

ZAPRASZAMY !

W sierpniowy weekend do Kutna zawitali uczestnicy Rowerowej Magi-
strali Trójkowej, imprezy trzeciego programu PR. Jechali oni przez Polskê
od Mazur (Augustów) a¿ po Sudety (Szklarska Porêba). Z tej okazji
w Kutnie zorganizowano te¿ dwa rajdy rowerowe. Cykli�ci powitali
�magistralê� na granicy powiatu (Przyzórz) i doprowadzili na plac Pi³-
sudskiego, a w niedzielê odprowadzili do Tumu. Niestety, pogoda niezbyt
dopisywa³a, wiêc t³umów nie by³o. W ³atwiejszym rajdzie uczestniczy³o
oko³o 20 rowerzystów (poza uczestnikami �magistrali�). Grupie prze-
wodzi³ Jacek Boczkaja, wiceprezydent Kutna. Do Kutna z trójkow¹
magistral¹ dotar³ te¿ burmistrz Szklarskiej Porêby Arkadiusz Wichniak.
Na placu Pi³sudskiego zaprezentowano z tej okazji ofertê turystyczn¹
Karkonoszy. Uczestnicy rajdu rozlosowali miêdzy sob¹ drobne upominki
ufundowane przez sponsora imprezy. Na placu Pi³sudskiego mo¿na by³o
m.in. oznakowaæ swój rower i wypróbowaæ swoj¹ sprawno�æ na torze
przeszkód. Dzieci mog³y uczyæ siê jazdy na  rowerze. By³y te¿ i inne
ciekawe imprezy.          /G.B./

ROWEROWA MAGISTRALA

Szanownej
S£AWCE PIEÑKOWSKIEJ

Jej córkom - Annie i Darii oraz Bliskim
g³êbokie wyrazy wspó³czucia

z powodu �mierci

MÊ¯A i OJCA
�.P. Stanis³awa Pieñkowskiego

sk³ada
Rodzina Papiewskich

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W budynku szko³y znajduje siê 19 sal lekcyjnych wyposa¿onych w komputery
z pod³¹czeniem do tablic interaktywnych lub telewizorów. Do dyspozycji
uczniów oddane bêd¹ dwie pracownie komputerowe, trzy pracownie jêzy-
kowe Mentor, pracownie chemii, fizyki i biologii z pe³nym zapleczem
dydaktycznym daj¹cym mo¿liwo�æ wykonywania eksperymentów i do-
�wiadczeñ. W szkole mie�ci siê sala konferencyjna z telewizorem inte-
raktywnym, studio nagrañ oraz sieæ WIFI. Ka¿dy uczeñ bêdzie mia³ do
swojej dyspozycji szafkê ubraniow¹. M³odzie¿ w czasie przerw bêdzie
mog³a wypoczywaæ na wybudowanym patio. Dla bezpieczeñstwa uczniów
obiekt jest monitorowany. W niedzielê 29 sierpnia 2010 r. Gimnazjum
by³o udostepnione dla mieszkañców. Zwiedzaj¹cy mogli obejrzeæ wystawê
fotograficzn¹ �Kro�niewice wczoraj i dzi�� oraz prezentacjê multimedialn¹
o historii i tera�niejszo�ci szko³y.
W KRO�NIEWICACH, 1 WRZE�NIA 2010 R. O GODZ. 13.00,
ODBÊDZIE SIÊ WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOL-
NEGO W NOWO ODDANYM BUDYNKU MIEJSCOWEGO GIM-
NAZJUM IMIENIA RODZINY REMBIELIÑSKICH.

OTWARCIE GIMAZJUM

wiêc rozpoczête przez zarz¹dcê
sk³adowiska roboty inwestycyjne,
ale aktualnym sta³o siê pytanie:
Co dalej ze �mieciami powiatu
kutnowskiego ?

Partanina
Starostwo Powiatowe w Kutnie
wystosowa³o wezwanie przeds¹dowe
dla wykonawcy remontu ulicy
Toruñskiej. Powód: brak reakcji
firmy na poprawki remontowe.

Kadrowa karuzela
W �Agromie� Kutno Janusz Ka�-
mierczak zast¹pi³ na stanowisku
prezesa Wojciecha Olejniczaka,
który wcze�niej obj¹³ dyrektorsk¹
posadê w MPO w £odzi.

Absurdy starostwa
Odwo³ano dyrektora DPS w Malinie
Rados³awa Pawlaka, wiêc bêdzie
sprawa w S¹dzie Pracy. �Jak æwier-
kaj¹ wróbelki� nie powiod³a siê
próba odwo³ania Andrzeja Sobczaka,
dyrektora DPS w Pniewie, bowiem
�poszed³ on w chorobowe ...� zda-
niem naszych informatorów. Obie
sprawy s¹ przygotowaniem dróg
odwrotu: dla córki wicestarosty i ...

Kro�niewicki puchar
Puchar starosty kutnowskiego
w zawodach wêdkarskich we Fran-
kach ko³o Kro�niewic zdoby³o
dru¿ynowo Ko³o Wêdkarskie nr 1
z Kro�niewic przed Ko³em Miejskim
nr 2 z Kutna i Ko³em �Metalurg�.
Indywidualnie zwyciê¿y³ Marek
Tomczak.

Uwaga na drogach
Pod Ostrowami 11 sierpnia ciê¿a-
rówka potr¹ci³a 18-latka.
Dwa TIR-y zderzy³y siê na drodze
krajowej nr 92 w Kutnie. DAF
z powiatu pabianickiego uderzy³
w ty³ auta marki Renault.

Trochê ponad trzy godziny trwa³a �rodowa (znowu nadzwyczajna) Sesja
Rady Powiatu. Nie uczestniczyli w niej radni Ko³a PO i radna Maria
Kowalczyk. Radni powiatu kutnowskiego po�wiêcili zaledwie kilka
minut pierwszym dwóm punktom porz¹dku obrad - dotyczy³y zmian w tego-
rocznym bud¿ecie powiatu i bud¿etu przysz³orocznego. Uchwa³ê o likwi-
dacji SP ZOZ w Kutnie i przekszta³ceniu go w spó³kê - podjêli po dwugo-
dzinnej burzliwej dyskusji. Przerwa³ j¹ wiceprzewodnicz¹cy Marek Drabik,
zg³aszaj¹c - wniosek formalny - o zamkniêcie dyskusji. W b³yskawicz-
nym tempie przeg³osowano wniosek. Za likwidacj¹ szpitala publicznego
i przekazaniem jego zadañ �Spó³ce� (póki co nieistniej¹cej ?!) g³osowali:
Dorota D¹browska, Jolanta Szczypiñska, Jerzy Pawlak, Waldemar Dr¹¿-
kiewicz, Tadeusz Sobczyk, Andrzej Stachowicz, Waldemar Bartochowski,
Marek Drabik, Tomasz Szczêsny, Rafa³ Kubiak, Andrzej D¹browicz,
Zdzis³aw Sapiejka i Grzegorz Koszada. Przeciwni likwidacji SP ZOZ byli:
Jakub Krygier Konrad K³opotowski i Ryszard Olesiñski. Za�: Józef
Czekalski i Zdzis³aw Trawczyñski - wstrzymali siê od g³osu. W g³osowaniu
(poza nieobecnymi) nie uczestniczy³ Rafa³ Jó�wiak (nie by³o go na sali
obrad w czasie g³osowania). Wcze�niej rajców zapoznano z opiniami na
temat planowanego przekszta³cenia: - negatywnie wypowiedzia³y siê m.in.
zwi¹zki pracownicze dzia³aj¹ce przy kutnowskim szpitalu. Projekt uchwa³y
pozytywnie zaopiniowa³ wojewoda ³ódzki i radni gmin: £aniêta, ¯ychlin,
Krzy¿anów i D¹browice. Nie przedstawi³y swej opinii - Rada Miejska
Kro�niewic, Bedlna i Strzelec. Z uchwa³y wynika, ¿e SP ZOZ w Kutnie
bêdzie dzia³a³ do 30 listopada, a od 1 grudnia zacznie dzia³aæ jako spó³ka;
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Kutnowski Szpital Samorz¹dowy.
Na pytania rajców odpowiada³ mecenas Maciej Dercz i starosta toma-
szowski Piotr Kagankiewicz !? Jak sam to okre�li³  za swoj¹ pracê bierze
w Kutnie po 12 tysiêcy brutto. Jak na kutnowskie  warunki kwota to nie
ma³a! ¯eby �ci�le przedstawiæ przebieg obrad - dodam jeszcze - ¿e naj-
ostrzejsza dyskusja wywi¹za³a siê w sprawach ró¿nych! Radny Zdzis³aw
Sapiejko zapyta³ o delegacje radnych w bie¿¹cej kadencji - za przyk³ad
poda³ ilo�ci rozliczanych wyjazdów przez wiceprzewodnicz¹cego - Marka
Drabika. No i siê zaczê³o ... ! By³y pytania o zwolnienia dyrektora z DPS
Malina i Muzeum w Kro�niewicach - niestety - odpowiedzi nie mia³ ju¿
kto udzielaæ. Pani starosta opu�ci³a salê obrad - tu¿ po g³osowaniu uchwa³y
likwiduj¹cej SP ZOZ w Kutnie.          /G.B./

POWIATOWA SESJA LIKWIDACYJNA !
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)
11 wrze�nia 2010 r. od godz. 8.30 (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 tez 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.

Przez dwa dni w Pa³acu Saskim odbywa³a siê impreza zatytu³owana
�Wilanowskie lato w Pa³acu Saskim�. By³a ona zorganizowana przez
Fundacjê Odbudowy Pa³acu Saskiego w Kutnie (prezes Andrzej Mariusz
Wieczorkowski), Muzeum Pa³ac w Wilanowie - Akademiê Genius Loci
(prezes i dyrektor Pawe³ Jaskanis), Fundacjê Przestrzeni Obywatelskiej
Pro Publico Bono (prezes Waldemar Rataj). Przygotowano bardzo intere-
suj¹ce sympozjum naukowe pod has³em �Dziedzictwo Saskie w Kutnie�,
w którym referaty wyg³osili: El¿bieta Hibner - cz³onek Zarz¹du Woje-
wództwa £ódzkiego (Dziedzictwo kulturowe w polityce rozwoju regionu
Ziemi £ódzkiej z uwzglêdnieniem Pa³acu Saskiego w Kutnie) oraz dr
Joanna �migielska z katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów Prawa
- Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego
(projekt odbudowy Pa³acu Saskiego w Kutnie w perspektywie wspólnoty
lokalnej). Ciekawa by³a wystawa £ukasza Szajewskiego po�wiêcona 18 lipca
1683 r. i wymarszowi na Wiedeñ, a zwiedzanie jej odbywa³o siê w towa-
rzystwie zbrojnego husarza. Mo¿na by³o te¿ zobaczyæ i podziwiaæ pracê
zrekonstruowanej prasy drukarskiej z XVII wieku, któr¹ obs³ugiwa³ kró-
lewski drukarz Dorian Kulesza. By³y równie¿ rodzinne warsztaty edukacyjne
dla dzieci na temat niecodziennych strojów Jana III Sobieskiego, jego
podró¿y w karecie oraz królewskich zabaw w ogrodach wilanowskiego
pa³acu. Odby³ siê te¿ kiermasz najnowszych wydawnictw Muzeum Pa³ac
w Wilanowie oraz mini festiwal filmów o Pa³¹cu w Wilanowie i jego miesz-
kañcach. Du¿e zainteresowanie wywo³a³ koncert muzyki barokowej
w wykonaniu artystów, absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej
- Ewy Mrowca (klawesyn) i Jakuba Ko�ciukiewicza (wiolonczela). Zagrali
oni utwory: Antonio Vivaldiego, Johanna Sebastiana Bacha i Georga Frie-
dricha Händla.            /J.P./

WILANÓW W KUTNIE

Przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia czynna by³a w dawnym kutnowskim
Ratuszu wystawa zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Kutnie
i Archiwum Pañstwowe w P³ocku - Oddzia³ w Kutnie. Ekspozycja czasowa,
ciesz¹ca siê du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych, po�wiêcona by³a
plakatowi w Wojnie 1920 roku (wojnie z bolszewikami i tzw. �Cudowi
nad Wis³¹�). Oprócz wymownych plakatów mo¿na by³o tak¿e zapoznaæ
siê z drukami ulotnymi. Oto fragment Odezwy Obywatelskiego Komitetu
Obrony Pañstwa z 1920 roku: �Z pe³ni¹ poczucia dziejowej odpowie-
dzialno�ci zjednoczyæ siê musimy we wspólnym wysi³ku, by przysz³y
pokój odpowiada³ wielko�ci i godno�ci narodu�.            /J.P./

PATRIOTYCZNA EKSPOZYCJA

Tradycyjnie ju¿ odby³ siê on w uroczym Wielonku w Borach Tucholskich.
Przez 12 dni 50-osobowa grupa m³odzie¿y z Fundacji �ARS VITA� (prezes
Piotr Wójciñski) wypoczywa³a i uczestniczy³a w interesuj¹cych zajêciach
z profilaktyki uzale¿nieñ. Pod opiek¹ do�wiadczonych pedagogów - wy-
chowawców (Miros³awa Kowalczyk, El¿bieta Sobieszek, Edyta Rozpiórska,
Piotr Wójciñski) uczestnicy obozu mieli zajêcia sportowo-rekreacyjne
z rowerami wodnymi i rajdem na prom. By³a jazda terenowa quadami
oraz rejsy motorówkami i statkiem po Zalewie Koronowskim. M³odzie¿
mia³a okazjê zwiedziæ wystawê egzotycznych gadów, Muzeum Borów
Tucholskich, Muzeum Indian w Wymys³owie, akwedukt w Fojukowie oraz
Chojnice i Bydgoszcz (szczególnie podoba³a siê hala sportowa �£ucznika�
oraz studio radiowe i TVP). Interesuj¹ce by³y spotkania z ciekawymi lud�mi,
m.in. z le�niczym i policj¹ wodn¹. Wy�wietlano filmy oraz bawiono siê
przy ognisku z grillem i na dyskotekach. Du¿ym zainteresowaniem cie-
szy³a siê olimpiada obozowa z uniwersalnymi konkurencjami. W rzutkach
do tarczy najlepszymi okazali siê: Emilia Przychodzeñ i Marcin Or³owski;
w strza³ach na bramkê Patrycja Postolska i Dawid Chmielecki; w rzutach
do kosza Joanna Byczkowska i Eryk Adamski; w strzelaniu z pistoletu
pneumatycznego Anita Stasiak i Miko³aj Kostanty. Na wysokim poziomie
sta³ konkurs plastyczny. W rysunkach wygra³a Aleksandra Tomczak,
w origami Marta �rudecka, a w makramie Paulina Halt. By³ te¿ konkurs
czysto�ci. Najsympatycznieszymi uczestnikami obozu wybrani zostali:
Alicja Terlecka i Karol Dziapa. Podsumowuj¹c obóz w Wielonku jego
kierownik i g³ówny organizator Piotr Wójciñski powiedzia³: �By³ on bardzo
pracowity, ale ze wszech miar udany. Dziêkujê wszystkim, którzy przy-
czynili siê do tego�.            /J.P./

OBÓZ „ARS VITY”
22 sierpnia 2010 r. odby³ siê ostatni ju¿ piknik rodzinny na Osiedlu Trau-
gutta zorganizowany przez pracowników Domu Kultury z ¯ychlina. Piknik
poprowadzony zosta³ przede wszystkim z my�l¹ o naszych najm³odszych
mieszkañcach, tak wiêc bezp³atnych atrakcji dla nich nie brakowa³o. Dzieci
korzysta³y z basenu, dmuchanej zje¿d¿alni, trampoliny, zapasów - sumo
oraz segwayu. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿ konkursy
prowadzone przez pracowników Domu Kultury, a tak¿e malowanie twa-
rzy. Koñcz¹ siê wakacje i imprezy plenerowe. Czas na zapisywanie siê do
sekcji artystycznych. Zapraszamy we wrze�niu do Domu Kultury i na nasz¹
stronê internetow¹ www.kulturazychlin.pl

ŻYCHLIŃSKI PIKNIK

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na tej trasie licz¹cej 3 tysi¹ce kilometrów znalaz³o siê równie¿ nasze miasto,
do którego ta grupa przyjecha³a z Poznania (203 km) 22 sierpnia. Nastêp-
nego dnia wyruszyli oni do Warszawy. Organizatorem ca³ej wyprawy by³
Roland Hurtecant, emerytowany nauczyciel licz¹cy ... 72 lata, cz³owiek
u�miechniêty dla ka¿dego i chêtny do rozmowy. W jego grupie jecha³a
jedna kobieta - Annick Vande Kerckhove, najm³odsza - bo licz¹ca 34 lata.
Do tej rowerowej wyprawy namówi³ swoich znajomych. Wszyscy zaak-
ceptowali trasê na Wschód. Kutno by³o ósmym przystankiem, a hotel
�Awis: by³ najbli¿ej trasy jak¹ jechali�my - powiedzia³ pan Roland. Tu
by³a mi³a obs³uga i dobre piwo. O samym Kutnie wiemy bardzo ma³o, nie
by³o kiedy na jego zwiedzanie. Mamy ³adne koszulki ¿ó³tego koloru, które
nas wyró¿niaj¹ na trasie. Naszym celem jest dojechaæ do Moskwy, na
Plac Czerwony. Droga powrotu bêdzie ju¿ samolotem. Za po�rednictwem
gazety P¯K pozdrawiamy wszystkich mieszkañców Kutna.           /A.B./

CYKLIŚCI PANA ROLANDA

XXXVI Wystawa Ró¿ i Aran¿acji Florystycznych w Muzeum
Regionalnym (Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego) bêdzie
czynna:
- w pi¹tek 10 wrze�nia w godz. 20.00 - 22.00
- w sobotê i niedzielê (11 i 12 wrze�nia) w godz. 10.00 - 20.00
LUNAPARK - najwiêkszy park rozrywki jaki dotychczas
go�ci³ w Kutnie - Plac Wolno�ci, w czwartek, pi¹tek, sobotê
i niedzielê od godziny 11.00
JARMARK RÓ¯ANY - festyn handlowy i gastronomiczny
zlokalizowany w centrum miasta na Placu Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, ulicy Królewskiej, Placu Wolno�ci i ulicy Ludwika
Zamenhofa - czynny w pi¹tek, sobotê i niedzielê od godziny 9.00
do 22.00

� � �
Pi¹tek 10 wrze�nia 2010 - JARMARK RÓ¯ANY, Plac Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, ulica Królewska, Plac Wolno�ci, ulica
Ludwika Zamenhofa
12.00 Rozpoczêcie Jarmarku Ró¿anego
15.00 Rozruch sceny - gry i zabawy na placu Pi³sudskiego, DJ
S³awek Janelt
17.00 Na dobry pocz¹tek �wiêta Ró¿y - koncert Carrantuohill
19.00 Koncert Doroty Mi�kiewicz inauguruj¹cy XXXVI Wystawê
Ró¿ i Aran¿acji Florystycznych w kawiarni Magnolia (wstêp
biletowany)
20.00 Pokaz gry na bêbnach afrykañskich (ulica Królewska)
20.30 Koncert Wêdrownych Gitar
21.45 Przeboje w rytmie lat «70, «80 i «90

� � �
Sobota 11 wrze�nia 2010 - JARMARK RÓ¯ANY, Plac Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego, ulica Królewska, Plac Wolno�ci, ulica
Ludwika Zamenhofa
10.30 Korowód Królowej Ró¿
12.00 �I Ty mo¿esz zostaæ gwiazd¹� - koncert talentów
14.00 Koncert Galowy II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
KWIETNIK 2010, prowadzenie Krzysztof Tyniec, go�æ koncertu
- zespó³ taneczny FUKS z Konina
18.00 Og³oszenie wyników II Ogólnopolskiego Festiwalu Pio-
senki KWIETNIK
18.30 Koncert Krzysztofa Tyñca
20.00 Teatr Ognia Fireproof
20.30 Koncert Zbig Band

Sobota 11 wrze�nia 2010  - tereny rekreacyjne nad rzek¹ Ochni¹
18.30 Koncert Buldog
20.30 Koncert Kult

� � �
Niedziela 12 wrze�nia 2010 - JARMARK RÓ¯ANY, Plac Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego, ulica Królewska, Plac Wolno�ci, ulica
Ludwika Zamenhofa
10.00 Parada Królowej Ró¿ i uczestników II Rajdu Ró¿y
11.00 Start II Rajdu Ró¿y
12.00 Karol Okrasa gotuje z Exdrobem na kutnowskim rynku
- cz. 1
12.20 Koncert Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej
13.00 Karol Okrasa gotuje z Exdrobem na kutnowskim rynku
- cz. 2
13.20 Koncert Zespo³u Pie�ni i Tañca �Wis³a�
14.00 Karol Okrasa gotuje z Exdrobem na kutnowskim rynku
- cz. 3
14.20 Koncert Zespo³u Pie�ni i Tañca �Wis³a�
15.30 Koncert zespo³u KONIN  BAND ORCHESTRA z udzia³em
solistów ze Studia Piosenki MDK w Kutnie - �Hity w�ród ró¿�
18.00 Fina³ II Rajdu Ró¿y
18.00 Koncert klawesynowy prof. dr Ewy Piaseckiej pt. �Barok
taneczny. W krêgu Bacha, Couperin`a i Scarlattiego�. Pa³ac
Saski - wstêp wolny
19.00 Koncert w�ród Ró¿ - Robert Kudelski i Janusz Tylman,
koncert piosenki francuskiej

Niedziela 12 wrze�nia 2010  - tereny rekreacyjne nad rzek¹
Ochni¹
 17.00 Glayzy - rocková kapela z Èeská republika
 20.30 Koncert Budki Suflera

� � �
Imprezy towarzysz¹ce:
Sobota i niedziela, 11-12 wrze�nia 2010, Pa³ac Saski, godz. 10.00-
20.00 - VII. HERBATA RÓ¯ANA U KRÓLA AUGUSTA III,
Pa³ac Saski, Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 19. Podczas
VII. Herbaty ró¿anej u króla Augusta III, wszyscy chêtni bêd¹
mogli uczestniczyæ w wystawach pt. �Wy¿ymaczka drukarska.
Dzieje kutnowsko-warszawskiego Wydawnictwa Podziemnego
DOM� oraz �Pami¹tka z Pa³acu Saskiego. Malarskie wspomnienia
wychowanków O�rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego NIEZABUDKA w Kutnie�.
Sobota 11 wrze�nia 2010, godz. 16.00 - mecz pi³ki no¿nej Poli-
cjantów Polski i Niemiec Kutno-Furstenwalde, Stadion im. Hen-
ryka Reymana, ulica Tadeusza Ko�ciuszki.
Sobota 11 wrze�nia 2010, godz. 10.00 - 16.00 - Towarzyskie
Spotkanie Softballowe Ambasad i Miasta Kutno, Europejskie
Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi Baseballowej.

PROGRAM 36 ŚWIĘTA RÓŻY
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Chcia³oby siê rzec, ¿e w polu robota wre, to¿ to sezon jak najbardziej
¿niwny, ale tak nie jest. Od dwóch tygodni w sumie la³o, nawet tr¹by
powietrzne by³yw powiecie kutnowskim, a najdotkliwsze w gminie Oporów,
gdzie 3 sierpnia oko³o godziny 15.20 wichura - z tr¹b¹ powietrzn¹ uszko-
dzi³a 21 budynków, we wsiach Jaworzyna, Kurów i Kurów Parcel, gmina
Oporów, a i w gminie Kutno, gdzie straty powsta³y w dwóch gospodar-
stwach. Równie¿ zbiory zbó¿ s³abe i co gorsze, po�ledniejsze ni¿ zwykle
w nich ziarno. Tak w sumie to i w Kutnowskiem chocia¿ - tak generalnie
- to ju¿ rzepak zebrano, a w innych regionach pozosta³a nawet po³owa pól
gdzie rzepaku nie uprz¹tniêto ... No, ale w sumie jest ¿le ci u nas, bo to
wci¹¿ nie wiadomo, kiedy bêdzie mo¿na wej�æ w pola... Masz babo placek !
No i potwierdzaj¹ siê alarmistyczne informacje o hiperubojni, jeszcze
w granicach miasta, ale tu¿ przed gmin¹ Krzy¿anów. �mierdzi, jak cholera,
rodzina na kutnowskich osiedlach Grunwald - Wschód i £¹koszynie
w blokach ten smród odczuwa, ale nam rolnikom to ju¿ wszystko jedno.
Dali�my siê nabraæ cwaniakom polsko- ..., wiêc teraz mo¿emy sami, tylko
do siebie mieæ pretensje. Masz babo placek ! Poza do¿ynkami wiadomo,
¿e zaczyna siê ju¿ Powszechny Spis Rolny 2010 (1I.X-31.X.2010 r.)
wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca 2010 r. Obejmie on ponad 1,85 min
gospodarstw rolnych. Po raz pierwszy w spisie zastosowane wy³¹cznie
formularze elektroniczne ! Po raz pierwszy w wykorzystane informacje
pochodz¹ce ze �róde³ administracyjnych ! W dniach od 9 do 23 sierpnia
by³ przeprowadzony obchód przedspisowy, w trakcie którego rachmistrze
spisowi, przekazali informacje o spisie i wrêczyli list Prezesa GUS zapra-
szaj¹cy do udzia³u w spisie. Od 1 wrze�nia do 17 pa�dziernika br. - samo-
spis internatowy. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl, oraz
bêdzie udostêpniony elektroniczny formularz przeznaczony wy³¹cznie dla
Pañstwa i tylko Pañstwo bêd¹ mogli uzyskaæ do niego dostêp (on-line).
Dla gospodarstw, które nie maj¹ dostêpu do Internetu istnieje mo¿liwo�æ
samodzielnego spisania siê metod¹ off-line. Polega ona na wype³nianiu
�czystych� formularzy elektronicznych, które nie zawieraj¹ ¿adnych
danych. Formularze mo¿na pobraæ na no�nikach elektronicznych w Gmin-
nym Biurze Spisowym (Urz¹d Gminy) i Wojewódzkim Biurze Spisowym
(Urz¹d Statystyczny). Od 8 wrze�nia do 31 pa�dziernika br. ankieterzy
statystyczni bêd¹ realizowaæ wywiady telefoniczne. Skontaktuj¹ siê z tymi
u¿ytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali siê przez Internet.
Ankieterzy s¹ pracownikami urzêdów statystycznych i dzwoni¹c do respon-
dentów s¹ zobowi¹zani podaæ swoje dane identyfikacyjne. To¿samo�æ
ankieterów mo¿na w ka¿dej chwili sprawdziæ w wojewódzkim urzêdzie
statystycznym. Od 8 wrze�nia do 31 pa�dziernika br. u¿ytkownicy gospo-
darstw rolnych, którzy wcze�niej nie dokonali samospisu lub nie spisali
siê poprzez wywiad telefoniczny, zostan¹ odwiedzeni przez rachmistrzów
spisowych. Pamiêtajmy ! Rachmistrz spisowy musi nosiæ w widocznym
miejscu identyfikator ze zdjêciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczêci¹
urzêdu statystycznego, piecz¹tk¹ imienn¹ i podpisem dyrektora urzêdu.
Rachmistrz jest osob¹ przeszkolon¹ w zakresie przeprowadzania spisu
i z³o¿y³ na pi�mie przyrzeczenie bezwzglêdnego przestrzegania tajemnicy
statystycznej. Rachmistrz przeprowadzaj¹c wywiad bêdzie wprowadzaæ
informacje do przeno�nego urz¹dzenia elektronicznego - hand-held. Przy-
pominamy, ¿e podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane
informacje bêd¹ dotyczy³y stanu na 30 czerwca 2010 r. i 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ 30 czerwca br. Wyniki spisu zostan¹ opracowane
w taki sposób, aby nie by³a mo¿liwa identyfikacja poszczególnych osób
i gospodarstw rolnych. Wiêcej informacji o PSR 2010 znale�æ mo¿na na
stronach internetowych: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl. Masz babo
placek ! Czarna rozpacz ogarnie miasto, gdy obejrzy wkrótce ceny pro-
duktów rolnych. Przyk³adowo w ostatnim okresie cena pszenicy skoczy³a
z 480 do 780-800 z³ za tonê. Rolnicy licz¹ na jeszcze wy¿sz¹ cenê. Ale
z tych chyba jeszcze niedokoñczonych rachunków wynika, ¿e w sklepach
cena m¹ki mo¿e wkrótce wzrosn¹æ do 1,50 za 1 kg (dotychczas piekarze
p³acili trochê ponad 70 groszy, a ju¿ cena dosz³a do z³otówki !? Masz
babo placek ! Rz¹d siê sam wy¿ywi, ale co na to coraz bardziej maltreto-
wane spo³eczeñstwo, które ma jeszcze pokryæ nowe - oczywi�cie wy¿sze
- stawki podatkowe (a aktualne szacunki wykazuj, ¿e to kolejne 20 z³ na
rodzinê). Wiêc miarka do miarki i zrobi siê ca³kiem, ca³kiem sumka ...
Masz babo placek !

¯yjemy w ciekawych czasach ... Sam nale¿ê do ludzi, którzy na prze³omie
XX i XXI wieku prze¿ywali niecodzienne emocje. Polak - Papie¿em !
Polak - w Kosmosie ! Polak - Przewodnicz¹cym Parlamentu Europej-
skiego ! Polska - trzecia na �wiecie w pi³ce kopanej ! MA£YSZOMANIA.
W Polsce - kapitalizm ! Polska - w NATO ! 30 lat - liczy �Solidarno�æ�.
Polska - krajem milionerów ! W Polsce - Mistrzostwa Europy
w pi³ce no¿nej. ¯yjemy w ciekawych czasach, chocia¿ nie wszyscy s¹
z nich - zadowoleni. Utworzyli�my kapitalizm - bez polskiego kapita³u.
Blisko 2/3 spo³eczeñstwa chcia³oby powrotu ... dawnego systemu. Dwu-
krotnie wzros³y - kadry administracji pañstwowo-samorz¹dowej. Rocznie
a¿ o 100 mld z³otych wzrasta zad³u¿enie Polski (a 90 mld wynosi³o
tragiczne zad³u¿enie za ministra finansów - Banca). W Polsce sprawdzi³y
siê s³owa s³awnego amerykañskiego Rockefellera: �Pierwszy milion
dolarów - trzeba ukra�æ. Równie¿ dos³ownego znaczenia nabra³o w Polsce
powiedzenie moskiewskiego taksówkarza, który w latach siedemdziesi¹-
tych XX wieku stwierdzi³: �Dzieñ bez kradzie¿y jest dniem ... straco-
nym�. Ludno�æ Polski ... zmniejsza siê. Wzros³a emigracja zarobkowa
(2,2 miliona osób, z czego ponad milion z wy¿szym wykszta³ceniem). S¹
i tacy, co twierdz¹, ¿e wysokiej klasy s³u¿ba zdrowia, o�wiata, ¿³obki,
przedszkola - s¹ - dla maj¹cych pieni¹dze, ¿e �Solidarno�æ zmala³a z 10
milionów do 680 tysiêcy osób. ¯yjemy w ciekawych czasach. Ale dla
wielu, zbyt wielu sprawdzi³o siê w najbardziej negatywnej formie
porzekad³o bodaj¿e chiñskiego Konfucjusza:

�OBY� DO¯Y£ CIEKAWYCH CZASÓW ...�.
Andrzej Stelmaszewski

Pani Dorota D¹browska
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego

W zwi¹zku z pismem z dnia 29.06.2010 r. znak ZR0718/Z-352/2010 r.
informujemy, ¿e zaniepokojeni wynikami z³ej pracy obecnego starosty
kutnowskiego, a na ¿yczenie naszych cz³onków, sympatyków i waszych
wyborców postanowili�my interweniowaæ u Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych. Uznali�my bowiem, ¿e mamy prawo te¿ domagaæ siê
rzetelnej odpowiedzi od was, dlaczego zrujnowali�cie powiatowe finanse
i doprowadzili�cie do utraty p³ynno�ci finansowej SP ZOZ w Kutnie ?
Zamiast tego, otrzymali�my od pani odpowied�, która �wiadczy o waszej
niekompetencji, nieodpowiedzialno�ci i wielkiej arogancji w³adzy. W³adzy,
która straszy nas s¹dem, za to, ¿e mamy takie prawo i jedyni odwagê
domagaæ siê od niej aby w³a�ciwie s³u¿y³a swoim wyborcom. Szukanie
teraz schronienia za odpowiedzialno�ci¹ zbiorow¹ niewiele to pani pomo¿e.
Z otrzymanego pisma wynika, ¿e odpowiedzialno�ci¹ za obecn¹ sytuacjê
w powiecie kutnowskim podzieli³a siê pani z pozosta³ymi p³atnymi cz³on-
kami zarz¹du, tj. ukrywaj¹c siê za: Jolant¹ Szczypiñsk¹, Jerzym Pawlakiem,
Tadeuszem Sobczykiem i Waldemarem Dr¹¿kiewiczem. Jest to oczywista
prawda, ale prawd¹ jest równie¿, ze g³ówn¹ odpowiedzialn¹ za ruinê
powiatu i szpitala jest pani. Tylko osoba, która nie u�wiadamia sobie
odpowiedzialno�ci na niej ci¹¿¹cej, uporczywie trwa na tym stanowisku.
Wynikiem tego jest wyra¿any przez pani¹ samozachwyt nad swoimi osi¹-
gniêciami, nie widz¹c swoich absurdalnych kosztownych decyzji. W pi�mie
swoim powo³ujecie siê na pozytywne wyniki przeprowadzonych kontroli,
ale nie podajecie czego one dotyczy³y i jakiego okresu czasu. Nikt z nas
nie ma w¹tpliwo�ci, co do rzetelno�ci prowadzonej w starostwie ewidencji
ksiêgowej, za któr¹ odpowiada skarbnik starostwa. Nam chodzi o racjo-
nalno�æ i zasadno�æ wydatków, tzn. czy zawsze by³ osi¹gany adekwatny
efekt do nak³adów. O poprawienie dokumentacji chodzi nam w POW
�Nadzieja� w ¯ychlinie, a nie w Starostwie. Piszecie, ¿e powodem niespe³-
nienia warunków restrukturyzacji w SP ZOZ by³ brak �rodków finansowych,
a dlaczego tego nie zrobili�cie w 2008 roku, kiedy powiat nimi dysponowa³ ?
Podobnie dlaczego wydali�cie 270 tys. z³ na opracowanie dokumentacji
na termomodernizacje szpitala ?, skoro wiedzieli�cie, ¿e jest on w trudnej
sytuacji ekonomicznej. Ka¿dy rozs¹dny gospodarz najpierw rozpozna³by
mo¿liwo�æ otrzymania dofinansowania z zewn¹trz zanim zleci³by opra-
cowanie tak kosztownej dokumentacji ! By³a to przecie¿ decyzja obci¹¿ona
du¿ym ryzykiem. Byæ mo¿e zmyli³o was tu przekonanie, ¿e ten wydatek
nie jest kosztem. Podpowiadamy, ¿e ka¿dy wydatek jest kosztem. NZOZ
�Specjalista� nie dzier¿awi obecnie, ale dzier¿awi³ pomieszczenia na
terenie SP ZOZ za dyr. Romualda Stelmacha. W sprawie Placówki Opie-
kuñczo-Wychowawczej �Nadzieja� w ¯ychlinie chcieliby�my wiedzieæ,
kiedy skierowali�cie zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa do Pro-
kuratury Rejonowej w Kutnie i czy to by³o zawiadomienie w sprawie, czy
przeciwko komu ? Szczególnie nas tu interesuje, czy wicestarosta powiatu
kutnowskiego Jolanta Szczypiñska zd¹¿y³a ju¿ odnale�æ dokumenty
i rozliczyæ siê z 30.000 z³ darowizny TVP jako wspó³obdarowana ni¹
w 2006 roku ? Chcieli�my równie¿ wiedzieæ jakie s¹ koszty wspó³pracy
z powiatami w Niemczech i na Ukrainie za czas waszej kadencji oraz
jakie wymierne korzy�ci gospodarcze z tej wspó³pracy ma powiat kut-
nowski. Proponujemy sprawy stosunków polsko-niemieckich pozostawiæ
ministrowi R. Sikorskiemu, a w zamian tego dofinansowaæ rodziny
zastêpcze, podwy¿szyæ p³ace pracownikom DPS i Starostwa. Podobnie
wydawane pieni¹dze na promocje tylko osoby starosty w mediach prze-
znaczyæ na promocje powiatu kutnowskiego. Ponadto prosimy o udzielenie
wiarygodnych odpowiedzi na poni¿sze pytania:
1) W jaki sposób zosta³ wykorzystany przeprowadzony w starostwie
audyt zatrudnienia ?
2) Ile starostwo wydaje �rodków finansowych rocznie (brutto) na utrzy-
manie kancelarii prawniczych ?
3) Które media s¹ op³acane z kasy starostwa i jaki to jest wydatek roczny
(brutto) ?
4) Jakie s¹ roczne koszty (brutto) organizowanych przez powiat imprez ?
5) Komu w roku 2009 przydzielone zosta³y mieszkania z tak wysokimi
bonifikatami w Mieczys³awowie? Czy sprzedano te¿ gara¿e, a je¿eli tak
to za ile i komu ?
6) Dlaczego w Dniu Policjanta nie przekazany zosta³ Komendzie Powia-
towej Policji w Kutnie ufundowany przez gminy i starostwo sztandar ?
Jakie koszty ponios³o starostwo z planowanymi uroczysto�ciami z tym
zwi¹zanymi ?
W zwi¹zku z domaganiem siê przez pani¹ przeprosinami proponujemy
o zaczekanie na nie do chwili, gdy otrzymamy od was wyczerpuj¹c¹
odpowied� na zadane pytania w niniejszym pi�mie. Jednocze�nie infor-
mujemy, ¿e o ustalenie rozmiarów niegospodarno�ci w starostwie i w SP
ZOZ zwrócili�my siê do w³a�ciwych organów. Zrobili�my to z poczucia
obowi¹zku obywatelskiego i dlatego, ¿e jeste�my w pe³ni przekonani, ¿e
stawiane wam zarzuty dopuszczenia siê marnowania i niegospodarno�ci
publicznych pieniêdzy s¹ w pe³ni uzasadnione.

KOSZTOWNA BEZMYŚLNOŚĆ
Prof. Jacek Kurczewski. Socjolog, polityk, pianista, jazzowy. W roku 1981
doradca Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ�, cz³onek Komitetu Oby-
watelskiego przy Lechu Wa³êsie, uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u, w roku
1991 wicemarsza³ek Sejmu. Kierownik Katedry Socjologii Obyczajów
i Prawa na Wydziale Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Resocjalizacji UW.
Autor m.in. ksi¹¿ki ��cie¿ki emancypacji. Osobista teoria transformacji
ustrojowej w Polsce�.

Dzi� �Solidarno�æ� nie umie czego� daæ sama
z siebie. Jej przywódcy wybrali maria¿ z PiS.
Na PiS przenie�li ciê¿ar my�lenia. (...) Utwo-
rzenie IPN, praca lustracyjna to w³a�ciwie
przed³u¿enie tego, co siê wtedy dzia³o, przed
�Solidarno�ci¹�, jeszcze w konspiracji (...). Na
zje�dzie �S� zbudowano program Rzeczpo-
spolitej Samorz¹dnej. My�lê, ¿e wiêkszo�æ jego
autorów dzisiaj nie chcia³aby siê do niego
przyznawaæ. (...) Inteligencja zmierza³a do
pe³nego zwyciêstwa. Ale to pe³ne zwyciêstwo
musia³o poczekaæ, nie by³o mo¿liwe, nawet
gdyby ust¹pi³ Jaruzelski. (...) Ci, którzy zarzu-
caj¹ wiele tym przywódcom �Solidarno�ci�,
którzy zasiedli przy Okr¹g³ym Stole, preten-
sje powinni kierowaæ do Ko�cio³a. Ale ich nie
kieruj¹, bo siê boj¹. (...) W sytuacji restauracji
kapitalizmu nie by³o tak naprawdê lewicowej
alternatywy. Bo przecie¿ nie SLD Lewa noga
okaza³a siê te¿ prawa. (...) Argument, ¿e papie¿
sobie ¿yczy albo papie¿ uwa¿a, by³ stale obecny
w ¿yciu politycznym III RP. By³ zawsze u¿y-
wany do pacyfikowania elementów antykle-
rykalnych. (...) Nie tylko o. Rydzyk, ale nie-
którzy biskupi i profesorowie, proponuj¹
model, gdzie dos³ownie rozumie siê, ¿e Maryja
jest Królow¹ Polski. I ¿e prawi �wieckie
powinno byæ w dostosowane do prawa ko�ciel-
nego. (...) �Solidarno�æ� to teraz ma³y zwi¹zek.
Zwi¹zany tylko z jedn¹ z opcji politycznych.
Dlatego w nim tak nerwowo siê wo³a, ¿e reszta
to jest postkomuna. To jako� by t³umaczy³o,
¿e my ci¹gle walczymy z tym samym wrogiem.
Przegl¹d nr 34 (556) z 29 sierpnia 2010 r. wywiad Roberta Walenciaka

BYŁ OLBRZYM, ZOSTAŁ KARZEŁ

W Warszawie spór o krzy¿ pod pa³acem prezydenckim wci¹¿ elektryzuje
niemal¿e ca³¹ Polskê i nadal niewiadomo jak siê zakoñczy. Tymczasem
w Kutnie, cichaczem, przeciwnicy dotychczasowej estetyki fontanny na
placu Pi³sudskiego dopiê³i swego. Zamiast czterech, czy piêciu, bo nie
pamiêtam dok³adnie i przepraszam za wyra¿enie wytrysków (sik wcale
nie brzmi lepiej), mamy wystaj¹c¹ cienk¹ rurkê, z której strzela roz³o¿ysto-
parasolkowy wytrysk, czy te¿ sik. Zreszt¹ pasuje tak do tego miejsca jak
bat do ty³ka. Tymczasem moim zdaniem fontanna w dotychczasowym kszta³cie
wpisa³a siê w wygl¹d placu. By³a pewnym jego kolorytem, stawa³a siê
obiektem sympatycznych ¿artów, czy te¿ anegdot. Tymczasem kilku
zadziornych m³odzianków wziê³o j¹ sobie za cel ataków. No bo jak siê nie
ma kogo, lub czego atakowaæ, to i fontanna dobra. Ale jak powszechnie
wiadomo lepsze jest wrogiem dobrego. No powiedzcie czytelnicy sami,
czy ta ¿a³osna rurka, choæ z roz³o¿ystym wytryskiem wygl¹da lepiej ?
My�lê, i¿ teraz jest tylko jedno wyj�cie. Skoro zlikwidowano ró¿nej si³y
wytryski i postawiono co� zdecydowanie gorszego, to nale¿y siê zastanowiæ
i to powa¿nie nad now¹ fontann¹, która bêdzie prawdziw¹ ozdob¹ cen-
tralnego punktu w mie�cie.      Pawe³ Piotrowski

Czytelniczy Hyde Park

KRZYŻ I FONTANNA

Na sesji, która odby³a siê w �rodê 11 sierpnia, sta³o siê to, czego nale¿a³o siê
spodziewaæ i co zapowiada³em w ostatnim felietonie. Koalicja rz¹dz¹ca
nie przyjê³a wniosków komisji rewizyjnej dotycz¹cych braku w³a�ciwego
nadzoru prezydenta nad miejskimi spó³kami  PWiK i GO� .Wypowiadaj¹cy
siê w imieniu nieobecnego na sesji prezydenta, jego zastêpca wyrazi³ opi-
niê, ¿e nadzór jest prawid³owy, gospodarka wodno-�ciekowa miasta jest
prawid³owa, a spó³ka Pini Polonia dzia³a dobrze. Ponadto wiceprezydent
poinformowa³, ¿e w³a�nie 10 sierpnia, jeden dzieñ przed sesj¹, zosta³o
odebrane przy³¹cze Pini Polonia. Wiadomo�æ ta wywo³a³a �miech na sali
w czê�ci zajêtej przez zaproszonych go�ci. Nieod³¹czn¹ norm¹ demokracji
jest fakt, ¿e w cia³ach przedstawicielskich z wyboru istnieje równie¿ opo-
zycja. Podczas sesji jeden z radnych �grupy trzymaj¹cej w³adzê� dozna³
chwilowej zapa�ci po³¹czonej z utrat¹ pamiêci. Mianowicie ów radny
wyrazi³ wielkie zdziwienie, ¿e na sali obrad ujrza³ opozycjê, a wcze�niej
by³ przekonany, ¿e opozycji nie ma. W tym miejscu nale¿y przypomnieæ,
¿e radni klubu Lewica dla Kutna wielokrotnie jako konstruktywna opozycja
zg³aszali swoje w¹tpliwo�ci i wskazywali na b³êdy pope³niane przez
prezydenta, równie¿ w g³osowaniach absolutoryjnych. Opozycja wielo-
krotnie g³osowa³a za podjêciem uchwa³, do których nie by³o zastrze¿eñ
i które by³y korzystne dla spo³eczno�ci lokalnej i na tym polega konstruk-
tywna opozycja. Arogancja w³adzy, stwarzanie atmosfery, ¿e �my rz¹dz¹cy
wiemy najlepiej�, styl rz¹dów prezydenta, bezwarunkowe i zupe³nie bez-
krytyczne poparcie radnych �klubu prezydenckiego�, to wszystko jest z³¹
norm¹ tej kadencji. Opozycja jest traktowana jako cia³o obce i najlepiej,
gdyby jej w ogóle nie by³o. Niektórym marzy siê �demokracja� minionej
epoki, w której obowi¹zywa³a pe³na zgoda z wol¹ rz¹dz¹cych.
Na zakoñczenie sierpniowej sesji obna¿aj¹cej chore oblicze w³adzy radni
z �klubu prezydenta� przyjêli stanowisko odmawiaj¹ce komisji rewizyjnej
dalszej mo¿liwo�ci kontroli prezydenta w zakresie nadzoru  nad miejskimi
spó³kami PWiK i GO�.
Tak wygl¹da  naga prawda i realizacja w Kutnie ustawowego prawa do
kontroli prezydenta.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

Z ³awy opozycyjnego radnego

NAGA PRAWDA
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W samo po³udnie uroczysto�ci rozpoczê³a msza �wiêta w ko�ciele parafialnym
pod wezwaniem Wniebowst¹pienia Naj�wiêtszej Marii Panny, a odprawi³ j¹
proboszcz parafii Kro�niewice ksi¹dz dziekan Jacek Drzewiecki. Po ko�ciel-
nych uroczysto�ciach korowód do¿ynkowy przeszed³ na miejski plac targowy,
gdzie odby³y siê dalsze uroczysto�ci i obrzêdy do¿ynkowe. Piêkne wieñce na
tegoroczne �wiêto przygotowa³y i zaprezentowa³y gospodynie z Suchodo³ów,
Wymys³owa, Teresina, Osta³owa, Woli Nowskiej, Szubska Du¿ego, Kajewa
i Kop. Po podzieleniu �wie¿o wypieczonego chleba gospodarze i starostowie
do¿ynek rozdali go w�ród licznie zebranych mieszkañców Kro�niewic i ich

DOŻYNKI GMINNO−PARAFIALNE
go�ci. Starostami tegorocznego �wiêta plonów byli: Ewa Kacprzek z Suchodo-
³ów - gospodaruj¹ca na 25 hektarowym gospodarstwie i Zbigniew Szadkowski
z Witowa gospodarz¹cy na 15 ha. Obydwoje to so³tysi z kilkunastoletnim sta¿em,
a ich so³ectwa le¿¹ po dwu przeciwleg³ych krañcach gminy. Ponaddto - jak to
zaznaczy³a pani burmistrz - pan Szadkowski to spo³ecznik, organizator pomocy
dla tegorocznych powodzian. By³y konkursy do¿ynkowe, wystêp kapeli po-
dwórkowej �Kro�niewiacy�, Chóru �Seniora� i grup tanecznych �Moderato
Furioso�. Dla dzieci pokaz baniek mydlanych - grupy �Banialuki� i koncert
chóru �A�cappella�. Koncertowa³ te¿ zespó³ Samokhin Band. A zakoñczy³a
imprezê zabawa taneczna przy zespole �Passat�. Zakoñczenie organizatorzy
przewidzieli na godzinê 24.00. Gospodarzami tej tradycyjnej imprezy byli:
burmistrz Kro�niewic - Julianna Barbara Herman i Czes³aw Ko³odziejski - prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kro�niewicach. Zorganizowa³o j¹ Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach. Tym razem w organi-
zacji �Do¿ynek� uczestniczy³ te¿ dostojny (bo sze�ædziesiêcio ju¿ letni) jubilat.
Bank Spó³dzielczy w Kro�niewicach, którego prezesem jest od wielu lat Stani-
s³aw £opatowski. By³o gdzie siê zabawiæ i na co popatrzeæ !            /G.B./
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¯YCIE REKLAMOWE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na tegorocznym festiwalu zaprezentowa³o siê 46 wykonawców, na du¿ej
i ma³ej scenie, zwanej folkow¹, która w tym roku przenios³a siê do
namiotu Akademii Sztuk Przepiêknych (ASP). Naszym zdaniem, najwiêksze
widowisko stworzy³y zespo³y: Papa Roach, Maleo Reggae Rockkers oraz
Jelonek, tegoroczny laureat Z³otego B¹czka. Oprócz nich na scenie
widzieli�my takie gwiazdy jak Ewelina Flinta, Justyna Steczkowska,
Armia, Lao Che, Titus Tommy Gun czy £¹ki £an. Na niew¹tpliwe uznanie
zas³uguje wystêp Leszka Mo¿d¿era, który z Tymonem Tymañskim i przy-
jació³mi zaprezentowa³ jazzowe interpretacje utworów Fryderyka Chopina.
Mia³o to zwi¹zek z obchodami Roku Szopenowskiego. I spotka³o siê to
z wielkim entuzjazmem ze strony publiczno�ci. Kolejnym interesuj¹cym
pomys³em ze strony organizatorów by³o zaproszenie rapera  L.U.C.�a,
który swoim wystêpem w namocie ASP, poszerzy³, i tak ju¿ szerokie,
horyzonty muzyczne woodstockowiczów. Ale na najwiêkszy aplauz
zas³uguje koncert jazzowej mega gwiazdy �wiatowego formatu, Nigel Ken-
nedy Quintet. Zespó³ ten wykona³ 100-minutowe show, które w ca³o�ci
transmitowa³ Canal +. Jak widaæ Woodstock ewoluuje i stajê siê festiwalem
dla ka¿dego. Tegoroczna  ASP, tak jak w latach ubieg³ych, umo¿liwi³a
m³odym ludziom spotkanie siê ze znamienitymi osobowo�ciami, m.in.
Tomaszem Zimochem, Andrzejem Wajd¹, Jerzym Buzkiem, Markiem
Kondratem, Micha³em Ogórkiem i Markiem Nied�wieckim. Uczestnicy
festiwalu mogli tak¿e braæ udzia³ w warsztatach z beatboxu, nauczyæ siê
capoeiry, jogi czy gry na gitarze. Znowu odbywa³y siê warsztaty muzyczne,
tym razem pod okiem panów Bukartyka i Kawa³ka. Jak i w tamtym roku
tak i w tym mo¿na by³o ogl¹daæ filmy w kinie letnim, czy uczestniczyæ

OWSIAKOWY WOODSTOCK
Obs³uga w³asna

w zajêciach wioski kuglarskiej. Oprócz tego przez ca³y czas dzia³a³ auto-
bus do pobioru krwi, dziêki czemu zebrano 1500 litrów krwi. Nowo�ci¹
by³a ekologiczna akcja Allegro, maj¹ca na celu ochronê �rodowiska oraz
jej fina³, czyli bicie rekordu Guinnesa  gry ekologicznej orkiestry. Rekord
zosta³ pobity dwukrotnie ! Kolejn¹ tegoroczn¹ ciekawostk¹ by³a scena
Przystanku Jezus, na której ksiê¿a wraz z m³odzie¿¹, zgodnie z duchem
Woodstocku, bawili siê do upad³ego. Lecz najwa¿niejsza w tym przedsiê-
wziêciu jest atmosfera, która pozwala siê bawiæ pó³milionowemu t³umo-

wi bez ani jednej bójki . Niew¹tpliwie przyczynia siê do tego coraz lepsza
organizacja oraz wielka praca Jurka Owsiaka, jego ludzi oraz wielkiej
pracy wolontariuszy z Pokojowego Patrolu. Mamy nadziejê, ¿e udowod-
nili�my wam to, o czym ju¿ wiemy. Przystanek Woodstock to najpiêk-
niejszy festiwal na �wiecie, gdzie m³odzi, przeciwni stereotypom, poka-
zuj¹ jak mo¿na siê wspaniale bawiæ. Oby siê to nigdy nie zmieni³o. Do
zobaczenia na XVII Przystanku Woodstock!

Dawid Jaworski, Micha³ Stelmaszewski i Krzysztof Stelmaszewski
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(...) Oto 9 wrze�nia znad górnej Bzury wysz³a pod dowództwem gen. Tadeusza
Kutrzeby ofensywa armii �Poznañ�, uderzaj¹ca z ca³ym rozmachem
w lewe skrzyd³o 8 armii niemieckiej gen. Blaskowitza, która znajdowa³a siê
w po�cigu za wycofuj¹c¹ siê znad Warty armi¹ �£ód��. Z linii Bzury miêdzy
£êczyc¹ i Sobot¹ na froncie d³ugo�ci 35 kilometrów rozwinê³o siê natarcie
trzech dywizji piechoty gen. Knolla-Kownackiego i Wielkopolskiej Brygady
Kawalerii gen. Romana Abrahama w kierunku na Ozorków, Stryków
i G³owno. Daleko na zachodzie z D¹bia nad Nerem, ruszy³a szerokim
³ukiem grupa kawalerii gen. Grzmota-Skotnickiego, aby przeskrzydliæ
Niemców pod Ozorkowem i siêgn¹æ swoim zagonem po £ód�. Od rana
10 wrze�nia ca³a lewoskrzyd³owa 30 dywizja niemiecka ³ama³a siê pod
ciosami puszczonych w ruch pu³ków poznañskich. W dowództwie nie-
mieckim, nastawionym na zakoñczenie kampanii w Polsce w ci¹gu dwóch
tygodni, powsta³ pop³och. Pó�niej sam Hitler przyzna³, ¿e uderzenie polskie
znad Bzury kosztowa³o go wiêcej nerwów ni¿ ca³a kampania na Zachodzie
w 1940 roku. Jak dosz³o do tak powa¿nego dzia³ania ofensywnego z polskiej
strony ? Armia �Poznañ�, wysuniêta znacznie dalej ku zachodowi ni¿
armia �£ód��, nie spotka³a siê w chwili wybuchu wojny z ofensyw¹ nie-
mieck¹. S³abe demonstracje zbrojne Grenzschutzu na 500-kilometrowym
odcinku granicznym od Ostrowa Wielkopolskiego po Uj�cie nad Noteci¹
zosta³y wszêdzie z ³atwo�ci¹ odparte, a polskie oddzia³y przechodzi³y
granicê niemieck¹. Jak wiemy, oddzia³y 55 pp i Wielkopolskiej Brygady
Kawalerii wtargnê³y 2 wrze�nia do znajduj¹cej siê po stronie niemieckiej
Wschowy, wznieci³y w�ród tamtejszej ludno�ci pop³och i wycofa³y siê
bez strat na w³asne terytorium. Genera³ Kutrzeba zorientowa³ siê po pierwszych
dwóch dniach wojny, ¿e jego niezwi¹zana w walce armia stanowi rodzaj
piê�ci nad pó³nocn¹ flank¹ posuwaj¹cych siê za armi¹ �£ód�� jednostek
niemieckich i ¿e tylko od woli Naczelnego Dowództwa zale¿y, by tê piê�æ
opu�ciæ na boki i ty³y armii gen. Blaskowitza. Tote¿ ju¿ 3 wrze�nia
w rozmowie juzowej z szefem Sztabu G³ównego, gen. Stachiewiczem,
proponowa³ uderzenie dwiema dywizjami piechoty i jedn¹ brygad¹
kawalerii miêdzy Prosn¹ i Wart¹ na po³udnie. By³o to w sztabie 25 dywizji
piechoty w Kaliszu. Zebrani na odprawie dowódcy widzieli, z jakim na-
piêciem dowódca armii �Poznañ� wpatrywa³ siê w ta�mê aparatu, wybi-
jaj¹cego znaki, z których formowa³a siê odmowna odpowied� Naczelne-
go Dowództwa: - Nie! Wycofywaæ siê na liniê g³ównego oporu armii.
Decyzji tej nie móg³ zrozumieæ gen. Kutrzeba, który jeszcze przed wojn¹
omawia³ z marsz. Smig³ym-Rydzem mo¿liwo�æ uderzenia na po³udnie.
Co wiêcej, w przewidywaniu takiego uderzenia zosta³o rozbudowane tak
zwane przedmo�cie na Warcie miêdzy Koninem i Ko³em, a drugie podobne
przedmo�cie rozbudowa³a armia �£ód�� pod Sieradzem, aby zapewniæ
taktyczne wspó³dzia³anie obu tych armii. Decyzji odwrotu tym bardziej
nie rozumieli ¿o³nierze przesz³o stutysiêcznej armii �Poznañ�, rekrutuj¹cy
siê przewa¿nie z Wielkopolski - Poznania, Gniezna, Kalisza, Ostrowa,
Wrze�ni i Pleszewa. Bardzo niechêtnie wycofywali siê oni ze swej ojco-
wizny bez walki. (...) Tak wiêc 8 wrze�nia w po³udnie - po piêciu dniach
starañ ze strony gen. Kutrzeby - zapad³a na szczeblu centralnym nieomal
wymuszona decyzja bitwy nad Bzur¹. We wczesnych godzinach popo³u-
dniowych zjawi³ siê znowu na naradê gen. Bortnowski w towarzystwie
oficera swego sztabu, mjr. dypl. Jerzego Kirchmayera. Genera³ zacz¹³ od
tego, ¿e siê podporz¹dkowa³ dowódcy armii �Poznañ� jako dowódcy
wspólnego dzia³ania obu armii. Przywióz³ te¿ pierwsze wiadomo�ci o armii
�£ód��, któr¹ uwa¿ano za zupe³nie rozbit¹. By³a na zachód od Skierniewic,
szybko jednak odchodzi³a na pó³nocny wschód. Przedtem zjawi³ siê jeszcze
w Mchówku gen. Grzmot-Skotnicki, dowódca rozbitej w korytarzu gdañskim
Pomorskiej Brygady Kawalerii, i prosi³ dowódcê ruszaj¹cej do natarcia
armii o przydzia³. Z mojej jednostki pozosta³y dwa kombinowane pu³ki
jazdy i dwie baterie. To za ma³o, jak na brygadiera. Nie chcia³bym
w pierwszych dniach wojny staæ siê bezu¿yteczny. Genera³ Kutrzeba zna³
dobrze dzielno�æ i talent tego oficera, a poniewa¿ w³a�nie tworzy³ na prawym
skrzydle natarcia grupê kawalerii, chêtnie przyj¹³ jego propozycjê. Przed
grup¹ t¹ zarysowa³o siê zadanie walki w otwartym terenie, z perspektyw¹
wyj�cia na ty³y 30 i 17 dywizji niemieckiej, a anwet obej�cia £odzi od
po³udnia. (...)

� � �
Z obliczeñ T. Jurgi wynika, ¿e stosunek ilo�ciowy piechoty polskiej do
niemieckiej przedstawia³ siê jak 3,4:l (38 batalionów polskich�przeciw
11 batalionom niemieckim), artylerii do ognia po�redniego jak 2:l (254
dzia³a polskie przeciw 116 dzia³om niemieckim), artylerii ppanc jak l,6:l
(109 dzia³ polskich przeciw 68 dzia³om niemieckim). Przewaga czo³gów
po stronie polskiej by³a bezwzglêdna (65 czo³gów polskich wobec zupe³nego
braku czo³gów po stronie niemieckiej). Na odcinku natarcia Wielkopolskiej
BK przewaga nad zgrupowaniem niemieckim, broni¹cym przepraw pod
m. Sobota (4 kompanie piechoty), by³a w stosunku 2:l. T. Jurga, Analiza
porównawcza sil polskich i niemieckich w kampanii wrze�niowej 1939 r.,
WPH 1964, z. 3.
PSZ, t. I, cz. 3, s. 259. K. Ciechanowski w Armii Pomorze, s. 285, ba³a-
mutnie podaje za p³k. dypl. A. Leszczyñskim, ¿e GO gen. Bo³tucia jakoby
otrzyma³a 8 wrze�nia rozkaz gen. Kutrzeby, by od godzin rannych 10
wrze�nia zajê³a obronê od rzeki Ochni w rejonie Szewc i dalej na pó³noc
przez ¯ychlin a¿ do lasów na po³udniowy wschód od Gostynina w rejonie
miejscowo�ci Trêbki, a to w celu stworzenia os³ony dla GO gen. Knolla.
Genera³ Bo³tuæ rzekomo kilkakrotnie interweniowa³ u gen. Kutrzeby, aby
pozwoli³ mu dzia³aæ zaczepnie na lewym skrzydle tej grupy, ale bezsku-
tecznie. Jakoby dopiero on, p³k dypl. Leszczyñski, zaopatrzony w oleat
po³o¿enia armii �£ód�� na po³udnie od Sochaczewa, uda³ siê do G³ogowca
i wyjedna³ u gen. Kutrzeby zmianê jego pierwotnej decyzji na rzecz dzia³añ
zaczepnych. Jest to oczywisty wymys³ p³k. Leszczyñskiego, gdy¿ po pierwsze,
os³ona od pó³nocnego wschodu by³a dla GO gen. Knolla zbêdna, zwa-
¿ywszy, ¿e z tego kierunku nadci¹ga³a armia �Pomorze�, a po drugie, nikt
lepiej ni¿ gen. Kutrzeba nie rozumia³ sensu uderzenia GO gen. Bo³tucia
na £owicz, gdy¿ on to w³a�nie by³ autorem pomys³u dzia³añ ofensywnych
nad Bzur¹, on w³a�nie najwiêcej starañ wk³ada³, by te dzia³ania zorgani-
zowaæ. Jak¿eby tedy móg³ zatrzymywaæ si³y dwu dywizji w pó³ drogi ?
Inna sprawa to obrona ppanc. na czas postoju. Tej gen. Kutrzeba ¿¹da³
kategorycznie od ka¿dej jednostki, gdy¿ tylko w³a�ciwe ugrupowanie
oddzia³ów, wystawienie stra¿y ze �rodkami ppanc w oparciu o osiedla lub
lasy dawa³o jednostkom szansê utrzymania siê w ca³o�ci, szansê prze-
trwania. Ale nie znaczy³o to, ¿e mia³y pozostawaæ w miejscu, niejako
zastygaæ w obronie. Jest to nonsens.
Apoloniusz Zawilski, Bitwy polskiego wrze�nia, Wydawnictwo Znak, 2009

BITWA NAD BZURĄ
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Pomys³ organizacji zlotu wyp³yn¹³ od prezesa Stowarzyszenia Historycz-
nego Pu³k 37 Cezarego Walczaka. Sama idea zlotu, okre�lanego jako
�multiperiod�(mo¿na to t³umaczyæ jako wielo okresowo�æ), jest szeroko
rozpowszechniona na Zachodzie Europy. W Polsce niewiele jest
zlotów, które mo¿emy okre�liæ tym mianem i raczej s¹ one zawê¿one do
kilku wieków. Stowarzyszenie postawi³o sobie dwa g³ówne cele : dobr¹
zabawê i mo¿liwo�æ integracji grup rekonstrukcyjnych oraz dobr¹
zabawê i edukacjê dla zwiedzaj¹cych. Pierwsi zlotowicze pojawili siê
ju¿ w czwartek po po³udniu. Czwartek i pi¹tek rano by³ dniem przezna-
czonym na wykonanie dioram, które niektórzy z Pañstwa mogli ogl¹daæ
w sobotniej czê�ci, otwartej dla publiczno�ci. Legioni�ci z grupy Legio
XIIII Pro Antica jak przysta³o na Rzymian zaczêli od budowy warownego
obozu, wystawienia wart i posterunków. W przeciwleg³ym naro¿niku
zlotowiska roz³o¿y³a siê grupa rekonstruj¹ca 1 Samodzieln¹ Brygadê
Spadochronow¹ z £odzi. Grupa posiada wiele pami¹tek po ¿o³nierzach
1 SBS.Utrzymuje kontakty z jeszcze ¿yj¹cymi ¿o³nierzami. Oprócz
wystawienia dioramy szpitala polowego grupa bra³a udzia³ w czê�ci
dynamicznej, czyli w sobotnich pokazach walk z udzia³em samochodu
pancernego Rosi. Sdkfpz 251 Rosi przyjecha³ do nas z Tomaszowa
Mazowieckiego. Zabytek ten wyci¹gniêto z rzeki Pilicy w roku 1996.
Transporter znalaz³ siê w niej w roku 1944, kiedy to Niemcy wysadzili
most my�l¹c, ¿e pojawi³y siê ju¿ na nim pancerne jednostki radzieckie.
Za³oga prze¿y³a, a sam transporter pozosta³ w rzece. Ciekawostk¹ jest
to, ¿e zachowa³y siê równie¿ listy do za³ogi. Transporter niemal¿e
w 90% sk³ada siê z czê�ci oryginalnych pochodz¹cych z tamtego okresu.
Opony prawie nie ucierpia³y po tych 52 latach le¿enia w rzece. Trans-
porter w trakcie pokazu by³ wspierany przez ¿o³nierzy Wehrmachtu
i Hitler Jugend z GRH Powstaniec �l¹ski. Krótki pokaz walk unaoczni³
wysi³ek ¿o³nierzy walcz¹cych po obydwu stronach frontu. Po walkach
na pole wjecha³ wspó³czesny BRDM. W sobotê mo¿na te¿ by³o obejrzeæ
przejêcie przez oddzia³y niemieckie posterunku Policji Polskiej we wrze-
�niu 1939 roku. Policjê rekonstruowali cz³onkowie SRH �Policja woje-
wództwa �l¹skiego 1922-1939�. Spotkanie z tymi rekonstruktorami by³o
zapewne ciekawym do�wiadczeniem dla obecnych  kutnowskich poli-
cjantów, którzy przybyli do Leszczynka. Pododdzia³ kolarzy z Radomia
wyst¹pi³ z zrekonstruowanymi rowerami wrze�niowymi. Dzi� ta zapo-
mniana ju¿ formacja, we wrze�niu 1939 roku by³a czêsto u¿ywana jako
jednostka rozpoznania lub w celu szybkiego dotarcia i zabezpieczenia
wa¿nych punktów. Mo¿emy tylko wyobraziæ sobie wysi³ek ¿o³nierzy,
którzy przemieszczali siê po piaszczystych polskich drogach. Nad
koniem rower mia³ tê chocia¿by przewagê, ¿e nie wymaga³ sta³ej ochrony,
opieki i nadzoru wielu ludzi. Dba³o�æ o szczegó³y, a tak¿e wyk³ad
o rowerach zrobi³y na mnie du¿e wra¿enie. W pi¹tkowym otwarciu zlotu
wiceprezydent miasta Kutna mia³ okazjê wystrzeliæ z armaty przywie-
zionej przez Korpus Artylerii Najemnej z Knurowa. Taki sam odg³os
budzi³ nas co rano w Leszczynku. Najbardziej narzeka³a rozlokowana
nieopodal grupa  z Klanu Tygrysa. Siedz¹c rano przy ognisku Klanu
mia³em okazjê odczuæ na w³asnej g³owie skutki wystrza³u. Fala uderze-
niowa poderwa³a moj¹ grzywkê do góry, a w uszach d�wiêcza³o mi przez
parê sekund. Klan natomiast wyst¹pi³ z ciekawymi pokazami kultury
japoñskiej, miêdzy innymi obejrzeæ mo¿na by³o sztukê walki mieczem.
Dostêpu do drugiego wej�cia �bronili� cz³onkowie grupy �¯elazny
Orze³�. Grupa odtwarza wojsko pruskie z pierwszej wojny �wiatowej.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e w tej armii s³u¿y³o bardzo wielu Polaków, którzy
zostali wcieleni si³¹, b¹d� przysz³o�æ Polski wi¹zali z Niemcami.  Zaraz
za nimi rozlokowa³ siê Jäger Batalion 292, grupa odtwarzaj¹ca jednostkê
Bundeswehry. �Checkpoint� - punkt kontroli na drodze, zorganizowali
natomiast rekonstruktorzy z Royal Marines Commando. Przed nimi na
obozowisku rozlokowali siê Amerykanie z GR �Rakkasans�, którzy �wer-
bowali� do armii amerykañskiej do Wietnamu. Nieopodal Legionów mo¿na
jeszcze by³o natkn¹æ siê na �redniowiecznych wojów lub postrzelaæ
z ³uku u ³uczników. Strzelanie dla mnie nie okaza³o siê prostym zajê-
ciem. Wymaga jak wszystko cierpliwo�ci i d³ugiej nauki. Na terenie zlo-
tu odby³ siê równie¿ konkurs ³uczniczy przeprowadzony przez Dru¿ynê
£ucznicz¹ i strzelecki przeprowadzony przez LOK. Na I Zlot Grup
Rekonstrukcji Historycznych z ró¿nych stron Polski przyjecha³y a¿
23 grupy. By³y to m.in.: Pro Antica, Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Rakkansas w mundurach 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej Armii
USA walcz¹cej w Wietnamie w latach 1967-1969. By³a te¿ grupa plemion
Indian z Wielkich Równin Ameryki Pó³nocnej (ta kilkunastoosobowa
grupa stacjonuje w miejscowo�ci Solca Ma³a pod Ozorkowem). Ca³o�æ
zlotu zorganizowa³o Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Pu³k 37
i GRH 1 SBS wraz z organizacj¹  �rodkowoeuropejskie Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalne �rodek. Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom, przy-
jacio³om, rodzinom oraz wszystkim ,którzy zaanga¿owali siê w zlot
i po�wiêcili swój czas. Ju¿ teraz my�limy o przysz³orocznym zlocie�.

Konrad Podwysocki

ODYSEJA HISTORYCZNA
Na rozkaz zg³osi³em siê do 37 pp w Kutnie w dniu 31.08.39 r. oko³o godz.
11-tej. Mobilizacja odbywa³a siê w koszarach, ale ja dosta³em przydzia³ do
kompanii marszowej dopiero nastêpnego dnia, kiedy po rannym nalocie
samolotów niemieckich na poci¹g k. Kutna i na koszary w Sklêczkach,
wszyscy rezerwi�ci udali siê do wsi Stanis³awów. Tu zaczê³a siê organi-
zowaæ kompania marszowa, której dowódc¹ zosta³ por. rez. Paradowski.
Moim d-c¹ plutonu by³ ppor. Karol Czudek. Innych nazwisk nie pamiêtam.
Jako kompania marszowa zajêli�my stanowiska obronne k. ̄ ychlina, gdzie
przebywali�my do 7 wrze�nia. W tym dniu zajêli�my stanowiska w San-
nikach, sk¹d w nocy na 8-go mieli�my udaæ siê przez Puszczê Kampino-
sk¹ na Warszawê. Tymczasem w toku przygotowania do marszu, rozkaz
zosta³ zmieniony i zamiast na Warszawê, udali�my siê w kierunku na Socha-
czew, przez który ju¿ przewali³a siê groza wojny, gdy¿ most nad Bzur¹
by³ zniszczony, a w mie�cie wiele domów zbombardowanych. Wraz
z kampani¹ marszow¹ 14 pp z W³oc³awka, zajêli�my stanowiska obronne
na po³udniowych krañcach miasta, od stacji poprzez szosê, do rzeki Bzury.
Na tych stanowiskach obronnych prze¿yli�my naloty samolotów bombowych
nawa³ê dalekosiê¿nego ognia artyleryjskiego w dniach 8-9.09 r. W dniu
10-go o �wicie, zostali�my zluzowani przez oddzia³y 37 pp., w�ród których
spotka³em kolegê ze szkolnej ³awy i z podchor¹¿ówki, cekaemistê, ju¿
plut. podch. Józefa Maszczyka. Do 1942 r. przebywali�my razem w obozach
jenieckich Offlag VIIb, Straflager Oberlangen i Hoffnugsthal. Nie mam
z nim kontaktu, podobno po wojnie znalaz³ siê w Hiszpanii.

Stefan Marsza³ek
(...) W W¹growcu by³em orientacyjnie od po³owy marca do pierwszego
dnia Wielkanocy. Dzieñ ten utkwi³ mi w pamiêci z tego powodu, ¿e w tym
dniu pe³ni³em s³u¿bê, w czasie której spad³em z konia i uleg³em kontuzji
klatki piersiowej i krêgos³upa. Lekarz odes³a³ mnie bezzw³ocznie do szpitala
w Poznaniu, gdzie po zbadaniu postanowiono, abym wydobrza³ w domu.
Powróci³em przez 37 PP w Kutnie do £odzi. W czasie powszechnej mobi-
lizacji w koñcu sierpnia 1939 r. zg³osi³em siê powtórnie do s³u¿by w 37 PP
w Kutnie.  Pobrali�my broñ w magazynach MOB znajduj¹cych siê o kilka
km od koszar 37 PP w Kutnie. Karabiny by³y starszej produkcji, otrzyma-
li�my natomiast nowe zupe³nie polskiej produkcji granatniki oraz po trzy
skrzynie na pluton (po jednej na dru¿ynê) nowej broni. By³y to nowe polskie
karabiny pancerne o bardzo d³ugiej lufie, wyposa¿onej u wylotu w roz-
k³adane nó¿ki do oparcia na ziemi, takie jak w naszych erkaemach. Diametr
pocisku by³ normalny, natomiast ³uska z prochem by³a niezwykle d³uga
i gruba (oko³o 11 cm a �rednica oko³o 21/2 cm). Uprzedzono nas, ¿e maj¹
bardzo silny odrzut. Aby o�mieliæ ¿o³nierzy do u¿ywania tego karabinu
- pierwszy odda³em kilka strza³ów z tego karabinu, gdy ju¿ byli�my poza
miastem na postoju w lesie. Po po�piesznym sformowaniu ca³ego bata-
lionu udali�my siê na stacjê w Kutnie, w pobli¿u znajduj¹cej siê miêdzy
torami wie¿y dla ci�nienia wody. Znajdowa³ siê tam jak siê pó�niej okaza³o
nasz wartownik, który pilnowa³ zgromadzonego tam naszego sprzêtu.
W kilka minut po przybyciu na stacjê kolejow¹ nadlecia³y samoloty nie-
mieckie. Jedna z zrzuconych bomb wybuch³a tu¿ przy wy¿ej wspomnianej
wie¿y. Stoj¹cy wartownik zosta³ trafiony w nogi. Wkrótce dostali�my rozkaz
odmarszu. Batalion nie za³adowa³ siê do poci¹gu, a skierowany zosta³
w kierunku £êczycy (...).             Jerzy Swatko

KUTNOWSKI WRZESIEŃ
Wspomnienia

Nad normandzkim wzgórzem 262 stale powiewa bia³o-czerwona flaga.
W tym miejscu w sierpniu 1944 roku rozegra³y siê dramatyczne wydarzenia
koñcz¹ce bitwê pod Falaise. Bohaterami jej stali siê ¿o³nierze Pierwszej
Polskiej Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanis³awa Maczka.
Polacy otrzymali rozkaz zamkniêcia tzw. worka Falaise, co oznacza³o, ¿e
mieli zamkn¹æ pier�cieñ okr¹¿enia z³o¿ony m.in. z wojsk amerykañskich,
kanadyjskich i angielskich. W kotle znale�li siê Niemcy wycofuj¹cy siê
z Normandii - wyczerpani, ale ci¹gle gro�ni SS-mani z kilku Dywizji Pan-
cernych i wiele innych jednostek wojsk hitlerowskich. Polskie czo³gi, g³ównie
Shermany, zajê³y miejsce dok³adnie tam, gdzie dzi� stanê³o muzeum na wzgórzu
Montormel. Bitwa w rejonie Montormel by³a niezwykle krwawa. Polacy
byli atakowani przez chc¹cych przerwaæ okr¹¿enie Niemców nawet z kilku
stron. ¯¹dana odsiecz  aliancka nie nadchodzi³a. Polskie straty by³y zna-
cz¹ce (325 zabitych, 1002 rannych i 114 zaginionych, co stanowi³o od 10
do 30 % strat w oddzia³ach dywizji), ale zadanie zosta³o wykonane. Drogê,
któr¹ ogniem zamknêli Polacy nazwano korytarzem �mierci, gdy¿ poleg³y
tam tysi¹ce Niemców, a rowy pe³ne by³y ich zniszczonych lub porzuconych
pojazdów. Dzi� miejsce ciê¿kich walk jest otoczone wielkim szacunkiem
Francuzów. Od pocz¹tku lat 60-tych na Montormel znajduje siê pomnik
po�wiêcony polskim ¿o³nierzom. Od niedawna dzia³a tu te¿ muzeum ilustru-
j¹ce bitewny sukces Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej. We francuskim
muzeum zwiedzaj¹cy mog¹ obejrzeæ dwa filmy na temat bitwy pod Falaise
i jej interaktywn¹ mapê plastyczn¹, a potem podziwiaæ widok dawnego
pola walk przez muzealne panoramiczne okno. Znakomici przewodnicy,
ciekawe wystawy, niezliczone pami¹tki dotycz¹ce polskich pancerniaków,
które s¹ do kupienia w sklepiku robi¹ na turystach wielkie wra¿enie. Warto
skorzystaæ z tych wzorów choæby i w kutnowskim Muzeum Bitwy nad
Bzur¹, które - moim zdaniem - powinno siê rozwijaæ odpowiadaj¹c zapo-
trzebowaniu wspó³czesnego zwiedzaj¹cego. I jeszcze jedna wa¿na infor-
macja. Muzeum w Montormel za³o¿y³y normandzkie miasta i gminy, uznaj¹c
to miejsce za jedno z dwunastu najwa¿niejszych miejsc w Normandii zwi¹-
zanych z operacj¹ Overlord.

Rafa³ Jó�wiak, Stowarzyszenie Tradycji 37 pp w Kutnie

PAMIĘCI PANCERNIAKÓW GENENERAŁA MACZKA
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA (cz. X)

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam posesjê w Bedlnie
ko³o Kutna, budynek mieszkalny
92 m2, budynek gospodarczy
36 m2, gara¿, ogrzewanie na olej
opa³owy cena 190.000 z³. Tel.
0607-658-165

Kontrola rozruszników serca
Choroby serca

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Kardiologii

Uniwersytetu Medycznego
Szp. im. S. Sterlinga w £odzi

Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6

Zapisy:
tel. (024) 254 39 76

Elżbieta Chrząstek

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)

Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

Biuro Nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMO�CI
WYNAJMY MIESZKAÑ

Sprzedam dom w zabudowie sze-
regowej o powierzchni 141 m2

przy ul. Granicznej (os. Bajkowe).
Tel. 606-307-217.
Posiadam do wynajêcia mieszkanie
33 m2 (2p + k), os. Tarnowskiego.
Tel. 501-220-678

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
69559-1002

Doktor nauk medycznych

RAFA£ KAMIÑSKI
przyjmuje w Gabinecie
Rehabilitacji w Kutnie,

przy ul. Lelewela 10
w zakresie ortopedii

zapisy mgr Ewa Rutkowska

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

Brukarstwo
Uk³adanie kostki brukowej

Wykonawstwo
i pod wykonawstwo

Du¿e i ma³e powierzchnie
Kutno i okolice

Faktury Vat

Tel. 508-722-413

Turniej kadetek o �Ró¿ê Kutna�. W turnieju startowa³y zespo³y: Olimpia
Poznañ, £KS £ód�, MKS Konin i MKS Kutno. Wyniki: MKS Kutno -
MKS Konin 70:69; MKS Kutno - Olimpia Poznañ 75:68; MKS Kutno -
MKS £ód� 75:59. Pierwsze miejsce w turnieju zajê³y m³ode koszykarki
MKS-u. W zawodach udzia³ bra³y: Anna Filipiak, Katarzyna Galicka,
Adrianna Grzelak, Magdalena Grzelak, Patrycja Jañczak, Anna Koziczak,
Justyna Kónikowska, Dagmara Malarska, Natalia Przytulska, Lucyna
Sawicka, Agnieszka Sobczyk. Trener Mariusz £ubiñski. Do rozgrywek
zosta³y zg³oszone zespo³y kadetek i m³odziczek. Kadra szkoleniowa:
Agnieszka Burzyñska, Jaros³aw £ubiñski. Zawodniczki wystêpuj¹ce
w rozgrywkach: Anna Bloch, Anna Filipiak, Katarzyna Galicka, Adriana
Grzelak, Magdalena Grzelak, Patrycja Janczak, Agnieszka Jó�wiak, Anna
Koziczak, Justyna Kónikowska, Dagmara Malarska, Natalia Przytulska,
Lucyna Sawicka, Katarzyna Sobczak. Trener - Jaros³aw £ubiñski. Kadetki
MKS zajê³y drugie miejsce w rozgrywkach i zakwalifikowa³y siê do dal-
szych eliminacji. W dniach 9-11 marca bra³y udzia³ w 1/8 fina³u mistrzostw
Polski kadetek w Inowroc³awiu. Koszykarki kutnowskie pokona³y gospo-
darza zawodow UKS Jadwigê Inowroc³aw 68:63 oraz uleg³y £ódzkiemu
Klubowi Sportowemu 33:33, UKS Basket Bydgoszcz 40:64 i zajê³y trzecie
miejsce. W zawodach æwieræfina³owych rozegranych w dniach 30.03-1.04
w Polkowicach przegra³y z Koron¹ Kraków 48:57, pokona³y Szesnastkê
Koszalin 64:50, uleg³y Or³owi Polkowice 68:85 i nie zakwalifikowa³y siê
do dalszych rozgrywek.         Jerzy Tru�ciñski

Miejski Klub Sportowy (c.d.)
W dniach 22-24 kwietnia odby³ siê w Kutnie æwieræfina³ mistrzostw Polski
juniorek. W dru¿ynie wystêpowa³y: Oliwia Czarnacka, Aleksandra Gar-
wicka, Sandra Korczak, Justyna Krygier, Justyna Lewandowska, Katarzyna
Maciejewska, Daria Marchewka, Magdalena Miko³ajczyk, Agata Przybysz,
Lucyna Sawicka, Ewelina Wielec, Sylwia Wi�niewska. Zespó³ juniorek
Miejskiego Klubu Sportowego zaj¹³ trzecie miejsce w okrêgowych roz-
grywkach o wej�cie do pierwszej ligi. D³ugoletni szkoleniowiec kutnowski
Adam Paw³owski, trener koszykarek Miejskiego Klubu Sportowego, zosta³
w 2005 roku uhonorowany przez Regionalne Stowarzyszenie Trenerów
i Instruktorów Sportu w £odzi za �Osi¹gniêcia w pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ w 2004 roku�.
W sezonie 2004/2005 koszykarki kutnowskiego Miejskiego Klubu Spor-
towego startowa³y w mistrzostwach województwa ³ódzkiego w czterech
kategoriach wiekowych: juniorkach, kadetkach, m³odziczkach i ¿aczkach.
Juniorki zdoby³y wicemistrzostwo okrêgu ulegaj¹c tylko dru¿ynie MTK
Pabianice, a pozostawi³y za sob¹ dru¿yny £ódzkiego Klubu Sportowego
i MUKS Widzew £ód�. Kadetki zajê³y drugie miejscz za MTK Pabianice,
wyprzedzaj¹c £KS II £ód�, Widzew £ód�, Mag-Rys Zgierz, Orlika Ujazd,
Jordana £ód� i £KS £ód�. Tak¿e kutnowskie m³odziczki zajê³y drugie
miejsce w okrêgu ulegaj¹c £ódzkiemu Klubowi Sportowemu, a wyprze-
dzi³y osiem innych zespo³ów województwa ³ódzkiego: UKS Tomaszów,
Jordana £ód�, MTK I i MTK II z Pabianic, Widzew £ód�, Mag-Rys Zgierz
oraz Ksiê¿aka I i II z £owicza.W turnieju o �Ró¿ê Kutna�, zorganizowanym
we wrze�niu 2005 roku, bra³o udzia³ 6 dru¿yn z ca³ej Polski: UMKS Poznañ,
UMKS Widzew £ód�, Wis³a Kraków, SKS 12 Warszawa, £KS £ód�
i MKS Kutno. Kutnowianki wygra³y z UMKS Widzew £ód� 62:54, £KS
£ód� 55:48 oraz przegra³y z Wis³¹ Kraków 53:70, WSS Warszawa 67:68
i MKS Poznañ 48:102 i zajê³y pi¹te miejsce. W turnieju zwyciê¿y³ zespó³
UMKS Poznañ.
W sezonie 2005/2006 koszykarki kutnowskie uczestniczy³y w rozgryw-
kach pierwszej ligi. Do mistrzostw przygotowywa³y siê na obozie szkole-
niowym w Bia³eju Podlaskiej. Wyniki:
MKS Kutno - SKS �12� Warszawa 64:46 43:75
MKS Kutno - Widzew £ód� 57:81 69:63
MKS Kutno - SMS PZKosz. £omianki 56:82 44:77
MKS Kutno - AZS PW Warszawa 52:63 44:54
MKS Kutno - AZS UW Warszawa 55:64 63:77
MKS Kutno - UKS Basket Warszawa 97:46 82:52
Wyniki II fazy:
MKS - KS Piaseczno 70:67 28:82
MKS - BTST Pu³aski Bemowo 52:57 56:96
Wyniki spotkañ z dru¿ynami LA Basket Warszawa i SKS �12� Warszawa
zosta³y zaliczone z pierwszej fazy rozgrywek. W dru¿ynie pierwszoligowej
wystepowa³y (w nawiasie ilo�æ rozegranych spotkañ i zdobyte punkty):
Anna Chor¹¿yk (7 - 31), Oliwia Czarnacka (13 - 34), Magdalena Grzelak
(7 - 23), Sandra Korczak (14 - 82), Anna Koziczak (1 - 0) , Justyna Krygier
(14 - 19) , Katarzyna Maciejewska (16 - 117), Magdalena Miko³ajczyk
(16 � 125), Marta Paw³owska (9 � 111), Agata Przybysz (6 - 80), Lucyna
Sawicka (9 � 20), Joanna Sochacka (9 � 65), Ewelina Wielec (14 - 117),
Sylwia Wi�niewski (14 - 108). Trener Adam Paw³owski.
Sezon 2006/2007. Dru¿yna koszykarek Miejskiego Klubu Sportowego
wycofana zosta³a z rozgrywek pierwszoligowych. Powód ? Jak zwykle w
takim przypadku - trudno�ci finansowe. Pozostawiam to bez komentarza.

Pierwszoligowy zespó³ MKS 2006 r. Stoj¹ od lewej: Zdzis³aw Kor-
czak - kierownik dru¿yny, Daria Marchewka, Ewelina Wielec, Katarzyna
Maciejewska, Magdalena Miko³ajczyk, Sylwia Wi�niewska, Lucyna
Sawicka, Magdalena Grzelak, Adam Paw³owski - trener. W dolnym
rzêdzie od lewej: Anna Chor¹¿yk, Sandra Korczak, Oliwia Czar-
nacka, Agata Przybysz, Marlena Graczyk i Aleksandra Garwicka.NAGROBKI

Najtaniej w Kutnie
GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³
024 254-63-23
024 254-57-35
0-606-590-643

Makabryczne odkrycie
We wsi Mnich rolnik - kombajnista
znalaz³ w zbo¿u ludzkie ko�ci
i fragmenty ubrañ.

Z³odziej - z³otnik
Zatrzymano 45-letniego mê¿czyznê
nios¹cego dwie torby z przedmio-
tami skradzionymi na dzia³kach
�Z³ota Ró¿a�.

Na 3 promilach
W Kotliskach 34-letni kierowca
straci³ panowanie nad swoim
�Daewoo Lanos� i dachowa³. Przy-
czyna: chyba jednak trzy promile
alkoholu we krwi.

Kulturalny w³am
W Strzelcach, w porze nocnej, w³a-
mano siê do Gminnego O�rodka
Kultury kradn¹c 3 odtwarzacze CD,
komputer stacjonarny oraz monitor.
Warto�æ strat 3 tysi¹ce z³otych.

Ech, jak by³o gor¹co ...
Po uprzednim wybiciu szyby
w oknie budynku Gimnazjum Nr 3
w Kutnie skradziono ... wentylator

elektryczny. Szko³a ponios³a straty
200 z³otych.

Zniknê³a ... ja³ówka
Z budynku gospodarczego w Erne-
stynowie nieznany sprawca dokona³
kradzie¿y ... ja³ówki. Jej warto�æ
okre�lono na 1200 z³otych.

Wirtualny laptop
Z niezamkniêtego mieszkania przy
ulicy Chrobrego w Kutnie skradziono
laptop marki Samsung powoduj¹c
straty warto�ci 2 tysiêcy z³otych.

Znik³a ... papa
W Mieczys³awowie skradziono 15
rolek papy termozgrzewalnej.
Warto�æ strat okre�lono na 1200
z³otych.

Altankowa kradzie¿
Z altanki, w ogrodzie przy ulicy
Bitwy pod Kutnem, skradziono 33
metrów przed³u¿acz elektryczny.
Straty oceniono na 300 z³otych.

Od asa do sasa ...
Z mieszkania przy ulicy 29 Listo-
pada we ¯ychlinie skradziono

kuchniê wêglow¹, grzejniki i zbior-
nik wyrównawczy CO. Starty osza-
cowano na 1500 z³otych.
W Starej Wsi z gara¿u na terenie
prywatnej posesji skradziono kosê
spalinow¹, magnetofon, dwie sie-
kiery i paliwo. W³a�ciciel poniós³
straty oko³o 1500 z³otych.

Bez parasola
Z terenu ogródka piwnego Pizzerii
55 w Kutnie przy ulicy Barlickiego
w porze nocnej skradziono parasol.
Straty ogó³em okre�lono na warto�æ
2 tysiêcy.

Z³odziejski cyklosport
Z piwnicy budynku przy ulicy
Ko�ciuszki w Kutnie skradziono
rower górski marki Cross. W³a�ci-
ciel poniós³ straty 600 z³otych.

Bez oznakowania
Na ulicy Przemys³owej w Kutnie
skradziono sze�æ znaków drogo-
wych ustawionych w miejscu
wykonywania prac remontowych.
Straty oszacowano na 390 z³otych.

Z zaplecza sklepu spo¿ywczego
w Kterach skradziono 4 skrzynki
piwa, 16 butelek wina oraz 60
paczek papierosów. Ogólne straty
wynios³y 1000 z³otych.

Samochodowa corrida
Z ulicy Chrobrego w Kutnie skra-
dziono samochód marki Renault
Scenic o warto�ci 16 tysiêcy z³otych.
W Kaszewach Tarnowskich z nie-
zabezpieczonej posesji skradziono
pojazd typu quad marki Fuxin.
Warto�æ pojazdu okre�lono na 4900
z³otych.
Na ulicy £¹koszyñskiej ze stoj¹cego
tam samochodu Mitsubishi Carisma
skradziono tablicê rejestracyjn¹.
Porysowano pow³okê lakiernicz¹
samochodu Skoda Fabia stoj¹cego
na ulicy Rejtana w Kutnie. Wynik³e
straty oszacowano na 1200 z³otych.
W stoj¹cym na ulicy Zamenhofa
w Kutnie samochodzie marki
Renault Scenic wybito szybê w po-
krywie baga¿nika. Straty wynios³y
800 z³otych.

Sprzedam w³asno�ciowe 59 m2, IV p.,
blisko centrum. Tel. 669-480-072
Sprzedam wynajmê M-5, 68,96
m2. Tel. 693-572-315
Sprzedam dzia³kê 703 m2 z domem,
ul. Mickiewicza. Tel. 24 254-55-19
Sprzedam 1,14 ha na cele budow-
lane lub inwestycyjne, Wierzbie.
Tel. 512-328-895
Sprzedam domek 60 m2, po re-
moncie (centralne ogrzewanie), ul.
Wygoda. Tel. 693-231-695
Sprzedam dom 100 m2, parter,
wszystkie media, gaz ziemny. Kutno.
Tel. 602-382-347
Posiadam do wynajêcia pomiesz-
czenie biurowe, centrum. Tel. 501-
211-304, 502-781-403
Sprzedam tanio materac do masa¿u,
ma³o u¿ywany, gwarancja do 2012 r.
Tel. 604-254-132
Sprzedam tanio s³ownik jez. pol-
skiego, inne ksi¹¿ki, filmy DVD,
ma³y odkurzacz. Tel. 604-254-132
Sprzedam telewizor Samsung 23
cale, cena 300 z³. Tel. 501-760-653

BIURO
OBRACHUNKOWE
�wiadczy us³ugi w zakresie

rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych

� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
� ksiêgi handlowe

� rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

Sprzedam tanio du¿ego Fiata, stan
bdb. Tel. 24 254-73-57
Sprzedam Toyota Avensis (2000),
klimatyzacja, alarm, c.z., serwiso-
wana. Tel. 603-809-825
SPRZEDAM ROWER GÓRSKI
CZERWONY, STAN BDB. Tel.
503-030-475
Sprzedam rower górski 26 Dunlop,
nowy, specjalna edycja z Anglii.
Tel. 508-197-879
Kupiê pami¹tki sportowe (odznaki,
zdjêcia, programy). Tel. 508-197-879

Kredyty bez BIK
692−643−691, 790−879−444

Chwilowy, padaj¹cy deszcz nie przeszkodzi³ uroczysto�ciom do¿ynkowym
w gminie Strzelce, które rozpoczê³y siê polow¹ msz¹ �wiêt¹ odprawion¹
w intencji rolników przez ksiêdza Grzegorza Zi¹bskiego. Podczas mszy
po�wiêci³ bochen chleba przyniesiony przez starostów do¿ynek - Annê
Jêdrusiak i Jana Grabarczyka, a tak¿e wieñce do¿ynkowe przyniesione
przed o³tarz przez delegacje so³ectw gminy. Staro�cina - Anna Jêdrusiak
mieszkanka Niedrzewia Drugiego wraz z mê¿em S³awomirem prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 65 hektarów. Gospodarstwo nastawione
jest na produkcjê ro�linn¹, jak zbo¿a, trawy nasienne i buraki cukrowe.
Dodatkowo zajmuje siê hodowl¹ krów i byd³a opasowego. Starosta do¿y-
nek - Jan Grabarczyk ze wsi D³ugo³êka I prowadzi razem z ¿on¹ Barbar¹
gospodarstwo 22 hektarowe. Specjalizuje siê w produkcji zbo¿a i chowu
trzody chlewnej. Oprócz tego od 10 lat prowadzi firmê handlowo-us³ugow¹
w zakresie obs³ugi i doradztwa rolnictwa. Ma dwie córki Annê i Magdalenê,
a tak¿e ziêcia Grzegorza i wnuczkê Zuziê. Po skoñczonej mszy staro-
stwie wrêczyli bochen chleba wójtowi gminy Tadeuszowi Kaczmarkowi,
który pogratulowa³ rolnikom za uzyskanie tegoroczne zbiory. ¯yczy³
zebranym udanej zabawy do¿ynkowej. W programie by³y wystêpy zespo³u
�piewaczego Strzelce, Klonowianki, kabaretu Idea, Zespo³ów Belfast
i Impuls, kapeli podwórkowej Jankiela z £odzi, Zespo³u Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej. Bawiono siê przy muzyce zespo³u muzycznego Toten.
Du¿ym wziêciem cieszy³a siê degustacja potraw przygotowana przez Ko³a
Gospodyñ Wiejskich z D³ugo³êki, Niedrzewia II, D¹bkowic, Klonowca
Starego i Muchnowa - Dêbiny.           /A.B./

STRZELECKIE DOŻYNKI
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Baseball

Jedena�cie pañstw by³o reprezentowanych w ostatnim turnieju mistrzostw
Regionu Europejskiego Ma³ej Ligi, które rozgrywane by³y w Centrum
Baseballu i Softballu w naszym mie�cie. Gra³y zespo³y 11-12 latków
z Ukrainy, Niemiec/USA, Bia³orusi, Mo³dawii, Czech, Holandii, Belgii,
Anglii, W³och, Litwy i Polski (ekipa ze �l¹ska). Wyniki eliminacyjne
podali�my w ostatnim numerze �P¯K�. W æwieræfina³ach: Niemcy/USA
- Holandia 10:1, Czechy - Belgia 5:3, Anglia - Ukraina 10:1, W³ochy -
Bia³oru� 14:2. W pó³fina³ach: Niemcy/USA - Czechy 15:4 oraz Anglia -
W³ochy 5:2. W meczu o III miejsce Czechy - Anglia 5:2. Zwyciêzcami
turnieju zosta³a ekipa Niemcy/USA, która pokona³a sympatyczn¹ dru¿ynê
W³och 4:0 i ona poleci na mistrzostwa �wiata do Stanów Zjednoczonych
(Williamsport - Pensylwania). Zespó³ Polski oparty na Ma³ej Lidze ze
�l¹ska, nie odegra³ w turnieju ¿adnej roli, przegra³ wszystkie eliminacyjne
mecze (5) i to wysoko. Zdoby³ tylko 7 obiegów trac¹c 75. Ci�nie siê ³ezka
do oka jak to kiedy� by³o, gdy grali kutnianie pod wodz¹ Andrzeja Pie-
trzaka i niezapomnianego Mariana Dydy. Wygrywali i reprezentowali nasz
kontynent w misrzostwach �wiata w USA. Mo¿e w przysz³o�ci ... Po tur-
nieju wicedyrektor Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie Tomasz Malec - asystent
dyr. Beaty Kaszuby, powiedzia³: �Zawody sta³y na wysokim poziomie,
zw³aszcza czterech pierwszych dru¿yn. ¯al mi zespo³u ze s³onecznej Italii,
który tak znakomicie spisywa³ siê w tych rozgrywkach. Mia³ za sob¹ ca³¹
praktycznie widowniê, ale w finale nie wytrzyma³ olbrzymiej presji i uleg³
Niemieckim Amerykanom, którzy byli lepiej uodpornieni psychicznie�.

PUCHAR POLSKI DLA RACIBORZA
Ju¿ po raz szósty z rz¹du (tyle ile lat ma kutnowski prê¿ny O�rodek Sportu
i Rekreacji) rozegrano na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana fina³
PP Kobiet. Zmierzy³y siê w nim: mistrz Polski Unia Racibórz i beniaminek
ekstraligi ¿eñskiego futbolu Pogoñ Woman Szczecin. Pocz¹tek meczu nawet
nale¿a³ do szczecinianek, które po skutecznym strzale w 10 minucie Patrycji
Ka�mierczak objê³y prowadzenie 1:0. I to praktycznie by³o wszystko
w ich wykonaniu. Bardziej rutynowane zawodniczki Unii (wiêkszo�æ to
reprezentantki Polski) szybko dosz³y do pi³karskiego g³osu i z minuty na
minutê osi¹gnê³y coraz wiêksz¹ przewagê, któr¹ udokumentowa³y golami:
Anny ¯elazko - 4, (13 karny, 53, 59, 68), Patrycji Po¿erskiej - 2 (16, 87)
i Agnieszki Winczo - 1. Zdecydowane zwyciêstwo 7:1 raciborzanek, ale
brawa te¿ za ambicjê do koñca spotkania dla zespo³u ze stolicy Pomorza
Zachodniego. Po meczu, który ogl¹da³o blisko 700 widzów, uhonorowano
najlepsze dwa zespo³y w Pucharze Polski kobiet pami¹tkowymi pucharami,
medalami i upominkami. Wrêczali je: wiceprzewodnicz¹cy Wydzia³u
Kobiecego Pi³ki No¿nej PZPN Leszek Saks (przewodnicz¹cy prof., sena-
tor Józef Bergier), przedstawiciel departamentu rozgrywek krajowych
PZPN Grzegorz Stefanowicz, zastêpca prezydenta miasta Kutno Zbigniew
Wdowiak, trener reprezentacji narodowej seniorek Robert Góralczyk
i dyrektor kutnowskiego MOSiR-u Pawe³ �lêzak.

NIEMIECCY AMERYKANIE NAJLEPSI

£ukasz Wójcik z Kutna (Aeroklub W³oc³awski) reprezentowa³ Polskê na
mistrzostwach �wiata w wêgierskim Szeged. Zaj¹³ 10 miejsce, w�ród 50
startuj¹cych, w kategorii szybowców 15 metrowych. Zawodnicy mieli do
pokonania 7 tras po 200-400 km ka¿da. Po pierwszych etapach sympa-
tyczny kutnianin by³ na medalowej pozycji. Zadecydowa³ ostatni lot, gdy¿
by³a z³a pogoda i s³abe noszenie. £ukasz by³ najm³odszym uczestnikiem
mistrzostw. Jak twierdzi zdoby³ du¿o do�wiadczenia w Szegedzie. Przed
nim jeszcze wiele lat latania. Przypomnijmy, ¿e £ukasz Wójcik to wice-
mistrz Europy z ubieg³ego roku w klasie 15 metrowej. W przysz³ym roku
bêdzie startowa³ na Litwie w mistrzostwach Europy, a w 2012 r. prgn¹³by
byæ w reprezentacji Polski na mistrzostwa �wiata w USA. Ju¿ teraz �P¯K�
trzyma za Niego kciuki !

Szybownictwo

ŁUKASZ WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Niestrudzony 78-letni mieszkaniec Kutna Kazimierz From znów wpisa³ siê
na listê najlepszych polskich p³ywaków w kategorii masters. Na bardzo
dobrze zorganizowanych zawodach w Kra�niku (50 metrowa p³ywalnia
na powietrzu) - Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego -
cztery razy triumfowa³. By³ pierwszy na: 50 metrów stylem grzbietowym
- 1,14.78 min., na 100 metrów stylem dowolnym - 2,05.40 min., na
50 metrów stylem dowolnym - 0.53.53 min., na 400 metrów stylem
dowolnym - 10.38.09 min. W zawodach w Kra�niku bra³o udzia³ 98 zawod-
ników z ró¿nych regionów kraju. Kazimierz From reprezentuje Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Kutno. Gratulujemy !

P³ywanie

4 RAZY ZŁOTO DLA FROMA

Koszykówka

TURNIEJ O RÓŻĘ KUTNA
Jego organizatorem jest AZS WSGK - Klub Uczelniany. Wezm¹ w nim
udzia³ 3 dru¿yny I ligowe i II ligowy AZS WSGK POL-FOL Kutno. Mecze
rozgrywane bêd¹ w hali sportowej SP nr 9 w Kutnie. Oto program tych
ciekawych zawodów basketowych:
Pi¹tek 03.09
godz. 16.45 Otwarcie turnieju przez prezydenta miasta Kutno Zbigniewa
Burzyñskiego
godz. 17.00 £KS Sphinks Petrolinvest £ód� - MKS Znicz Basket Pruszków
godz. 19.30 AZS WSGK POL-FOL Kutno - SKK Siedlce
Sobota 04.09
godz. 14.30 SKK Siedlce - MKS Znicz Basket Pruszków
godz. 17.00 AZS WSGK POL-FOL Kutno - £KS £ód�
Niedziela 04.09
godz. 11.30 SKK Siedlce - £KS £ód�
godz. 14.00  AZS WSGK POL-FOL Kutno - MKS Znicz Basket Pruszków
godz. 16.00 zakoñczenie turnieju
Wstêp wolny. Zapraszamy.

BRĄZ DLA „EXPOMU”
Na �wietnie przygotowanym O�rodku Sportu i Rekreacji w �widnicy
rozegrano ogólnopolski turniej futbolowy �Silesian Cup� z udzia³em 14
dru¿yn rocznika 1999 i m³odsi. Znakomicie wypad³a w turnieju dru¿yna
MKS �Expom Kro�niewianka�  (trenerzy - Robert Nowak i Marek Dym-
kiewicz), która w eliminacjach wygra³a: z Gryfem II �widnica 12:2,
MOSiR em Pi³a 11:1, Pogoni¹ II Zduñska Wola 9:1, Miedzi¹ Legnica
4:2, Victori¹ Wa³brzych 9:3 i uleg³a SMS I £ód� 2:9. W pó³finale zespó³
�Expomu� przegra³ po dramatycznej walce 1:2 z Gryfem I �widnica.
W meczu o trzeci¹ lokatê dru¿yna �Expomu� wygra³a 3:1 z Marcinkami
Kêpno. W turnieju zwyciê¿y³a ekipa SMS I £ód�. Sympatyczni kro�nie-
wiczanie grali w sk³adzie: Dominik Gajdziñski, Norbert Zagajewski, Dawid
Duczyñski, Jan Nadolski, Miko³aj Kaczuba, Jakub Kopeæ, Kamil Wojtczak,
Mateusz Trembaczyk, Krystian Reterski, Damian Zasadziñski, Krystian
Ko³odziejski, Damian B³aszczyk i Micha³ Moruzga³a. Brawo !

O MISTRZOWSKIE PUNKTY
III liga
W pierwszym pojedynku rundy jesiennej 2010/2011 III Ligi ³ódzko-
mazowieckiej kutnianie zas³u¿enie wygrali u siebie z Leginovi¹, chocia¿
o wynik spotkania wierni kibice (oko³o 800) dr¿eli do koñca meczu.

MKS Kutno - Legionovia Legionowo 3:1 (1:1)
MKS: Mateusz Wojtczak, Adam Grzybowski, Przemys³aw Michalski,
Maciej Rutkowski, Maciej Kowalczyk, (50 £ukasz Trzeciak), £ukasz Znyk,
Rafa³ Kubiak (70 Marcin Dopiera³a), Gracjan Sobczak (70 Dawid Skrzy-
necki), Kamil Zagajewski (90+3 Wojciech Kuc), Sylwester P³acheta, Rafa³
Jankowski. Sêdziowa³ Robert Felcenloben (Sieradz). Bramki: 1:0 Rafa³
Jankowski (39 karny), 1:1 - Rafa³ Klimkowski (44 karny), 2:1 Gracjan
Sobczak (48, rzut wolny z 23 metrów), 3:1 Kamil Zagajewski (90+2).
Podopieczni trenera Paw³a �lêzaka mogli zdobyæ co najmniej trzy gole
wiêcej. Go�cie mieli du¿o szczê�cia, a gospodarze nie mogli trafiæ sku-
tecznie do bramki. W 16 minucie m.in Jankowski trafi³ w poprzeczkê.
Zespó³ Legionovii móg³ w 90 minucie doprowadziæ nawet do remisu, ale
Uwadizu trafi³ w poprzeczkê. Wygrali lepsi ! Zdobywca pierwszego gola
w rundzie jesiennej dla MKS Kutno Rafa³ Jankowski otrzyma³ okaza³y
tort od wiernego kibica Jana Karolaka, którym podzieli³ siê ze swoj¹ dru¿yn¹.

MKS Kutno - Ursus Warszawa 4:2 (1:0)
MKS: Mateusz Wojtczak, Adam Grzybowski, Przemys³aw Michalski
(67 Marcin Dopiera³a), Maciej Kowalczyk (55 £ukasz Trzeciak), Maciej
Rutkowski, £ukasz Znyk, Rafa³ Kubiak, Gracjan Sobczak (60 Dawid
Skrzynecki), Sylwester P³acheta, Kamil Zagajewski (81 Wojciech Kuc),
Rafa³ Jankowski. Bramki: 1:0 - Rafa³ Jankowski (23 karny), 2:0 - Jan-
kowski (64 g³ow¹), 3:0  - Jankowski (67), 3:1 - Patryk Ko�cianek (73),
3:2 - Piotr Æwilk (85), 4:2 - Rafa³ Kubiak (90+3). Kutnianie mogli
wygraæ ten mecz du¿o wy¿ej. Sam Rafa³ Jankowski, oprócz hat-tricku,
móg³ zdobyæ co najmniej jeszcze dwa gole. Od 73 minuty gospodarze jakby
stanêli i niespodziewanie ambitni go�cie strzelili dwie bramki. Sprawiedli-
wo�ci sta³o siê jednak zado�æ. Miejscy zakoñczyli to ciekawe spotkanie
³adnym golem Rafa³a Kubiaka.

W Ostrowach rozegrano XII Powiatowe Mistrzostwa Ludowych Zespo³ów
Sportowych z rejonu kutnowskiego. Organizatorami tej imprezy by³o
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kutnie (przewodnicz¹cy W³adys³aw Sokó³)
oraz Starosta Kutnowski i LKS �Ostrovia� Ostrowy. W turnieju bra³o
udzia³ 6 zespo³ów: LKS �Bzura� M³ogoszyn, LKS �Amazonka� Strzelce
i nowo powsta³a dru¿yna z Klonowca oraz LKS �Ostrovia�, LUKS �Olimpia�
Oporów, LKS �Hetman� �leszyn. Pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ �Bzury�,
który karnymi 4:3 pokona³ �Ostroviê�. Równie¿ �jedenastki� zadecydo-
wa³y o III miejscu. Karnymi 4:3 dru¿yna Klonowca zwyciê¿y³a �leszyn.
Najlepszym zawodnikiem zosta³ Dawid Miko³ajewicz z Klonowca, strzelcem
Jaros³aw Igleniec z �Bzury� (6 goli), a bramkarzem Krzysztof Walczak
z �Ostrovii�. Nagrody i puchar wrêczy³a starosta kutnowski Dorota D¹browska.

O PUCHAR STAROSTY

Na terenie obiektów Klubu Strzelectwa Sportowego w Kutnie (ul. Maj-
dany 12) odby³o siê zebranie sprawozdawcze cz³onków Stowarzyszenia
�Klub Kariera� im. Alfonsa Dubiñskiego (ma on ogólnopolsk¹ siedzibê
w Kutnie, ul. Reymonta 34). Uczestniczyli w nim hodowcy g³êbi z ró¿nych
regionów naszego kraju. Byli pasjonaci go³êbi z Kalisza, Ciechanowa,
Opinogóry, £odzi, Suwa³k, Rzeszowa, Tarnowa, Warszawy, Torunia, Poznania
i z Ziemi Kutnowskiej. Zebranie prowadzi³ Henryk Czajka z Kutna, zas³u-
¿ony dzia³acz hodowli go³êbi w Polsce. Podjêto uchwa³y: o zorganizowaniu
wystawy go³êbi rasowych 17 pa�dziernika br. na terenie KSS �Orze³�
w Kutnie oraz wystawy �Klubu Kariera�, która odbêdzie siê przy wystawie
krajowej w Warszawie na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO XXI
przy ul. Pr¹dzyñskiego 12/14 w dniach 15-16 stycznia2011 r. Natomiast
szkolenie hodowców i sêdziów w rasach grupy Brodawczaków (w tym
rasy �Karier�) odbêdzie siê w Opinogórze. Omówiono tak¿e wzorzec rasy
�Mas³owy Kutnowski�. Organizatorzy tego udanego spotkania i zarazem
zebrania hodowców go³êbi z ca³ej Polski dziêkuj¹ za naszym po�rednictwem
firmie �Elektrobud Ziêtek� (prezes Miros³aw Ziêtek) za sta³¹ pomoc na
rzecz �Klubu Kariera�, którego prezesem jest Kazimierz Postolski.

KLUB KARIERA

Zawodnicy UKS Ippon MDK przebywali w okresie wakacji na trzech
zgrupowaniach: w chorwackiej Puli, we W³adys³awowie - Cetniewie oraz
Zakopanem. Z roku na rok przybywa naszych reprezentantów w kadrze
regionu ³ódzkiego. Powo³ania otrzymali: Katarzyna Bednarek, Weronika
Kura, Mateusz Kura, Oliwia Medyñska, Natalia Stobiñska, Agnieszka
Banasiak, Martyna Ka�mierczak, Jakub Lempke, Maciej Ligêza, Seweryn
Wiktorek. W�ród kadry by³ szkoleniowiec z Kutna Maciej Kisieliñski.

Judo

KUTNIANIE W KADRZE WOJEWÓDZKIEJ

PRZED SEZONEM
Podopieczni trenerów - Paw³a �lêzaka i Mieczys³awa Sztonderskiego roz-
grywali przed rund¹ mistrzowsk¹, jesieñ 2010, du¿o spotkañ kontrolnych.
Pisali�my o nich w poprzednich numerach �P¯K�. Oto ostatnie sparingi:

MKS Kutno - MPK Boruta Zgierz 3:2 (1:1)
Bramki dla �Kutna�: Wojciech Kuc, £ukasz Górczyñski, Ernesto Mensah.

MKS Kutno - Górnik £êczyca 3:0 (2:0)
Gole: Rafa³ Jankowski, samobójcza i Wojciech Kuc.

MKS Kutno - Pelikan II £owicz 6:2 (1:0)
Bramki dla MKS: Rafa³ Jankowski 3 oraz Maciej Kowalczyk, £ukasz
Trzeciak i Wojciech Kuc. Rafa³ w meczach kontrolnych MKS-u i w PP
z Przebojem Wolbrom zdoby³ 15 bramek. Tak trzymaæ !

MKS Kutno - Zryw D¹bie 7:1 (4:0)
Dla �Kutna�: Wojciech Kuc 2, Emmanuel Ohaagwu 2, Kamil Zagajewski,
Andrzej Grzegorek i Rafa³ Rybicki, którego gol z 30 metrów pod po-
przeczkê by³ zdaniem, obserwuj¹cej ten mecz koszykarki £KS-u £ód�
i wychowanki MKS-u Kutno, Lucyny Sawickiej golem wszystkich spotkañ
sparingowych kutnian.
Zarz¹d MKS Kutno okre�li³ zadania i cele sportowe dla zespo³ów uczest-
nicz¹cych w rozgrywkach mistrzowskich PZPN i £ZPN w sezonie 2010/
2011. I dru¿yna MKS-u (III liga ³ódzko-mazowiecka) minimum 5 miejsce
w koñcowej kwalifikacji, II zespó³ (V liga ³ódzka) 10 miejsce. Juniorzy
(³ódzka liga) minimum 3 lokata; kat. Deyna minimum 3 miejsce; kat.
Micha³owicz minimum 3 miejsce; kat. Górski 98 minimum 3 miejsce;
kat. Górski 99 udzia³ w rozgrywkach.

Pi³ka no¿na

Du¿e zainteresowanie towarzyszy³o meczowi 1/32 PP na Stadionie Miejskim
im. Henryka T. Reymana w Kutnie, bowiem nieczêsto w naszym mie�cie
goszcz¹ pierwszoligowe zespo³y. Podopieczni trenera Paw³a �lêzaka spisali
siê w pierwszej po³owie spotkania znakomicie. Grali szybko, ofensywnie
i byli równorzêdnym partnerem dla uznanej dru¿yny z Ostrowca �wiêto-
krzyskiego. mieli nawet optyczn¹ przewagê. W drugiej ods³onie zabrak³o
troszeczkê si³, a po kilku b³êdach arbitrów ze �l¹ska wiary w koñcowy
sukces. Poza tym w 70 minucie czerwon¹ kartk¹ (po dwóch ¿ó³tych) ukarany
zosta³ lider defensywy MKS-u Przemys³aw Michalski i musia³ opu�ciæ
boisko. Dwa gole zapisa³ na swoim koncie niestety golkiper Mateusz Kêpka.
Przygoda miejskich w centralnym Pucharze Polski siê zakoñczy³a, ale
kutnianie rozstali siê z nim po dobrej grze.

MKS Kutno - KSZO Ostrowiec 0:3 (0:0)
MKS: Mateusz Kêpka, Adam Grzybowski, Przemys³aw Michalski, Marcin
Dopiera³a (69 Emmanuel), Maciej Rutkowski, £ukasz Znyk, Rafa³ Kubiak,
Gracjan Sobczak (69 Mensah), Sylwester P³acheta (78 Dawid Skrzynecki),
Kamil Zagajewski, Rafa³ Jankowski. Bramki: 0-1 Rafa³ Lasocki (56 wolny),
0:2 Jakub Kapsa (60), 0:3 Klaudiusz £atkowski (82). Przed meczem wrê-
czono statuetki wyró¿niaj¹cym siê pi³karzom MKS-u w minionym sezonie.
Otrzymali je: Rafa³ Jankowski (15 goli), Sylwester P³acheta (hat-trick
w meczu z Wart¹ Sieradz), Gracjan Sobczak (bramka z 40 m z Radomia-
kem). Wrêczali je kibice �weterani�: Zdzis³aw Janicki, Marian Czerwiñski
i Kazimierz Rosiak. Obserwatorem meczu by³ by³y prezes PZPN Micha³
Listkiewicz, a trenerem go�ci Czes³aw Jako³cewicz - 200 meczy w Lechu
Poznañ i 17 w reprezentacji Polski. Mimo przegranej naszej dru¿yny mecz
by³ du¿ym wydarzeniem sportowym w naszym mie�cie.

MKS POZA PUCHAREM POLSKI

Foto: Dominik Marciniak

Z W³ókniarzem Zelów nigdy kutnianom nie gra³o siê dobrze. W ubie-
g³ym sezonie by³o 0:0 i 1:1. Tak te¿ i by³o w trzeciej kolejce mistrzostw
III ligi. Po zaciêtej walce miejscy wywalczyli tylko remis.

MKS Kutno - W³ókniarz Zelów 2:2 (2:2)
MKS: Wojtczak, Grzybowski, Michalski, Dopiera³a, Rutkowski, Znyk (82
Kowalczyk), Kubiak, Mensah (59 Kuc), P³acheta, Zagajewski, Jankow-
ski. Bramki: 1:0 - Rafa³ Kubiak (7), 1:1 - Piotr Gl¹ba (16), 1:2 - Norbert
Dregier (20), 2:2 - Marcin Dopiera³a (42 - wolny). Gole go�cie zdobyli po
b³êdach defensywy MKS-u. Nie�le, w porównaniu do ostatnich meczów,
broni³ Mateusz Wojtczak. Kiepsko wypadli sêdziowie, którzy nie przy-
znaki gospodarzom ewidentnego karnego. Nastêpny mecz w Kutnie MKS
rozegra 5 wrze�nia o godz. 17.00 z Pilic¹ Przedbórz.

MKS TRACI PUNKTY
Pi³ka no¿na
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 292

Has³o:  M3-A3-E5-D12-G6-M9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
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SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje

10.200 m2 − teren

MIESZKANIE
DLA FIRM

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378

BIURO
MATRYMONIALNO

-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat

i panien do 40 lat
Tel. 268-12-76, 693-806-780

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, 0609-822-102Sprzedam mieszkanie 60,4 m2, ul.

Wilcza. Tel. 606 140 638
Sprzedam mieszkanie 48m2 I p.,
(2 pok., kuchnia, du¿y balkon). ul.
Br. �niadeckich. Tel. 605-080-742
(godz. 9-15)
Sprzedam  mieszkanie o po-
wierzchni 52 m2 z gara¿em. Tel.
0513-284-401
Wynajmê nieruchomo�æ o pow. 50 m2,
dzia³ka 200 m2 pod ka¿d¹ dzia³alno�æ,
Kutno-Dybów. Tel. 510-245-969
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej ok. 3000 m2. Mo¿li-
wo�æ najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2, Dudki
- Leszczynek. Tel. 0603-765-295

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
Sprzedam akordeon Weltmeister
Cordal, 80 basów, stan bdb. Tel.
0604-913-028
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
0-507-072-007
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

OG£OSZENIA
DROBNE

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

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

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

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Garaże blaszane
hale wiaty typowe

zamówienia
indywidualne

Telefon: 0691 474 005
054 284 02 00

www.garaze.az.pl

W�ród wielu znakomitych go�ci podczas tegorocznych Mistrzostw Ma³ej
Ligi Regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu, rozgrywanych ju¿ od
15 lat w Centrum Baseballu i Softballu w Kutnie, wyró¿nia³ siê On - Russ,
Amerykanin z �wielkim�, polskim sercem.
- Mówi siê o twoim polskim pochodzeniu ?
- To prawda. Ja wprawdzie urodzi³em siê w Panamie w 1938 roku, ale
moi rodzice wraz z ca³¹ rodzin¹ opu�cili Polskê dwa lata wcze�niej.
- Dlaczego ?
- Przeczuwali tragediê i nieszczê�cie drugiej wojny �wiatowej. Moje
rodzinne nazwisko brzmi Roslenowitz. Mój tato Simon, wuj Issak i siostra
mamy postanowili wyemigrowaæ z Polski. Na szczê�cie dla ca³ej naszej
rodziny uczynili to jeszcze przed nadej�ciem hitlerowskiej po¿ogi i ¿ydow-
skiej hekatomby. Tata przed wojn¹ by³ warszawskim, cenionym szewcem.
W Panamie równie¿ otworzy³ ma³y biznes w tej specjalno�ci. Tak prze-
trwali�my. Pó�niej, ju¿ pod koniec wojny w 1944 roku, moja rodzina prze-
nios³a siê do Stanów Zjednoczonych, do San Francisco, a rodzice zmienili
nazwisko na Rusleneder. Ja mieszkam tam do dzi�. Wprawdzie nie w samym
San Francisco, ale niedaleko tej metropolii - w miejscowo�ci Danville.
- Swoj¹ rodzinê za³o¿y³e� w Kalifornii ?
- Tak. Wraz z ¿on¹ Mo mamy trójkê wspania³ych dzieci. Syn Tod i córka
Tori maj¹ piêciu potomków: Taryn, Travis, Austin, Huntetr i Parker. Tylko
syn Troy nie ma jeszcze dzieci. Mieszkamy w Ameryce, wiêc synowie od
wczesnych lat zaczêli graæ w baseball. Chcia³, nie chcia³ zosta³em ich
pierwszym trenerem. By³ to rok 1973. Muszê dodaæ, ¿e by³em trenerem
we wszystkich kategoriach wiekowych, od minor (8 lat) do najstarszej,
czyli 18 - latków. W roku 1975 zosta³em sêdzi¹ w 57 dystrykcie Ma³ej
Ligi (Danville). Od 1985 roku prowadzi³em te¿ zawody w mistrzostwach
szkó³ �rednich. W swoim dorobku mam równie¿ dwuletni okres sêdzio-
wania w baseballowych zawodach uniwersyteckich oraz turniejach
seniorów.
- W tym roku obchodzisz wiêc jubileusz 35-lecia pracy sêdziowskiej dla
programów Ma³ej Ligi.
- Rzeczywi�cie. Sam chyba nie zdawa³em sobie z tego sprawy. W 1991
roku po raz pierwszy sêdziowa³em zawody w regionalnym turnieju Ma³ej
Ligi. Mia³o to miejsce w San Bernardino, w spotkaniu Ma³ych Lig z Ha-
wajów i San Ramon Valley.
- Jak �trafi³e�� do Kutna ?
- Dyrektor mojego dystryktu Ma³ej Ligi Alex Jawornisky zg³osi³ moj¹
kandydaturê do prowadzenia zawodów wy¿szych szczebli w ma³oligo-

Richard Russ Rusleneder specjalnie dla P¯K

Z POLSKIMI KORZENIAMI
wym systemie. Centrala w Williamsport pewnie zaakceptowa³a moj¹
kandydaturê, bo w taki sposób w 1996 roku �zaliczy³em swój miêdzyna-
rodowy debiut na mistrzostwach �wiata Ma³ej Ligi, które odby³y siê
w USA, w miejscowo�ci Ft. Lauderdale. W 1996 roku równie¿ prowadzi³em
zawody mistrzostw �wiata Ma³ej Ligi w Willamsport (Pensylwania).
W 1997 r. Ma³¹ Liga powierzy³a mi prowadzenie zawodów w miejsco-
wo�ci Svoboda (Czechy), a tak¿e w polskim Brzegu i w³a�nie... w Kutnie.
Z Brzegu do Kutna jecha³em wówczas z dyrektorem Ma³ej Ligi Robertem
Mannem samochodem marki Fiat Punto. Pamiêtam, by³o nas troje w tym ...
maluchu, a ja siedzia³em z ty³u ... uff ! Cel podró¿y - miasto Kutno - by³o
dla mnie wówczas pewnego rodzaju wybawieniem i tak mi ju¿ zosta³o do
dzi�.
- Pamiêtasz Kutno z tamtych czasów ?
- Tak i to dobrze. Byli�my zakwaterowani w Szkole Podstawowej Nr 1,
je�li dobrze kojarzê imienia Tadeusza Ko�ciuszki. W Centrum Ma³ej Ligi
nie by³o jeszcze interesantów, a boiska by³y tylko dwa. Wspominam trochê
tamten okres jako czas pionierski. Z up³ywem lat miasto jak i Centrum
Ma³ej Ligi siê zmieni³o. Kutno to dzi� zupe³nie inna miejscowo�æ. Wypiêk-
nia³o, rozwinê³o siê. Mia³em to szczê�cie przyje¿d¿aæ tutaj ka¿dego roku
na jeden miesi¹c. Jak nikt mog³em obserwowaæ zachodz¹ce u was zmiany.
Nie chcê powiedzieæ, ¿e wszystko to dzia³o siê jedynie dziêki �przyj�ciu�
do Kutna Ma³ej Ligi, a w tym twierdzeniu jest zapewne jaka� czê�æ prawdy.
W 1997 roku w mistrzostwach Regionu Europy nie gra³y dzieci z Kutna.
Pamiêtam dyskusje na ten temat. Dlaczego Jastrzêbie, a nie Kutno ? Przez
nastêpnych kilka lat mia³em mo¿liwo�æ obserwowaæ sta³y wzrost rozwo-
ju poziomu prezentowanego przez waszych trenerów, sêdziów i samych
dru¿yn. W jaki� czas zaowocowa³o to nawet awansem Kutna do mistrzostw
�wiata w USA. Czemu wiêc rok temu wróci³o wszystko do stanu pocz¹t-
kowego nie wiem, ale mam nadziejê, ¿e maj¹c taki potencja³ kutnowskie
dzieci powróc¹ jeszcze na europejskie boiska.
- W ci¹gu ostatnich lat pozna³e� Polskê i Europê ?
- Niew¹tpliwie. Odwiedzi³em Brukselê w Belgii, Ramstein i Wiesbaden
w Niemczech, Utenê na Litwie, Svobodê w Czechach oraz polskie miasta:
Gdañsk, Warszawê, O�wiêcim, £ód�, P³ock, Wroc³aw, Toruñ, Miejsk¹
Górkê. Szczególnie sentymentalnie znaczenie mia³a dla mnie podró¿ do
Warszawy, czyli powrót do korzeni. Znalaz³em ulicê, gdzie mieszkali moi
rodzice. Starego domu ju¿ nie ma. Tam pó�niej by³o getto. Chodzi³em po
okolicy i p³aka³em. Tak, nie wstydzi³em siê ³ez wtedy, tak jak siê ich rów-
nie¿ nie wstydzê teraz. To nieustannie mnie wzrusza.
- Jak oceniasz poziom tegorocznych zawodów w Kutnie Ma³ej Ligi ?
- Powiem tak. Z roku na rok podnosi siê. Nie inaczej by³o i w tym roku.
Dobrym przyk³adem jest tu Ma³a Liga z Ugandy, która potrafi³a podyktowaæ
warunki najlepszym. Dla mnie to by³o wielkie szczê�cie, ¿e dziêki Ma³ej
Lidze mog³em poznaæ tylu wspania³ych ludzi, mia³em mo¿liwo�æ obser-
wowaæ z perspektywy czasu jak dorastaj¹. Sêdziowa³em im, gdy mieli po
12 lat. Dzi� spotykam ich jako doros³ych, widzê jak dojrzeli. Pamiêtaj¹
mnie - to cieszy. Jeste�my przecie¿ jedn¹ wielk¹ ma³oligow¹ rodzin¹.
Widzê równie¿ jak dziêki wspólnemu uczestnictwu w naszych progra-
mach przyja�nie przekraczaj¹ granice narodów i pañstw.
- Lubisz tak¿e i inne dyscypliny sportu ?
- Tak. Przez kilka lat by³em trenerem koszykówki w �rednich szko³ach
Kalifornii. Prowadzi³em dru¿yny ch³opców oraz kalifornijsk¹ reprezen-
tacjê �rednich szkó³ dziewcz¹t. Przez parê lat równie¿ trenowa³em zespó³
pi³ki no¿nej, w której gra³ mój syn. To tak¿e zbli¿y³o mnie do Polski,
gdzie futbol jest tak wa¿ny.
- Wrócisz do Kutna za rok ?
- Jak Bóg pozwoli. Jak Ma³a Liga mnie zaprosi, a zdrowie dopisze, to kto
wie. Kutno to mój drugi dom i zawsze przyje¿d¿am tu z rado�ci¹. Wiêc
do zobaczenia !

Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski
przy wspó³pracy Waldemara Szymañskiego

Poziomo: A-1. �Moje szczê�cie to jest ..� z repertuaru Ewy Bem
A-7. Obchodzony z koszykami B-9. Miasto nad Krzn¹ C-1. Paj¹k
z rodziny pogoñców D-9. Barwa E-1. Chodnik w kopalni E-5. Amator
listków eukaliptusowych G-1. �... �wiec� w tytule piosenki Loranca
i Kofty (z repertuaru Haliny Kunickiej) I-1. Miejsce pod zabudowê
I-6. Malwa J-9. Zapl¹tana jednostka morska K-1. Filmowy odbywa
siê w kinie L-9. Postaæ z bajek arabskich M-1. Rudy postrach kur
M-5. Nutrie na sukni wieczorowej.

Pionowo: 1-A. Aforyzm, maksyma 1-I. Beniaminek 2-E. Kapielisko
nadmorskie obok Trzêsacza 3-A. Gest uczciwego znalazcy 3-I. Og³o-
szenie w prasie 4-F. Powolny taniec towarzyski 5-A. Sznur pere³ we
w³osach 5-J. Instrument perkusyjny 6-E. Znany prezenter Teleexpressu
(Micha³) 7-A. Model KIA 7-I. Ono nigdy nie �pi 9-A. Bagnisty, pod-
mok³y teren 9-I. Swar, spór 11-A. Trofeum wojenne Indian 11-I. Ostry
piesek 13-A. Po drugiej stronie rewersu 13-I. Jezioro w Borach
Tucholskich.            oprac. Jerzy Ka³u¿ka
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¯YCIE DIECEZJALNE

Dzieñ 10 sierpnia to parafialny odpust �wiêtego Wawrzyñca w Kutnie. Po
uroczystej sumie odprawionej w ko�ciele uczestnicz¹cy w niej mieszkañcy
miasta odwiedzili tradycyjny, odpustowy jarmark. Pogoda dopisa³a, wiêc
zainteresowanie wystawionymi do kupienia przedmiotami by³o spore.
Pojawi³o siê wiele rodzin z dzieæmi w wózkach. Najm³odszych intereso-
wa³a gumowa zje¿d¿alnia, stoiska z materia³ami pirotechnicznymi, stoiska
z zabawkami i oczywi�cie obwarzanki. Ale byli te¿ g³ównie starsi wiekiem,
którzy na odpust przyszli z ciekawo�ci, aby popatrzeæ i porównaæ z tym,
co by³o w roku ubieg³ym.           /A.B./

ŚWIĘTO PARAFIALNE

Ju¿ po raz 29 Ziemia Kutnowska go�ci³a piesz¹ pielgrzymkê z P³ocka
id¹c¹ na Jasna Górê. Przewodnim has³em pielgrzymki by³o: �B¹d�cie
�wiadkami mi³o�ci�. W tym roku przesz³o przez Kutno 11 grup, ponad
tysi¹c p¹tników. Najliczniejsz¹ by³a grupa srebrna z dekanatu pu³tu-
skiego (120 osób), grupa bia³o-czerwona z P³ocka (120 osób), grupa
¿ó³ta z Dobrzynia, najmniejsz¹ za� grupa z Gostynina (ucierpieli w po-
wodzi). Podczas 2-godzinnego odpoczynku w G³ogowcu, w czasie mszy
�wiêtej w Sanktuarium Matki Bo¿ej, odby³a siê uroczysto�æ za�lubin

PRZEZ KUTNO DO CZĘSTOCHOWY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Obchody rozpoczêto msz¹ �wiêt¹ za Ojczyznê w ko�ciele pod wezwa-
niem �wiêtego Wawrzyñca. W�ród uczestników byli radni miejscy i po-
wiatowi, w³adze samorz¹dowe miasta i powiatu. Byli te¿ reprezentanci
wojska, policji, stra¿y po¿arnej i duchowni. Uroczysto�æ u�wietni³y poczty
sztandarowe, harcerze, kombatanci, i delegacje instytucji, zak³adów pracy,
zwi¹zków zawodowych i szkó³ z terenu miasta. Po uroczysto�ciach w
ko�ciele uczestnicy przeszli ul. Królewsk¹ na pl. Pi³sudskiego. Tutaj po
podniesieniu flagi pañstwowej na maszt i odegraniu hymnu przez
Orkiestrê OSP w Kutnie prezydent Zbigniew Burzyñski wyg³osi³ krótkie,
okoliczno�ciowe przemówienie dotycz¹ce Bitwy Warszawskiej i jej zna-
czenia dla wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Mówi³ o bohaterstwie
¿o³nierzy i ich ofiarno�ci, a tak¿e po�wiêceniu ca³ego narodu. Zwyciê-
stwo nad Armi¹ Czerwon¹ w 1920 roku, zwane te¿ �Cudem nad Wis³¹�
zdecydowa³o o losach Polski i Europy. Prezydent podziêkowa³ zebranym
i z³o¿y³ ¿yczenia ¿o³nierzom 2 Bazy Materia³owo-Technicznej z okazji
�wiêta Wojska Polskiego. W uroczysto�ci na placu Pi³sudskiego wziêli
udzia³ uczestnicy I Zlotu Grup Rekonsstrukcji Historycznych �Odyseja
Historyczna Wojna i Pokój�. Obecne na placu delegacje z³o¿y³y kwiaty
pod pomnikiem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.          /G.B./

CUD NAD WISŁĄ

dwóch par pielgrzymkowych,
a byli to: Piotr i Ma³gorzata, nowo-
¿eñcy grupy zielonej z Sierpca oraz
Piotr i Mariola Anna, nowo¿eñcy
z Sulnicerzyc z grupy bia³ej. Na tê
uroczysto�æ do G³ogowca przyje-
chali dwaj ksiê¿a zaprzyja�nieni
z parami m³odych i oni je pob³o-
gos³awili.     /A.B./




