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W SANKTUARIUM W GŁOGOWCU

Niedziela, 12 wrzenia sta³a siê wa¿nym wydarzeniem ziemi g³ogowiekciej.
W czasie polowej mszy wiêtej odprawionej przez biskupa ordynariusza
diecezji ³owickiej Andrzeja Dziubê, og³oszone zosta³y dekrety watykañskie
o w³¹czeniu Sanktuarium Matki Bo¿ej do rodziny wi¹tyñ zwi¹zanych
duchowym pokrewieñstwem z bazylik¹ Matki Bo¿ej Wiêkszej w Rzymie.
(ci¹g dalszy - strona 15)

W Krzy¿anowie

DOŻYNKI GMINNE
Wypromuj swoj¹ Ma³¹ Ojczyznê

WOJEWÓDZKI ZWYCIĘZCA

W pierwsz¹ niedzielê wrzeniow¹, przy piêknej s³onecznej pogodzie, swoje
wiêto obchodzili rolnicy gminy Krzy¿anów.
(ci¹g dalszy - strona 9)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
Maciej Klarzak, uczeñ II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, zosta³ wojewódzkim finalist¹ ogólnopolskiego konkursu
Wypromuj swoj¹ Ma³¹ Ojczyznê.
(ci¹g dalszy - strona 3)

28 września 2010 r.

Kutnowskie wiêto

Z RÓŻĄ W HERBIE

Przez trzy dni w Kutnie królowa³a najpiêkniejsza z kwiatów - ró¿a.
W tych dniach niekoronowanym herbem Kutna sta³ siê ten kwiat.
Dopisa³a pogoda, wiêc by³o to wiêto wiêkszoci kutnowian. Nie
zabrak³o atrakcji dla mi³oników piêkna kwiatów, kompozycji florystycznych i ogrodów. Mo¿na by³o równie¿ znaleæ bogat¹ ofertê
handlow¹, rozrywkow¹, sportow¹. Inauguracja 36 Wystawy Ró¿
i Aran¿acji Florystycznych odby³a siê w sali Magnolia, gdzie
zaprezentowa³a siê publicznoci w programie Dziewczyna z ró¿a
Dorota Mikiewicz z zespo³em.
(ciag dalszy - strona 7)

¯YCIE KOLOROWE

OKRASA − ŚWIĘTA RÓŻY

Kutnowian nie trzeba by³o zachêcaæ do wypróbowania wykwintnych
dañ z gêsiny przygotowanych przez mistrza kuchni Karola Okrasy.

Dziêki Kutnowskim Zak³adom Drobiarskim zobaczylimy kolejn¹
ods³onê Gotowania na kutnowskim rynku Tym razem Exdrob
zaproszono znakomitego polskiego kucharza Karola Okrasê. Kilka
s³ów o nim Jeden z najbardziej znanych i lubianych szefów kuchni
w Polsce. Od 2001 roku gospodarz programu Kuchnia z Okras¹
(TVP 1), a od niedawna na antenie telewizji ogl¹dany w roli prowadz¹cego Smaki czasu. Autor ksi¹¿ki Gotuj z Okras¹,
zawieraj¹cej 105 autorskich przepisów. Wspó³za³o¿yciel Kapitu³y
Fundacji Klubu Szefów Kuchni - elitarnej organizacji skupiaj¹cej
najlepszych szefów kuchni w Polsce. Wyró¿niony tytu³em Chef
Chalange dla najlepszego szefa kuchni miêdzynarodowej sieci Le
Meridien. Jest te¿ laureatem nagrody Oskar Kulinarny 2005
w kategorii Osobowoæ Kulinarna roku, zdobywc¹ tytu³u Hermes
2007, a tak¿e laureatem nagrody Chef de LArenir 2008, nadawanej
przez Miêdzynarodow¹ Akademiê Gastronomiczn¹. Pasjonat
i znawca kuchni polskiej i regionalnej. Narodowe smaki z pasj¹
promuje w wersji dietetycznej, lekkiej i wyrazistej. Nie zdarza siê
to jednak czêsto - kuchnia dla Karola Okrasy to nie tylko zawód,
ale i sposób na ca³e ¿ycie. Na kutnowskim placu Pi³sudskiego
zaprezentowa³ on smakowite potrawy z gêsiny, której aktualne
spo¿ycie na g³owê Polaka wynosi zaledwie ... 17 gram.

Przy pokazie zorganizowany przez Exdrob Karola Okrasy swoje
kulinarne umiejêtnoci pokazywa³ wiceprezydent Kutna Jacek Boczkaja.

Tym bardziej, ¿e na zorganizowanym przez KZD Exdrob S.A.
w Kutnie stawi³o siê sporo kulinarnych widzów ...

W przerwie miêdzy Exdrobowymi pokazami Karola Okrasy wyst¹pi³y: Zespó³ Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej i Wis³a z P³ocka.

Prezesa KZD Exdrob S.A. Miros³awa Sza³kowskiego wyró¿ni³ za
ju¿ cykliczn¹ imprezê wiceprezydent Zbigniew Wdowiak.
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¯YCIE REGIONALNE

Święto Róży
Nie nad miastem, a w miecie rozszala³a siê burza,
chmurami kramów i grzmotami orkiestrowych tr¹b.
A przyczyn¹ tej corocznej burzy jest ró¿a,
która we wrzeniu sprawuje w miecie rz¹d.
Ju¿ od lat wielu w kutnowskim ogrodzie
obchodzi swoje wiêto kwiatów panuj¹ca g³owa.
Czuje siê pewnie, jak w zielonym ogrodzie,
mieni siê barw¹, wabi zapachem, ró¿a - królowa.
Mi³a jest miastu ta królewska w³adza,
bo Jarmark Ró¿any nudziæ siê nie pozwala.
Prawdziwie dobr¹ powód do Kutna sprowadza,
powód imprez i kulturalnych inicjatyw wyzwala.
Dla mieszkañców i licznych goci
to okazja do zabaw do bia³ego ranka.
W te chwile relaksu i beztroskiej radoci
niech siê wpisze tak¿e ta pogodna rymowanka.
Kazimierz Ci¹¿ela

POWAKACYJNA SESJA

Podczas 49 sesji Rady Miasta przyjêto informacjê o przebiegu wykonania
bud¿etu miasta za I pó³rocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji samorz¹dowych. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji zakoñczy³o pó³rocze z wynikiem prawie 500 tysiêcy z³otych na
minusie, natomiast Grupowa Oczyszczalnia cieków ponad 100 tysiêcy
z³otych. Witold Kamiñski, prezes PWiK by³ jednak optymist¹, gdy¿ pod
koniec roku spodziewa siê pewnej nadwy¿ki. Radni zdecydowali te¿, ¿e
bêdzie wiêcej pieniêdzy m.in. na owiatê i pomoc spo³eczn¹. Sporo czasu
zajê³y dyskusje odnonie wykonania dróg, chodników, parkingów. Radni
zdecydowali o przejêciu w zarz¹d miasta 15 kilometrów dróg od powiatu
kutnowskiego. Przewidziano na te wydatki w 2011 r. 7 milionów z³otych.
Poruszono te¿ problem renowacji placu Wolnoci (murki i schody). Jest
nadzieja, ¿e takie prace wreszcie zostan¹ zaczête przez wykonawcê z okolic
Chojnic. Odpowiadaj¹c na uwagi i pytania radnych prezydent Zbigniew
Burzyñski zauwa¿y³, ¿e jest to okres przedwyborczy, a wiêc tê dyskusjê
tak mo¿na przyjmowaæ. Radni przyjêli te¿ informacjê dotycz¹c¹ za³o¿eñ do projektu bud¿etu miasta na 2011 rok. Kilka minut powiêcono
ocenie efektywnoci realizacji celów zadañ zleconych w zakresie kultury
fizycznej i sportu kwalifikowanego. Radny Jerzy Papiewski zaapelowa³
do firm o wspomaganie finansowe klubów sportowych, a jego apel popar³
Jacek Sikora - przewodnicz¹cy Rady Miasta.
/A.B./

Z ³awy opozycyjnego radnego

SMUTNY FINAŁ
Ostatnia sesja która odby³a siê we wtorek 7 wrzenia, nie odbiega³a
niczym od z³ych standardów i obyczajów przyjêtych przez koalicjê rz¹dz¹c¹. Prezydent Z. Burzyñski i grupa radnych wspieraj¹ca w³adzê uzna³a,
¿e wykonanie bud¿etu miasta za I pó³rocze jest dobre, nawet je¿eli uwzglêdni
siê rekordowo najni¿szy od wielu lat stopieñ wykonania dochodów miasta.
Uwagi radnych opozycji z klubów Lewica dla Kutna i PIS dotycz¹ce braku
realizacji wielu zadañ, przyjêtych wczeniej przez prezydenta na podstawie
zg³oszonych wniosków, zosta³y przez prezydenta skwitowane krótko i treciwie - zadania nie zosta³y zrealizowane, bo brak³o pieniêdzy, a inne cele
by³y wa¿niejsze. Dotyczy to miêdzy innymi poszerzenia ulicy £okietka
(zadanie wypada z realizacji po raz drugi) i wykonania chodnika na ulicy
Warszawskie Przedmiecie. Oczywicie prezydent uzyska³ poparcie radnych swojego klubu, dla których fakt, ¿e zadania zosta³y przez prezydenta przyjête do wykonania nie mia³ oczywicie ¿adnego znaczenia.
Zapewne obowi¹zuje zasada - za du¿o nie myleæ, nie mieæ w¹tpliwoci
i g³osowaæ zgodnie z oczekiwaniami prezydenta. Prezydent ma zawsze
racjê i poparcie w ciemno jest jak najbardziej wskazane.
Du¿¹ dyskusjê wywo³a³a sprawa biogazowni, której powstanie w bie¿¹cym roku zapowiada³ prezydent, a której nie ma i raczej nie bêdzie, bowiem
wybrany inwestor okaza³ siê ma³o wiarygodny. Inwestor dysponuje
niesprawdzon¹ technologi¹ i nie ma pieniêdzy na inwestycjê. Kolejnym
kontrowersyjnym tematem by³a sprawa mega ubojni Pini Polonia.
Prezydent dalej trwa przy swoim, ¿e nic nie móg³ zrobiæ w sytuacji, gdy
Pini Polonia nie spe³ni³a warunków, które okreli³ prezydent w decyzji
rodowiskowej.
(ci¹g dalszy - strona 6)

Wypromuj swoj¹ Ma³¹ Ojczyznê

WOJEWÓDZKI ZWYCIĘZCA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zadaniem konkursowym by³o przygotowanie prezentacji w programie PowerPoint. Uczeñ zaprezentowa³ swoje rodzinne miasto
Kutno. Laureat zosta³ uhonorowany w liceum podczas uroczystego
rozpoczêcia roku szkolnego. W imieniu wojewódzkiego koordynatora konkursu Agnieszki Hanajczyk i w³adz miejskich nagrodê
przekazali: wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak i dyrektor
szko³y Barbara Rostek-Nowacka. Uroczyste og³oszenie wyników
ogólnopolskich nast¹pi 20 wrzenia 2010 r. w Sejmie RP. Uczeñ
kutnowskiego liceum do Warszawy pojedzie wraz ze szkolnym
koordynatorem konkursu Ma³gorzat¹ Walerczak - nauczycielem
geografii i podstaw przedsiêbiorczoci. Autorzy siedmiu najlepszych
prac i ich nauczyciele wyjad¹ do Brukseli, gdzie zwiedz¹ m.in.
Parlament Europejski. Organizatorami konkursu s¹ pos³owie na
Sejm RP pod patronatem Marsza³ka Sejmu i Ministra Rozwoju
Regionalnego.
Agnieszka Maku³a-Broda

Rodzinie Zmar³ego

.P.

JERZEGO KAROLAKA
zawodnika i dzia³acza sportowego
m.in. w latach 1969-1999
oraz cz³onka PZPN w Warszawie
prezesa Podokrêgu Pi³ki No¿nej w Kutnie
serdeczne wyrazy wspó³czucia
sk³ada Redakcja P¯K

SPACERKIEMRajd
PORó¿yKUTNIE

AMZ - w Kielcach

W XVIII Miêdzynarodowym Salonie
Przemys³u Obronnego w Kielcach,
Kutno by³o reprezentowane przez
sklêczkowski AMZ Sp. z o.o.

wiêto Tevy

Na Stadionie Miejskim wiêtowali
pracownicy kutnowskiej Tevy,
czyli dawnej KZF Polfa. Bawi³o
siê oko³o 300-400 osób (ma³o by³o
VIP-ów).

Jubileusz

W II Rajdzie Ró¿y stanê³y na starcie
33 za³ogi, które rywalizowa³y na
szeciu odcinkach specjalnych
o d³ugoci oko³o 65 kilometrów.
By³y one klasyfikowane w 5 klasach
pojemnoci silnika oraz w klasie
goæ. By³o te¿ kryterium uliczne
na Alejach Jana Paw³a II, które
cieszy³o siê ogromnym zainteresowaniem widzów.

Dar Energii P³ock

Jest Rada

Jaros³aw Terka z Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Walki z Kalectwem
w Kutnie odebra³ od zarz¹du spó³ki
Energa w P³ocku czek wartoci
4600 z³, za które stowarzyszenie ma
zakupiæ sprzêt rehabilitacyjny.

Blok przy Wilczej

Spó³ka PKP Nieruchomoci, po kilku
latach oczekiwania, dokona³a
podzia³u geodezyjnego dzia³ek
i budynków w Kutnie - Azorach.
Niestety, sprawa nieodp³atnego
przejêcia dwóch budynków (po
noclegowni i przychodni) przez
miasto uleg³a zmianie, gdy¿ z jednej
strony PKP zlikwidowa³o zaleg³oci
podatkowe, a z drugiej - budynki
uleg³y dewastacji.

W minion¹ sobotê Hospicjum
Kutnowskie obchodzi³o XV-lecie
istnienia. Wyró¿niono je za dzia³alnoæ Kutnowskim Hitem.
Komisja konkursowa wybra³a do
Rady Nadzorczej Kutnowskiego
szpitala samorz¹dowego trzy osoby:
prof. dr. hab. nauk medycznych
Przemys³awa Oszukowskiego
(dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi), dr. nauk
ekonomicznych Krzysztofa Czajkowskiego (Wroc³aw i prawnika
Tomasza Wróbla (z £odzi).

Zdewastowane mienie

Przetarg na budowê bloku komunalnego przy ulicy Wilczej Zak³adu
Nieruchomoci Miejskich w Kutnie
wygra³a kutnowska firma Budimus. Koszt 2.136.400 z³ (2.139
za 1 m2). Liczyæ ma 32 mieszkania
o ³¹cznej powierzchni oko³o tysi¹ca
metrów kwadratowych.

Zdolni kutnianie

Wród 19 osób zatrzymanych przez
CB w ca³ej Polsce, za wy³udzenie
kredytów, znaleli siê równie¿ trzej
uzdolnieni ... kutnianie.

Chiñskie borowiki

Czy i w Kutnie s¹ sprzedawane
sprowadzane z Chin borowiki !?

OBLEGANI PRZEZ CHORYCH
Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 28 września w Kutnie

Ju¿ za kilka dni, we wtorek
28 wrzenia, do waszego miasta
ponownie zawitaj¹ wiatowej
s³awy specjalici medycyny naturalnej: bioenergoterapeuta Jacek
Mickiewicz z Gdañska i krêgarz
Dariusz Ungier ze Skar¿yska
Kamiennej. S³awni ze swej skutecznoci, t³umnie oblegani przez
pacjentów, bêd¹ jak zawsze przyjmowaæ pacjentów w hotelu AWIS
od godz. 11.00 do 16.00.
Bol¹ce plecy
Obecnie niewiele osób nie ma
¿adnych problemów z krêgos³upem, wynika to z braku czasu dla
siebie, niektórzy panowie bardziej
dbaj¹ o swój samochód ni¿
o zdrowie. Ci¹g³y stres, praca za
biurkiem, za kierownic¹, siedzenie na wygodnej kanapie, praca

ponad si³y lub brak ruchu, nadwaga,
oty³oæ skutkuj¹ wieloma chorobami,
o czym wszyscy wiedz¹ ale przestaj¹ siê tym przejmowaæ - twierdzi
znany krêgarz.
Wród pacjentów pana Ungiera by³
Stanis³aw J., którego wnuczkowie
przyprowadzili pod rêce, a pan
Stanis³aw ciska³ w prawej d³oni
laskê. Od wielu dni cierpia³em na
krêgos³up, wizyty ró¿nych specjalistów nic nie pomaga³y. Po dzisiejszym zabiegu poczu³em natychmiastow¹ ulgê, co widaæ, bo wychodzê
z gabinetu bez pomocy moich wnuków i laski - mówi uszczêliwiony
pacjent.
Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
D³onie Jacka Mickiewicza nios¹
pomoc chorym i cierpi¹cym pacjen-

tom w gabinetach, w domach
prywatnych i w szpitalach, gdzie po
otrzymaniu zgody i uzgodnieniu
odwiedza pacjentów. Oto nies³ysz¹ca od 30 lata Regina N. przysz³a
z córk¹, odzyskuje s³uch. Wielu

wychodzi umiechniêtych z gabinetu,
bo przesta³a boleæ g³owa, pozbyli
siê stresu i nerwicy, zniknê³y guzki
na tarczycy, nikn¹ problemy z prostat¹. Po kilku wizytach nikn¹ guzy
na piersiach u kobiet, a wiele
pacjentek unika operacji w szpitalach.
9-letni Dawid K. przyszed³ z mam¹.
Mój syn by³ alergikiem, mówiê ¿e
by³, bo ju¿ od 3 miesiêcy nie jest
dziêki zabiegom bioenergoterapeuty.
Jestem szczêliwa, ¿e syn mo¿e
normalnie ¿yæ - mama Dawida. Pan
Andrzej K. - cierpia³em na nadcinienie têtnicze latami, po kilku
wizytach, mówiê z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹, cinienie mam idealne,
nie biorê tabletek. Pani Agnieszka A.
- torbiel na jajniku znik³. Wziê³am
tylko dwie wizyty. USG pokaza³o,
¿e po torbielu ani ladu. Pani Zdzi-
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s³awa O. - dziêki wizytom u uzdrowiciela uciek³am lekarzom spod
skalpela. Mia³am miêniaki 9 mm.
Po wizycie miêniaki zginê³y, co
potwierdzi³y badania lekarskie.
Przyk³adów wyj¹tkowych uzdrowieñ jakie maj¹ miejsce jest wiele.
Najlepiej sprawdziæ skutecznoæ na
w³asnym przypadku.
Bioenergoterapeuta zawsze namawia
swoich pacjentów, by równolegle
korzystali z us³ug swoich lekarzy
i robili w³aciwe badania, by przekonaæ siê o stanie swojego zdrowia.
Wizyty domowe u tego s³ynnego
bioenergoterapeuty mo¿na zg³aszaæ
tylko osobicie w dniu przyjêæ do
godz. 16.00.
Polecamy bezp³atne badania
manualne krêgos³upa
w godzinach przyjêæ.

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
AWIS

(w pobli¿u dworca PKP)

Kutno,
ul. £êczycka 8
Dnia 28 września
(wtorek)

w godzinach od 1100 do 1600
Informacja:

tel. 0−605−268−274

ZAPRASZAMY
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¯YCIE REGIONALNE
Jubileusz 25-lecia MZK w Kutnie - i jego szefa

Gimnazjum im. Rodziny Rembieliñskich

MIEJSKA I ... PODMIEJSKA ... WOJEWÓDZKA INAUGURACJA

Rozmowa z Józefem Szubskim, prezesem
Miejskiego Zak³adu Komunikacji w Kutnie, spó³ka z o.o.
- Jaka by³a pañska droga zawodowa
do pracy w MZK w Kutnie ?
- Pracowa³em od 1965 r. w £ódzkich Zak³adach Drobiarskich jako
referent. Nastêpnie w FMR Kraj
1972-1975, a w latach 1975-1978
pe³ni³em funkcjê kierownika do
spraw rozliczeñ w Agromie.
Z kolei podj¹³em pracê w Spó³dzielni Transportu Wiejskiego;
pocz¹tkowo jako zastêpca dyrektora,
a od 1980 r. do 1982 r. zosta³em
dyrektorem tego przedsiêbiorstwa.
Póniej by³ Polmos, gdzie do
1984 r. by³em kierownikiem dzia³u.
Stamt¹d trafi³em do Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kutnie, jako
zastêpca dyrektora ds. ekonomicznych. Od 1 lipca 1985 r. pe³niê nieprzerwanie funkcjê dyrektora (prezesa) Miejskiego Zak³adu Komunikacji
w Kutnie. By³em te¿ spo³ecznym cz³onkiem Rady Nadzorczej RSM Pionier
(w latach 1995-2006), a nawet przez jedn¹ kadencjê pe³ni³em funkcjê jej
przewodnicz¹cego.
- Jakie by³y pocz¹tki aktualnego MZK w Kutnie ?
- Trzeba siêgn¹æ pamiêci¹ do MPGKiM, gdzie w latach 1984-1985 funkcjonowa³a jedna linia autobusowa 0, wokó³ ca³ego miasta. Od 1 lipca
1985 r. wyodrêbniono z niego now¹ samodzieln¹ firmê: Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacji. W tej formie dzia³alimy do 15 stycznia 1991 r.,
kiedy to przekszta³cono j¹ w zak³ad bud¿etowy o nazwie Miejski Zak³ad
Komunikacji. Natomiast od 1 grudnia 2009 r. jestemy ju¿ spó³k¹ z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, ale ze 100-procentowym udzia³em miasta
Kutna.
- Jaki by³ wówczas stan taboru ?
- Nie powiem, liczbowo by³o tego sporo, bo 31 Autosanów, które otrzymalimy z MPK w P³ocku. Tyle, ¿e one by³y tam wycofane z u¿ytkowania,
mówi¹c wprost - w kiepskim stanie technicznym. Takim, ¿e by³ dylemat,
na któr¹ trasê puciæ te sprawne. Ale jeszcze w tym¿e toku zakupilimy
8 nowych Autosanów rok póniej a¿ 22 (!), wiêc w dwa lata opanowalimy sytuacjê. A¿ do 1989-1990 r. mielimy g³ównie Autosany, bo
³atwiej by³o je kupiæ, a i dla czêci zamiennych nie trzeba by³o ... rozbrajaj¹c innych ... Do dzi mamy tylko autobusy produkcji krajowej ze wzglêdu
równie¿ na cenê i dostêpnoæ czêci zamiennych, chocia¿ po likwidacji
producenta w Jelczu powsta³y kolejne problemy.
- Jakie by³y etapy Waszej dzia³alnoci ?
- W pierwszym etapie dzia³alnoci tzw. komunikacji miejskiej (1985
- pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych) nastêpowa³ sukcesywny wzrost liczby
przewo¿onych pasa¿erów (do 12.208.000 w 1989 r.), d³ugoci linii komunikacyjnych (do 189 km w 1991 r.) pracy przewozowej ogó³em (do
1.930.000 km w roku 1989). W przewozach regularnych komunikacji
miejskiej (do 1.792.000 km w roku 1990). By³ to wielki boom dla naszej
firmy. Drugi - jak to mawiaj¹ starsi pracownicy do³owy etap, w którym
nast¹pi³ sta³y spadek (do 2005 r.) liczby przewiezionych pasa¿erów, mimo
niewielkich zmian w d³ugoci obs³ugiwanych linii komunikacyjnych. Od
1985 r. przejêlimy us³ugi przewozowe dla gmin (najpierw wiejskiej Kutno,
Krzy¿anów, Strzelce i Oporów). Rok temu przewielimy 3.300 tysiêcy
pasa¿erów (na 152 km d³ugoci linii, w tym poza miastem 78). Doæ stwierdziæ, ¿e i teraz obs³ugujemy w miecie 170 przystanków. W pierwszym
etapie dotacje nie przekracza³y 36% ogó³u wp³ywów, a w 2009 r. ponad
50%. Nasze autobusy docieraj¹ bowiem do Kuczkowa, G³ogowca, Strzegocina, a¿ do Kter, Wysokiej Wielkiej, Krzy¿anowa, Sierakowa (tymi za
Bielawkami), Muchnowa, Rykowa, Kter, Mnichu i Skórzew. Kiedy
obs³ugiwalimy 16 linii, teraz - 11, w tym osiem szkolnych obs³uguj¹cych
uczniów z gmin Krzy¿anów i Kutno.
- Jakie jest aktualne przedsiêbiorstwo ?
- Mamy 35 autobusów (dodatkowo jeden - wycieczkowy) oraz sprzêt
pomocniczy, w tym auta techniczne. Mamy ma³¹, bo ma³¹, ale w³asn¹
bazê, od pocz¹tku przy ulicy Cmentarnej 1. A¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e na
dzia³ce o powierzchni 6445 m2, zabudowa zajmuje ponad 1519 metrów
(3 budynki warsztatowe o powierzchni 819, 2 budynki biurowe, dyspozytornie, portiernie i magazyn), a na wolnym powietrzu zlokalizowano jeszcze
szczotkow¹ myjniê samochodow¹. Na pocz¹tku liczylimy 116 osób,
w 1989 r. nawet 159. Od 1990 r. obserwujemy jego spadek - a¿ do 101
etatów obecnie. Z tego 57 to kierowcy, 20 - pracownicy warsztatu i utrzymania ruchu, 6 dyspozytorów i 18 - zaplecza administracyjnego. Zarz¹d
tworzê ... ja. Rada Nadzorcza, to póki co, Stanis³aw Chlebny, El¿bieta
Ja³owska, Jaros³aw Wykpisz. Zajd¹ zmiany po wyborze Wies³awa Taraski
jako przedstawiciela za³ogi, a zgodnie ze statutem Rada ma liczyæ 3 osoby.
- Podstaw¹ sukcesu MZK jest i pañska osoba. 25 lat na stanowisku szefa
tej samej firmy to w Kutnie i Kutnowskiem - ewenement ! Skromnoæ,
szacunek dla zdania innych, spokój, a z drugiej strony jak to okreli³
jeden ze zwi¹zkowców krn¹brnoæ pañskiej osoby przy kierowaniu
firm¹. Jak pan ocenia sytuacjê w za³odze ?
- Mogê powiedzieæ, ¿e pozytywne. Doæ stwierdziæ, ¿e znaczna czêæ
za³ogi pracuje ju¿ po - kilkanacie lat, a 18 od pocz¹tku dzia³alnoci firmy.
Wymieniam alfabetycznie te osoby: Janusz Adamik, Edward Andrzejczak,
Andrzej Kaprzyk, Andrzej Klepczarek, Sylwia Kubiak, El¿bieta Kubiak,
Stanis³aw £aziñski, Jan Maciejewski, Andrzej Marciniak, W³odzimierz
Michalski, Gabriel Nikodemiak, Zygmunt Poniszewski, Grzegorz Rakowski,
Bogus³aw Rosiak, Dariusz Skonecki, Józef Szubski, Dariusz Trzaskowski,
Leszek Wróblewski. Dodajmy do tego mego zastêpcê Tadeusza Wierciocha,
który pracuje w firmie od padziernika 1986 r. (wczeniej by³ nim Andrzej
Zakrzewski). Mi³o wspominam wspó³pracê z moimi g³ównymi ksiêgowymi, najpierw z Genowef¹ Baciarow, od 1991 r. z Jadwig¹ Stêpniak
i aktualnie z Krystyn¹ Drzewic¹, któr¹ awansowalimy na to stanowisko
z naszych ksiêgowych. Mo¿e nie jestem zbyt nowoczesny, ale tak w sumie
z uporem twierdzê i bêdê twierdzi³, ¿e z najgorszych sytuacji mo¿na wyjæ,
gdy ma siê za sob¹ dowiadczon¹ za³ogê ...
Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski
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W murach nowego i wspaniale wyposa¿onego budynku Gimnazjum
w Kroniewicach uroczycie zainaugurowano rok szkolny 2010/2011
w województwie ³ódzkim. Po³¹czono j¹ z otwarciem nowego budynku.
Uroczystoæ uwietni³o wielu znamienitych goci, m.in.: wojewoda
³ódzki - Jolanta Che³miñska; El¿bieta Hibner - cz³onek Zarz¹du
Województwa £ódzkiego; Ewa Szostak - zastêpca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN; Krzysztof Baszczyñski wiceprezes Zarz¹du G³ównego ZNP w Warszawie. Byli gospodarze
gminy, a przede wszystkim uczniowie i kadra nauczycielska nowego
budynku gimnazjum, byli przedstawiciele s³u¿b porz¹dkowych,
prezydent miasta Kutno, starosta kutnowski i wójtowie s¹siednich
gmin. Uroczystoæ poprowadzi³a Aleksandra Marciniak, a jej gospodarzami by³y: wojewoda ³ódzki Jolanta Che³miñska i burmistrz
Kroniewic Barbara Herman. - Spe³ni³o siê moje marzenie - mówi³a
otwieraj¹c uroczystoæ Barbara Herman - ale bez unijnego dofinansowania nie dalibymy rady z realizacj¹ tej inwestycji. Otrzymalimy
dofinansowanie w wysokoci 85 procent kosztu budowy ! Dzieci
z naszej gminy bêd¹ mog³y siê uczyæ w takich samych warunkach jak
dzieci z du¿ych miast ... co dzi powinnam powiedzieæ w takiej chwili.
Dziêkujê mieszkañcom, projektantom, wykonawcy Vester. Dziêkujê
wszystkim, których praca doprowadzi³a do tego, ¿e mamy w Kroniewicach nowy budynek gimnazjum. Z kolei, Adam Handzelewicz, prezes Vester, wrêczy³ Barbarze Herman z³ote no¿yczki, aby mia³a czym
przecinaæ wstêgi przy otwieraniu kolejnych inwestycji ! - Szko³a to
uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uczniowie s¹ najwa¿niejsi. Cieszê
siê, ¿e m³odzi ludzie z Kroniewic bêd¹ mogli uczyæ siê w tak doskona³ych warunkach. Proszê rodziców o podtrzymywanie autorytetu
nauczycieli. Bo przy takim wsparciu nauczanie jest ³atwiejsze - mówi³a, wojewoda ³ódzki, Jolanta Che³miñska. Du¿o siê dzi mówi
o spe³nianiu marzeñ - powiedzia³a w swym wyst¹pieniu - wicemarsza³ek El¿bieta Hibner. - Moje spe³niaj¹ siê co parê dni, gdy podpisujê nowe umowy na projekty wspó³finansowane z pieniêdzy unijnych.
Uroczystego przeciêcia wstêgi przy wejciu do gimnazjum dokona³y:
wojewoda ³ódzki - Jolanta Che³miñska i burmistrz Kroniewic
Barbara Herman.
(ci¹g dalszy - strona 15)

W Krzy¿anowie

GORĄCE ŹRÓDŁA
Zakoñczono badania zlecone przez Elektrowniê Be³chatów zwi¹zane
z planami t³oczenia dwutlenku wêgla pod ziemi¹ w Julianowie, gmina
Krzy¿anów. Co ciekawe, odkryto gor¹ce ród³a solankowe o temperaturze 72 stopni Celsjusza. Parametry s¹ lepsze ni¿ w ... Toruniu.

PEDAGOGICZNE AWANSE
Ostatnie chwile wakacji by³y szczególnie mi³e dla 20 nauczycieli kutnowskich szkó³ ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali awanse zawodowe
na stopieñ nauczyciela mianowanego. Wrêczyli je i gratulacje przekazali:
Jolanta Szczypiñska - wicestarosta kutnowski, Jerzy Pawlak - cz³onek
Zarz¹du Powiatu i Wojciech Banasiak - dyrektor Wydzia³u Edukacji,
Kultury i Sportu. Nauczycielami mianowanymi zostali: Katarzyna
Kopañska-Zimna, Agnieszka Sêdkowska, Katarzyna Matyjaszkowicz,
Ewa Paw³owska, Piotr Staniszewski, Maciej Konarski, Micha³ Szczepañski, Micha³ Katra, Piotr Kubicki, Krzysztof Paw³owski, Nadia
Pietrzykowska, Patrycja Staniszewska, Piotr Bielicki, Agnieszka Wajgner-Matusiak, Agnieszka Dobroñ, Aleksandra Szymczak, Maria
Jolanta S³owiñska, Aleksandra Dêbska, Joanna Grabska i Iwona
Czarnecka. W uroczystoci uczestniczyli tak¿e dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych.

Biel w czerni

SZPITALNY CHAOS ?

Pani minister od zdrowia, czyli Kopacz (nie myliæ z kopaczami od
kopanej) leci do telewizji a¿ w przytupach ... Szkoda, ¿e odbywa siê to
z niekorzyci¹ dla pracy ! Zgodnie z harmonogramem ustalonym na
pocz¹tku roku miêdzy NFZ a resortem zdrowia nowe rozporz¹dzenia
w sprawie konkursów na leczenie mia³y wejæ w ¿ycie 22 czerwca. Jest
ju¿ wrzesieñ, a tych zasad nie ma, wiêc NFZ alarmuje, a Ministerstwo
odpowiada, ¿e nic wielkiego siê nie sta³o. Tak na zdrowy umys³ to jeszcze
nic, ale ju¿ wkrótce mo¿e powstaæ nielichy ba³agan. Dotyczy to przede
wszystkim nowych - nowo powo³ywanych placówek, a tak¹ stanie siê
kutnowski SP ZOZ w Kutnie wed³ug stanu na 1 stycznia. W praktyce
strac¹ g³ównie chorzy kutnowianie. Oj, oj pani minister - mniej wizyt
w telewizji, wiêcej czasu na ... pracê.
Jan Widz

WIEŚCI GMINNE
Sukcesy stra¿aków

Szkolna statystyka

W roku szkolnym 2010/2011 do
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu
kutnowskiego bêdzie uczêszcza³o
oko³o 5 tysiêcy uczniów, a w klasach pierwszych naukê rozpocznie
ponad 1.600 uczniów.

Najwiêksza inwestycja

JUBILEUSZ „NOWEGO ŻYCIA”
W dniach 4-5 wrzenia odby³o siê XXIII Otwarte Spotkanie Trzewociowe zorganizowane przez Kutnowskie Stowarzyszenie Nowe ¯ycie.
Przyby³o na nie ponad 80 osób z Poznania, Warszawy, I³awy, £odzi, Wroc³awia, Czechowic i Kutna. Wiele czasu powiêcono na relacje osób uwolnionych od na³ogu alkoholowego i na dyskusjê. Gociem specjalnym by³
Bogdan Pieczyrak (absolwent Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Sofii), który
od kilkunastu lat ¿yje w trzewoci. Wyk³ady poprowadzi³ Ryszard
Paciocha z Koszalina - wolontariusz organizacji Teen Challenge. Na uwagê
zas³uguje wypowied Stanis³awa Janiszewskiego, który przyjecha³ z Czechowic - Dziedzic: Proces zdrowienia, odejcia od na³ogu trwa kilka lat.
Trzeba po prostu uwierzyæ w to, ¿e temu ¿yciowemu trzewieniu siê
podo³a. To osobista decyzja zainteresowanego leczeniem. Wrzeniowe
spotkanie by³o zarazem jubileuszem 5-lecia kutnowskiego stowarzyszenia.
Prezesem jest Jan Jêdrzejczak, a jego zastêpc¹ Zbigniew Kustrzycki.
Jestemy organizacj¹, która pracuje wród ludzi uzale¿nionych, g³ównie
od alkoholu, ale mog¹ to te¿ byæ narkotyki czy tytoñ, a co najwa¿niejsze
wspó³pracujemy z orodkami prowadz¹cymi leczenie uzale¿nieñ - nadmieni³ prezes Jêdrzejczak.
/A.B./

Zakoñczona zosta³a termomodernizacja I LO im. J.H. D¹browskiego,
ZS Nr 3 im. W³. Grabskiego, ZS
Nr 1 im St. Staszica i Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego. Wykonanezosta³y docieplenia cian,
wymieniona zosta³a stolarka okienna
i instalacje centralnego ogrzewania.
Koszt ca³ej inwestycji owiatowej,
prowadzonej przez Starostwo
Powiatowe w Kutnie, to ponad
3,5 mln z³otych.

Do¿ynki w Ostrowach

Do¿ynki gminne w Nowych Ostrowach rozpoczê³a msza w Kociele
Parafialnym Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Wyst¹pi³ Zespó³ Don
Wasyl Junior, a 60 lat wiêtowa³
Bank Spó³dzielczy w Kroniewicach.

W s³awnym Kleszczowie odby³y siê
XII Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne Stra¿aków RP, w którym
kutnowscy druhowie zdobyli III
miejsce (za Zgierzem i Opocznem).
Indywidualnie i w pchniêciu kul¹
zwyciê¿y³ Marcin G³ogowski;
w biegu na 100 metrów Sylwester
Michalak by³ drugi, a w skoku
w dal czwartym by³ Kamil Tryburski.

Z du¿ej chmury ...

W ramach akcji dobrowolnych
odejæ z pracy w Cukrowni Dobrzelin
zg³osi³o siê 14 osób. Pozytywnie
zaopiniowano 5 pracowników.
Mog¹ otrzymaæ nawet 100 tysiêcy
z³otych odprawy ...

Wandale !

Na Cmentarzu Cholerycznym
w ¯ychlinie ciêto ... krzy¿. Có¿ tu
stwierdziæ na tak¹ g³upotê !

Dochodzenie

Urz¹d Zamówieñ Publicznych
w Warszawie bada sprawê przetargu
Urzêdu Miejskiego w ¯ychlinie na
wywóz niegu w styczniu 2010 r.

OSTEOPOROZA
BADANIE MASY KOCI
 krêgos³upa lêdwiowego
 szyjki koci udowej

50% TANIEJ
do 01.09.2010 r.
Telefon: 605-109-333
Rodzinie Zmar³ej

.P.

ALEKSANDRY
CHOJNACKIEJ
najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹
Stelmaszewscy
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¯YCIE KULTURALNE

NIEZWYKŁA EKSPOZYCJA

W 30 rocznicê powstania NSZZ Solidarnoæ prezydent miasta Kutna
Zbigniew Burzyñski, przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Jacek Sikora,
by³y przewodnicz¹cy Tajnej RKW NSZZ Solidarnoæ Ziemi Kutnowskiej
W³adys³aw Walos wraz gronem by³ych dzia³aczy Podziemia Solidarnociowego w Kutnie, Pa³ac Saski, Stowarzyszenie AD Memorandum im.
Walentyny i Feliksa Mniewskich oraz Fundacja Odbudowy Pa³acu Saskiego
w Kutnie byli organizatorami pierwszej wystawy z cyklu Podziemie
w ma³ym miecie. Ma³e miasto w podziemiu: tytu³ ekspozycji - Wy¿ymaczka drukarska. Dzieje Kutnowsko-Warszawskiego Wydawnictwa Podziemnego DOM (1984-1990). Scenariusz i re¿yseria tej patriotycznej
i historycznej wystawy nale¿a³y do Andrzeja Mariusza Wieczorkowskiego,
z którym wspó³pracowali: Teresa Antoniewicz (Wieczorkowska), Adam
Chajewski, Krzysztof Michalski, Andrzej Olewnik, Jacek Sikora i W³adys³aw Walos. Eksponaty na wystawie w Pa³acu Saskim pochodzi³y ze
zbiorów Heleny i A.M. Wieczorkowskich. Podziemne Wydawnictwo DOM
Teresy Wieczorkowskiej (obecnie Antoniewicz) i Andrzeja Mariusza
Wieczorkowskiego powsta³o w 1984 r. i dzia³a³o do czasu wyjcia na
jawnoæ. Ta konspiracyjna spó³ka wykona³a szereg prac dla NSZZ Solidarnoæ i Podziemia. Pocz¹tkowo mieci³a siê w Warszawie, a od po³owy
1985 r. w Kutnie, w nieistniej¹cym ju¿ domu przy placu Wolnoci 8. Ide¹
wydawnictwa by³o wykorzystanie umiejêtnoci i mo¿liwoci warsztatowych artysty plastyka Teresy Wieczorkowskiej i artysty fotografa A.M.
Wieczorkowskiego oraz stworzenia takiego warsztatu pracy podziemnej,
który umo¿liwia³ - jak mówi³ A.M. Wieczorkowski - skuteczn¹ i bezpieczn¹ dzia³alnoæ domowego, dwuosobowego zespo³u bez koniecznoci
stosowania k³opotliwego kamufla¿u, konspiracyjnych lokali. PWD sprowadzi³o swoj¹ dzia³alnoæ do wykonywania gotowych projektów druków
akcydensowych jak ulotki, banknoty oraz makiet gazetek, dodatków
satyrycznych do periodyków podziemnych. Do tego potrzebna by³a ³atwo
daj¹ca siê ukryæ, niewielka matryca z gumolitu oraz niebudz¹ca ¿adnych
podejrzeñ zwyk³a wy¿ymaczka - s³u¿¹ca za maszynê drukarsk¹, która
znajdowa³a siê wówczas prawie w ka¿dym domu. W kwietniu br. Teresa
Antoniewicz (Wieczorkowska) za pracê konspiracyjn¹, w tym dla kutnowskiej Solidarnoci Podziemnej i Podziemnego Wydawnictwa DOM,
otrzyma³a Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest absolwentk¹
Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Posiada wieloletnie dowiadczenie artystyczne w oprawie plastycznej premier filmowych, festiwali,
renomowanych stoisk targowych, presti¿owych konferencji prasowych.
By³a jedn¹ z gwiazd tej wystawy w Pa³acu Saskim.
/J.P./

DESZCZOWY PIKNIK

ROZŚPIEWANA GMINA

Zespo³y piewacze - Strzelce (kierownik Ewa Karbowska) i Klonowianki
(kierownik Krystyna Kowalska), dzia³aj¹ce pod patronatem orodka kultury
w Strzelcach, promowa³y w ostatnim czasie kulturalny wizerunek swojego terenu na dwóch wielkich przegl¹dach. Pierwszy z nich odby³ siê
w Kozienicach, gdzie zorganizowano V Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki
Biesiadnej, a jego g³ównym celem by³a popularyzacja piosenki biesiadnej
i stworzenie zespo³om seniorów i solistom mo¿liwoci konfrontacji twórczoci artystycznej. Niew¹tpliwie du¿¹ satysfakcj¹ dla tych dwóch prê¿nie
dzia³aj¹cych grup by³a mo¿liwoæ wystêpu podczas XXXIII Miêdzynarodowego Jarmarku Folkloru w Wêgorzewie, którego organizatorzy staraj¹
siê pielêgnowaæ tradycje grup etnicznych i narodowociowych terenów
w Europy rodkowej i Wschodniej. Wêgorzewski Jarmark Folkloru to
najwiêksze i najbardziej autentyczne spotkania z kultur¹ Polski pó³nocnowschodniej, a prezentuj¹ siê na nim zespo³y z ca³ej kraju oraz pañstw
ociennych: Litwy, Bia³orusi, Ukrainy, Rosji, £otwy, Czech i S³owacji.
/M.S./

PATRIOTYCZNE SPOTKANIE
W czytelni dla doros³ych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie goci³ profesor Józef Szaniawski
(4.10.1944 r.). Ten znany politolog, historyk i dziennikarz urodzi³ siê we
Lwowie. W latach 1970-85 by³ redaktorem Polskiej Agencji Prasowej
w Warszawie. W roku 1973 nawi¹za³ konspiracyjn¹ wspó³pracê z Radiem
Wolna Europa, z którym by³ zwi¹zany przez 11 lat. W 1985 r. zosta³ aresztowany i fa³szywie oskar¿ony o szpiegostwo na rzecz CIA. Skazany na 10
lat wiêzienia. Uniewinniony przez S¹d Najwy¿szy. Wyszed³ na wolnoæ
22.12.1989 r. jako ostatni wiêzieñ polityczny PRL. Publikowa³ w prasie
polskiej i polonijnej w USA, m.in. w Tygodniku Solidarnoæ, Wprost,
Polsce Zbrojnej, Nowym wiecie, Gazecie Polskiej, Dzienniku
Chicagowskim, Nowym Dzienniku, Dzienniku Zwi¹zkowym.
Wyk³adowca i profesor zwyczajny Wy¿szej Szko³y Stosunków Miêdzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, Uniwersytetu Kardyna³a
Wyszyñskiego w Warszawie i w WSKSiM w Toruniu. Autor wielu artyku³ów, audycji radiowych i scenariuszy filmów dokumentalnych, esejów
politycznych i ksi¹¿ek. Najbardziej znane to: Reduta - Polska miêdzy
histori¹ a geopolityk¹, Samotna misja pu³kownika Kukliñskiego i zimna
wojna, Marsza³ek Pi³sudski i Polacy w obronie Europy, Pu³kownik
Kukliñski i tajna misja, Victoria Polska. Marsza³ek Pi³sudski w obronie
Europy. Ostatni¹ jego publikacj¹ jest ksi¹¿ka - album Grunwald pole
chwa³y wydana przez Exlibris w lipcu br., z przedmow¹ ukoñczon¹
przez Biskupa Polowego WP Tadeusza P³oskiego na trzy dni przed jego
mierci¹ w katastrofie smoleñskiej. W kutnowskiej Ksi¹¿nicy prof. Józef
Szaniawski mówi³ niezwykle ciekawie o 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.
/J.P./

UWAGA !!! UWAGA !!!

Ju¿ po raz drugi w Kutnie zorganizowany zosta³ Festyn Organizacji Pozarz¹dowych. G³ównym organizatorem by³a Spo³eczna Fundacja Miasta Kutna,
przy wspó³pracy Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej i aktywnych
organizacji pozarz¹dowych. Celem festynu by³o umocnienie lokalnej
wiadomoci spo³ecznej - opartej na wiêzi, spo³ecznej aktywnoci i idei
samopomocy. Tym samym festyn by³ okazj¹ promocji dzia³añ kutnowskich organizacji pozarz¹dowych i efektów ich pracy, mo¿liwoci¹ spotkania, wymiany dowiadczeñ i wspólnej zabawy. Odby³y siê na placu
Pi³sudskiego koncerty, pokazy, kiermasze rozmaitoci, konkursy: tradycyjnej zdrowej ¿ywnoci, kulinarny, szachowy dla dzieci, Stowarzyszenia
Diabetyków. Znakomite by³y wystêpy zespo³ów z Gminnego Orodka
Kultury i Sportu w Strzelcach. Bardzo podoba³ siê repertuar Strzelecczanek (kierownik Ewa Karbowska) oraz ¿ywio³owe Klonowianki
(kierownik Krystyna Kowalska). Mimo padaj¹cego silnego deszczu i braku
nag³onienia zaprezentowa³a siê i to jak, jedna z najlepszych kapel ludowych w Polsce - kapela Dobrzeliniacy - S³awomir Czekalski (trzyrzêdowa
harmonia polska), Zenon Idzikowski (skrzypce) i Franciszek Kowalski
(bêben). S¹ oni dwukrotnymi laureatami presti¿owego Festiwalu Folklorystycznego w Kazimierzu nad Wis³a, a to chyba co mówi! Maj¹ te¿ laur
Oskara Kolberga. Szkoda, ¿e potê¿na ulewa uniemo¿liwi³a wystêp Zespo³u
Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, który by³by na pewno g³ówn¹ atrakcj¹
Festynu. Mo¿e nastêpnym razem ...
/J.P./

Po sezonie wakacyjnym Dom Kultury w ¯ychlinie serdecznie
zachêca wszystkich zainteresowanych do zapoznania siê z now¹,
urozmaicon¹ ofert¹ zajêæ w poszczególnych sekcjach artystycznych. Mamy nadziejê, ¿e ka¿dy znajdzie co dla siebie. Prowadzimy
zapisy na:
1. indywidualne lekcje gry na gitarze (od 10 lat): elektrycznej,
akustycznej, basowej, klasycznej (instruktor - Zbyszek Jêdrzejczyk);
2. do sekcji teatralnej dla dzieci i m³odzie¿y (instruktor - Ma³gorzata Przygodzka);
3. zajêcia taneczne: tañce dla dzieci od lat 5 i m³odzie¿y, kurs
tañca towarzyskiego dla par (instruktor - Ma³gorzata Janicka);
4. zajêcia muzyczne dla dzieci i m³odzie¿y - instrumenty klawiszowe (instruktor - Anna Kwiatkowska);
5. zajêcia plastyczne dla dzieci do lat 12 (instruktor - Magdalena
Rzenicka);
6. zespó³ wokalny - dzieci III-VI klasa szko³y podstawowej
(instruktor - Anna Kwiatkowska);
7. aerobik dla kobiet + æw. korekcyjne (instruktor - Donata
nieæ);
8. tai-chi (instruktor - Marzena Pankiewicz).
Nasi instruktorzy s¹ to ludzie z wieloletnim dowiadczeniem
w pracy artystycznej z dzieæmi i m³odzie¿¹. Na swoim koncie maj¹
wiele sukcesów zawodowych.
Zapisy i szczegó³y - sekretariat Domu Kultury (24) 28-51-034
oraz www.kulturazychlin.pl
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GŁOGOWIEC
G³ogowiec to jedna z najstarszych miejscowoci w gminie Kutno. Jej
pocz¹tki siêgaj¹ jeszcze redniowiecza. wiadczy o tym piêkna, zabytkowa
wi¹tynia wzniesiona w 1560 roku w stylu gotyckim. Jej fundatorem by³
kanonik p³ocki Pawe³ G³ogowski. Koció³ stan¹³ w miejsce poprzedniego
wybudowanego w po³owie XV wieku przez jego dziadka Jana G³ogowskiego. Ten¿e Jan ma nagrobn¹ rzebê w prezbiterium, d³uta Jana z Pizy.
Dalsze dzieje kocio³a by³y niezwykle burzliwe i zwi¹zane z dzia³alnoci¹ i walk¹ patriotyczn¹. Podczas potopu szwedzkiego zosta³ powa¿nie
uszkodzony. Z kolei w trakcie Powstania Styczniowego kozacka sotnia
rozgromi³a w pobli¿u oddzia³ powstañców, za proboszcz Józef Siekierzyñski za wspieranie zrywu narodowego spêdzi³ na Syberii 37 lat.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym sanktuarium odwiedzi³ prezydent
RP Ignacy Mocicki. Podczas kampanii wrzeniowej w 1939 roku na
plebanii ulokowa³ siê sztab genera³a Tadeusza Kutrzeby dowodz¹cego
Armiami Poznañ i Pomorze, Bitw¹ pod Kutnem. Podczas okupacji
Niemcy zamieniaj¹ kociól w magazyn, natomiast proboszcza Czes³awa
Korzeniewskiego aresztuj¹ i wywo¿¹ do obozu koncentracyjnego. Kolejny
patriotyczny rozdzia³ wi¹tyni to lata 1982-1989, kiedy kanonik ksi¹dz
Marian Lipski, jednoczenie kapelan podziemnej Solidarnoci, koncelebrowa³ co miesi¹c msze za Ojczyznê. Jedn¹ z nich, w kwietniu 1983
roku, odprawi³ te¿ obecny kandydat na o³tarze ksi¹dz Jerzy Popie³uszko.
Niezwyk³¹ historiê ma te¿ obraz - kopia obrazu jasnogórskiego. Zosta³
wykonany na zlecenie króla W³adys³awa Jagie³³y. W drodze ró¿nych
koneksji rodzinnych znalaz³ siê w Petersburgu, sk¹d jeden z G³ogowskich
w po³owie XVII wieku przwióz³ do G³ogowca i umieci³ w g³ownym
o³tarzu. W 1975 roku obraz zosta³ koronowany przez kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, koron¹ podarowan¹ przez papie¿a Paw³a VI. Sama wie
od po³owy XVIII wieku nale¿a³a do rodziny Wieszczyckich. Jeden z jej
przedstawicieli Rudolf by³ zas³u¿onym dzia³aczem politycznym, m.in.
pos³em na sejm Królestwa Polskiego i sejm powstañczy. Kolejnymi w³acicielami byli: Bonawentura Zabokrzycki i sêdzia pokoju Eugeniusz
£empicki, za w dwudziestoleciu miêdzywojennym G³ogowiec nale¿a³
do Ignacego Szebeko, pos³a na sejm II Rzeczpospolitej. Po 1945 roku
maj¹tek znacjonalizowano. Dwór w³acicieli wybudowano w koñcu XIX
wieku. Jest piêtrowy, piêcioosiowy z balkonem nad wejciem. Ca³y
zespó³ dworski zajmowa³ piêæ hektarów, natomiast park ponad trzy hektary. Drzewostan jest bardzo urozmaicony, z dominacj¹ drzew liciastych.
Imponuj¹ zw³aszcza lipy i topole, wystêpuj¹ równie¿ jesiony, wierzby, graby
i platany. Posadzone s¹ w szpalery lub tworz¹ alejki.
Piotr Pilch (przedruk za zgod¹ redakcji z miesiêcznika Echo Gminy)

ZAPROSZENIE

Fundacja Studiów Europejskich-Instytut Europejski w £odzi ma
zaszczyt zaprosiæ na spotkanie animacyjne w ramach Projektu
Spo³ecznie znaczy ekonomicznie  wzmocnienie sektora ekonomii spo³ecznej w województwie ³ódzkim poprzez utworzenie
Regionalnego Inkubatora Ekonomii Spo³ecznej udzielaj¹cego
kompleksowego wsparcia. Spotkanie odbêdzie siê 20.09.2010 r.
o godzinie 9.00 w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Kutnie przy
ul. Wyszyñskiego 11. Wezm¹ w nim udzia³ delegaci z instytucji
rynku pracy oraz pomocy i integracji spo³ecznej, a tak¿e podmiotów ekonomii spo³ecznej, w tym m.in. organizacji pozarz¹dowych.
Celem spotkania jest przybli¿enie tematyki Projektu, przedstawienie
oferty bezp³atnych szkoleñ (m.in. dla osób bezrobotnych,
pracowników OPSów, PUPów czy PCPRów) oraz rozpowszechnienie idei ekonomii spo³ecznej. Bêdzie Nam niezmiernie mi³o
Pañstwa gociæ.

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy polskiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik Uzdrawiacz. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê wród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju Orodka
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 bezsennoci¹, 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.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie

w lokalu P¯K, ul. Królewska 47 (I p.)
9 padziernika 2010 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa
¯yciowego ELILAH, tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... a¿ siê wierzyæ nie chce, ale w ci¹gu trzydziestu lat wolnej Polski, realne
wynagrodzenie brutto zwiêkszy³o siê o 505 %, ale realna sprzeda¿ detaliczna tylko o 71,6% (bowiem liczba pracuj¹cych spad³a do 13,8 z 17,8
milionów osób ... w Kutnie chyba podobnie !?)
... a¿ siê wierzyæ nie chce, ale 59% Polaków uwa¿a, ¿e sprawy w kraju
zmieniaj¹ w z³ym kierunku, a 60%, ¿e gospodarka prze¿ywa kryzys
(lipcowy sonda¿ TNS OBOP) ...
... a¿ siê wierzyæ nie chce w rz¹dowe zapowiedzi 10% redukcji zatrudnienia
urzêdników w administracji pañstwa (bez s¹dów, prokuratury s³u¿b mundurowych i specjalnych. Dlaczego ? Gdy¿ to jest tyle, ile zosta³o przyjêtych do pracy tylko w ci¹gu trzech ostatnich lat ...
... a¿ siê wierzyæ nie chce, ale na ka¿dego z nas przypada ponad
20 tysiêcy z³otych d³ugu zaci¹gniêtego przez w³adze. D³ug publiczny
osi¹gn¹³ ju¿ ponad 600 miliardów (!) z³otych (od czasu wejcia do Unii
Europejskiej d³ug na ka¿dego z nas zwiêkszy³ siê o 9 tysiêcy z³otych,
a w ci¹gu ostatniego roku wzrós³ o 2 tysi¹ce z³otych) ...
... a¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e w I po³owie 2010 r. ponad 715 tysiêcy
poci¹gów pasa¿erskich, nieomal co trzeci by³ spóniony ...
... a¿ siê wierzyæ nie chce, piêæ lat i miesi¹c - to ³¹czne spónienie
poci¹gów w tym okresie ...
... a¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e na pikniku wyborczym w Dworku Sieciechowie przy jednym stoliku zasiedli pracownicy - aktyw Pini Polonia
i prezes by³ej Polfy. On siê w ogóle pomyli³ bo przyszed³ siê zabawiæ.
Gdy us³ysza³ o co chodzi, opuci³ salê twierdz¹c, ¿e: Ja obecnego prezydenta nie popieram ...
... a¿ siê wierzyæ nie chcia³o, gdy wiceprezydent miasta Kutno zapewnia³,
¿e z Pini Polonia jest wszystko w porz¹dku ... Jak æwierkaj¹ kutnowskie
cukrówki odpowied ju¿ jest: od 1 wrzenia straci³ tam pracê dyrektor
generalny pan Wachnik. Uznawany przez specjalistów za ... dobrego
fachowca ...
... a¿ siê wierzyæ nie chce, ale opozycja zastosowa³a nowy tric wobec
rz¹dz¹cej miastem koalicji. Skierowa³a sporne sprawy do prokuratury
(i to Generalnej) ...
... a¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e nasz pupil radny Ga³usa (miasto) zabra³
krytycznie g³os wobec opozycji. Rezultat: musia³ przepraszaæ (a w dodatku
patrz punkt wy¿ej ...).
... a¿ siê wierzyæ nie chce, ale Komisja Rewizyjna Starostwa nie znalaz³a
dokumentów na zagospodarowanie 30 tysiêcy z³otych dla by³ego domu
Nadzieja w ¯ychlinie (daru TVP 1). Kto je - chyba - wisn¹³ ...
... a¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e koszty wiêta Ró¿y siêgnê³y ju¿ 330 tysiêcy
z³otych. Oczekujemy podobnych imprez w roku 2011 - kiedy nie bêdzie
ju¿ wyborów samorz¹dowych.
Zebra³ Andrzej Stelmaszewski

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !

Masz babo placek ! Zaczê³o siê niewinnie i ciep³o:
Idziemy do Was z pieni¹.
Hej, co pod niebo siêga.
Co z sercem siê rodzi w ludzkich
m¹drych ksiêgach.
Tak¹ przypiewk¹ na melodiê Hej, ode wsi do miasta rozpocz¹³ swój
do¿ynkowy wystêp w Miros³awicach, zespó³ gminy Bedlno Wojszycanki
w sk³adzie: Anna, Czes³aw Kruczyñscy, Danuta Kamiñska, Maryla Kaba,
Sabina Dudkowska, Józefa Wiñkowska, Krystyna Stasiak, Irena Wac³awiak, Bogumi³a Stêpniak. Jak siê w tajemnicy dowiedzia³am autork¹
wszystkich kupletów jest kierowniczka zespo³u pani Anna Kruczyñska.
Masz babo placek ! Z tasiemcowego piewania wybra³am kilka, moim
zdaniem najcelniejszych zwrotek. Oczywicie, nie oby³o siê bez pochwa³y
miejscowych w³adz, tym bardziej, ¿e to rok wyborczy i by³o siê czym,
i kim pochwaliæ dla uczynienia z Bedlna - Sopotu, po zbudowaniu mola.
Spacer, odpoczynek w Bedlnie zapewniamy.
Jest plac rekreacji z molem i ³awkami.
Kto przez Bedlno jedzie, to siê zatrzymuje,
siada na ³aweczce i sobie wêdkuje.
Masz babo placek ! Dosta³o siê w³adzom. Pop³ynê³a przygana dla w³adz
starostwa:
Starostwo Powiatu z podziwu zamiera.
Zamiast nas wspomagaæ, to jeszcze doskwiera.
Radnym do powiatu ¿emy zaufali,
zawiedli nas bardzo jeszcze i jeszcze obgadali
Masz babo placek ! Równie¿ i w górê do Warszawy, i Gdañska, bo zespó³
trzyma rêkê na pulsie ¿ycia.
Klêski i ¿ywio³y na Polskê spadaj¹.
Nasze urzêdasy wszystko w nosie maj¹.
W Parlamencie tworz¹ kabaret niema³y,
tu¿ przed wyborami to obiecywali.
Bronis³aw i Donald wecie rz¹d swój w kupê,
bo kraje unijne wypn¹ na was d ...
Kadencja minê³a nic siê nie zmieni³o.
Dziura bud¿etowa tylko siê zwiêkszy³a.
Kryzys - bezrobocie ci¹gle siê zwiêkszaj¹.
Nasi decydenci Vat nam podwy¿szaj¹
Masz babo placek ! Natomiast zespó³ Wojszycanki wzi¹³ w mocn¹ obronê
rencistów i emerytów:
Chodzi stary dziadek i szlocha, i szlocha,
czemu emerytów nikt w Polsce nie kocha.
Refren: Oj dana, oj dana Ojczyzno Kochana
oj dana, oj dana, oj da-da
Umar³ Jacek Kuroñ co rozdawa³ zupê,
a rz¹d i parlament wypi¹³ na nas d ...
Refren Oj dana ...
Rz¹dzie nasz kochany b¹dmy z sob¹ szczerzy,
Ceny id¹ w górê nam siê co nale¿y
Refren Oj dana ...
Premierów mielimy ró¿nych od cholery,
Lecz nie do rz¹dzenia, tylko do portfeli
Refren Oj dana ...
Masz babo placek ! Có¿ dodaæ, có¿ uj¹æ. Ano chyba to, ¿e i na wsi polskiej, te¿ jest wiêcej niezadowolonych, o czym wskazuj¹ chocia¿by
wyniki wyborów ... Masz babo placek !
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SKARGA

Kutno, dnia 19.08.2010 r.

Prokurator Okrêgowy - Prokuratura Okrêgowa w £odzi

Zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
Firma Pini Polonia jest mega ubojni¹, która powsta³a w Kutnie. Docelowy
ubój wiñ zosta³ okrelony na 8 tys. szt. na dobê. Firma ze wzglêdu na
specyfikê produkcji nie jest neutraln¹ dla rodowiska naturalnego.
W 2007 roku zosta³ opracowany raport oddzia³ywania na rodowisko
i nastêpnie w dniu 07.12.2007 r. Prezydent Kutna wyda³ decyzjê rodowiskow¹. Zosta³y okrelone warunki, które Pini Polonia mia³a spe³niæ.
Ponadto Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Kutnie w porozumieniu z Grupow¹ Oczyszczalni¹ cieków w Kutnie okreli³o warunki,
które powinna spe³niæ spó³ka Pini Polonia (pismo PWiK znak TP 2150/
109/2007 z 20.04.2007 r.). Nastêpnie PWiK w Kutnie podpisa³o w dniu
21.12.2009 r. umowê z firm¹ Pini Polonia.
Przywo³ane wy¿ej dokumenty oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków z dnia 7 czerwca 2001 r.
(Dz.U. z 13 lipca 2001 r.) oraz Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa
dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U. nr. 136 z 2006 r.) jednoznacznie i bez ¿adnych w¹tpliwoci okrela³y warunki techniczne które winna spe³niæ spó³ka
Pini Polonia oraz okrela³y parametry odprowadzanych cieków.
Pomimo istnienia jasno okrelonych warunków technicznych firma Pini
Polonia przez d³ugi okres czasu nie odda³a do u¿ytku podoczyszczalni
cieków, co by³o ra¿¹cym naruszeniem prawa (przywo³ana wczeniej ustawa
i rozporz¹dzenie). Kolejnym ra¿¹cym naruszeniem prawa (§10 ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2001 r.) by³ brak automatyki pomiarów cieków i pomiarów redniodobowych, co w sposób
oczywisty powodowa³o brak skutecznej i obiektywnej kontroli jakoci
cieków przekazywanych przez Pini Polonia. Kutnowskie firmy PWiK
i GO przy braku skutecznego nadzoru ze strony organów do tego uprawnionych (Rady Nadzorcze i prezydent Kutna), nie potrafi³y skutecznie
wyegzekwowaæ obowi¹zków ci¹¿¹cych na Pini Polonia. Po zapoznaniu siê
z dokumentacj¹ odnosimy wra¿enie, ¿e Pini Polonia zosta³a potraktowana
w sposób szczególny, tak jakby jej nie dotyczy³y przestrzegania procedur
i prawa. Uwa¿amy, ¿e zarówno Rady Nadzorcze jak i prezydent Kutna
wykonuj¹cy nadzór w³acicielski i bêd¹cy jednoosobowym zgromadzeniem wspólników, nie dope³nili obowi¹zków w³aciwego nadzoru.
Zgodnie z art. 212 §1 Kodeksu Spó³ek Handlowych prawo kontroli przys³uguje wspólnikowi, który w ka¿dym czasie mo¿e z tego prawa korzystaæ
oraz w ka¿dym czasie mo¿e ¿¹daæ wyjanieñ od zarz¹du. Równie¿ Rada
Nadzorcza zgodnie z art. 219 §1 Kodeksu Spó³ek Handlowych sprawuje
sta³y nadzór nad dzia³alnoci¹ spó³ki. W §4 tego artyku³u okrelono, ¿e
rada nadzorcza wykonuj¹c swoje obowi¹zki mo¿e badaæ wszystkie dokumenty spó³ki, ¿¹daæ od zarz¹du i pracowników sprawozdañ i wyjanieñ
z posiadanej wiedzy i dokumentacji. Dzia³ania kontrolne nie by³y podjête
przez prezydenta i Rady Nadzorcze, a wiêc nie zosta³y przez te organy
przestrzegane obowi¹zki wynikaj¹ce z mocy swoich uprawnieñ.
Dzia³alnoæ Pini Polonia stanowi potencjalne du¿e zagro¿enie dla
rodowiska naturalnego. Mamy wiele sygna³ów, ¿e du¿a czêæ transportu odpadów odbywa siê w samochodach otwartych, do tego nieprzystosowanych. Ponadto wystêpuje brak ekranów dwiêkoch³onnych oraz
wystêpuje podejrzenie, ¿e do cieków dodawana jest gnojowica. W zwi¹zku
z tym istnieje pilna koniecznoæ sprawdzenia ile gnojowicy powstaje
w wyniku prowadzonej dzia³alnoci, jaka iloæ gnojowicy odprowadzana
jest na zewn¹trz na podstawie podpisanych umów z firmami specjalistycznymi do tego uprawnionymi oraz ewentualnie jakich iloci firma nie
potrafi udokumentowaæ i okreliæ co z nimi dalej robi.
Wymienione dzia³ania oraz podane wczeniej kwestie wymagaj¹ rzetelnego sprawdzenia, bowiem s¹ one niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem,
raportem oddzia³ywania na rodowisko, decyzj¹ rodowiskow¹ oraz
decyzj¹ wodno-prawn¹ wydan¹ dla Pini Polonia przez Starostê Kutnowskiego i umow¹ pomiêdzy PWiK a Pini Polonia.
Z za³¹czonych materia³ów wynika, ¿e naruszone zosta³y warunki pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie cieków przemys³owych okrelone
decyzj¹ starosty kutnowskiego z dnia 29.01.2010 r. znak RS 6225-2/09
i brak jego reakcji w zwi¹zku z tym. Powy¿sza bezczynnoæ starosty i fakt
wydania przez niego decyzji na budowê tej ubojni wymaga wyjanienia.
Starosta Dorota D¹browska, decyzjê tê wyda³a po powrocie z wycieczki
na Wêgry sponsorowanej przez firmê Pini Polonia Sp. z o.o., któr¹ S¹d
Okrêgowy w £odzi uzna³, ¿e nosi³a cechy dzia³ania korupcyjnego. Wyjanienie w tej sprawie radnego powiatowego Zdzis³awa Sapiejki (w za³¹czeniu). W¹tpliwoci budzi równie¿ sposób przeklasyfikowania przez
Starostwo 3 ha ziemi ornej pod budowê tej ubojni.
W zwi¹zku z budow¹ tego zak³adu naros³o szereg pytañ pod adresem
prezydenta Kutna i starosty kutnowskiego. Szeroko na ten temat pisano
w takich gazetach jak: Polska Dziennik £ódzki, Powiatowe ¯ycie Kutna
i Po Prostu. St¹d zainteresowanie tym problemem cz³onków i sympatyków naszego stowarzyszenia. Dlatego bylimy na Nadzwyczajnej Sesji
Rady Miasta Kutno w dniu 11.08.2010 r. S¹dzilimy, ¿e uzyskamy
wyczerpuj¹ce odpowiedzi na nêkaj¹ce nas pytania. Niestety, ludzie z krêgu
prezydenta Z. Burzyñskiego maj¹cy wiêkszoæ w tej radzie postanowili
inaczej. Szczególn¹ napastliwoci¹ wobec cz³onków Komisji Rewizyjnej,
którzy chcieli dojæ do prawdy, wykaza³ siê radny Mieczys³aw Ga³usa,
który jednoczenie pe³ni funkcjê prezesa Klubu Uczelnianego AZS
WSGK, a jego zastêpc¹ jest Prokurator Rejonowy w Kutnie. Klub ten
otrzymuje dotacjê z bud¿etu Miasta Kutno na koszykówkê mêsk¹.
Klub AZS otrzyma³ w roku 2009 kwotê 289.000 z³ dotacji, gdy równoczenie MKS Kutno na koszykówkê dziewcz¹t otrzyma³ 131.000 z³,
a Miejski Szkolny Zwi¹zek Sportowy na koszykówkê ch³opców tylko
70.000 z³. W zwi¹zku z powy¿szym oraz wobec spo³ecznej nieufnoci do
kutnowskich elit, uprzejmie prosimy o wdro¿enie postêpowania i przekazanie go innej prokuraturze, aby wreszcie te problemy przesta³y nurtowaæ
spo³eczeñstwo m. Kutna i powiatu kutnowskiego i ¿eby zosta³y przez
prokuraturê dog³êbnie sprawdzone, o czym jestemy przekonani przesy³aj¹c
za³¹czone dokumenty.
Prezes Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa
Obywatelska w Kutnie - mgr Wies³aw Bry³ka
P.S. W numerze poprzednim ukaza³o siê pismo tego Stowarzyszenia Kosztowna bezmylnoæ, w którym pominiêto nazwisko prezesa Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska w Kutnie
- mgr. Wies³awa Bry³kê. Przepraszamy - Redakcja.

Z ³awy opozycyjnego radnego

SMUTNY FINAŁ
(ci¹g dalszy ze strony 3)
To czego nie chcia³ zrobiæ prezydent zrobi³a grupa radnych zg³aszaj¹c do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska fakty niewykonania
przez Pini Polonia okrelonych zobowi¹zañ. WIO podj¹³ dzia³ania
i decyzj¹ administracyjn¹ zobowi¹za³ mega ubojniê do wykonania ekranu
akustycznego. We wrzeniu przeprowadzone bêd¹ szczegó³owe kontrole
dotycz¹ce ha³asu, zapachów i gospodarki odpadami. To co wed³ug prezydenta by³o niemo¿liwe, dziêki radnym sta³o siê mo¿liwe. Dziwi i zastanawia stosunek prezydenta i jego s³u¿b do Pini Polonia. Mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e spó³ka ta cieszy siê wyj¹tkowymi wzglêdami i zosta³ nad ni¹
roztoczony szczelny parasol ochronny.
Kompromituj¹cym fina³em sesji by³a informacja, która wp³ynê³a do rady
miasta o skardze na dzia³alnoæ prezydenta i prezesów PWiK i GO. Przewodnicz¹cy rady J. Sikora stwierdzi³, ¿e skarga zostanie skierowana do
rozparzenia przez komisjê bud¿etu. Zgodnie z ustaw¹ rada miasta kontroluje dzia³alnoæ prezydenta i w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹,
w której musi byæ reprezentacja wszystkich klubów. Takiego warunku nie
ma w innych komisjach, do których wchodz¹ radni zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i swoj¹ wol¹. Widocznie dla rz¹dz¹cych w Kutnie
komisja rewizyjna jest do przyjêcia tylko wtedy, je¿eli jej ustalenia i wnioski
s¹ zgodne z oczekiwaniami prezydenta. W zwi¹zku z tym jest bardzo prawdopodobne, ¿e dla bezpieczeñstwa przewodnicz¹cy J. Sikora wola³ zapowiedzieæ, ¿e skargê skieruje do komisji bud¿etu, bowiem wówczas mo¿e
byæ pewien, ¿e zostanie ona odrzucona. W tej siedmioosobowej komisji
jest piêciu radnych koalicji rz¹dz¹cej, którzy raczej wiedz¹ jak g³osowaæ,
by prezydent dalej by³ bez skazy. To by³ ostatni smutny akcent wrzeniowej
sesji potwierdzaj¹cy tylko przyjêt¹ wczeniej przez rz¹dz¹cych tezê, ¿e
kutnowski prezydent siê nie myli i nie pope³nia b³êdów, bowiem jest
zjawiskiem o strukturze doskona³ego kryszta³u bez skazy.
Krzysztof Wac³aw Dêbski

Czytelniczy Hyde Park

PRAWIE FACHOWCY, CZYLI RADNY
TO MA KLAWE ŻYCIE
A jak powszechnie wiadomo prawie robi ró¿nicê. W mijaj¹cej ju¿ na
szczêcie kadencji nasi rajcy powiatowi poczuli gwa³towny g³ód wiedzy,
za któr¹ p³acilimy z w³asnej kieszni, my wszyscy, czyli podatnicy.
Dokszta³ty naszych wybrañców wynios³y blisko 10 tysiêcy z³otych. Najbardziej chêtny do podniesienia kwalifikacji by³ wybraniec ludu Marek
Drabik. Otó¿ ten spo³ecznik, a¿ 23 razy pêdzi³ po wiedzê, oczywicie za
nasz¹ kasê. Jak w jednej z gazet wspomina by³y przewodnicz¹cy rady
Zdzis³aw Trwaczyñski (osiem wyjazdów, w tym egzotyczna, dla przeciêtnego kutnianina Ko³omyja), radny Drabik z poczuciem, granicz¹cym wrêcz
z pewnoci¹ rzuca³ delegacje na stó³, i¿ bêdzie urlopowa³ (przepraszam
pomy³ka werbalna) ...pog³êbia³ wykszta³cenia. Niestety, ród³a nam znane
milcz¹, w jakich kategoriach wybraniec lokalnej spo³ecznoci siê naucza³.
Ale jak podsumowano, nie kosztowa³ najwiêcej. W rankingu koszty przoduje radna Maria Kowalczyk, której wyjazdy wynios³y prawie 40 procent
tych¿e wydatków, a upodoba³a sobie ekskluzywn¹ Juratê. No có¿, (jak
spiewa³ bard Piotr Szczepanik)morza szum, ptaków piew... Ale wcale nie
gorszy chcia³ byæ wybraniec Szczêsny Tomasz. Widocznie nie ma problemów
z cinieniem i preferowa³ Zakopane. A czym¿e to najbardziej zajmowali
siê nasi wybrañcy. Otó¿ upodobali sobie zapewne z masochistyczn¹ przyjemnoci¹ edukacjê, krótko pisz¹c, o restrukturyzacji szpitali (kilkanacie
fajnych, oczywicie dla bywalców, wyjazdów). W tych tematach przodowa³y
starosta Dorota D¹browska (31 szkoleñ) i jej zastêpca. I co wysz³o z tych
wycinietych kroplami potu trudach. Jak dosz³o co do czego, obie panie
przy przekszta³ceniu kutnowskiego szpitala zatrudni³y starostê z innego
powiatu p³ac¹c mu za pracê ciê¿kie tysi¹ce (przypominam po raz kolejny
z naszych podatków). Starosta D¹browska tak siê przejê³a swoim urzêdem,
i¿ zajê³a siê m.in. sytuacjami kryzysowymi i rozwi¹zywaniem konfliktów
(koszt blisko 900 z³, wiadomo Karpacz). Nie wiem czy w tym przypadku
sz³o o s³ynne mordobicie. Jej poprzednik Konrad K³opotowski nie by³ wcale
gorszy, interesowa³ siê nawet Forum Geodetów. Jestem, jak mawiaj¹ moi
znajomi facetem permisywnym, ale moje wodze wyobrani i fantazji nie
siêgaj¹ tak daleko, jak cel wyjazdu do Monachium starosty D¹browskiej
i rajcy Jerzego Pawlaka na sympozjum o stosunkach polsko-niemieckich.
Znajdujê tylko dwa wyjanienia. Albo Radek Sikorski w odstawce, albo
próba przeniesienia do Kutna monachijskiego wiêta piwa. Co twoim zdaniem drogi czytelniku jest bardziej prawdopodobne ? A tak swoj¹ drog¹,
rajcy wybrani przez nas i za nasze pieni¹dze (i to wcale niema³e) i zarz¹dzaj¹cy Powiatowym Urzêdem Pracy na tak kosztowne wycieczki mogliby
jedziæ za swoje.
Pawe³ Piotrowski
Od Redakcji: w Czytelniczym Hyde Parku zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji P¯K
Frederick Forsyth, autor Dnia Szakala i Psów wojny, w Newsweeku

Rosjanie zabili Lecha Kaczyñskiego to kuriozalne i mieszne

(...) ten, kto planowa³ ten wyjazd, musia³ byæ kompletnym idiot¹. Nigdy,
ale to nigdy nie wsadza siê na pok³ad jednego samolotu prezydenta
i wszystkich genera³ów. Przed 10 kwietnia nikt by nie da³ wiary, ¿e co
takiego mo¿e siê naprawdê wydarzyæ. Tak skrajny brak odpowiedzialnoci
jest niewyobra¿alny. W Wielkiej Brytanii osoba, która wsadzi³aby do jednego samolotu królow¹ i ksiêcia Karola, nastêpnego dnia wylecia³aby
z pracy (...).
(...) tragedia pod Smoleñskiem nie zmienia biegu historii wiata, a jedynie
Polski i nie odbije siê tak szerokim echem jak WTC. Chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e to, co siê dzieje po tym wypadku, jest co najmniej intryguj¹ce.
W koñcu pojawi³y siê u was plotki, jakoby by³ to zamach, ¿e Rosjanie
rozpylili sztuczn¹ mg³ê lub podali z³e informacje do kokpitu, ¿eby zabiæ wam
prezydenta. Dla reszty wiata to jest kuriozalne i niestety mieszne (...).
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¯YCIOWE ROZMAITOCI
Kutnowskie wiêto

Z RÓŻĄ W HERBIE
(ciag dalszy ze strony 1)
Ta 37-letnia wokalistka jazzowa ma na swoim koncie ju¿ 10 wydanych
p³yt. Jest absolwentk¹ warszawskiej Akademii Muzycznej i pochodzi
z muzycznej rodziny. Sama komponuje i pisze teksty. Ma sceniczn¹ charyzmê. B³yskawicznie nawi¹zuje kontakt z publicznoci¹. Imprezy wiêta
Ró¿y rozgrywa³y siê na placach Wolnoci i Marsza³ka Pi³sudskiego, na
ulicy Królewskiej i terenach rekreacyjnych nad Ochni¹. Gry i zabawy dla
dzieci i m³odzie¿y prowadzi³ S³awomir Janett - znany DJ. By³ koncert
Wêdrownych Gitar i Carrantouohill (od 1987 r. wykonuje muzykê
z Irlandii i Szkocji). Podoba³ siê korowód królowej ró¿ oraz programy
z dzieæmi I ty mo¿esz zostaæ gwiazd¹. Po raz drugi organizowany by³
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kwietnik - prowadzi³ go piewaj¹cy
aktor Krzysztof Tyniec, który sam te¿ da³ swój koncert. Z temperamentem
zaprezentowa³ siê Teatr Ognia Fireproof, jak i zespó³ Zbieg Band.
Wyst¹pi³y renomowane grupy muzyczne: Buldog (muzyka punkowa
i funk), Kult (rock alternatywny), Glayzy (czesko-polska kapela rockowa),
Budka Suflera 36 letnia legenda polskiego rocka. Z Exdrobem gotowa³
Karol Okrasa, tañczy³ Zespó³ Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej i ZpiT
Wis³a. W Pa³acu Saskim odbywa³ siê Taneczny barok - na klawesynie
gra³a prof. Ewa Piasecka. Niezawodni jak zawsze byli w koncercie wród
ró¿ lubiani aktorzy - Robert Kudelski i Janusz Tylman. Tañczy³ te¿ zespó³
taneczny z Konina Fuks, a Hity wród ró¿ wykonywa³ zespó³ Konin
Band Orchestra z udzia³em solistów ze Studia Piosenki MDK w Kutnie.
Ciekawy by³ pokaz gry na afrykañskich bêbnach. Du¿ym powodzeniem
cieszy³ siê Lunapark - najwiêkszy do tej pory w Kutnie park rozrywki
oraz Jarmark Ró¿any - festyn handlowy i gastronomiczny. Na Europejskim
Centrum Ma³ej Ligi Baseballowej grali towarzysko przedstawiciele ambasad i m. Kutna, a na Stadionie Miejskim policjanci z Niemiec i z Kutna.
Odby³o siê tak¿e II ju¿ Ogólnopolskie Kryterium Kierowców - Rajd Ró¿y
- zorganizowane przez Automobilklub Toruñski. Organizatorom 36 edycji
wiêta Ró¿y zale¿a³o, aby ka¿dy, od najm³odszego do najstarszego - móg³
znaleæ w nim co dla siebie i prze¿y³ niezapomniane chwile oraz doskonale siê bawi³. I chyba siê to uda³o, bo dopisa³a te¿ - co wa¿ne przy takich
plenerowych imprezach - pogoda. Przyby³y t³umy, t³umy ...
/J.P./
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

KUTNOWSKIE PRZEMIANY

£adnie prezentuje siê zajazd - dom lubny Imperial w Mnichu.
Zlokalizowano go tu¿ za lasem znajduj¹cym siê w tej miejscowoci.

PIERWSZY − KOLOROWY

Tak twierdz¹ mieszkañcy bloku mieszkalnego przy ulicy Barlickiego 24.
Wybudowano go 48 lat temu. To jeden z nielicznych w Kutnie, który mia³
po³o¿ony na fasadê kolorowy tynk. Ale jest przy bardzo zat³oczonej jezdni,
wiêc z br¹zowej barwy, zrobi³a siê ciemnobr¹zowa plama. Jeszcze do
niedawna mieszkañcy z³orzeczyli w³adzom, ¿e nic dla budynku nie zrobili.
(nie wiadomo, czy i z tego powodu nie pozwolili budowaæ pobliskiego
marketu). Teraz ruszy³a termomodernizacja i lokatorzy psiocz¹ na chuliganów, którzy urz¹dzaj¹ sobie na budynkach graffitti. Ale tak w sumie s¹
zadowoleni, ¿e i ten budynek - niemal w rodku Kutna - bêdzie odnowiony.
Tak niejako przy okazji uda³o siê za³apaæ w obiektyw nazwê wykonawcy
ocieplenia budynku.

ASBUD

Natomiast przed tym lasem (jad¹c od Kutna) trwaj¹ ju¿ prace przy
autostradzie A-1, z Gdañska do po³udniowej granicy Polski.

Przedsiêbiorstwo Budowlano Monta¿owe
Andrzej i Szymon Nawroccy
99-300 Kutno, ul. W³. Jagie³³y 2/34
503-115-074, 509-373-360
tel./fax: 24 254-54-10
e-mail: as_bud@wp.pl

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

Dwa lokale dwupokojowe
z mediami o powierzchni 90 m2 ka¿dy

do wynajêcia od zaraz
Kutno, ul. M.C. Sk³odowskiej 8

Telefon: 603-416-000

Zgromadzono ju¿ specjalistyczny sprzêt, m.in. koparki, spycharki buldo¿ery, samochody specjalistyczne niezbêdne do wykonywania
prac zwi¹zanych z posadowieniem zlokalizowanego tu wiaduktu.

Blok przy ulicy Warszawskie Przedmiecie 9 przeszed³ ju¿ termomodernizacjê, podobnie jak budynek przy ...
Termomodernizacja budynków to nasze sta³e dzia³anie - twierdzi prezes
TBS Sp. z o.o w Kutnie Jacek Urbaniak. Doæ stwierdziæ, ¿e w 2008 r.
zrealizowalimy j¹ w budynkach: Batorego 7, Krasiñskiego 4, Zamoyskiego 7, Warszawskie Przedmiecie 9A. Ponadto w budynkach Narutoowicza 4 wykonano instalacjê c.o. i c.w.u. wraz z wêz³em ciep³owniczym.
Rok póniej zrealizowalimy kolejne 6 obiektów: ZHP 1, Sienkiewicza
36, S³owackiego 5, S³owackiego 3, ZHP 4, Warszawskie Przedmiecie 9.
Poza tym wykonano instalacje c.o. i c.w. wraz z wêz³em ciep³owniczym
w budynku przy placu Pi³sudskiego 16. Natomiast w roku 2010 docieplenia
zrealizowalimy (b¹d w znacznym stopniu s¹ one zaawansowane) w 7
budynkach, o 245 mieszkaniach. S¹ to obiekty: Krasiñskiego 6, Braci niadeckich 11, D³ugosza 4, 29 Listopada 3, 29 Listopada 5, Barlickiego 24,
Barlickiego 24A. Mimo generalnie braku rodków finansowych podjêlimy starania o wykonanie termomodernizacji jesszcze w nastêpuj¹cych
budynkach: Zamenhofa 10, 29 Listopada 11, Wojska Polskiego 6, Braci
niadeckich 13, Podrzeczna 9. £¹cznie w tym roku ta korzystna dla lokatorów zmiana budynków dotyczy³aby a¿ 12 obiektów o 451 mieszkaniach.
¯yczymy - powodzenia !

... Alejach ZHP 4.
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¯YCIE DO¯YNKOWE
W Krzy¿anowie

DOŻYNKI GMINNE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na uroczystoæ zaprosili nas: wójt gminy Krzy¿anów Tomasz Jakubowski
i dyrektor GOKiS Marek Ci¹pa³a. Uroczystoci do¿ynkowe odbywa³y siê
na terenie przy Kociele Parafialnym w. Marii Magdaleny w £êkach Kocielnych. Na piêknie przygotowanym terenie ustawiono krzes³a i ³awy
dla goci i przedstawicieli w³adz. Wokó³ by³y stoiska, atrakcje dla dzieci
i okolicznociowe wystawy.

Korowód do¿ynkowy zosta³ powitany przez wójta gminy Tomasza Jakubowskiego i proboszcza parafii £êki Kocielne Miros³awa Romanowskiego.
Na przygotowanym podium rozstawiono piêkne wieñce. Uroczystoci rozpoczê³y siê od mszy wiêtej, któr¹ w intencji rolników odprawi³ ksi¹dz
Miros³aw Romanowski z udzia³em proboszczów s¹siednich parafii - Strzegocin i Kaszewy. Nastepnie powiêcono do¿ynkowe wieñce.

... i zespó³ m³odzie¿owy Têcza.

Uroczystoci rozpocz¹³ korowód do¿ynkowy prowadzony przez kapelê
Dobrzeliniacy, starostów do¿ynek i gospodynie nios¹ce 15 wieñców.

Magdalena Jab³oñska - przewodnicz¹ca Rady Gminy Krzy¿anów powita³a
zebranych rolników, goci i przedstawicieli w³adz, którzy wyg³osili krótkie
przemówienia ¿ycz¹c rolnikom dobrych zbiorów i satysfakcji z wykonywanej ciê¿kiej pracy na rzecz ca³ego spo³eczeñstwa. G³os zabrali: wójt
Tomasz Jakubowski, pose³ na Sejm RP Tadeusz Woniak i starosta kutnowski Dorota D¹browska. Uroczystoæ uwietni³y wystêpy artystyczne
zespo³ów ludowych.
/G.B./

Zaprezentowa³ siê Dzieciêcy Zespó³ Pieni i Tañca z Pacyny pod kierunkiem Jolanty Gutowskiej.

Starostami byli: Hanna Dominiak ze wsi £êki Górne, która wraz z mê¿em, synem i córk¹ prowadzi 20 hektarowe gospodarstwo rolne oraz
Maciej Gawryszczak z £êk Kocielnych, gospodaruj¹cy na 6 hektarowym
gospodarstwie.

Wyst¹pi³a kapela ludowa Dobrzeliniacy ...

Wyst¹pi³ zespó³ ludowy Siemienice ...

... i zespó³ cygañski Romen ...

... a potem by³a zabawa ludowa.
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¯YCIE REKLAMOWE

KALENDARIUM RÓŻANE
1912 - za³o¿enie przez braci Karola i Arona Eizyków gospodarstwa ogrodniczego w Adamowicach
pod Kutnem.
1919 - przegl¹d polskich ró¿ w gospodarstwie braci Eizyków.
1938 - za³o¿enie przez Mieczys³awa Albiñskiego szkó³ki ró¿ w Stefanówce ko³o Kroniewic.
1938 - za³o¿enie przez Boles³awa Wituszyñskiego szkó³ki ró¿ w Kutnie.
1960 - pierwszy medal Z³otej Ró¿y zdobyty przez Boles³awa Wituszyñskiego na wystawie ró¿
w Szczecinie.
1965 - pierwszy medal Z³otej Ró¿y zdobyty przez Mieczys³awa Albñskiego.
1965 - pojawia siê ró¿a Kutno wyhodowana na plantacji Boles³awa Wituszyñskiego.
3.X.1965 - pierwsza wystawa ró¿ w Kutnie, w Klubie Miêdzyspó³dzielnianym, zwanym na górce
odnotowana przez Wiadomoci Kutnowskie (we wspomnieniach Franciszki Gondek, organizatorki
tej wystawy, figuruje data 10.IX.1968, ale dostêpna nam prasa kutnowska w tym roku nie odnotowuje wystawy ró¿).
10.IX.1966 - koncert fortepianowy Joachima Gudela w Pañstwowej Szkole Muzycznej w Kutnie,
któremu towarzyszy³a wystawa ró¿ z plantacji Boles³awa Wituszyñskiego.
1972 - do rejestru zostaje wpisana ró¿a Marylka wyhodowana na plantacji Boles³awa Wituszyñskiego.
20-21.IX.1975 - I Kutnowski Jarmark Ró¿any organizowany przez Kutnowski Dom Kultury,
w programie wystawa ró¿, uk³adanie wi¹zanek i bukietów na ró¿ne okazje. Gwiazd¹ festynu by³
zespó³ NO TO CO.
1978 - w ofercie handlowej Boles³awa Wituszyñskiego pojawia siê ró¿a Miko³aj Kopernik wyhodowana na jego plantacji.
9-10.IX.1989 - XV Kutnowski Jarmark Ró¿any - po raz ostatni pod t¹ nazw¹.
8-9.IX.1990 - pierwsza impreza o tej nazwie, kontynuacja Jarmarków st¹d zachowanie numeracji
wystaw ró¿.
4.IX.1993 - pierwszy Koncert wród ró¿, gra³ Konstanty Andrzej Kulka, akompaniowa³ Waldemar
Malicki.
1995 - pocz¹tek wspó³pracy z Ann¹ Niziñsk¹, Prezes Klubu Florystów Polskich SITO.
6.IX.1997 - w czasie wiêta Ró¿y festyn Lata z Radiem w Parku Traugutta
2004-2005 warsztaty z Marijusem Gviddysem, mistrzem florystyki z Litwy.
2006 - pokaz florystyczny Sonaty Valaitiene z Litwy.
2007 - warsztaty florystyczne z mistrzem florystyki Stasem Zobovem z Rosji.
2008 - 2010 warsztaty florystyczne z Druvisem Ciritisem mistrzem florystyki z Litwy.
Z materia³ów wystawy na wiêto Ró¿y 10-12 wrzenia 2010 r.
zorganizowanej w Muzeum Regionalnym w Kutnie
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Go³êbiewska kanalizacja
Urz¹d Gminy w Kutnie analizuje
oferty na wykonanie kanalizacji
sanitarnej w Go³êbiewie. W przetargu wziê³o udzia³ piêciu wykonawców, którzy zg³osili ceny od 4,8
do 8,3 mln z³otych. Kanalizacja ma

byæ wykonana najpóniej do 2012
roku w³¹cznie, a zadanie obejmuje
zarówno realizacjê kilkunastu kilometrów sieci kanalizacyjnej z rur
PCV jak i szeciu przepompowni.

Gocina kutnowian

Wród osób, którzy odwiedzili

miasto w wiêto Ró¿y zauwa¿ylimy m.in. wywodz¹cych siê z Kutna
Dorotê i jej brata Roberta Kudelskich, którzy wyst¹pili na scenie
placu Pi³sudskiego. Poza tym przyby³ równie¿ Tomasz Sadzyñski,
pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta £odzi.
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¯YCIE HISTORYCZNE

BITWA NAD BZURĄ
Tymczasem nad Bzur¹ zawi¹zywa³a siê walka polskich oddzia³ów rozpoznawczych z wysuniêtymi elementami niemieckimi. Ju¿ po po³udniu
7 wrzenia na £êczycê zosta³ skierowany oddzia³ pancerny Wielkopolskiej
Brygady Kawalerii z zadaniem rozpoznawania dróg w kierunku na Gostków,
Poddêbice i Ozorków, a nastêpnie szwadron kolarzy, który po krótkiej
walce na zachodnich przedpolach £êczycy zamkn¹³ wyjcia na pó³noc od
tego miasta. W czasie jednego z wypadów na Poddêbice, w walce z nadci¹gaj¹cymi oddzia³ami niemieckimi, pad³ ranny ppor. Jerzy Ger¿abek.
£êczyca stawa³a siê coraz bardziej zapalnym punktem. Dla wzmocnienia
kompanii kolarzy stan¹³ w rejonie Topoli Królewskiej 15 pu³ pp³k. Mikkego z 1 bateri¹ 7 dak pod dowództwem kpt. Nagórskiego. Podjazdy
kawaleryjskie wzmocnione pionierami ciera³y siê z nieprzyjacielem na
przeprawach pod M³ogoszynem, Or³em i Sobot¹. W Górkach Pêc³awskich
na szosie do Pi¹tka pod silnym ogniem nieprzyjaciela zgin¹³ por. P. Czarnocki, a ciê¿ko ranni zostali por. B. Lubierski i ppor. M. Pruszyñski oraz
trzech u³anów. Podczas gdy gros si³ brygady zbiera siê pod Strzegocinem,
na £owicz kieruje siê silny podjazd 17 pu³ z rtm. M. Gutowskim, a zajêt¹
przez nieprzyjaciela Sobotê musi zdobywaæ reszta 17 pu³ pod dowództwem p³k. I. Kowalczewskiego. Genera³ Kutrzeba przyk³ada³ wielk¹ wagê
do tajemnicy przygotowañ, gdy¿ zaskoczenie mia³o stanowiæ jeden z elementów powodzenia natarcia. Lecz walki drobnych oddzia³ów nie cichn¹
i w dniu nastêpnym. Rozpoznanie kierunku £êczycy przejmuje od u³anów
69 pu³k 17 gnienieñskiej dywizji piechoty. 8 wrzenia o zmroku 4 kompania porucznika Stefana Kêpy wykona³a wypad na £êczycê, przesz³a
groblê i posunê³a siê pod miasto, lecz tu wpad³a w zasadzkê ogniow¹,
ponosz¹c du¿e straty. Miêdzy innymi zginêli ppor. Jan Skiba i czterej
podchor¹¿owie. Oddzia³y armii okupuj¹ obfit¹ danin¹ krwi wyniki rozpoznania. Tymczasem Niemcy opacznie t³umacz¹ sobie dzia³alnoæ rozpoznawcz¹ Polaków, widz¹c w nich próby przebicia siê na po³udnie. Komunikat naczelnego dowództwa niemieckiego poda³ bowiem, ¿e armia
Poznañ zosta³a ju¿ ci¹gniêta do Warszawy, podczas gdy armia Pomorze
ponios³a druzgoc¹c¹ klêskê w Borach Tucholskich równaj¹c¹ siê jej
likwidacji. Dyscyplina marszowa armii Poznañ i Pomorze dawa³a
doskona³e wyniki: armie te wykonywa³y marsze tylko nocami, nikn¹c na
dzieñ w lasach lub na pozycjach obronnych. O godzinie 10 dnia 9 wrzenia
wysz³o natarcie rozpoznawcze II batalionu 69 pp pod dowództwem mjr.
A. Chudzikiewicza na £êczycê. Pradawnego grodu ³êczyckiego broni³ od
pó³nocy niedostêpny pas mokrade³ ci¹gn¹cych siê wzd³u¿ Bzury i kana³u
³¹cz¹cego j¹ z Nerem. Kompanie, rozwiniête po obu stronach grobli
szosowej na froncie ponad 3 kilometry szerokim, brnê³y bagnist¹ dolin¹,
rozrywa³y szyki, t³oczy³y siê przy groblach i suchszych miejscach. W po³owie
drogi do £êczycy wpad³y pod silny ogieñ artylerii, ponosz¹c jednak
niezbyt du¿e straty. Jeden z oddzia³ów tego batalionu dotar³ do po³udniowego skraju doliny i wdar³ siê do miasta; dopiero tu natkn¹³ siê na przeciwdzia³anie odwodów niemieckich. Rozgorza³a zaciêta walka, w której
uda³o siê batalionowi zepchn¹æ przeciwnika i wedrzeæ siê jeszcze dalej
do miasta - a¿ po p³on¹cy m³yn. Ale z braku jakiegokolwiek wsparcia na
skrzyd³ach musia³ dzielny batalion cofn¹æ siê ze stratami, uprowadzaj¹c
ze sob¹ - jak podaje jedna z relacji - kilkudziesiêciu jeñców z 26 i 46
pu³ku piechoty niemieckiej. W tym po³o¿eniu mjr Chudzikiewicz wycofa³
batalion na podstawê wyjciow¹ na pó³nocnej krawêdzi doliny, trac¹c ³¹cznoæ ze sw¹ 5 kompani¹ pod dowództwem por. rez. E. Rosta. Jednak nie
minê³y trzy godziny, gdy po uporz¹dkowaniu oddzia³u i wydaniu obiadu
znów ruszy³o na £êczycê natarcie 69 pp, wypo¿yczonego na czas walk
o £êczycê 25 DP, tym razem ju¿ w ramach ogólnego dzia³ania, wyznaczonego pocz¹tkowo na godzinê 14, którego przesuniêcie o trzy godziny
póniej nie dotar³o do pu³ku. Znów mokrad³a i do³y torfowe. Znów rozproszenie siê szyków i ogieñ zagradzaj¹cy na grobli. Znów pora¿ka i powrót
na podstawy wyjciowe. Tymczasem por. E. Rost pod os³on¹ olszyny,
a czêciowo kurzu wznieconego przez wybuchy nieprzyjacielskiej artylerii
na grobli, przekrad³ siê do rzeki, przeszed³ j¹ w bród i przenikn¹³ rowami
a¿ do Tumu. Tutaj zorganizowa³ siê obronnie i na d³ugo przed ogólnym
natarciem przerwa³ Niemcom komunikacjê miêdzy £êczyc¹ i Pi¹tkiem,
siej¹c na ich ty³ach postrach i zamieszanie. Na wieæ o tym p³k Dworzak
zatar³ z radoci rêce, choæ od dowódcy armii sypa³y siê na jego g³owê
gromy za zbyt krewkie dzia³anie, które mog³o zdradziæ przed nieprzyjacielem zamiar armii i wzmóc jego czujnoæ. Jednak i w Topoli Królewskiej morderczy ogieñ z £êczycy dawa³ siê we znaki, albowiem artyleria
niemiecka strzela³a ca³y dzieñ bez wytchnienia. Tu¿ przed ogólnym
natarciem grupy przy II batalionie zjawili siê - podczas najsilniejszego
natê¿enia kanonady - p³k Dworzak i p³k Skokowski, dowódca piechoty
dywizyjnej 25 DP. ¯o³nierskie zachowanie siê obu wysokich dowódców
wzbudzi³o podziw podw³adnych i sta³o siê silnym bodcem do nieustêpliwego parcia naprzód. Uderza wreszcie w³asna artyleria. To zgrupowanie

artyleryjskie 25 dywizji w sile trzech dywizjonów bezporedniego wsparcia
i dwóch - ogólnego dzia³ania dawa³o sygna³ do rozpoczêcia dzia³añ. Wokó³
£êczycy od toru kolei Kutno-£ód do kolegiaty w Tumie wykwit³y wysokie
pióropusze dymu i tryskaj¹cej fontannami ziemi, a zabytkowa kolegiata
zadygota³a od huku dzia³. O godzinie 17.30 rusza ogólne natarcie dywizji.
Tym razem obok batalionu Chudzikiewicza naciera III batalion 69 pp kpt.
Luniaka. Wzd³u¿ toru kolejowego posuwa siê urzutowany w g³¹b 60 pp
z batalionem mjr. Zgrzebnickiego na czele. W lewo - jeszcze przed ustalon¹ godzin¹ - przekracza Bzurê 56 pp p³k. Tyczyñskiego, d¹¿¹c z pomoc¹
5 kompanii Rosta, która od kilku godzin odpiera pod Tumem i Kwiatkówkiem coraz silniejsze ataki podje¿d¿aj¹cej samochodami piechoty
niemieckiej. Jednakowo¿ nieprzyjaciel by³ dobrze wstrzelony do grobli.
Morderczy ogieñ dywizjonu artylerii niemieckiej z wzrastaj¹cym natê¿eniem
zadaje Polakom du¿e straty. Rozwiniête tyraliery cofaj¹ siê raz i drugi,
t³ocz¹c siê w suchszych miejscach tym bardziej s¹ nara¿one na ogieñ.
Batalion mjr. Zgrzebnickiego, szukaj¹c ukrycia w podmok³ej dolinie,
ponosi dodatkowo straty w utopionych. Kompanie mjr. Chudzikiewicza
ju¿ trzeci raz podchodzi³y pod £êczycê i po raz trzeci zaleg³y w terenie.
Sporo rannych skupi³o siê przy grobli. Powoli zapad³ wieczór, nie mog³o
jednak byæ mowy o z³apaniu bodaj¿e tchu. ¯o³nierze dochodzili tu¿-tu¿
do op³otków, gdzie rozpoznana by³a zapora p³aska nieprzyjaciela. Wtem
gdzie z ty³u rozleg³ siê przera¿aj¹cy krzyk: - Dok¹d idziecie ?! Prowadz¹
nas na zgubê ! Przez moment w powietrzu zawis³a z³owieszcza cisza,
w której wa¿y³y siê losy walcz¹cej ostatkiem si³ jednostki. Nie by³o w¹tpliwoci: to wszêdzie obecna dywersja w tej krytycznej chwili dawa³a
znaæ o sobie. W tyle zadudni³ na grobli tupot wielu nóg. Ruch odwrotowy
porwa³ równie¿ ¿o³nierzy pierwszej linii. W powietrze wzbi³ siê jêk rannych, albowiem cofaj¹cy siê w panice ¿o³nierze tratowali tych biedaków.
Lecz wtedy mjr Chudzikiewicz wyrwa³ pierwszemu z brzegu ¿o³nierzowi
karabin i stan¹³ wyprostowany na szosie. - Staæ ! - zawo³a³ zdecydowany
na wszystko. - Ani kroku dalej ! Obok przy nim wyroli kpt. Józef
Burzyñski i por. Kêpa. Oficerowie ci nadludzkim wysi³kiem, z karabinami
w rêku, powstrzymywali nieuchronn¹ katastrofê. Na szczêcie nowa
nawa³a artylerii uderzy³a w stanowiska nieprzyjaciela. Umilk³ jego ogieñ,
a zdezorganizowane kompanie polskie mog³y siê trochê uporz¹dkowaæ.
Major Chudzikiewicz biegiem pcha³ swoje oddzia³y na podstawê szturmow¹. Tylko ruch naprzód móg³ je ocaliæ. Na prawym skrzydle pu³ku
batalion kpt. Luniaka zdoby³ o godzinie 20.05 most kolejowy, umo¿liwiaj¹c tym natarcie oddzia³ów 60 pp na zachodni¹ czêæ £êczycy. Dolina
Bzury by³a pokonana. Pozostawa³a za³oga miasta. Wówczas od czo³a
dobieg³y zwyciêskie okrzyki: - Hurra ! Hurra ! To por. Kêpa i ppor. Norbert
Nowicki poderwali swoich ¿o³nierzy do walki na bagnety. Po dniu ciê¿kiej
mordêgi i niepowodzeñ ¿o³nierze pa³ali chêci¹ odwetu. Poszczególne
plutony wyrywa³y siê z linii i par³y naprzód, nie zwa¿aj¹c na komendê
i nie czekaj¹c na s¹siadów. By³ to ju¿ dziki wycig, a nie zorganizowane
natarcie. Biada napotkanym za³ogom cekaemów, biada wszelkim punktom oporu: ¿o³nierze roznosili je na bagnetach, zanim Niemcy zdo³ali
podnieæ rêce do góry. Je¿eli stawiali opór, ³amano go granatem. By³o ju¿
ciemno, gdy dru¿yny II i III batalionu 69 pp dotar³y do rynku, sk¹d
bluzn¹³ na nie gêsty ogieñ. Pad³ bez ¿ycia ppor. Norbert Nowicki, zginê³o
lub odnios³o rany wielu ¿o³nierzy. Lecz tu wreszcie dopêdzi³ swych zuchów
dowódca natarcia i zacz¹³ wyznaczaæ plutonom i dru¿ynom kierunki uderzeñ.
Niemcy byli zaskoczeni si³¹ polskiego uderzenia. Osamotnione, niepe³ne
dwa bataliony nieprzyjaciela, zajmuj¹c eksponowane stanowiska nad rzek¹
i maj¹c na ty³ach miasto wype³nione polsk¹ ludnoci¹, która coraz mielej
zaczê³a wylêgaæ na ulicê, rozpoczê³y oko³o godziny dwudziestej pierwszej odwrót, a dowódca za³ogi, p³k Wittke, zdecydowa³ siê na oddanie
£êczycy Polakom. Do zlikwidowania niemieckiego oporu przyczyni³a siê
w znacznym stopniu 4 kompania 56 pu³ku por. Tarnawskiego, która bez
rozkazu wziê³a udzia³ w natarciu 69 pp. Wtargnê³a ona do pó³nocnowschodniej czêci miasta w rejonie rzeni, gdzie za³oga zosta³a os³abiona
po odejciu niemieckiego batalionu do przeciwuderzenia pod Kwiatkówkiem. Pu³kownik Wittke, odrzuciwszy drugie z kolei natarcie na £êczycê,
wywnioskowa³ ¿e Polacy na tym kierunku nie maj¹ wiêkszych si³, dlatego
te¿ przed samym pocz¹tkiem ogólnego dzia³ania ofensywnego grupy gen.
Knolla wys³a³ batalion w celu wyparcia Polaków spod Kwiatkówka
i Tumu. Niemcy odstêpowali powoli. Co chwila mroki nocy rozjania³
gwa³towny b³ysk rêcznych granatów. Do szturmu na miasto przystêpowa³
od zachodu 60 pp, przeszed³szy po zdobytym przez oddzia³y 69 pp mocie
kolejowym. Batalion mjr. Zgrzebnickiego, brn¹c przez mokrad³a i rozkopy,
zdoby³ stanowiska niemieckie na pó³nocno-zachodnim skraju miasta
i zatrzyma³ siê celem uporz¹dkowania. Dalsze natarcie po tej osi przej¹³
batalion mjr. Fiszera, który o godzinie 21.30 wdar³ siê w walce wrêcz do
miasta. O wicie nieprzyjaciel trzyma³ siê jeszcze na przejciowej linii
obronnej na zachodnim i po³udniowo-zachodnim skraju miasta. Jego
przeciwuderzenie od po³udnia zosta³o zatrzymane przez pluton kolarzy
i pluton pionierów. Dopiero uderzenie 9 batalionu strzelców pod dowódz-

17 WRZEŚNIA W NACZELNYM DOWÓDZTWIE
Polskie Naczelne Dowództwo od 15 wrzenia przebywa³o w Ko³omyi,
kilkanacie kilometrów od granicy z Rumuni¹. 17 wrzenia o wicie
wschodnie granice Polski przekroczy³y wojska radzieckie i - wymijaj¹c
stawiaj¹ce im opór placówki graniczne - d¹¿y³y w g³¹b kraju z bia³ymi
flagami na samochodach i w otwartych wie¿yczkach czo³gów. Do sztabu
wiadomoæ ta dotar³a o godzinie 6. Odt¹d zaczê³y ze wszech stron nap³ywaæ
meldunki, zapytania, alarmy. Major dypl. Gurbski z II Oddzia³u telefonowa³
w godzinach porannych o podchodzeniu radzieckiej kolumny motorowej
nad Dniestr pod Ucieczkiem i zapytywa³, czy ma daæ rozkaz do wysadzenia mostu. Zanim zapad³a decyzja, zameldowa³ przez telefon o przejciu
kolumny przez Dniestr. Jednak¿e by³a to nieprawda. Wys³any przez p³k.
Jaklicza oficer III oddzia³u kpt. dypl. Chocianowicz meldowa³ oko³o 9,
¿e oddzia³y radzieckie roz³o¿y³y siê po drugiej stronie, zmieszane zreszt¹
z oddzia³ami polskimi, i nie zdradzaj¹ tendencji do przechodzenia przez
most. Dowódca pu³ku KOP Podole, p³k Kotarba, wys³a³ do dowództwa
radzieckiego swego adiutanta, kpt. Marzysa, w lad za nim pojecha³ te¿
kpt. Chocianowicz, lecz seria ognia plutonu czo³gów zawróci³a go z drogi.
Wojska radzieckie - w sk³adzie siedmiu armii i grupy konno-zmechanizowanej I.W. Bo³dina w dwóch zgrupowaniach: pó³nocnym jako Front
Bia³oruski pod dowództwem M.P. Kowalewa i po³udniowym jako Front
Ukraiñski pod dowództwem S.K. Timoszenki - ruszy³y na szerokim froncie

o godzinie 5.40 z zadaniem jak najszybszego opanowania oddzia³ami
szybkimi linii demarkacyjnej, ustalonej tajnym aneksem do uk³adu
Ribbentrop - Mo³otow z 23 sierpnia 1939 roku, tzw. linii czterech rzek, tj.
rzek Pisa-Narew-Wis³a-San. Sytuacja wojsk polskich w obszarze ty³owym
by³a dowództwu radzieckiemu znana. Nie spodziewano siê tutaj twardego
oporu, tote¿ wojska te mia³y byæ jak najszybciej unicestwione, aby operacjê
mo¿na by³o przedstawiæ jako akcjê obsadzania obszaru bezpañskiego.
Jednak¿e na Froncie Pó³nocnym koncentracja wojsk nie by³a jeszcze
zakoñczona. Utworzono wiêc prowizoryczne trzy grupy szybkie, które
mia³y opanowaæ Wilno, Oszmianê i Wo³kowysk. Natomiast na po³udniu
wszystkie armie Frontu Ukraiñskiego by³y gotowe, ale i tu wyrzucono
naprzód grupy szybkie, nakazuj¹c im do wieczora 20 wrzenia osi¹gn¹æ
liniê Kowel-W³odzimierz-Sokal i dalej na po³udnie, aby uniemo¿liwiæ
wojskom polskim wycofanie siê do Rumunii i na Wêgry. W wykonaniu
tego zadania wy³¹czono z 5 armii I.G. Sowietnikowa dwie brygady czo³gów,
które mia³y posuwaæ siê przez Wo³yñ i Lubelszczyznê w kierunku ujcia
Sanu do Wis³y, a z 6 armii F.I. Golikowa 2 korpus jazdy i 24 brygadê
czo³gów - na Lwów. 12 armia I.W. Tiuleniewa, w ca³oci z³o¿ona z wojsk
szybkich, otrzyma³a zadanie posuwania siê wzd³u¿ obu brzegów Dniestru
na Sanok-Przemyl i odciêcia Polakom drogi na Wêgry. O 8.15 wydano
oddzia³om rozkaz, by odwróci³y siê twarz¹ na wschód i walczy³y. Ale
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twem mjr. Mieczys³awa Ostrowskiego z odwodu dywizji otworzy³o wreszcie
polskim oddzia³om drogê do pocigu za rozbitym nieprzyjacielem. Za³oga
niemieckiego punktu oporu miêdzy dworcem i miastem po krótkiej walce
podda³a siê. Wziêto 120 jeñców, w tym 3 oficerów. Oddzia³y 69 pu³ku
zdoby³y 2 samochody z 6 modzierzami, 2 dzia³a ciê¿kie i samochód
za³adowany mapami. Jak siê okaza³o, na planach w skali l:25.000 naniesione by³y polskie fortyfikacje, przygotowywane w ci¹gu wiosny i lata
1939 roku. W kierunku na Tum, gdzie naciera³ 56 pp p³k. W. Tyczyñskiego,
1 i 3 kompanie tego pu³ku wyruszy³y jeszcze o godzinie 14, nie wiedz¹c
o przesuniêciu terminu natarcia na godzinê 17. Jednak 3 kompania utknê³a
pod Kwiatkówkiem, a 1 posunê³a siê do Tumu, gdzie zluzowa³a 5 kompaniê Rosta. Wnet rozpoczê³o siê niemieckie natarcie z £êczycy, w wyniku
którego 1 kompania cofnê³a siê do wschodniej czêci Tumu, do³¹czaj¹c
do reszty batalionu. W Tumie wywi¹za³a siê zaciek³a walka. W blaskach
p³on¹cych domostw obie strony - rozdzielone w rodku wsi barykad¹
- próbowa³y wykonaæ szturm, jednak bez powodzenia i przy du¿ych obopólnych stratach. Tymczasem III batalion mjr. W³adys³awa Grocholi zdoby³
Kwiatkówek. Zaledwie jednak zdo³a³ siê nieco uporz¹dkowaæ, wysz³o
z £êczycy natarcie niemieckie, ale przywitane gêstym ogniem Polaków
w blaskach po¿ogi za³ama³o siê na linii pierwszych domów. Oko³o pó³nocy
oba bataliony 56 pp ruszy³y do szturmu i zdoby³y wyznaczone sobie przedmioty natarcia. Niemcy cofali siê pod os³on¹ ciemnoci. 10 wrzenia
w pónych godzinach rannych wród pêkaj¹cych pocisków dalekononej
artylerii niemieckiej oddzia³y 25 dywizji poczêty siê posuwaæ za cofaj¹cym siê przeciwnikiem: 29 pu³k strzelców kaniowskich pod dowództwem
pp³k. Floriana Gryla po osi Sierpów-Ozorków, 56 pp - w kierunku na
Mêtlew-Lemierz. Po daremnych próbach oporu na pozycjach porednich
nieprzyjaciel osadzi³ siê wreszcie na linii Solca Wielka-Wróblew.
O zmierzchu ruszy³o z tej pozycji silne przeciwnatarcie niemieckie, wsparte
huraganowym ogniem artylerii i czo³gami sprowadzonego tu na gwa³t
23 pu³ku czo³gów. W wyniku ich uderzenia oddzia³y 29 pu³ku zosta³y
wyparte z Sierpowa. Jednak¿e w nocy przeciwnik sam wycofa³ siê na
po³udnie. Na kierunku 56 pu³ku przeciwuderzenie wprowadzonej do walki
17 dywizji niemieckiej przy wsparciu czo³gów odbi³o zajêty w ci¹gu dnia
Lemierz. Niemieckie kompanie czo³gów z desantem piechoty przygotowywa³y siê do dalszego natarcia, ale noc¹ cofnê³y siê i tutaj. Napad nocny
na sztab w Kowalewicach i ³uny po¿arów w kierunku po³udniowozachodnim zwiastowa³y silne zagro¿enie przez Polaków lewego skrzyd³a
i ty³ów. Có¿ to za zagro¿enie ? Oto 25 kilometrów na zachód znad Neru
pod D¹biem ruszy³a grupa kawalerii gen. Grzmota-Skotnickiego, aby
wykonaæ rajd na £ód. 6 pu³ p³k. Stefana Liszki uderzy³ na Uniejów. Frontalne natarcie dwóch szwadronów od pó³nocy wpad³o pod silny ogieñ
cekaemów z rejonu cmentarza i zosta³o przez Niemców zatrzymane,
a Polacy ponieli straty. Mog³o ono ruszyæ z now¹ si³¹ dopiero o wicie,
gdy jeden ze szwadronów natar³ od ty³u, a 1 bateria 6 dak pod dowództwem kpt. M. P³odowskiego zerodkowa³a celny ogieñ na cmentarzu. U³ani
zdobyli w walce bezporedniej cmentarz i wdarli siê do Uniejowa. Niemcy
usi³owali broniæ siê jeszcze z domów, lecz opór ich za³ama³ siê ostatecznie,
gdy Polacy zdobyli most na Warcie i odciêli im odwrót. ¯o³nierze
niemieccy uciekali bez³adnie na zachód i po³udnie, pozostawiaj¹c wielu
zabitych, rannych i jeñców oraz du¿o sprzêtu bojowego, g³ównie samochodów ciê¿arowych. 14 pu³k pod dowództwem p³k. E. Godlewskiego
po krótkiej utarczce z ca³kowicie zaskoczonym przeciwnikiem zaj¹³ Wartkowice, zdobywaj¹c du¿y sk³ad ¿ywnoci, który na d³u¿szy czas rozwi¹za³
sprawê zaopatrzenia Podolskiej Brygady Kawalerii. Wieczorem grupa
kawalerii zajê³a Parzêczew pod Ozorkowem i zagrozi³a oskrzydleniem
od po³udnia si³ niemieckich pod £êczyc¹. Na wschód od £êczycy wchodzi³a do walki polska 17 DP, która w ramach rozpoczêtego dzia³ania mia³a
zdobyæ Górê wiêtej Ma³gorzaty i Bryski, a nastêpnie wykonaæ pocig
i opanowaæ wzgórza Modina - Celestynów. Poniewa¿ rozpoznanie dywizji
stwierdzi³o na po³udniowym brzegu Bzury jedynie patrole nieprzyjaciela
p³k dypl. M. Mozdyniewicz postanowi³ uderzyæ oboma swymi pu³kami
w pierwszej linii. Przeprawa pu³ków przez Bzurê odby³a siê pomylnie.
Lecz dochodz¹c do szosy £êczyca-Pi¹tek, rozwiniête bataliony 68 pp
zosta³y nagle owietlone rakietami i dosta³y siê pod silny ogieñ broni
maszynowej i modzierzy. Nacieraj¹ca piechota zaleg³a, powsta³o zamieszanie, czêæ ¿o³nierzy zaczê³a w panice uciekaæ. W wytworzonym po³o¿eniu 7 kompania strzelecka 68 pu³ku pod dowództwem por. Waleriana
Chai natknê³a siê na maszeruj¹cego szos¹ nieprzyjaciela w kierunku Pi¹tku.
Pod os³on¹ zapadaj¹cych ciemnoci podesz³a ona na odleg³oæ zaledwie
50 kroków i uderzy³a bagnetem i granatami na niemiecki batalion 6 pu³ku,
roznosz¹c go w mgnieniu oka przy w³asnej stracie jednego strzelca.
W wyniku tego uderzenia resztki Niemców wycofa³y siê na wschód,
w kierunku wsi Gaj, pozostawiaj¹c kilkudziesiêciu jeñców, jedno dzia³o
i du¿o sprzêtu lekkiego.
(c.d.n)
Apoloniusz Zawilski, Bitwy polskiego wrzenia,
Wydawnictwo Znak, 2009
ju¿ o 11.30 stwierdzono, ¿e wobec zdecydowanej przewagi militarnej
wojsk radzieckich nie ma to sensu. Nakazano wiêc wycofywaæ siê bez
walki, a w razie koniecznoci przebijaæ siê lub pertraktowaæ o przejcie
na po³udnie. Rozkaz wycofania siê i przejcia granicy wêgierskiej otrzyma³a tak¿e o przesz³o dobê przedwczenie za³oga przedmocia na Stryju
i Dniestrze, powiêcaj¹c w ten sposób znaczn¹ czêæ orodków. Marsza³ek
mig³y-Rydz mia³ do wieczora pozostaæ w Ko³omyi, ale na wiadomoæ,
¿e wojska radzieckie przesz³y poni¿ej Ucieczka, odjecha³ do Kosowa.
Most na Ucieczku zosta³ wysadzony dopiero o 19.30. Szef misji francuskiej gen. Faury jeszcze rano nalega³, by marsz. mig³y-Rydz przyspieszy³
przekraczanie granicy rumuñskiej. Po po³udniu czyni³ to premier rz¹du
gen. S³awoj Sk³adkowski. (...) Niestety, w ci¹gu d³ugiego dnia 17 wrzenia
nie ma na ten temat ani jednej myli, ani jednego s³owa. Przeciwnie, oko³o
po³udnia rodzi siê racjonalna myl: Przerwaæ ogieñ, nie wdawaæ siê
w walkê z wojskami radzieckimi. I myl ta w formie starannie wystylizowanego rozkazu p³ynie eterem w g³¹b kraju. Wieczorem za gen. Dembiñski otrzymuje rozkaz zwiniêcia przedmocia, choæ nie ma jeszcze
stycznoci bojowej z Niemcami, a podejcie bolszewików nie mog³o
nast¹piæ wczeniej jak 19 wrzenia rano. Na skutek nalegañ oficera Sztabu
G³ównego, pp³k. dypl. Krubskiego, gen. Stachiewicz jeszcze raz po³¹czy³
siê ze mig³ym, ten jednak kategorycznie kaza³ zwijaæ przes³onê wojsk na
Dniestrze; chcia³ mieæ asystê po przekroczeniu granicy. (...)
Apoloniusz Zawilski, Bitwy polskiego wrzenia,
Wydawnictwo Znak, 2009
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SAMO ¯YCIE

DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA (cz. XI)

Denat

Komenda Powiatowa Policji
w Kutnie prowadzi ledztwo
w sprawie tragicznej mierci
27-letniego mê¿czyzny przy ulicy
Mickiewicza. Oko³o pó³nocy ów
mê¿czyzna podszed³ do elektrowozu,
aby po¿yczyæ ... zapalniczkê. Najprawdopodobniej z³apa³ za wi¹zkê
przewodów, dosz³o do spiêcia
i pora¿enia. Mê¿czyzna poniós³
mieræ na miejscu.

Na pracownika

Dwaj mê¿czyni, w wieku oko³o
40 lat, podaj¹cy siê za pracowników Spó³dzielni Mieszkaniowej
Pionier w Kutnie weszli do
mieszkania starszej kobiety i wykorzystuj¹c jej nieuwagê skradli 10
tysiêcy z³otych. Policja prosi o kontakt na nr 997 osoby, które mog¹
byæ pomocne w sprawie.

Nowy biznes

W miejscowoci Odolinek, z budynku gospodarczego, skradziono
pi³ê k¹tow¹, kosê spalinow¹,
wiertarkê oraz zagêszczarkê typ
C-140-GX160. Stratê okrelono na
4.500 z³otych.

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks kuchenny. Tel. 0519-592-418
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Woniaków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 141 m2
przy ul. Granicznej (os. Bajkowe).
Tel. 606-307-217
Sprzedam w³asnociowe 48 m 2
(2p+k) du¿y balkon, IV p. po
remoncie, cena 135 tys., os. ródmiecie. Tel. 696-915-013
Sprzedam w³asnociowe 37,9 m2
(2p+k), II p. przy ul. Batorego. Tel.
697-027-002
Sprzedam w³asnociowe 30 m 2,
I p. z balkonem + gara¿, Leszno.
Tel. 609-792-552, 722-045-702
Sprzedam lub zamieniê 58 m 2 ,
II p. na mniejsze, os. £¹koszyn. Tel.
697-563-933
Sprzedam lub wynajmê 42,5 m2, II p.
ul. Chrobrego, najchêtniej firmie.
Tel. 501-556-941, 785-470-087
Posiadam do wynajêcia 68,96 m2,
II p. Tel. 693-572-315
Posiadam do wynajêcia 37,6 m2,
parter, centrum Kutna. Tel. 515195-075
Posiadam do wynajêcia pokój z ³azienk¹ dla firmy. Tel. 782-444-130
Przyjmê na stancjê kobietê pracuj¹c¹. Tel. 667-011-981
Sprzedam dzia³kê 0,5 ha, media
w ulicy, Kutno. Tel. 691-627-924,
691-627-924 po 18
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1500 m 2 z domem murowanym
60 m2, media, Skrzynki-Lipianki.
Tel. 601-051-027
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
820 m2, media, ul. Wiejska, Kutno.
Tel. 606-316-399
Sprzedam 2,11 ha w ca³oci lub na
dzia³ki, ok. Kutna. Tel. 608-797-871

Elżbieta Chrząstek

Biuro Nieruchomości

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)
Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

WYCENY NIERUCHOMOCI
WYNAJMY MIESZKAÑ
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Bez terminalu

Ze sklepu spo¿ywczo-przemys³owego, przy ul. Granicznej w Kutnie,
skradziono terminal wraz z anten¹
i czytnikiem kodów. Wartoæ strat
3.800 z³otych.

Ruch w Ruchu

Po wy³amaniu kraty okienka kiosku
Ruchu przy ulicy Reja w Kutnie
z jego wnêtrza skradziono wyroby
tytoniowe, chemii gospodarczej
oraz s³odyczy. Wartoæ strat 13 tysiêcy z³otych.

Niech ¿yje sport !

W Lesznie z gara¿u skradziono
sprzêt treningowy w postaci ³awki,
worka, pasów, sztangi, ciê¿arów
oraz radia. Wynik³e szkody okrelono
na 3.950 z³otych.

skradziono 50 metrów przewodu
miedzianego. Straty oszacowano na
wartoæ 500 z³otych.

Wandale !

Uszkodzono dwie p³yty nagrobne
na pomnikach znajduj¹cych siê na
Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.
Straty - 650 z³otych.
W ¯ychlinie uszkodzono kamery
monitoringu. Straty - 1.200 z³otych.

Na budowie

Z terenu posesji, przy ulicy Raszewskiej w Kutnie, skradziono
osiem elementów rusztowania typu
warszawskie powoduj¹c straty
w wysokoci 500 z³otych.

Z³odziejski cyklosport

Wykorzystuj¹c brak dozoru skradli
szyny kolejowe i inne elementy
wyposa¿enia torowiska w rejonie
ulicy Spó³dzielczej w Kutnie. Straty
wynios³y 5 tysiêcy z³otych.

Pozostawiony chwilowo bez dozoru
rower BMX przy budynku na ulicy
Chodkiewicza w Kutnie sta³ siê
³upem z³odzieja. W³aciciel jednoladu poniós³ stratê 500 z³otych.
Z piwnicy budynku, przy ulicy Szymanowskiego w Kutnie, skradziono
rower górski powoduj¹c straty
w wysokoci 300 z³otych.

Z nowo budowanego budynku,
przy ulicy Raszewskiej w Kutnie,

W miejscowoci Jagni¹tki skradziono gipsowe figurki ogrodowe

Z³om w aucie !

Mieæ mied !

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
Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2
w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603639-456
Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
69559-1002
Sprzedam dzia³kê wraz z budynkiem, centrum Kutna. Tel. 601-509250 po 18.00
Sprzedam 1,14 ha w Wierzbiu na
cele budowlane, inwestycyjne. Tel.
512-328-895
Sprzedam dzia³kê budowlanoinwestycyjn¹ 703 m2, ul. Mickiewicza. Tel. 24 254-55-19
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
5200 m2, ul. Boczna, Kutno. Tel.
+48 505-909-158, +49 171-287-3902
Sprzedam dom 180 m2, dzia³ka
1200 m2, gara¿ 46 m2. Tel. 669920-644
Sprzedam dom 250 m2 lub wynajmê
go na dzia³alnoæ, Kutno. Tel. 504363-388
Sprzedam dom 100 m2, parter, gaz
ziemny, media, Kutno. Tel. 602382-347
Sprzedam dom jednorodzinny
150 m2, podpiwniczony, 2 budynki
gosp., 3 gara¿e, Kroniewice. Tel.
665-483-032
Posiadam do wynajêcia lokal u¿ytkowy 39 m2, parter, ul. Podrzeczna.
Tel. 504-659-343, 601-051-027
Sprzedam Toyota Avensis (2000)
klimatyzacja, alarm, c.z., serwisowana. Tel. 603-809-825
Sprzedam gara¿ w bloku IX na
os. £¹koszyn, dzia³kê z domkiem

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203
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

Upiêkszanie

upiêkszaj¹ce przydomowy ogródek.
Straty - 360 z³otych.

Samochodowa corrida

Z ulicy Kochanowskiego w Kutnie
skradziono samochód osobowy
marki Audi A6 o wartoci 22 tysiêcy
z³otych.
Porysowano i wgnieciono przedni¹
klapê samochodu marki Mazda 323 F
stoj¹cego na ulicy Chrobrego
w Kutnie. Straty oszacowano na
1.000 z³otych.
W Muchnicach ze stoj¹cego tam
samochodu Opel Astra skradziono
saszetkê z pieniêdzmi (200 z³),
dowodem osobistym, prawem jazdy,
dowodem rejestracyjnym i kart¹
bankomatow¹. £¹czna wartoæ strat
wynios³a 250 z³otych.
Skradziono samochód osobowy
Fiat Multipla stoj¹cy w Alejach ZHP
w Kutnie. W³aciciel poniós³ stratê
w wysokoci 15 tysiêcy z³otych.
W Stefanowie, gmina Krzy¿anów,
przed pó³noc¹ zapali³a siê murowana
stodo³a. Spali³ siê dach oraz siano
i s³oma. Straty oszacowano na oko³o
300 tysiêcy z³otych.
SPRZEDAM ROWER GÓRSKI
CZERWONY, STAN BDB., CENA
200 Z£. TEL. 503 030 475
Sprzedam tanio materac do masa¿u
ma³o u¿ywany, gwarancja do 2012 r.
Tel. 604-254-132
Kupiê u¿ywane linoleum, lenteks,
pod³ogê szwedzk¹. Tel. 663-495-985
Emerytka podejmie siê opieki nad
dzieckiem. Tel. 665-279-086

Brukarstwo

Doktor nauk medycznych

Tel. 508-722-413

W dniach 27-28 stycznia 2007 roku kadetki kutnowskiego Miejskiego
Klubu Sportowego bra³y udzia³ w turnieju Zima 2007 w Krzesinach k.
Poznania. Koszykarki MKS uzyska³y nastêpuj¹ce rezultaty: z Huraganem
Wo³omin 34:44, GTK II Gdynia 55:33, Olimpi¹ I Poznañ 36:63, Olimpi¹
II Poznañ 61:32 i GTK I Gdynia 47:28. W koñcowej klasyfikacji m³ode
kutnowianki zajê³y pi¹te miejsce.

Czerwony kur

w ogródkach Miflex. Tel. 664186-996
Sprzedam felgi stalowe 15 (5 rub)
do Opla Astry, Vectry, Audi. Tel.
607-754-736
SPRZEDAM KIBORD CASIO
CT-637 (465 SOUND TONE
BANK) + STOJAK + ZASILACZ,
STAN BDB., CENA 400 Z£. TEL.
503 030 475
Sprzedam ³awo stó³, podnoszony,
rozsuwany, 130x70 z³o¿ony. Tel.
607-254-029
Sprzedam meble Kent, komoda,
lustro, witryna, szafa, ³awa, cena
1000 z³. Tel. 501-760-653
Sprzedam stoisko na placu handlowym Manhattan, Kutno. Tel. 513837-559
Sprzedam tanio s³ownik jêzyka
polskiego, inne ksi¹¿ki, filmy
DVD, nowy ma³y odkurzacz. Tel.
604-254-132

Uk³adanie kostki brukowej
Wykonawstwo
i pod wykonawstwo
Du¿e i ma³e powierzchnie
Kutno i okolice
Faktury Vat

Miejski Klub Sportowy (c.d)

NAGROBKI

Najtaniej w Kutnie
GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

024 254-63-23
024 254-57-35
0-606-590-643

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

Wrześniowa refleksja
Rozkrzycza³y siê szkolne korytarze.
Dzwonek nie od razu ciszê przywo³a.
Rozemiane, opalone m³ode twarze.
To pierwszy wrzesieñ, powakacyjna szko³a.
Co nowy rok szkolny przyniesie
niejedna g³ówka siê biedzi.
Na razie myl jeszcze nad wod¹ w lesie
i trudno w klasie usiedzieæ.
To ju¿ tak od kilkudziesiêciu lat
startuj¹ w przysz³oæ nowe uczniów pokolenia.
Oni nie dowiadczyli tamtych dat,
gdy wiat w piek³o siê zmienia³.
Kiedy to na g³owy dzieciêce
posypa³y siê bomby i pociski.
Nie kred¹ siê wtedy brudzi³y rêce,
gdy szkolny korytarz by³ od krwi liski.
Pokolenie, które ten czas prze¿y³o, ju¿ odchodzi.
Niech pamiêæ o nich i tamtych chwilach
zachowaj¹ koniecznie dzisiejsi m³odzi.
Oby ich nigdy nie dotkn¹³ wojenny strach !
Kazimierz Ci¹¿ela

KONIEC SEZONU

Na zalewie przy ulicy Narutowicza w Kutnie koñcz¹ce sezon zawody
wêdkarskie zorganizowa³o stowarzyszenie Zalew. Uczestniczy³o w nich
37 zawodników, którzy z³owili ³¹cznie 19 kg ryb. Najwiêcej, 2,94 kg z³owi³ Marcin Zdziarski. Drugi - Patryk Korkowski z³owi³ 2,34 kg, a trzeci
Bogdan Tarka - 2,15 kg. Najwiêkszy okaz, karpia o wadze 1,75 kg z³owi³
Stanis³aw Woniak.

Kadetki MKS 2007 r. W górnym rzedzie od lewej: Anna Filipiak,
Agnieszka Sobczyk, Magdalena Grzelak, Patrycja Janczak, Adrianna
Grzelak. W rodkowym rzedzie Lucyna Sawicka. U do³u od lewej:
Anna Koziczak, Angelika Jówiak, Dagmara Malarska, Katarzyna
Galicka, Justyna Kónikowska, Natalia Przytulska i trener Mariusz
£ubiñski.
Sukcesem zakoñczy³ siê start zespo³u kutnowskiego w turnieju koszykówki £ód 2007. MKS pokonuj¹c kolejno £KS £ód 66:35, SKS 12
Warszawa 78:60 i UKS Gwarek Paw³owice 81:51 zaj¹³ zdecydowanie
pierwsze miejsce w turnieju. W zawodach wystêpowa³y: Anna Filipiak,
Katarzyna Galicka, Adrianna Grzelak, Magdalena Grzelak, Patrycja Jañczak,
Angelika Jowiak, Anna Koziczak, Justyna Kónikowska, Dagmara
Malarska, Natalia Przytulska, Lucyna Sawicka i Agnieszka Sobczyk.
Trener Mariusz £ubiñski.

Sezon 2007/2008

W dniach 15-16 wrzenia MKS zorganizowa³ VII Ogólnopolski Turniej
Kobiet o Ró¿ê Kutna. Zawody rozgrywane by³y w kategorii kadetek.
Zwyciê¿y³y zawodniczki kutnowskiego MKS pokonuj¹c: £ódzki Klub
Sportowy 71:55, MKS Konin 112:20 i SKS 12 Warszawa 88:69. Drugie
miejsce w turnieju zaj¹³ £KS £od, trzecie SKS Warszawa, a czwarte
MKS Konin.
W dniach 13-14 padziernika kutnowskie juniorki bra³y udzia³ w turnieju
zorganizowanym w £odzi o puchar MUKS Widzew. Zawodniczki MKS
pokona³y: £KS Basket £ód 56:44, MKS Jordan £ód 75:72 i zajê³y pierwsze
miejsce.
Do rozgrywek mistrzowskich sezonu 2007/2008 Miejski Klub Sportowy
zg³osi³ zespo³y: juniorek, m³odziczek i ¿aczek.
Juniorki. Trener Mariusz £ubiñski. Wyniki: MKS Kutno - £KS I £ód
88:74 i 74:56, £KS II £ód 56:82 i 82:43, PTK Pabianice 46:83 i 66:61,
MUKS Widzew £ód 72:78 i 69:73, UKS Jordan £ód 74:67 i 85:75,
Lider Tomaszów 87:80 i 63:43. Zespó³ kutnowski reprezentowa³y: Anna
Bloch, Anna Filipiak, Katarzyna Galicka, Adrianna Grzelak, Magdalena
Grzelak, Patrycja Jañczak, Angelika Jówiak, Anna Koziczak, Justyna
Kónikowska, Dagmara Malarska, Michalina Pilichowska, And¿elina Przytulska, Lucyna Sawicka, Agnieszka Sobczyk.
M³odziczki. Trener Adam Paw³owski. Wyniki: MKS Kutno - Basket I
Aleksandrów 37:63 i 38:47, Basket II Aleksandrów 113:34 i 65:25, PTK
Pabianice 46:41 i 55:47, Mag-Rys Zgierz 72:80 i 77:69, Trójka Sieradz
57:54 i 76:82, MUKS Widzew £ód 50:40 i 54:32, Ksiê¿ak £owicz 77:35
i 66:41, £KS £od 79:32, Lider Tomaszów 63:30 i 75:21. W dru¿ynie
m³odziczek wystepowa³y: Aleksandra Flisiuk, Anna Kozio³, Anna
Kucharska, Alicja Michalska, Aleksandra Podemska, Martyna Sadowska,
Alicja Stêpniak, Klaudia Stoliñska, Ada Tyjewska, Beata Wojciechowska.

Sezon 2008/2009

W dniach 19-21 wrzenia koszykarki Miejskiego Kluby Sportowego bra³y
udzia³ w miêdzynarodowym turnieju w Czechach Ostrawa Cup 2008.
W kategorii juniorek kutnowianki pokona³y: Jiskrê Kyjow 46:37 i BKD
Michalowice 60:52, przegra³y: z SBS Ostrawa 47:71, OSK Olomuc 52:59
oraz uleg³y w walce o trzecie miejsce dru¿ynie BKM Junior Nitra 35:48.
Trener Mariusz £ubiñski. M³odziczki MKS wygra³y ze Startem Havirov
49:19, Strojarem Malacky (S³owacja) 45:10, przegra³y z SBS Ostrawa
35:53, Spart¹ Praga 50:54 i pokona³y Loku Krnov w walce o trzecie miejsce
43:29. Trener Adam Paw³owski.
W dniach 28-30 listopada koszykarki - m³odziczki MKS bra³y udzia³
w VIII Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki o puchar prezydenta
P³ocka. Kutnowianki pokona³y kolejno: Panevezis II Litwa 99:2, MKS
Flesz Bydgoszcz 123:19, UKS Bryzê Kolbudy 59:39, Panevezis I Litwa
72:41 i w finale UKS Bryzê Kolbudy 74:41. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ koszykarki MKS wygra³y turniej w P³ocku drugi raz z rzêdu. Sk³ad zespo³u
MKS: Marta Domañska, Karolina Filipczak, Natalia Furmañska, Michalina Kamiñska, Angelika Kobus, Natalia Lukasik, Klaudia Matczak,
Patrycja Matczak, Angelina Przytulska, Karolina Zieliñska, Angelika
Maria Z³otowska, Natalia ¯urada. Trener - Adam Paw³owski.
Do rozgrywek mistrzowskich MKS zg³osi³ 5 zespo³ów: juniorki - trener
Mariusz £ubiñski, kadetki - trener Agnieszka Burzyñska, m³odziczki
- trener Adam Paw³owski, dwa zespo³y ¿aczek - trenerzy Agnieszka
Burzyñska i Tomasz Pasiñski. Zespó³ juniorek zaj¹³ drugie miejsce w rozgrywkach okrêgowych i wywalczy³ awans do zawodow strefowych
o mistrzostwo Polski.
Jerzy Truciñski
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY
III liga

Concordia Piotrków Tryb. - MKS Kutno 1:4 (0:2)
Cenna wygrana zespo³u trenera Paw³a lêzaka i kierownika Andrzeja
Królaka. Du¿a przewaga kutnian i zas³u¿one zwyciêstwo oraz prowadzenie
w tabeli po 3 kolejkach. Gronej kontuzji uleg³ Kamil Zagajewski, który
by³ hospitalizowany w piotrkowskim szpitalu (st³uczony staw skokowy).
Szybkiego powrotu do zdrowia, Kamil ! MKS: Wojtczak, Grzybowski,
Przemys³aw Michalski, Dopiera³a, Rutkowski, Znyk, Kubiak, Skrzynecki,
P³acheta (88 Sobczak), Zagajewski (32 Kuc), Jankowski. Rafa³ Jankowski
ma na koncie ju¿ 6 bramek i prowadzi w tabeli najskuteczniejszych strzelców
III ligi ³ódzko-mazowieckiej. Gole: 0:1 - £ukasz Znyk (14), 0:2 - Rafa³
Jankowski (43), 0:3 - Znyk (59), 1:3 - Tomasz Wolan (70, 1:4 - Jankowski (88).
MKS Kutno - Pilica Przedbórz 3:3 (3:1)
MKS: Mateusz Turkowski, Adam Grzybowski, Przemys³aw Michalski,
Maciej Rutkowski, £ukasz Znyk, Marcin Dopiera³a, Rafa³ Kubiak, Dawid
Skrzynecki (84 Emmanuel), Wojciech Kuc (76 Mensah), Sylwester P³acheta, Rafa³ Jankowski. Bramki: 0:1 - Robert Pyka (29 wolny), 1:1 - Rafa³
Jankowski (34 karny), 2:1 - Jankowski (37 karny), 3:1 - Przemys³aw Michalski
(44 wolny), 3:2 - Przemys³aw Kornacki (56), 3:3 - Marek Joñczyk (77).
Kiedy MKS s³yn¹³ z dobrych bramkarzy, a teraz ... Na pewno Turkowski
tego spotkania nie zaliczy do udanych, a to co zrobi³ przy obronie trzeciego gola przypomina przedszkolaka. Z prostego niby meczu dla miejskich zrobi³ siê dramat. Trudno to zrozumieæ, zw³aszcza ¿e prowadzili
oni 3:1 i mieli wiêcej z gry. Beniaminek III ligi nie zachwyci³ niczym
szczególnym, mo¿e poza ambicj¹. Du¿a niespodzianka in minus !
Ceramika Opoczno - MKS Kutno 2:2 (2:0)
Gospodarze zaskoczyli kutnian atakami od pocz¹tku meczu i zdobyli gola
ju¿ w 4 minucie z rzutu karnego po faulu Macieja Rutkowskiego. W 45 min.
by³o 2:0. Miejscy przewa¿ali, a Ceramika zdobywa³a bramki. W drugiej
ods³onie podopieczni trenera Paw³a lêzaka grali na jedn¹ bramkê, czego
efektem by³y gole: w 49 min. £ukasza Znyka i w 80 Rafa³a Jankowskiego.
MKS nadal niepokonany.

V liga

MKS II Kutno - Pogoñ Rogów 3:1 (1:0)
MKS II: Mateusz Kêpka, Bartosz Kaczor, Marcin Panek, Micha³ £awniczak,
£ukasz Trzeciak, Micha³ Michalski, Przemys³aw Grzegory, Andrzej Grzegorek, Rafa³ Rybicki, Piotr Michalski, Bart³omiej Kalupa oraz Emmanuel,
Gracjan Sobczak. Bramki: 1:0 - Piotr Michalski (10), 2:0 - P. Michalski
(54 karny), 2:1 - Micha³ Pramka (63), 3:1 - £ukasz Trzeciak (86). Zas³u¿one zwyciêstwo zespo³u trenera Mieczys³awa Sztonderskiego.
LKS Ró¿yca - MKS II Kutno 2:1 (1:0)
1:0 - Emil M³ynarczyk (40), 2:0 - Robert £akomy (55), 2:1 - Micha³
Michalski (81)
Orze³ Parzêczew - GKS Bedlno 4:2 (1:1)
1:0 - £ukasz Olczyk (4), 1:1 - Bogdan Paca³owski (27), 2:1 - Mateusz
Gieraga (48), 2:2 - Marcin Kosiorek (56), 3:2 - Damian Ciesielski
(62 karny), 4:2 - Dominic Okanu (89). Ostatnie 30 minut pechowe dla
ekipy trenera Leszka Sowiñskiego.
Victoria R¹bieñ - Kroniewianka Kroniewice 4:0 (2:0)
Trzecia pora¿ka z rzêdu beniaminka i ostatnie miejsce w tabeli:
1:0 - Marcin Juszczak (30), 2:0 - Marcin Mazur (42), 3:0 - Mazur (50),
4:0 - Grzegorz Stankiewicz (76)
GKS Bedlno - Sokó³ II Aleksandrów 2:1 (1:0)
Dwa gole Marcina Kosiorka.
Kroniewianka Kroniewice - PTC Pabianice 0:0
Pierwszy punkt beniaminka.
MKS 2000 Tuszyn - MKS II Kutno 2:3 (2:2)
Sukces kutnian. Gole 0:1 - Piotr Michalski (14), 0:2 - Maciej Kowalczyk (18),
1:2 - Maciej Pakulski (32), 2:2 - Maciej Pakulski (45), 2:3 - Emmanuel (54).
LKS Ró¿yca - Kroniewianka Kroniewice 0:0
Niespodzianka in plus. Cenny punkt (drugi) beniaminka z Kroniewic.
LKS Ga³kówek - GKS Bedlno 4:0 (1:0)
Wysoka pora¿ka zespo³u trenera Leszka Sowiñskiego.

SPOTKANIE PRZYJAŹNI
Policja Kutno - Policja Furstenwalde 4:1 (1:0)
Bramki dla dobrze graj¹cego zespo³u KPP Kutno zdobyli: Micha³
D¹browski (24), £ukasz Wawrzyniak (43, 55) oraz Rados³aw Bieniek (45).
Oprócz nich grali: Rafa³ Olczak, Ireneusz Wrzesiñski, Cezary Tomczak,
Krzysztof D¹browski, £ukasz Wódka, Krzysztof Kotkowski, Artur
Lepalczyk, Tomasz Olszewski, Gracjan Kowalewski, £ukasz Sierka,
Tomasz Barabasz. Po tym fascynuj¹cym meczu by³y wrêczane puchary
i medale.

ZAPROSZENIE
18.09 godz. 16.00 MKS Kutno - Broñ Radom (III liga)
22.09 godz. 16.00 MKS II Kutno - Sokó³ Aleksandrów £. (V liga)

Lekkoatletyka

SUKCESY MARCINA

Podopieczny trenera Jacka Kud³y Marcin Kacprzak, zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Dziewi¹tka Kutno, wygra³ podczas Otwartych Mistrzostw Aleksandrowa £ódzkiego w kategorii m³odzik bieg na
300 metrów przez p³otki bij¹c czasem 40.64 s swój rekord ¿yciowy. To
drugi wynik w Polsce, gorszy od najlepszego w kraju zaledwie o 0.20 s.
Marcin zwyciê¿y³ tak¿e w rzucie oszczepem rezultatem 46.11 metrów.
Obecnie Marcin Kacprzak przygotowuje siê intensywnie do mistrzostw
makroregionu w Kielcach i do mistrzostw Polski m³odzików w Toruniu.
Redakcja Powiatowego ¯ycia Kutna ¿yczy mu powodzenia.

Koszykówka

NOWY ZESPÓŁ AZS−u
Do sezonu 2010/2011 dru¿yna kutnowskich akademików przyst¹pi
w mocno zmienionym sk³adzie. Ekipê do walki o pierwsz¹ ligê prowadziæ
bêdzie znany polski szkoleniowiec
Andrzej Kowalczyk (ur. 28.08.1954 r.
w Ostrowie Wlkp.). Ostatnio trenowa³ Sportino Inowroc³aw. Jest te¿
absolwentem Akademii Ekonomicznej. By³y koszykarz Stali Ostrów
Wielkopolski, £KS-u £ód, Zag³êbia
Sosnowiec. Najwiêksze do tej pory
sukcesy trenera Kowalczyka to:
awans z zespo³em Stali Ostrów do
ekstraklasy (1998 r.), br¹zowy medal
zdobyty z t¹ dru¿yn¹ (2002) w mistrzostwach Polski oraz prowadzenie
reprezentacji Polski w eliminacjach
do mistrzostw Europy (2003-2004).
W zmodernizowanej dru¿ynie AZS-u
graæ bêd¹: Jakub Kowalski - rozgrywaj¹cy (21.04.1990 r.) wzrost 185 cm. Poprzedni klub Stal Ostrów Wlkp.;
Pawe³ Pydych - rozgrywaj¹cy (28.02.1982 r.) wzrost 177 cm. Poprzedni
klub Stal Stalowa Wola; Bartosz Pe³ka - rozgrywaj¹cy (9.04.1989 r.), 180 cm,
Ksiê¿ak £owicz; Tomasz Smorawiñski - rzucaj¹cy obroñca (4.03.1987 r.),
190 cm, PBG Basket Poznañ; Grzegorz Ma³ecki - skrzyd³owy (12.05.1984 r.)
197 cm, Stal Ostrów Wlkp.; Kamil Drelich - silny skrzyd³owy (28.06.1990 r.)
202 cm, Ksiê¿ak £owicz; Przemys³aw Malona - silny skrzyd³owy
(14.09.1985 r.) 198 cm, Doral Zetkama Nysa K³odzko: Kacper Kromer
- silny skrzyd³owy (5.05.1987 r.) 204 cm, £KS Sphings £ód.
Z poprzedniej dru¿yny pozostali: Piotr Karólewski - rozgrywaj¹cy
(30.03.1985 r.) 178 cm; Adam Go³uch - rzucaj¹cy obroñca (11.01.1982 r.)
187 cm; Karol Ja¿d¿ewski - skrzyd³owy (8.05.1981 r.) 191 cm; Bart³omiej
Strzelecki - silny skrzyd³owy (10.03.1989 r.) 200 cm; Micha³ Pawlak
- silny skrzyd³owy (10.03.1989 r.) 194 cm; Krzysztof Rydlewski - center
(22.05.1988 r.) 208 cm; z nowych jest jeszcze: Tomasz Deja - center
(17.05.1983 r.) 201 cm, MOSiR Krosno. Asystentem trenera jest Tomasz
Skowron, jednym ze sponsorów Polfarmex, a wród dzia³aczy sekcji
basketu AZS-u: Waldemar P³ocha, Maciej Stefañski, S³awomir Erwiñski, Marek
Koralewski, Miros³aw Szczepanik, Rados³aw Borowski. Kierownikiem
zespo³u jest Krzysztof Poniszewski. Kutnianie graæ bêd¹ w II lidze w gr. A
z zespo³ami: AZS UWM Olsztyn, KK wiecie, Siden MMKS Toruñ,
WOSSM Warszawa, ¯yrardowianka ¯yrardów, SMS PZKOSZ W³adys³awowo, ¯uraw King Oscar Gniewino, Basket Pi³a, MON - Pol P³ock,
Trefl II Sopot, Etmal Korsarz Gdañsk, PWiK Piaseczno i Tur Bielsk
Podlaski. Pierwszy mecz 25.09 w Olsztynie, drugi 02.10 w ¯yrardowie,
a w Kutnie 09.10. o godz. 17.15 z dru¿yn¹ z Torunia.

P³ywanie

TRZY SREBRA FROMA

Z okazji 700-lecia Szczecinka (zachodniopomorskie) Szczecineckie
Towarzystwo P³ywackie Masters zorganizowa³o miêdzynarodowy mityng
pod has³em Zdrowo i Aktywnie. W tych niezwykle udanych zawodach
bra³o udzia³ 145 zawodników nie tylko z Polski, ale i z Ukrainy, Mo³dawii,
Francji, Rosji i Niemiec. 78-letni Kazimierz From, reprezentuj¹cy Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kutnie, zaj¹³ II miejsce na dystansach:
400 metrów stylem dowolnym - 10.34.18 min., 50 m stylem dowolnym
- 0.53.54 min. i na 200 m stylem dowolnym - 4.57.57 min. Gratulujemy !
Pod koniec wrzenia pan Kazimierz bêdzie startowa³ w Gdyni w miêdzynarodowym turnieju p³ywackim zorganizowanym przez miejscowy klub
Marynarki Wojennej Flota.

Judo

KUTNIANIE W CZOŁÓWCE

Zawodnicy UKS Ippon MDK (trenerzy - Maciej Kisieliñski i Jacek Wasiak;
prezes Krzysztof Kamierczak) brali udzia³ ostatnio w dwóch presti¿owych turniejach. W Bydgoszczy, wród reprezentantów Bia³orusi, Litwy,
Niemiec, Czech, Francji, Estonii i Polski, startowali w Otwartych Miêdzynarodowych Mistrzostwach Federacji Gwardi¹ Juniorów i Juniorek
M³odszych. Wszyscy spisali siê na medal. Agnieszka Banasiak (uczennica
Gimnazjum w Go³êbiewku) zdoby³a z³oty medal, Martyna Kamierczak
(Gimnazjum nr 2 w Kutnie) - srebrny, Mateusz Kura (SP Byszew) - br¹zowy, Jakub Lempke (Gimnazjum nr 1 Kutno) - br¹zowy. Mateusz (m³odzik)
rywalizowa³ ze starszymi o dwa, trzy lata. W hali MOSiR-u w Sochaczewie
odby³ siê II Miêdzynarodowy Turniej Juniorów i Juniorek im. Tadeusza
Naskrêta. To turniej rankingowy Warszawsko-Mazowieckiego Zwi¹zku
Judo. Imprezê patronatem obj¹³ PKOL i PZJ. W zawodach wziêli udzia³
zawodnicy z pierwszych miejsc rankingu PZJ oraz zaproszone ekipy
z Ukrainy, Rosji i W³och. Nasi dwaj reprezentanci Maciej Ligêza i Seweryn
Wiktorek zajêli wysokie V miejsce. S¹ oni najm³odszym rocznikiem
juniora i w tej kategorii wiekowej bêd¹ startowali jeszcze przez dwa
sezony, a osi¹gane przez nich wysokie wyniki dobrze rokuj¹ na kolejne
lata. Dodajmy, ¿e start w tych dwóch zawodach by³ bardzo udanym sprawdzianem, po okresie przygotowañ na obozach kadry wojewódzkiej. Kutnowscy judocy na co dzieñ æwicz¹ w SP nr 6 w Kutnie. Prowadzony obecnie
jest nabór do sekcji wród dziewcz¹t i ch³opców w wieku 7-10 lat.

KUTNIANIE W MŁAWIE

W tym miecie odby³ siê Puchar Polski Juniorów. Barwy UKS Ippon MDK
reprezentowali: Maciej Ligêza i Seweryn Wiktorek. Maciej przegra³ dwa
pierwsze pojedynki i odpad³ z rywalizacji, a Seweryn w najmocniej obsadzonej wadze do 73 kg (39 zawodników) po czterech zwyciêstwach
(pokona³ m.in. Marcina Witkowskiego, br¹zowego medalistê MP juniorów), w kolejnych dwóch walkach przegra³ i zaj¹³ ostatecznie siódme,
punktowane miejsce.

O RÓŻĘ KUTNA
Blisko dwa tysi¹ce mi³oników basketu mêskiego przez trzy dni mia³o
mo¿liwoæ ogl¹dania dobrego turnieju, na dodatek jubileuszowego - pi¹tego
z rzêdu, zorganizowanego przez KU AZS WSGK. W hali SP nr 9 gra³y
z sob¹ trzy ekipy pierwszoligowe - £KS Sphings £ód, MKS Znicz Basket
Pruszków i beniaminek SKK Siedlce oraz gospodarze - drugoligowy AZS
WSGK Polfarmex Kutno. Mecze by³y bardzo zaciête i wyrównane. Pierwsze
miejsce wywalczy³a dru¿yna £KS-u £ód, która pokona³a: Pruszków
75:58, Siedlce 76:71 i Kutno 78:71. Drug¹ lokatê wywalczyli kutnianie
zwyciê¿aj¹c: Siedlce 89:72 i Pruszków 88:79. Trzeci by³ zespó³ z Pruszkowa, który wygra³ z Siedlcami 72:70. Podopieczni trenera Andrzeja
Kowalczyka i jego asystenta Tomasza Skowrona spisali siê dobrze. Grali
ambitnie i wytrzymali turniej kondycyjnie. Z £KS-em by³o 71:78 (20:22,
14:16, 21:16, 16:24); z SKK 89:72 (18:17, 24:24, 25:22, 22:9); ze Zniczem
88:79 (23:15, 12:28, 20:17, 33:19). Punkty zdobywali: Adam Go³uch 28,
Piotr Karólewski 23, Grzegorz Ma³ecki 26, Tomasz Smorawiñski 40, Karol
Ja¿d¿ewski 2, Krzysztof Rydlewski 0, Pawe³ Pydych 15, Tomasz Deja 52,
Kacper Kromer 41, Jakub Kowalski 4, Kamil Drelich 0, Przemys³aw
Malona 14, Bart³omiej Strzelecki 3. Przygotowuj¹c siê do Turnieju O Ró¿ê
Kutna i do mistrzostw II ligi akademicy po obozie w £¹cku grali sparing
w £odzi z £KS-em (61:75) i w mistrzostwach Polski AZS-ów, gdzie zajêli
III miejsce pokonuj¹c AZS Politechnikê Opole 93:59, AZS Radom 99:87
oraz przegrywaj¹c z AZS Politechnika Czêstochowa 82:86 i AZS Radex
Szczecin 85:95. Trzymajmy kciuki za dru¿ynê AZS WSGK Polfarmex
Kutno w rozgrywkach II ligi !

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 17/293 • 16 WRZEŚNIA 2010 R.

Baseball

MKS STAL BIS KUTNO GÓRĄ

Po pokonaniu w trzeciej rundzie Dêby Osielsko 10:1 i Gepardy ¯ory 13:3
seniorzy, których trenerem jest Waldemar Góralski, zdobyli Puchar Polski.
Wywalczyli go: Gracjan Bielecki, Piotr Cedzyñski, Mariusz Grzanowski,
Rafa³ Kaliñski, Wojciech Kawczyñski, Jakub Kolasiñski, Adam Konopek,
Artur Krasiñski, Tobiasz Lewandowski, Robert Matecki, Piotr Miko³ajczyk,
Przemys³aw Paw³owski, Micha³ Perliñski, Rafa³ Rybski, £ukasz Sobczyk,
Dominik Strawiak, Micha³ Wasiak. Znakomicie gra dru¿yna trenera Marcina
Smakowskiego i kierownika Eligiusza Nadolskiego. Rywalizuje ona
w kategorii juniorów do lat 18. W wiêkszoci sk³ada siê z 16-latków. Zdoby³a jednak tytu³ mistrza Polski i jest liderem rozgrywek II ligi seniorów,
a niedawno w Novarze (W³ochy) zdobyli tytu³ wicemistrzów Ma³ej Ligi
do lat 16. W mistrzostwach kraju pokonali: Dêby Osielsko 9:0, Silesiê
Rybnik 12:2, Gepardy ¯ory 16:1, Kaper Kêdzierzyn - Kole 20:0 i Comets
Mazowsze 7:5. W tym zespole graj¹: Gracjan Bielecki, Szymon Dêbowski,
Adrian Florczak, Kacper Kamiñski, Jakub Kasica, Krystian Kamierczak,
Artur Kêdziora, Mateusz £ubiñski, B³a¿ej Matusiak, Cezary Miklas, Jakub
Nadolski, Mateusz Nowicki, Micha³ Partyka, Bartosz Rudnicki, Wiktor
Szymañski, Damian Tuzikowski, Mateusz Wasielewski, Artur Wojtczak,
Jakub Wojtczak. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów !

SPORTOWY LAUR

W Teatrze im. Stefana Jaracza w £odzi, podczas uroczystej gali z okazji
90-lecia £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, odznak¹ Zas³u¿ony dla ³ódzkiej pi³ki no¿nej wyró¿niony zosta³ prezydent miasta Kutna Zbigniew
Burzyñski. Gratulujemy !
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Micha³ Krawczyñski specjalnie dla P¯K

MOJE HOBBY TO MOTOCYKLE

Jestem rodowitym Kutnowiakiem trzeciego pokolenia, a nie
Kutnianinem i motocyklist¹, a nie motonit¹ jak pisz¹ niektórzy
redaktorzy, i obecnie prezesem stowarzyszenia KMM REMAKE
BSA KUTNO. Czêsto zastanawia³em siê sam, sk¹d wziê³a siê
u mnie ta pasja do motocykli, ale to chyba genetyczne uwarunkowania. Mój dziadek by³ zawodowym wojskowym, sier¿antem
KOPU i ju¿ przed wojn¹ zdobywa³ nagrody w jedzie na motocyklach, co mieszne by³ w pu³ku u³anów. W czasie wojny w brygadzie genera³a Maczka jedzi³ na Harleyu. Jak dosta³em na
pocz¹tku lat 70-tych plakat motocykla Honda cb 500 four, to
chyba mnie to ruszy³o. Dodam, ¿e w 2003 r. kupi³em taki motocykl
i odrestaurowa³em tak¹ ma³¹ realizacjê marzeñ z lat m³odoci.
Wtedy za taki motocykl mo¿na by³o kupiæ mieszkanie w³asnociowe. Tak siê to zaczê³o, ale dopiero po wojsku, jak to siê mówi,
kupi³em pierwszy motocykl AVO 425 S. Stowarzyszenie nasze
powsta³o w 1988 jako pierwsze stowarzyszenie w Polsce maj¹ce
charakter klubu motocyklowego, poniewa¿ w naszym miecie nie
by³o automobilklubu, pod którym mog³y siê zrzeszaæ takie kluby.
Taki by³ wymóg czasów PRL, co mieszne, taki automobilklub
by³ w ¯ychlinie, ale my chcielimy byæ niezale¿ni. I tak siê zaczê³a
ta historia, która trwa do dzi. Klub przechodzi³ ró¿ne koleje losu,
ale to d³u¿sza historia. Na pocz¹tku klub nazywa³ siê Klub Motocykli Weteranów i Motocykli Ciê¿kich BSA KUTNO. Nazwa ta
wziê³a siê od iloci posiadanych motocykli jednej marki angielskich BSA. Na 18 cz³onków klubu by³o 10 motocykli BSA. Obecna
nazwa klubu zawiera w swoim logo znak firmy BSA i w nazwie
jestemy wierni tradycji i korzeniom naszego klubu, choæ ja
w tym czasie jedzi³em Triumphem, a nie BSA maj¹c tak¿e BSA,
których mia³em w sumie oko³o 15 sztuk. Generalnie jedzi³em

Kredyty bez BIK
692−643−691, 790−879−444
OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam 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 powierzchni 52 m 2 z gara¿em. Tel.
0513-284-401
Wynajmê nieruchomoæ o pow. 50 m2,
dzia³ka 200 m2 pod ka¿d¹ dzia³alnoæ,
Kutno-Dybów. Tel. 510-245-969
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnociowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej ok. 3000 m 2. Mo¿liwoæ najmu czêciowego 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
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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 wózkiem 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
dzia³alnoæ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527

Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133
US£UGI
Projektowanie i nadzór
w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

ró¿nego rodzaju motorami: scigantami, chopperami, turystykami,
ale po latach wróci³em do korzeni. Mam dwa motocykle Triumph
650 Trophy z 1969 r. oraz speedmastera z 2007. Klub nasz to
grupa przyjació³, która spotyka siê ¿eby pogadaæ o motorach,
pojedziæ razem, co tam naprawiæ, ulepszyæ, odrestaurowaæ,
wymieniæ pogl¹dy. £¹czy nas wspólna pasja i mi³oæ do ¿elaznych
koni. Tacy u³ani 21 wieku Do klubu mo¿e przyjæ ka¿dy, kto
spe³nia wymagania statutowe. Dla nas bycie cz³onkiem klubu to
swoistego rodzaju nobilitacja, dlatego te¿ nie wszyscy, którzy
przychodz¹ do klubu dostan¹ barwy klubowe. Na to trzeba sobie
zas³u¿yæ, dlatego tez nie wszystkim odpowiadaj¹ swoistego
rodzaju prawa naszego klubu. Jest to jakby 10 przykazañ, do
których siê trzeba dostosowaæ. Nasze sukcesy to chyba to, ¿e
wytrzymalimy ze sob¹ tyle lat i to, ¿e do klubu przychodz¹ m³odzi ludzie w wieku 18 lat i chc¹ z nami byæ. O naszych pora¿kach
nie warto mówiæ, raz jest lepiej, raz gorzej jak to w ¿yciu; najwa¿niejsze, ¿e istniejemy i chcemy byæ razem. Od 1988 r. zorganizowalimy oko³o 20 zlotów motocyklowych. Cz³onkowie naszego
klubu byli w najwy¿szych w³adzach polskiego ruchu motocyklowego, organizowalimy pokazy i wystawy na terenie Kutna i nie
tylko, jak by przeliczyæ, kilka tysiêcy ludzi nosi³o koszulki zlotowe
i posiada znaczki z nazw¹ miasta Kutna, ale co kogo obchodz¹
motocyklici; to dawcy organów i satanici jak mawiano o nas
w latach 80-tych. ¯eby nie pomoc ludzi dobrej woli, g³ównie przez
kontakty towarzyskie, ciê¿ko by³oby co zorganizowaæ, ale nie
przejmujemy siê i robimy dalej to co lubimy. Kiedy z grup¹
klubowiczów pomagalimy w organizacji zlotu motocyklowego
w innym miecie, przyby³o tam dwóch oficjeli z Kutna, sta³em
obok i s³ysza³em jak mówili, ¿e w Kutnie przyda³aby siê taka
impreza. Ogarn¹³ mnie pusty miech, bo ju¿ wtedy organizowalimy je w Kutnie. Praca w Klubie daje mi satysfakcjê i przyjemnoæ, tak¹ jakie daje ka¿demu pasjonatowi spotykanie ludzi
o takich jak on zainteresowaniach. Tak¹ sam¹ jak wêdkarzowi
³owienie ryb czy dyskusja o typach ko³owrotka. Mo¿na godzinami
dyskutowaæ nad wy¿szoci¹ ganika opadowego nad podcinieniowym i odwrotnie. Moje plany to kupno jeszcze jednego Triumpha takiego jak kiedy mia³em Speedtwina z 1948 r., ale to
fura pieniêdzy nawet za z³om do remontu i jak zd¹¿ê to zbudujê
Bobera, starej szko³y z lat 70-tych. Mo¿e wreszcie doczekam
siê, ¿e mój wnuk przejmie po mnie zainteresowanie motocyklami
jak ja po swoim dziadku, bo chyba to w mojej rodzinie
tak co
drugie pokolenie. Borykamy siê z problemem lokalowym od lat
tym bardziej, ¿e potrzebny nam lokal o charakterze otwartego
gara¿u motocyklowego. Ludzi klubu i sympatyków zapraszam na
stronê klubow¹ www.bsa.kutno.pl. Tam s¹ prawie wszyscy i inne
informacje o klubie. ¯yczmy sobie wszyscy wiêcej tolerancji
i wyrozumia³oci - szczególnie na drogach. Motocyklista te¿
cz³owiek.
Opowieci wys³ucha³ i zanotowa³ - Jerzy Papiewski

Kupujesz lub sprzedajesz na kutnowskim pchlim targu ?

Zajrzyj na www.targ−kutno.pl
Oszczędzisz czas i pieniądze !

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 293

1. Wstydliwa choroba ow³osionej g³owy. 2. Organ dla kardiologa. 3. Choroba skóry wywo³ana przez drobnego pajêczaka. 4. Razem z owocami,
bogate ród³o witamin i mikroelementów. 5. Jego ugryzienie mo¿e wywo³aæ
boreliozê. 6. B³ogos³awiony stan matki. 7. Popularny rodek higieniczny
przy ka¿dej umywalce. 8. Takie palenie papierosów zatruwa najbli¿sze
otoczenie. 9. ... pokarmowe s¹ wywo³ane przez m.in. brudne rêce. 10. Sposób od¿ywiania, dostosowany do danej osoby. 11. Organ s³uchu. 12. Przed
ka¿dym u¿yciem w kuchni nale¿y je wyparzaæ. 13. Pierwszy pokarm ka¿dego
ssaka, bogaty w bia³ko i wapñ, 14. Dusz¹ca choroba oskrzeli, 15. Czynny
lub bierny, potrzebny dla ka¿dego po pracy. 16. Atakuje go jaskra. 17. Stan
dobrostanu fizycznego i psychicznego. 18. Zajmuje siê chorobami narz¹dów
ruchu. 19. Dodawany do soli w celu uzupe³nienia jego niedoborów, wa¿ny
dla tarczycy. 20. Jej nadmierne picie wyp³ukuje magnez z organizmu. 21. Czerwone i soczyste, bogate ród³o potasu i likopenu. 22. Pierwotniak ¿yj¹cy
w tropikalnych wodach, przyczyna czerwonki. 23. Narz¹d, w którym odbywa
siê wymiana gazowa (oddychanie). 24. Koryguj¹ wady wzroku. 25. Choroba
gard³a wywo³ana przez maczugowce, dawniej dyfteryt. 26. Grony na³óg
z nikotyn¹. 27. Uzale¿nienie od korzystania z niego to tanoreksja. 28. Popularny sk³adnik wielu preparatów dezynfekcyjnych. 29. Czynna ochrona
przed chorobami zakanymi. 30. Obszar epidemii obejmuj¹cej wiele kontynentów. 31. Zatyka naczynia krwionone, przyczyna zawa³ów serca.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki (has³o) nale¿y nadsy³aæ poczt¹ lub dostarczyæ
do dnia 15.10.2010 r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 99-300 Kutno, ul. Kociuszki 14 - Owiata Zdrowotna i Promocja Zdrowia podaj¹c: imiê i nazwisko, wiek, nr telefonu oraz adres.
Fundatorem nagród ksi¹¿kowych dla 3 osób jest PSSE w Kutnie.

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

Telefon:

0−724−126−378

MIESZKANIE
DLA FIRM
− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY
Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)
Tel. 0−605 830−684
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

SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje
10.200 m2 − teren

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

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !
Tel. 605 65 17 76

BIURO

MATRYMONIALNO
-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat
i panien do 40 lat

Tel. 268-12-76, 693-806-780
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¯YCIE DIECEZJALNE
W SANKTUARIUM W GŁOGOWCU

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Z treci¹ tych dekretów zapozna³ przyby³ych na uroczystoci ksi¹dz
pra³at Stanis³aw Pisarek. Ojciec wiêty nada³ dar odpustu zupe³nego - powiedzia³ ksi¹dz Piotr Kalisiak, proboszcz tutejszej
parafii - Jest to wielki dar, jaki koció³ powszechny mo¿e ofiarowaæ
swoim wiernym poprzez pozyskiwanie odpustu zupe³nego, s¹
³agodzone kary za grzechy doczesne. W g³oszonej homilii
biskup Dziuba nawi¹za³ min. do wa¿nego wydarzenia sprzed 35 lat,
kiedy to kardyna³ Stefan Wyszyñski dokona³ koronacji obrazu
Matki Bo¿ej. Koronê przekazan¹ przez papie¿a Paw³a VI przywióz³ on z Watykanu. To niezwyk³y znak. Trudno wskazaæ drugie
sanktuarium, które cieszy³y siê takim papieskim darem, nie tylko
rz¹dow¹ zgod¹ na koronacjê, ale tak¿e ³¹czeniem siê poprzez znak
ofiarowanej korony. Biskup dokona³ te¿ powiêcenia pomnika
ksiêdza Jerzego Popie³uszki oraz odrestaurowanych stacji drogi
krzy¿owej, któr¹ stawia³a w latach 80-tych Solidarnoæ okrêgu
kutnowskiego oraz dokona³ ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy upamiêtniaj¹cej wydarzenia tej wrzeniowej niedzieli.
/A.B./

POMNIK POLEGŁYCH

Po kilkumiesiêcznych przygotowaniach w Kaszewach Kocielnych, na
Cmentarzu Parafialnym, ods³oniêty zosta³ 1 wrzenia pomnik ku pamiêci
polskich ¿o³nierzy poleg³ych w II wojnie wiatowej. Na g³ównej p³ycie
widnieje napis: Tu spoczywaj¹ ¿o³nierze Wojska Polskiego polegli
w obronie Ojczyzny przed niemieckim najedc¹ we wrzeniu 1939 r.
S¹ to groby dziewiêciu nieznanych ¿o³nierzy i omiu, których nazwiska
uda³o siê ustaliæ: st. szer. Marian Aleksandrowicz, kapral Józef Kamiñski,
plut. Bronis³aw Oswald, szer. W³adys³aw Wnuk, szer. Icek Zajdman,
st. szer. Ciecierski, st. szer. D¹browski, st. szer. Gruszka. Uroczystoæ
poprzedzi³a msza wiêta odprawiona przez ordynariusza Diecezji £owickiej
biskupa Andrzeja Dziubê. W wyg³oszonej homilii m.in. mówi³: To dzieñ
szczególnej refleksji, która nie ogranicza siê tylko do przypomnienia
wydarzeñ z przesz³oci, lecz próbuje tak¿e odwo³anie siê do nich, do spojrzenia na teraniejszoæ i przysz³oæ. Przywo³uj¹c tych ¿o³nierzy, którzy
tutaj w Armii Poznañ i Pomorze walczyli pocz¹wszy od Kutna przez
£êczycê, Sochaczew - przywo³ujemy ich dowódcê genera³a Tadeusza
Kutrzebê, przywo³ujemy tych, którzy spoczêli na tutejszym cmentarzu.
W obecnoci licznych pocztów sztandarowych, kompanii ¿o³nierzy
z II Bazy Materia³owo-Technicznej w Kutnie, zaproszonych goci,
uczniów szkó³ z gminy Krzy¿anów i jej mieszkañców, ods³oniêcia
pomnika dokonali: wójt gminy Tomasz Jakubowski, ksi¹dz Andrzej K³oszewski i Zygmunt Jasiñski - prezes Zwi¹zku Represjonowanych ¯o³nierzy
Górników. Powiêcenia dokona³ ksi¹dz biskup Andrzej Dziuba. Wród
sk³adaj¹cych wi¹zanki kwiatów byli m.in.: pose³ na Sejm RP - Tadeusz
Woniak, w³adze samorz¹dowe gminy oraz cz³onkowie komitetów budowy
pomnika. Uroczystociom towarzyszy³a orkiestra dêta Clonovia. /A.B./

Gimnazjum im. Rodziny Rembieliñskich

WOJEWÓDZKA INAUGURACJA

(ciag dalszy ze strony 4)
Powiêcenia budynku dokona³ ksi¹dz pra³at Jacek Drzewiecki
- proboszcz parafii Kroniewice z udzia³em ksiê¿y proboszczów
z Mi³onic i Nowego. Budowa i wyposa¿enie nowego budynku
kosztowa³o ponad 10 mln z³otych. W tym miejscu dodaæ nale¿y,
¿e wed³ug rankingu Rzeczpospolitej, dotycz¹cego samorz¹dów
lokalnych - w kategorii Europejski Samorz¹d, wród gmin miejsko-wiejskich i miejskich na dziewi¹tym miejscu w Polsce w 2009
roku s¹ w³anie ... Kroniewice, które pozyska³y w 2009 roku 611
z³otych na jednego mieszkañca. G³os zabierali te¿: dyrektor
Gimnazjum Waldemar Pietrzak i przewodnicz¹cy Rady Rodziców
Andrzej Bonawenturczak. Wyj¹tkowym gociem uroczystoci by³
profesor Jakub Rembieliñski, wyk³adowca fizyki na Uniwersytecie
£ódzkim, cz³onek Polskiej Akademii Nauk - potomek rodziny,
której imiê nosi kroniewickie Gimnazjum. Gratulujemy w³adzom,
a uczniom ¿yczymy du¿o sukcesów w nauce i samych szóstek !
/G.B./

NA MOTORACH DO AFRYKI

Niecodziennego wyczynu chc¹ dokonaæ dwaj sympatyczni, ambitni i odwa¿ni
mieszkañcy Kutna, bracia Tomasz i Dariusz wierczyñscy (29 i 32 lata).
22 wrzenia br. pragn¹ wyruszyæ na swoich motocyklach (teraz maj¹ Hondy,
przedtem jedzili na BMW) do Afryki, aby poznaæ jej piêkno, przyrodê,
klimat, kulturê i obyczaje ludzi. W planach maj¹ Sudan, Keniê, Tanzaniê,
Etiopiê, Ugandê, Mozambik. Docelowym punktem bêdzie Republika
Po³udniowej Afryki. Ta niesamowita podró¿ - ich przygoda ¿ycia - potrwa
trzy miesi¹ce, a Tomek i Darek przemierz¹ motorami oko³o 23 tysiêcy
kilometrów ! Do tego l¹dowego rejsu kutnianie przygotowywali siê
ponad pó³ roku i to sami. Nasi wspaniali i niezwykli podró¿nicy, i ich
motocykle, byli ju¿ w Maroku, Portugalii, Norwegii (Nord Camp), Syrii,
Jordanii, Gruzji, Turcji, Ukrainie, Rosji, Syberii (jezioro Bajka³), Mongolii. Ostatnio, jak mi mówili, zaliczyli przed potê¿nym woja¿em do
Afryki ... dla rozgrzewki Rumuniê. S¹ wiêc fantastyczni ! ¯yczymy
Tomkowi i Darkowi szerokiej drogi.
/J.P./
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