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W Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie odby³a siê uroczysto�æ
rodzinna, podczas której pañstwo Janina i Tadeusz Filipiakowie otrzy-
mali �Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie� przyznane im przez
prezydenta RP. Dekoracji Jubilatów dokona³ Zbigniew Burzyñski,
prezydent miasta Kutna, przekazuj¹c jednocze�nie okoliczno�ciowy
dyplom. By³y kwiaty, lampka szampana, ¿yczenia od rodziny i g³o�no
za�piewane �Sto lat��. Prezydent Burzyñski gratuluj¹c Jubilatom
wspomnia³: �¯yczê wam, aby�cie mogli dzieliæ siê swoim do�wiad-
czeniem i m¹dro�ci¹ ¿yciow¹ z waszymi najbli¿szymi cz³onkami
rodziny�. Pañstwo Filipiakowie chêtnie wspominali o swoich �m³o-
dych latach�, o �lubie w Oporowie, w dniu pe³nym s³oñca, pomimo i¿
by³ grudzieñ. Dochowali siê dwójki dzieci: El¿biety i Romana. Maj¹
te¿ trójkê wnucz¹t: Micha³a, Edytê i Nikolê. Dzi� s¹ emerytami: pani
Janina pracowa³a w �Mifleksie�, natomiast pan Tadeusz w MPGK.
Wolne chwile wype³nia im praca w przydomowym ogródku. Do sk³ada-
nych im ¿yczeñ przy³¹cza siê równie¿ nasza Redakcja.         /A.B./

PREZYDENCKIE MEDALE

Zespó³ Szkó³ CKR w Mieczys³awowie

W DEULA BERLIN

W dniach 25 stycznia � 7 lutego 2014 roku grupa 17 osób z klas III i IV
Technikum Zawodowego przebywa³a na wyje�dzie turystyczno-praktycz-
nym w DEULA Berlin. Celem wyjazdu by³o zapoznanie siê z warunkami
pracy i organizacj¹ gospodarstw niemieckich oraz poznanie dorobku kul-
turowego tej czê�ci Niemiec.            (ciag dalszy - strona 5)

STYPENDYŚCI Z „JEDYNKI”

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie mia³o miejsce uroczyste spotkanie
zwi¹zane z wyró¿nieniem uczniów stypendystów. Przyznano je za I okres
roku szkolnego 2013/ 2014 dla wyró¿niaj¹cych  siê w nauce i sporcie
uczniów.          (ci¹g dalszy - strona 15)

KALENDARIUM XXX−LECIA
60 lat II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Pierwsza siedziba II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza
w Kutnie (obecnie Gimnazjum nr 2). Kalendarium pierwszych trzydziestu
lat dzia³alno�ci Liceum zamieszczamy na stronie 11.

KUTNOWSKA STRATEGIA

Dobiegaj¹ koñca prace nad now¹ Strategi¹ Rozwoju Kutna na lata 2014-
2020. Szczegó³y - czytaj na stronie 3.

DZIEŃ PATRONA

W obecno�ci szkolnego pocztu sztandarowego jaki tworzyli uczniowie:
Justyna �wiecka, Krzysztof £uczak i Anna Krawczyk rozpoczê³a siê
uroczysto�æ z okazji Dnia Patrona szko³y w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³-
cenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczys³awowie.

(ci¹g dalszy - strona 4)

HARCERSKIE ŚPIEWANIE

W sobotnie przedpo³udnie, 15 lutego 2014 r., w Kutnowskim Domu Kultury
mia³a miejsce jedna z wa¿niejszych kulturalnych imprez harcerskich. To XIV
Przegl¹d Piosenki Harcerskiej i Turystycznej.       (ci¹g dalszy - strona 5)
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Dobiegaj¹ koñca prace nad now¹ Strategi¹
Rozwoju Kutna na lata 2014-2020. Warto przy-
pomnieæ, ¿e pierwsze dzia³ania mia³y miejsce rok
temu, kiedy opinii publicznej zaprezentowano
przeprowadzone na szerok¹ skalê badania socjolo-
giczne pod kierunkiem dr. Cezarego Trutkowskiego
z Uniwersytetu Warszawskiego. Badaniem objêto
reprezentatywn¹ próbê mieszkañców Kutna. Na-
stêpnie, ju¿ na jesieni zesz³ego roku, pog³êbiono
diagnozê w ujêciu statystycznym i wska�nikowym
prezentuj¹c obszerny Raport Otwarcia. W kolej-
nych badaniach przyjrzano siê dok³adniej trzem
grupom spo³ecznym:
- m³odzie¿y w wieku maturalnym (ju¿ za pó³ roku
wiêkszo�æ z nich wyjedzie z Kutna na studia. Czy
wróc¹? Co trzeba zrobiæ aby tak siê sta³o?),
- aktywnym seniorom (w najbli¿szym czasie liczba
starszym mieszkañców wzro�nie niemal trzykrot-
nie. Z jakich us³ug publicznych korzystaj¹? Jak
oceniaj¹ dzia³alno�æ kutnowskich instytucji? Jak
im siê tutaj ¿yje?),
- przedsiêbiorcom (czy oczekuj¹ wsparcia? Czy
odczuwaj¹ jakie� ograniczenia inwestycyjne? Czy
chcieliby zatrudniaæ nowych pracowników?).

KUTNOWSKA STRATEGIA

W innym badaniu przeprowadzono socjologiczne
wywiady pog³êbione, m.in. z m³odymi ma³¿eñ-
stwami, przedsiêbiorcami, osobami ubogimi i d³u-
gotrwale bezrobotnymi, studentami. Zbadano
kutnian doje¿d¿aj¹cych do pracy w innych miej-
scowo�ciach, jak równie¿ tych, którzy z innych
miast przyje¿d¿aj¹ pracowaæ do nas.
Jeszcze nigdy w historii Kutna nie przeprowa-
dzono tak kompleksowych badañ socjologicz-
nych i statystycznych.
Wszystkie dokumenty, raporty i wyniki badañ
dostêpne s¹ dla ka¿dego w Internecie pod
adresem: http://www.um.kutno.pl/page/
677,strategia-rozwoju-miasta-kutna-na-lata-
2014-2020.html

W lutym cz³onkowie Rady Strategii dyskutowali
nad s³abymi i mocnymi stronami miasta oraz
zagro¿eniami i szansami jakie stoj¹ przed Kutnem.
W Radzie zasiadaj¹ radni, przedsiêbiorcy, cz³on-
kowie organizacji pozarz¹dowych, reprezentanci
instytucji publicznych, dyrektorzy szkó³ z naszego
terenu, a tak¿e przedstawiciele �magistratu�. Na
spotkania przychodzili równie¿ mieszkañcy.
W pracach nad now¹ strategi¹ dla Kutna uczestni-
czy³o ju¿ w sumie ponad 600 kutnian. To projekt
przygotowywany z bardzo szerokim zaanga¿owa-
niem obywateli.

Cykl spotkañ warsztatowych podzielony zosta³ na
cztery obszary tematyczne. Podczas pierwszego
spotkania uczestnicy pracowali nad zagadnieniami
zwi¹zanymi z przedsiêbiorczo�ci¹, rynkiem pracy,
podatkami i dochodami. Kolejnego dnia dyskuto-
wano o rodzinie, demografii, pomocy spo³ecznej
i opiece zdrowotnej. Trzecie warsztaty po�wiêco-
ne zosta³y kulturze, edukacji, sportowi i rekreacji.
Ostatnie spotkanie po�wiêcone by³o sprawom
�rodowiska, bezpieczeñstwa publicznego, trans-
portu, komunikacji, estetyki, mieszkalnictwa
i nieruchomo�ci.

Ka¿de spotkanie koñczy³o siê mo¿liwo�ci¹ wypo-
wiedzenia siê przez obecnych na spotkaniu,
o jakim mie�cie marz¹. W kolejnym cyklu warsz-
tatów uczestnicy mogli odnie�æ siê krytycznie
wobec tych zagadnieñ.
Uczestnicy warsztatów zauwa¿yli wiele zarówno
pozytywnych jak i negatywnych aspektów funk-
cjonowania miasta. Doceniano m.in. po³o¿enie
miasta; dobre wyniki uczniów podczas egzaminów
zewnêtrznych (szko³a podstawowa, gimnazjum);
aktywno�æ seniorów w mie�cie ró¿; festiwale
i najwa¿niejsze wydarzenia artystyczne, które s¹
cyklicznie organizowane (�wiêto Ró¿y, Stacja
Kutno i Festiwal Szaloma Asza); odpowiedni¹

infrastrukturê, która sprzyja rozwojowi kultury
i sportu, czy te¿ wspó³pracê samorz¹du miejskiego
z organizacjami pozarz¹dowymi i du¿e �rodki
finansowe, jakie w³adze miasta przekazuj¹ stowa-
rzyszeniom i fundacjom.
Do negatywnych cech Kutna zaliczano m.in. brak
miejsc, w których m³odzie¿ aktywnie mog³aby
spêdzaæ czas; brak centrum informacji turystycznej,
brak terenów pod budownictwo wielorodzinne,
brak miejsc parkingowych, a tak¿e brak tablic
informacyjnych z kutnowskiego Systemu Infor-
macji Miejskiej. Podkre�lono wyzwania zwi¹zane
ze zmianami demograficznymi oraz zapewnieniem
w³a�ciwej opieki medycznej.

Pojawi³y siê tak¿e pierwsze pomys³y i propozy-
cje. Podniesiono miêdzy innymi potrzebê utwo-
rzenia inkubatora przedsiêbiorczo�ci oraz
wprowadzenia dodatkowych ulg dla firm.
Wskazywano tak¿e na konieczno�æ wprowadze-
nia Kutnowskiej Karty Rodziny - systemu
wsparcia dla mieszkañców decyduj¹cych siê na
posiadanie dzieci. Zgodnie z oczekiwaniami
uczestników warsztatów, miasto powinno wzbo-
gaciæ siê o skatepark oraz pe³nowymiarowe
boisko pi³karskie ze sztuczn¹ nawierzchni¹.
Nasze miasto ma byæ piêkniejsze dziêki rewita-
lizacji placu Wolno�ci. Odbudowany zostanie
Pa³ac Saski. W zakresie komunikacji wiele ma
zmieniæ przeprawa nad torami na ulicy Grun-
waldzkiej. Zapewne z uwagi na bardzo du¿¹ liczbê
obywateli zaanga¿owanych w prace nad strategi¹
jest bardzo du¿o pomys³ów dla Kutna. Obecnie
trwaj¹ prace nad dokumentem koñcowym, który
zostanie poddany konsultacj¹ publicznym.
O ostatecznym kszta³cie nowej strategii zdecy-
duj¹ kutnowscy radni, zapewne na pocz¹tku
kwietnia.
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WIEŚCI GMINNE

Czytelniczy Hyde Park

Zbli¿aj¹ siê wybory samorz¹dowe, które odbêd¹ siê prawdopodobnie pod
koniec listopada tego roku. Wybory do miasta bêd¹ nowe w kwestii wyboru
radnych - ca³e miasto bêdzie podzielone na 21 okrêgów, gdzie zwyciêzca
bierze mandat - st¹d te¿ przewidzieæ wynik wyborów niezwykle trudno,
je�li chodzi o radnych. Z ca³¹ pewno�ci¹ nie bêdzie premii dla du¿ych
ugrupowañ - komitetu Burzyñskiego, PO, PIS, SLD - ka¿dy z tych komi-
tetów ma kilka propozycji - w sumie my�lê, ¿e mog¹ przedstawiciele
wymienionych komitetów wzi¹æ 12-14 mandatów, reszta bêdzie do�æ przy-
padkowa. Mo¿e w kolejnych wyborach w 2018 dopiero co� siê wyja�ni.
Do�æ jasno, moim zdaniem, wygl¹da przysz³o�æ kandydata na prezydenta...
obecnego prezydenta Burzyñskiego. Na razie nie specjalnie widaæ powa¿nej
kontrkandydatury. Choæ czas wyborczy jest dynamiczny, po¿yjemy
zobaczymy.
¯eby nie by³o za s³odko wytknê kilka, moim zdaniem, zaniedbañ. Po pierwsze
najbardziej rzuca siê w oczy brak determinacji, ¿eby dokoñczyæ kwestiê
tzw. Pa³acu Saskiego. W samym centrum miasta, naprzeciw Urzêdu Miej-
skiego stoi, straszy ruina zabytkowego budynku. ¯eby by³o �mieszniej to
jedyny tak stary budynek w mie�cie. Podobnej pertynencji by³a kutnowska
synagoga, z koñca XVIII w., ale zosta³a zniszczona w czasie II wojny
�wiatowej. Od dwóch lat toczy siê czczy spór o to, czy jest to Pa³ac Saski, jak
chce tego m.in. Mariusz Wieczorkowski, czy jest to tylko pa³ac pocztowy
jak mówi¹ inni, w tym niektórzy antagoni�ci Wieczorkowskiego zwi¹zani
z KTH. Urz¹d Miasta da³ siê wci¹gn¹æ w ten dziwny spór. Dla mnie to tak
jakby jakie� szacowne grono naukowców toczy³o spór o to czy rzeczywi-
�cie pod krakowskim wzgórzem by³ smok, czy go nie by³o i czy Szewczyk
Dratewka jest zabójc¹ smoka! To tylko legenda i tak do niej nale¿y
podej�æ. Determinacja �rodowiska anty Pa³ac Saski - jest zadziwiaj¹ca.
Walczy siê z jedyn¹ legend¹ w ubo¿uchnym pod tym wzglêdzie zasobem
kutnowskim.
Drug¹ kwesti¹ jest ma³o zrozumia³a polityka cenowa w kutnowskim aqu-
aparku - Aqua Pass - jakby nie by³o polskiego odpowiednika. Happy hours
- szczê�liwe godziny - brr od 6.00 do 8.00. Podczas gdy na przyk³ad
w podkrakowskim Zabierzowie jest jakby bardziej po ludzku. Do 13.00
jest 8 z³ normalny i 7 z³ ulgowy oraz po 13.00, 11 z³ normalny i 7 z³
ulgowy. P³ywalnia i ca³a infrastruktura podobna. Cena 14 z³ to zdecydo-
wanie, moim zdaniem, za du¿o nawet bior¹c pod uwagê, ¿e w wiêkszo�ci
tego typu o�rodków bierze siê op³aty za korzystanie z sauny - w Kutnie nie.
To zdecydowanie warte jest zmiany! Nie ma ¿adnej sensownej oferty dla
p³ywaj¹cych wiêcej. System karnetowy, je�li mo¿na go w ogóle takim
nazwaæ, skomplikowany i nieczytelny. Wydaje siê, ¿e nie zauwa¿a siê
osób korzystaj¹cych ci¹gle z basenu, si³owni. Polecam równie¿ spraw-
dzenie systemu cenowego wroc³awskiego aquaparku, jednego z niewielu
dochodowych przedsiêwziêæ w Polsce! Wej�cie na basen tañsze, jasna
polityka rabatowa, basen otwarty od 6.00 do 23.00!  Szczê�liwe godziny
- od 6.00 do 16.00, nie zapominajmy przy tym, ¿e to jedno z najbogat-
szych miast w Polsce! Zabierzów zdecydowanie jest dobrym przyk³adem
do na�ladowania!
Trzecia kwestia, któr¹ wytkn¹³bym, to brak �cie¿ek rowerowych i �cie¿ek
do biegania! Bieganie, jazda na rowerze jest coraz modniejsze. Ca³e grupy
biegaczy, �nording chodziarzy�, je¿d¿¹cych na rowerach przemierzaj¹c
Kutno i okolice - napotykaj¹ na podstawow¹ bol¹czkê: jak bezpiecznie
wyjechaæ, wybiec z miasta. Kilka tras - Kasztanow¹ w kierunku cmentarza
na Kuczkowie, Wygoda - Jesienna - Florek, £¹koszyn, Rychtelskiego -
Sienkiewicza - a¿ prosi siê, ¿eby to po³¹czyæ. Przyjrzeæ siê gdzie ju¿ bie-
gaj¹, je¿d¿¹, chodz¹ z kijkami i zrobiæ - dwie, trzy trasy. Fajna trasa wzd³u¿
ul. Ko�ciuszki prowadzi donik¹d lub koñczy siê przed stacj¹ benzynow¹
- a¿ prosi siê, ¿eby poprowadziæ j¹ do Kasztanowej, w kierunku Kuczkowa!
Co do przysz³o�ci powiatu, to rysuje siê ona pozytywnie i nie! Jakby
powiedzia³ nieoceniony prezydent Lech Wa³êsa, którego mia³em przy-
jemno�æ ostatnio odwiedziæ z m³odzie¿¹ w Gdañsku. Otó¿ podstawow¹
bol¹czk¹ w³adz powiatowych, urzêdu, s¹ ci¹g³e zmiany. Trudno mówiæ
o jakiejkolwiek kontynuacji. Przyczyn¹ sukcesu miejskiego jest ci¹g³o�æ
w³adz obecnej ekipy - poprawiaj¹, poprawiaj¹. Kutno na tym zyskuje.
Czy mo¿e na kontynuacji zyskaæ i powiat? Moim zdaniem zdecydowanie
tak. Obecna koalicja - PO -PIS-SLD/Pokolenia, wcze�niej równie¿ PSL
ma racjê bytu. Obecno�æ najwiêkszych partii PO - PIS gwarantuje mo¿liwo�æ
docierania do wa¿nych gremiów decyzyjnych w ka¿dej sytuacji. Wszyscy,
którzy �le ¿ycz¹ powiatowi - patrz koalicja powiatowa - raczej nie maj¹
racji. Komisja Rewizyjna w powiecie jest niczym m³ot na czarownice
w �redniowieczu - organem do walki z obecnym zarz¹dem. W ka¿dym
przejawie dzia³alno�ci w³adz powiatowych widzi okazjê do procesu o czary
- bilans jak dot¹d ujemny dla komisji. Czy to s³u¿y powiatowi? Nie! Czy
to pomaga obecnej opozycji w powiecie? Tak! Czy jest potencja³ do prze-
jêcia w³adzy po stronie obecnej opozycji - KO Debicha? Moim zdaniem,
nie! Wszyscy, którzy chc¹ rz¹dziæ w powiecie bez PIS, PO, SLD/Pokoleñ
- chyba magicznie podchodz¹ do rzeczywisto�ci! Oczywi�cie, nie chcê
powiedzieæ, ¿e opozycja, komisja zawsze nie ma racji - wytykaj¹c to i owo.
Ale je�li siê nastawia ca³¹ maszyneriê tylko na negacjê, trudno cokolwiek
sensownego pokazaæ, poprawiæ. Pos³u¿ê siê przyk³adem z miejskiej komisji
rewizyjnej - je�li kto� nie dotrzyma terminów ustawowych do odpowiedzi
na pismo trudno uznaæ, ¿e skarga w tym punkcie jest bezzasadna - w po-
wiecie szuka siê jeszcze stosu, ofiary, ¿¹da spalenia i samokrytyki - drobna
ró¿nica - ale w funkcjonowaniu ogromna. Obecni cz³onkowie Komisji
Rewizyjnej w powiecie, niczym celebryci, na prawo, na lewo w zaprzy-
ja�nionych redakcjach wygaduj¹ ró¿ne rzeczy na temat posiedzeñ swojej
komisji, feruj¹ wyroki, jeszcze przed ustaleniami koñcowymi. Pó�niej ze
³zami opowiadaj¹ jak to koalicja odrzuca ich w pocie czo³a wypracowane
opinie, którymi obficie dzielili siê na ³amach prasy czy Interetu - daremne
¿ale! To w praktyce miejskiej nie do pomy�lenia! To jest kierunek, który
powinien braæ pod uwagê wyborca, w wyborach do samorz¹du w powiecie!
Wieszczona od pocz¹tku katastrofa w Szpitalu nie nastêpuje, choæ pope³-
niono zapewne tam jakie� b³êdy. Nas po prostu nie staæ na upadek szpitala.
W szko³ach, drogach, instytucjach podleg³ych powiatowi pró¿no szukaæ
zgni³ych sensacji, wiêc mo¿e jednak pój�æ drog¹ wypracowan¹ przez
w³adze miejskie i wybraæ podobnie jak w tej koalicji? To zdecydowanie
dobry kierunek!           Janusz Pawlak
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�
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Liceum - nie do likwidacji
Radni gminy Kro�niewice zdecydo-
wali o zniesieniu uchwa³y intencyj-
nej w sprawie likwidacji Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. Funkcjonuje
ono w Zespole Szkó³ nr 1 wraz
z gimnazjum.

S³u¿ba zdrowia
W powiecie kutnowskim by³o 31,1
lekarzy oraz 2,9 dentystów na 1000
mieszkañców. �rednia krajowa to
44,7 lekarzy i 5,2 dentystów.

W mistrzostwach w sumie pad³o 137 bramek w 36 meczach (co da³o �redni¹
3,8 bramki na spotkanie). Czas gry wynosi³ 2 x 10 minut, a zawody
sêdziowali: Szymon Raczyñski, Rafa³ Kosek i Bartosz Pankowski
z KPZPN. Imprezê poprowadzili: Robert Nowak, organizator imprez
sportowych oraz Wojciech Lutowski, kierownik hali sportowej w Solcu
Kujawskim. W zawodach wziê³o udzia³ 120 zawodników w wieku od 18
do 64 lat. Puchar przechodni powêdrowa³ w tym roku do dru¿yny Expomu
Kro�niewice, która wyprzedzi³a POM Augustów oraz obroñców tytu³u
Araj K¹ty Wroc³awskie. Wszystkie dru¿yny bior¹ce udzia³ w zawodach
otrzyma³y okaza³e puchary, pami¹tkowe zdjêcia dru¿yn w antyramach oraz
komplety bielizny termoaktywnej dla ka¿dego z zawodników. Nagrody
dodatkowe, w postaci bogatego zestawu kluczy dla 3 najlepszych zawod-
ników turnieju, ufundowa³ prezes firmy Grene Dystrybucja Mod³a Kró-
lewska Marian Fedko. Królem strzelców zosta³ Kamil Paciorko (POM
Augustów) - 11 bramek. MVP mistrzostw wybrano Krystiana Osiñskiego
(Expom Kro�niewice), a najlepszym bramkarzem Karola Kuriata (Araj
K¹ty Wroc³awskie). Za dru¿ynê FAIR PLAY uznano zawodników i kibiców
dru¿yny Esjot Wa³cz. Najstarszym zawodnikiem mistrzostw by³ Józef
Suchojad (Metaltech Miros³awiec, rocznik urodzenia 1950, uczestnik
wszystkich XI turniejów).

EXPOM Kro�niewice
Bran¿owym Mistrzem Polski w Futsalu

SOLEC KUJAWSKI ’2014

Sk³ad dru¿yny Expomu Kro�niewice: Adrian Usdrowski, Ireneusz Ka-
miñski, Krzysztof Kacprowicz, Krystian Osiñski, Rafa³ Wiêcek, Bart³o-
miej Hartwich, Micha³ Szadkowski, Sebastian Tomczak, Tomasz Walczak,
Marek Wietrzyk, Dominik Romanowski i Pawe³ Kamiñski.
Kolejno�æ dru¿yn: EXPOM KRO�NIEWICE - 19 punktów (bramki 26:4),
POM AUGUSTÓW - 19 (23:5), ARAJ K¥TY WROC£AWSKIE - 19 (24:6),
METALTECH MIROS£AWIEC - 14 (15:9), METALINVEST WA£CZ - 8
(12:18), POMOT CHOJNA - 7 (9:27), GRENE KONIN - 7 (14:14), MRMZ
WIERZCHOWISKA - 7 (8:28), ESJOT WA£CZ - 3 (7:27).

W dniach 15-16 lutego 2014 r., w hali sportowej O�rodka Sportu i Rekre-
acji w Solcu Kujawskim, odby³y siê kolejne Mistrzostwa Polski Bran¿y
Maszyn Rolniczych w Futsalu. Organizatorami XI zmagañ pracowników
firm bran¿y maszyn rolniczych byli: Eugeniusz Kroll - mened¿er firmy
Grene Dystrybucja Mod³a Królewska oraz Marek Wietrzyk - prezes Expomu
Kro�niewice.

£ódzka Specjalna Strefa Ekonomicznej powiêkszy³a siê o dwie firmy, które
otrzyma³y pozwolenia na swoj¹ dzia³alno�æ. W dzielnicy przemys³owej
Sklêczki pracuje 5.721 osób, z tego 1.239 w³a�nie w Podstrefie Kutno.
Mimo to bezrobocie utrzymuje siê w naszym mie�cie na sta³ym poziomie,
mówi³ Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta podczas konferencji prasowej.
Na koniec 2013 roku by³o to 2.848 osób. W ubieg³ym roku w dzielnicy
przemys³owej Sklêczki zatrudnionych by³o o 600 osób wiêcej.      /A.B./

SKLĘCZKOWSKIE ZATRUDNIENIE

W³adze samorz¹dowe miasta planuj¹ wprowadziæ �Kutnowsk¹ Kartê
Du¿ej Rodziny 3+ i Rodziny Zastêpczej�. Przewiduje siê wiêc m.in. wpro-
wadzenie ulg przy op³acie za pobyt dziecka w przedszkolu i ¿³obku, ulgi
w zakupie biletów do Aquaparku i na wydarzenia kulturalne oferowane
przez KDK, Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, Muzeum Regionalne.
Wiceprezydent Zbigniew Wdowiak zaznaczy³, ¿e w zasadzie jest to ju¿
realizowane, poniewa¿ istnieje 50% ulga na drugie dziecko uczêszczaj¹ce
do przedszkola. Obecnie ze wsparcia na drugie dziecko korzysta trzy-
dzie�ci rodzin, a tak¿e kilka rodzin ze wzglêdu na trudne warunki finansowe.
Koszt rocznego wsparcia ze strony Urzêdu Miasta na rzecz przedszkoli to
prawie osiem milionów z³otych. W Kutnie oko³o 1/3 dzieci uczniów szkó³
podstawowych korzysta z opieki �wietlicowej. To ponad 600 uczniów na
2292 w szko³ach podstawowych. Tu, z wydawanych obiadów korzysta
30% dzieci, natomiast w gimnazjach - 15%. Dla rodzin wielodzietnych
przewidziane s¹ 50% zni¿ki na imprezy kulturalne.           /A.B./

Ile zarabia nauczyciel w �podstawówce� czy �gimnazjum�? Nauczyciel
sta¿ysta otrzymuje �rednio 2.717,59 z³ (a jest ich w mie�cie Kutnie - sied-
mioro). O 11% wiêcej dostaje nauczyciel kontraktowy - czyli �rednio
3.016,52 (jest takowych prawie piêædziesi¹t osób). Nauczyciel mianowany
ma jeszcze wiêcej! I to 44% wiêcej ni¿ - sta¿ysta. 3.913,33 z³ otrzymuje
oko³o 130 pedagogów. Nauczyciel dyplomowany, czyli �na topie�, ma �rednie
wynagrodzenie a¿ 5.000,37 z³. Uzyska³o je ju¿ 206 osób w kutnowskich
�podstawówkach� i �gimnazjach�! Du¿o to, czy ma³o...!?

NAUCZYCIELSKIE POBORY

SPACERKIEM PO KUTNIE

DUŻE RODZINY

Mia³a ona charakter nadzwyczajnej. Radni jednog³o�nie podjêli trzy
uchwa³y. Ustanowili wieloletni program os³onowy w zakresie do¿ywiania
na lata 2014-2020. Program �Pomoc gminy w zakresie do¿ywiania� obej-
muje swoim zasiêgiem mieszkañców miasta Kutna, w tym dzieci. Celem
programu jest ograniczenie zjawiska niedo¿ywienia dzieci i m³odzie¿y
z rodzin o niskich dochodach lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji. W
roku 2013 objêto wsparciem do¿ywiania 2.413 osób. Program (ponad 600
tys. z³) jest finansowany ze �rodków w³asnych gminy (40%) oraz z bu-
d¿etu pañstwa (60%). Liczba dzieci i uczniów, którym ma byæ udzielona
pomoc, nie mo¿e przekroczyæ 20% liczby uczniów do¿ywianych w szko³ach
i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesi¹cu kalendarzowym.
Koordynatorem programu jest Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Kutnie. Podwy¿szono równie¿ kryterium dochodowe do 150% upraw-
niaj¹ce do �wiadczeñ pieniê¿nych w ramach wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie do¿ywiania oraz zasad zwrotu
wydatków za �wiadczenia z pomocy spo³ecznej.            /J.P./

46 SESJA RADY MIASTA

Nowe rondo
Na skrzy¿owaniu ulic Oporowskiej
i Szymanowskiego oraz ¯wirki
i Wigury powstanie rondo. Ma byæ
nowe po³¹czenie ulicy Oporowskiej
i Grunwaldzkiej. Podobno ju¿
w tym roku...

Sygnalizacja �wietlna
Przy skrzy¿owaniu ulic 29 Listo-

pada, Wygody i Toruñskiej ma
powstaæ sygnalizacja �wietlna. U³a-
twi ona ruch ko³owy szczególnie
w dni targowe, gdy¿ w pobli¿u jest
targowisko.

Sex-shop
Na ulicy Pereca otwarto sklep. Nie
by³aby to sensacja, gdyby to nie
by³... sex-shop

(ci¹g dalszy ze strony 1)
�Scientia potestas est - Wiedza to potêga� tej w³a�nie sentencji przy�wie-
ca³o prawie dwugodzinne spotkanie, jakie otworzy³a dyrektor tej placówki
Danuta Krawczyk. W swoim wyst¹pieniu przypomnia³a m.in. wa¿niejsze
wydarzenia z historii szko³y. Wspomnia³a, i¿ �aktualnie kszta³cimy m³odzie¿
i s³uchaczy kursu kwalifikacyjnego w zawodach daj¹cych kwalifikacje
rolnicze. Chlubimy siê odnowion¹ szko³¹, wyposa¿on¹ w nowy sprzêt
szkolny, nowoczesne pomoce dydaktyczne, komputery�. Poinformowa³a
równie¿ zebranych, i¿ kilka dni temu Sejm RP przyj¹³ uchwa³ê upamiêt-
niaj¹c¹ 130 rocznicê urodzin Macieja Rataja. Podczas uroczysto�ci m³o-
dzie¿ przedstawi³a scenki zwi¹zane z ¿yciem i dzia³alno�ci¹ swojego patrona.
Ten polski polityk, marszalek Sejmu, dzia³acz ludowy i publicysta ¿yj¹cy
na prze³omie XIX i XX wieku, jest wzorem godnym do na�ladowania dla
wspó³czesnych. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy pierwszej
pod kierunkiem nauczycielek: Iwony Miller oraz Katarzyny Grabowskiej-
Wo�niak. M³odzie¿ zdobywa w tej szkole nie tylko wiedzê, ale ma tak¿e
mo¿liwo�æ porównania sposobu nauczania podczas praktyk zagranicz-
nych, m.in. w pierwszej dekadzie lutego, kiedy to grupa uczniów z klas
III i IV Technikum Zawodowego przebywa³a w DUELA Berlin. W�ród
zaproszonych go�ci byli m.in.: Wojciech Banasiak, dyrektor Wydzia³u
O�wiaty przy Starostwie Powiatu, Andrzej Trzaskalski, dyrektor Wydzia³u
Rolnictwa i Ochrony �rodowiska Starostwa Powiatu, Jolanta Bujalska-
Kowalczyk, przewodnicz¹ca Komisji Miêdzyoddzia³owej NSZZ Solidar-
no�æ w Kutnie, Mariusz Kozarski, prezes ZNP w Kutnie.           /A.B./

DZIEŃ PATRONA

�cie¿ki rowerowe
W powiecie kutnowskim do dyspo-
zycji rowerzystów jest 17,4 km
�cie¿ek rowerowych. Wiêkszo�æ
w mie�cie Kutnie, bo - 15 km, co
stanowi 11,2% wszystkich ulic
miejskich.

Przygarnij psa
Oko³o 400 psów czeka na w³a�ci-
ciela w schronisku w podkutnow-
skich Kotliskach. Ka¿dy mo¿e
zabraæ je i adoptowaæ za 15 z³otych.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

15 marca 2014 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

Tomasz Æwiek jest wybitnym pol-
skim bioenergoterapeut¹ i zielarzem,
twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej.
By³ prezesem Ostrowieckiego Stowa-
rzyszenia Radiestezyjnego. W ran-
kingach i plebiscytach na najlepszego
polskiego uzdrowiciela jest od lat
w �cis³ej czo³ówce. W 1998 r. zosta³
laureatem takiego plebiscytu, a w roku
1994 najlepszym polskim uzdrowi-
cielem. W 2005 r. zosta³ uznany przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz� jednym
z 15 najlepszych polskich uzdrowicieli
ostatniego 15-lecia. Znalaz³ siê te¿

w Leksykonie Polskich Uzdrowicieli w 2006 i w 2007 r. Jest autorem
trzech ksi¹¿ek oraz cz³onkiem Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Posiada certyfikat najwy¿szej jako�ci us³ug w zawodzie bioenergoterapeuty.

WYBITNY UZDROWICIEL

�Pomó¿ mi, a udowodniê ca³emu �wiatu, ¿e warto! Przeka¿
mi 1% podatku na leczenie i rehabilitacjê�.
Karolina Paliga ur. 21.06.2002 roku. Schorzenia: dzieciêce
pora¿enie mózgowe (MPD), szerokozakrêtowo�æ mózgu
(pahygyria), padaczka, niedos³uch granicz¹cy z g³uchot¹,
(implanty �limakowe).

www.karolinapaliga.kutno.com.pl
Za ka¿d¹ przeznaczon¹ kwotê Wszystkim Darczyñcom ser-
decznie dziêkujemy! Wp³aty prosimy kierowaæ na konto:

Spo³eczna Fundacja Miasta Kutna
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5

KRS 0000089639
Konto PKO BP I/O KUTNO

31 1020 3440 0000 7802 0063 0939
�Na leczenie Karoliny Paligi�

POMÓŻMY KAROLINIE!

Zespó³ Szkó³ CKR w Mieczys³awowie

W DEULA BERLIN
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W czê�ci praktycznej zapoznali siê z prac¹ i organizacj¹ o�rodka kszta³-
cenia praktycznego dla m³odych kadr w rolnictwie Niemczech. Czê�æ
turystyczna to poznanie Berlina i Poczdamu. W pierwszy dzieñ pobytu
w Niemczech m³odzie¿ zwiedzi³a 26 hal wystawowych na Targach Rolno-
Spo¿ywczych GRUNE WOCHE.

Kolejne atrakcje to zwiedzanie zabytków Berlina oraz Poczdamu. Byli�my
w Raistagu, zwiedzili�my m.in.: Katedrê Berliñsk¹, Muzeum Techniki,
Mur Berliñski, Bramê Brandenbursk¹ oraz inne ciekawe miejsca w Berlinie.
Byli�my równie¿ w oceanarium oraz w Domu Wodnym. W Poczdamie
ogl¹dali�my faunê i florê tropikaln¹ w BIOSFERZE, zwiedzili�my zespó³
pa³acowo- parkowy Cecilienhof, miejsce konferencji Poczdamskiej oraz
zespó³ parkowo-pa³acowy Sanssouci. Z wyjazdu przywie�li�my wiele
wspomnieñ oraz ponad 1.750 zdjêæ. /Uczniowie ZS CKR/

I miejsce zdoby³a Weronika Szyd³owska z klasy Ie (opiekun Teresa Ro-
manowska), III miejsce � Zuzanna Nowak z klasy Ib, III miejsce � Iga
Marczyñska z klasy IIId, IV miejsce � Marta Kotliñska z klasy IIf (opiekun
Iwona Pietrzak),  IV miejsce - Justyna Fajkowska z klasy IIIa (opiekun
Karolina Jagodziñska), wyró¿nienie � Gabriela Tar³owska z klasy IId (opie-
kun Ewa Kudelska).           /T.R./

RECYTATORZY Z KOTEM
Konkurs recytatorski z kotem, który odby³ siê w Kutnowskim Domu Kul-
tury 17 lutego 2014 r. z okazji �wiatowego Dnia Kota, rozstrzygniêty!
Swe umiejêtno�ci zaprezentowa³o 16 recytatorów. Najliczniejsz¹ grupê
(9 osób) stanowili uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Kutnie.

Ju¿ po raz trzeci Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie uczci³o Walentynki organizuj¹c 14 lutego III Turniej Walen-
tynkowy w Scrabble. Wziê³o w nim udzia³ 25 zawodników. Rozegrano
dwa turnieje równoleg³e dla uczniów bardziej i mniej zaawansowanych.
W grupie A rywalizowa³o 10 zawodników. Wygrali: Julia Kowalska, B³a¿ej
Wilanowski, Justyna Miko³ajczyk i Kamil Olejniczak. W tej grupie znaj-
duj¹ siê prawdopodobnie przyszli reprezentanci gimnazjum w XII Ogól-
nopolskich Mistrzostwach Szkó³ w Scrabble Kutno 2014, które odbêd¹
siê w tym roku 30 maja. W grupie B wygra³ Piotr Florczak, drugi by³
Kacper Kiszel, za nim debiutuj¹cy Maciej Pasikowski, czwarty Krzysztof
Tomczak. Nad punktacj¹ i programem sêdziowskim czuwali: Aleks Choj-
nacki i Maciej Stachowski.

III Turniej Walentynkowy

SCRABBLE 2014

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Agnieszka Ciesielska, komendantka Hufca ZHP Kutno, nadmieni³a m.in.
�Spotykamy siê, by wspólnie po�piewaæ, zobaczyæ siê w grupach raz na
jaki� czas, nawi¹zaæ nowe znajomo�ci. Jednym z celów naszej imprezy
jest integracja zarówno zuchów jak i harcerzy starszych z terenu miasta
i regionu�.

HARCERSKIE ŚPIEWANIE

W czê�ci przegl¹dowej wyst¹pi³y gromady zuchowe (ka¿da z nich zapre-
zentowa³a po jednej piosence), za� w  drugiej - harcerskiej, prezentowane
by³y piosenki zwi¹zane tematycznie z Powstaniem Warszawskim. Tego-
roczny XIV Przegl¹d Piosenki Harcerskiej i Turystycznej prowadzi³y: Olga
Rosiak i Aleksandra Kruszyniak. Wykonawcy otrzymywali okoliczno�ciowe
dyplomy i s³odycze. Mi³ym zaskoczeniem dla wszystkich obecnych na
imprezie by³ pó³godzinny koncert Orkiestry Dêtej �Clonovia�.        /A.B./

Marian Bierzgalski - z Kutna, od 1982 r. obywatel Kanady (mieszka
w Edmonton), po udanym polowaniu na muflony.

KANADYJSKI POLAK

Przeka¿my 1% na akcjê ratowania
zdrowia Zosi Wyrzykowskiej
(córki naszego by³ego i �wietnego
koszykarza Piotra Wyrzykow-
skiego). U Zosi stwierdzono
cechy autyzmu dzieciêcego.
Codziennie jest dowo¿ona na
zajêcia edukacyjno-terapeutyczne
do Przedszkola Fundacji Ja�
i Ma³gosia, co wymaga du¿ych
nak³adów finansowych.

POMÓŻMY ZOSI!

Wpisz w PIT KRS Fundacji Ja� i Ma³gosia
0000 1270 75,

a w rubryce �cel szczegó³owy� wpisz
# 574 Zosia Wyrzykowska.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kutnowskie obserwacje

W ostatnich dwóch tygodniach panowa³o w Kutnowskiem przedwczesne
przedwio�nie. S³oñce zachêca³o do spacerów, �nieg praktycznie znikn¹³,
a za to ziemia zmieni³a siê w bajoro. A przecie¿ to dopiero luty. Masz babo
placek.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanis³aw Kalemba przedstawi³ wyniki
w handlu zagranicznym produktami rolno-spo¿ywczymi w 2013 roku.
W eksporcie osi¹gnêli�my poziom 19 miliardów 957 milionów euro. To
jeszcze wiêcej ni¿ prognozowali�my wcze�niej- podkre�li³ szef resortu
rolnictwa. Minister zwróci³ uwagê na wysok¹ dynamikê eksportu rolnego,
która wynios³a 11,5% w stosunku do roku 2012 i by³a znacznie wiêksza od
dynamiki ca³ego eksportu (6,5%). Wzrós³ te¿ udzia³ eksportu rolno-
spo¿ywczego w eksporcie ogó³em. W ujêciu warto�ciowym jest to wzrost
z 12,5% w 2010 roku do 13,1% w roku 2013. Widaæ wyra�nie wzrost zna-
czenia sektora rolnego w ca³ej naszej gospodarce. Masz babo placek! Tfu,
tfu, tfu... �Na dniach� Komisja Europejska pozwoli - po 13 latach �bojów�
- na uprawê kukurydzy modyfikowanej genetycznie typu Pioneer 1507, opra-
cowanej przez koncerny Du Pont i Dow Chemical. Dotychczas by³ monopol
na kukurydzê 6 M produkowan¹ przez Monsanto MON 810. Masz babo
placek! W 2012 r. spo¿ycie wêdlin wynios³o w Polsce 27,8 kg na osobê
(w 2010 r. - 28,2 kg i 2008 r. - 28,7 kg). W sumie polski rynek wêdlin wart
jest 15 mld z³otych, w tym a¿ 3 mld - stanowi¹ parówki. Masz babo placek!
Czy wiecie, ¿e polskie firmy szukaj¹ rynków zbytu poza Uni¹ Europejsk¹.
Drób znad Wis³y polubili np. w Beninie. Masz babo placek! Podsekretarz
stanu w resorcie rolnictwa Stanis³aw Nalewajk uczestniczy³ w seminarium
�Substancje smoliste - ¿ywno�æ - wymagania� zorganizowanym w Lublinie.
By³o ono po�wiêcone wprowadzeniu od 1 wrze�nia br. nowych przepisów
okre�laj¹cych dopuszczaln¹ ilo�æ benzospirenu w ¿ywno�ci wêdzonej.
Uczestniczy³o w nim sze�ædziesiêciu przedstawicieli zak³adów wêdliniar-
skich. Masz babo placek!

14 lutego dzia³acze kutnowskiej M³odzie¿y Wszechpolskiej rozwiesili na
ulicach Kutna kilkadziesi¹t plakatów kampanii spo³ecznej �Kocham Polskê�,
promuj¹cej w Walentynki pozytywny obraz polskiego patriotyzmu.
Patriotyzm w Polsce jest bardzo mocno naznaczony martyrologi¹, zanu-
rzony w cierpieniach jakich nasz naród do�wiadcza³ przez ostatnie 300 lat.
Brakuje w nim rado�ci, entuzjazmu i pozytywnego przekazu. Patriotyzm
to nie tylko pamiêæ o poleg³ych i o doznanych krzywdach � choæ jest to
oczywi�cie bardzo istotne. Patriotyzm narodu, który chce dokonywaæ
wielkich rzeczy, który odwa¿nie i bez kompleksów chce rozwijaæ siê we
wspó³czesnym �wiecie, musi w pierwszym rzêdzie opieraæ siê o promocjê
pozytywnych postaw, posiadaæ w sobie olbrzymi ³adunek narodowej dumy,
rado�ci i optymizmu. By³a to pierwsza akcja Wszechpolaków w Kutnie.
Kolejne akcje ju¿ wkrótce.            /MK/

„KOCHAM POLSKĘ”

XXXVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego, nomen-omen 13 lutego 2014
roku, dotyczy³a g³ównie ochrony zdrowia. Przewodniczy³ przewodni-
cz¹cy Rady Powiatu Rafa³ Jó�wiak. Obecnych by³o 22 z 23 radnych. Prze-
wodnicz¹ca Zarz¹du Miros³awa Gal-Grabowska podkre�li³a, ¿e w 2013
roku mia³o miejsce 15 posiedzeñ Zgromadzenia Wspólników Kutnow-
skiego Szpitala Samorz¹dowego, a w IV kwartale ubieg³ego przyjêto
strategiê funkcjonowania i rozwoju spó³ki. Przypomnia³a, ¿e jej kapita³
wynosi obecnie 16.120.500 PLN, a pocz¹tkowy opiewa³ na zaledwie
150.000 PLN. Nastêpnie g³os zabrali: prezes Szpitala Andrzej Musia³owicz
i jego zastêpca Cezary Lipiñski. Z zaprezentowanych przez tego ostatniego
materia³ów mo¿na by³o skonstatowaæ, ¿e:  w 2010 roku zad³u¿enie pla-
cówki wynosi³o ponad 90.000.000 PLN, dziêki zakwalifikowaniu do Pla-
nu B nast¹pi³a g³êboka restrukturyzacja, a Powiat wzi¹³ na swe barki ponad
30.000.000 PLN z powsta³ych zobowi¹zañ publiczno- prawnych. Dobrymi
wiadomo�ciami by³o to, ¿e w miesi¹cach XI i XII 2013 roku szpital zano-
towa³ po raz pierwszy zyski. Mimo to na koniec ubieg³ego roku strata
placówki wynios³a 2.984.729 PLN. Na 2014 rok planowane przychody
szacowane s¹ na 46.637.172 PLN natomiast koszty na 47.283.419 PLN.
Czyli, strata rok do roku powinna znacz¹co zmaleæ! Prezentacja zosta³a
zakoñczona s³owami; �� spó³ce NIKT pieniêdzy NIE DA! Sama musi
siê zbilansowaæ!�. Drugim prelegentem by³ prezes KSS Andrzej Musia-
³owicz, podsumowa³ on co do tej pory uda³o siê zdzia³aæ. Pozyskany zosta³
kontrakt na pierwszy w województwie o�rodek wentylacji mechanicznej -
inauguracja jest planowana na III kwarta³ 2014 roku. Mo¿liwa do realizacji
jest opcja na dzienny oddzia³ okulistyki - kontraktowanie przez NFZ
mog³oby siê rozpocz¹æ od lat 2015-2017. Niski rating szpitala za ostatnie
lata nie pomóg³ przy bardzo wa¿nej procedurze przetargowej dla pozy-
skania kredytu restrukturyzacyjnego. Na po³owê roku planowane jest
zakoñczenie prac przy l¹dowisku, dziêki czemu SOR bêdzie pi¹tym
oddzia³em w województwie dysponuj¹cym takim zapleczem. Co do Planu B
rzeczywi�cie realia odbiegaj¹ od zapisów, poniewa¿ nie wdro¿ono zak³a-
danych w biznesplanie znacznych redukcji zatrudnienia!!! Aktualnie zwol-
nienia dotknê³y 28 osób i w ich wyniku szpital oszczêdza 135.000 PLN na
miesi¹c. Uruchomione redukcje kosztów pozwoli³y zminimalizowaæ
wydatki o 119.000 PLN/miesi¹c w zakresie wynagrodzeñ laboratoryjnych,
na sprz¹taniu 108.000 PLN, na lekach 93.000 PLN, na opatrunkach 72.000
PLN, na �rodkach dezynfekcyjnych 52.000 PLN, na gazach medycznych
20.000 PLN, na kotwicach tytanowych kolejne 14.000 PLN. Firma
IMPEL uruchomi³a sto³ówkê w szpitalu z dniem 8 lutego 2014 r. Szans¹
na zmianê wizerunku i poprawê bilansu energetycznego szpitala jest
termomodernizacja, na któr¹ �rodki  mo¿na bêdzie pozyskaæ z tzw.
�rodków norweskich. Prezes podkre�li³, ¿e spo�ród lekarzy jedynie
neurolodzy wykazali zrozumienie dla sytuacji szpitala i zgodzili siê na
renegocjowanie stawek.
Zaproszeni go�cie wypowiadali siê krótko, momentami zaskakuj¹c zgroma-
dzonych, jednak nie wnosz¹c NICZEGO nowego do dyskusji i dostepnych
rozwi¹zañ. I tak p. Zdzis³aw Bujas stwierdzi³: �� Potê¿na, d³uga, ciê¿ka
droga (przed szpitalem)! Najwiêcej zale¿y od NFZ! Jednak bez przychyl-
no�ci za³ogi NIE BÊDZIE sukcesu szpitala! Pielêgniarki- muszê przy-
znaæ, ¿e jestem skalany tym, ¿e je kocham- s¹ najwa¿niejsze...� Kolejna
zabra³a g³os p. Agnieszka Ka³u¿na: �� Z wielkim smutkiem wys³ucha³am
poprzedników. � Po³o¿ne i pielêgniarki nale¿y traktowaæ z godno�ci¹
i szacunkiem! Ile spo�ród nich pracuje w DPS- ach!? Interpretuj¹c zapisy
prawa po³o¿ne rzeczywi�cie MOG¥ tam pracowaæ! � Sami Pañstwo
wiecie jaka pensja jest przypisana do pielêgniarki, a jaka do lekarza, to
jest najni¿sza pensja! Bez pielêgniarek i po³o¿nych NIE ZROBICIE NIC! ��
Po d³ugiej dyskusji, bogatej w przerwy, przeczytaniu negatywnej opinii
prawnej w sprawie projektu uchwa³y zaproponowanej przez opozycjê
dotycz¹cej �Strategii Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia i Kutnowskiego
Szpitala Samorz¹dowego sp. z o.o. na lata 2014-2024� oraz podkre�leniu
jej zbyteczno�ci w kontek�cie opracowywanej strategii dla Powiatu Kut-
nowskiego, której integraln¹ czê�ci¹ bêdzie dyskutowane zagadnienie,
uda³o siê przej�æ do g³osowania nad zg³oszonym projektem. W tej sytuacji
radni koalicyjni odrzucili 12 g³osami do 11 z³o¿ony projekt.          /A.G./

POWIATOWA SESJATen mo¿e nie wiedzieæ, ¿e jest w Kutnie Liceum, które w ci¹gu 60 lat dzia-
³alno�ci znalaz³o siê w ¿yciorysie wielu tysiêcy osób. To II Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza. Aktualnie mie�ci siê przy ulicy Okrzei;
do 1964 roku jego siedzib¹ by³ budynek obecnego Gimnazjum nr 2 im.
J. Pi³sudskiego (w parku Traugutta). Sam jestem maturzyst¹ tej szko³y (rocznik
1963), a z mojej najbli¿szej rodziny jeszcze dwaj starsi bracia Leszek i Jurek
�otarli� siê o ten przybytek nauki. Zreszt¹ ja chodzi³em do jednej klasy
z Wie�kiem, synem stryja Czes³awa i ¿yj¹cej jeszcze cioci Wandy. Zreszt¹
moi synowie te¿ byli uczniami �Kasprowicza�. Bez przesady, realnie stwier-
dzam dzisiaj, ¿e uczyli mnie znakomici pedagodzy. Tak, tak nie nauczyciele,
ale wiêcej - ludzie obdarzeni charyzm¹ wychowawcz¹. Dyrektor Józef Mierz-
wiñski, ludzki i rzeczowy. Dziêki Niemu poszed³em na studia... Tak, tak,
gdy¿ w 1962 roku, na pocz¹tku zmar³ mój tata... Jeden, najstarszy brat Jerzy
by³ wówczas w wojsku, �redni Leszek w Gorzowie, w Studium Nauczyciel-
skim. W domu przy Placu Wolno�ci 22 by³a z nami synowa z ma³ym dzieckiem,
a mama od pocz¹tku - na ten czas nieuleczalnej - cukrzycy ojca podjê³a
pracê fizyczn¹ w �Polfie�. Zrezygnowa³em z marzeñ o studiach! Do dzi�
nie wiem, sk¹d o tym dowiedzia³ siê dyrektor Mierzwiñski. Którego� dnia,
po po³udniu, przyszed³ do mamy i spokojnie porozmawiali. Ja w tej rozmowie
nie uczestniczy³em, ale domy�la³em siê jak by³a trudna i jakich argumentów
dyrektor musia³ u¿yæ wobec mojej mamy, ¿e po prawie trzech godzinach
dialogu, gdy poproszono mnie do wielkiego sto³u, w du¿ej kuchni, us³ysza-
³em: �Przygotuj siê do egzaminów wstêpnych�. I dodatkowo od dyrektora:
�Dla takich jak ty, najlepszych w klasie, studia stoj¹ otworem i stypendiami�.
Faktycznie, tak by³o. Ten epizod towarzyszy mi i teraz u schy³ku ¿ycia.
Dyrektor Józef Mierzwiñski zna³ ¿ycie i ludzi. Jego ¿yciorys móg³by pos³u-
¿yæ jako scenariusz filmu lepszego od �Polskich dróg�. Sam srogo do�wiad-
czony przez los, nie ¿yczy³ nikomu nic z³ego... Có¿ mi pozostaje!? Je�li
naprawdê istnieje ¿ycie pozagrobowe, to Szanowny, Panie Józefie, chcia³bym
¿eby i dzi� dotar³o Ci moje: �Dziêkujê Panie Dyrektorze!�

Andrzej Stelmaszewski

W czwartkowy wieczór 13 lutego odby³a siê nadzwyczajna Sesja Rady
Powiatu. Sesja zosta³a zwo³ana przez opozycjê, która przygotowa³a pro-
jekt uchwa³y miêdzy innymi w sprawie opracowania strategii dla szpitala
i zobowi¹zania Zarz¹du Powiatu do przekazywania informacji o pracy
szpitala. Generalnie trzeba uznaæ za uzasadnione potrzeby, by szpital
posiada³ strategiê jak równie¿, by Zarz¹d przekazywa³ bie¿¹ce informacje
o dzia³alno�ci. Jednak opozycja jako� nie by³a w stanie zauwa¿yæ, ¿e opra-
cowanie planu strategicznego dla szpitala zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami le¿y w kompetencjach Zarz¹du szpitalnej spó³ki. Wnioskodawcy
zwo³ania Sesji nie zauwa¿yli równie¿, ¿e taki plan szpital posiada i ¿e
informacje na ten temat by³y przekazywane wcze�niej. Tak czy inaczej
sesja rozpoczê³a siê od s³ownych potyczek w temacie, czy w gronie zapro-
szonych go�ci maj¹cych prawo zabraæ g³os w dyskusji nale¿y dodatkowo
wyró¿niæ przewodnicz¹c¹ zwi¹zku zawodowego pielêgniarek. Po rozwi¹-
zaniu tego wa¿nego problemu rozpoczê³a siê realizacja porz¹dku obrad.
Starosta kutnowski oraz Zarz¹d szpitala przedstawili obszerne i wyczer-
puj¹ce informacje dotycz¹ce realizowanej polityki zdrowotnej i sytuacji
szpitala. Prezentacja Zarz¹du wsparta by³a profesjonaln¹ prezentacj¹
multimedialn¹. Dowiedzieli�my siê miêdzy innymi o realizacji biznes
planu, w którym planowane przychody w latach 2011-2013 ³¹cznie za
trzy lata zosta³y przekroczone o ponad 7 mln z³. Jest to wynik pozytywny.
Niestety, zdecydowanie gorzej wygl¹da sytuacja w kosztach osobowych,
które za ten okres zosta³y przekroczone o ponad 26 mln z³. Do tego
w sposób niew¹tpliwy przyczyni³y siê niektóre du¿e lekarskie kontrakty
i brak za³o¿onej w biznes planie redukcji zatrudnienia. Nad t¹ informacj¹,
której przecie¿ domaga³a siê opozycja, a która nie by³a niespodziank¹,
bo znacznie wcze�niej mówi³ ju¿ o tym prezes szpitala zapad³a kurtyna
milczenia. Przekroczone koszty osobowe s¹ bowiem tematem tabu i nie
pasuj¹ do koncepcji walenia w oba Zarz¹dy. Przecie¿ broni¹c stanu
zatrudnienia pielêgniarek trudno uznaæ potrzebê restrukturyzacji zatrud-
nienia i obni¿enia kosztów osobowych. Przypominam, ¿e ju¿ dawno ana-
litycy i fachowcy od finansów s³u¿by zdrowia okre�lili, ¿e wszystkie koszty
osobowe /p³ace, pochodne i kontrakty/ w polskich szpitalach, ze wzglêdu
na obowi¹zuj¹cy system finansowania poprzez NFZ, powinny kszta³towaæ
siê maksymalnie na poziomie ok. 55%. Tej wiedzy niestety  nie przyjmuje
opozycja i niektóre grupy zawodowe. Kuriozalne opracowanie maj¹ce na
celu obronê przed redukcj¹ personelu mówi nawet, ¿e w kutnowskim szpi-
talu nale¿a³oby zatrudniæ jeszcze 40 pielêgniarek. Oczywi�cie, papier jest
cierpliwy, tylko nie zgadza siê kasa. Mamy wiêc do czynienia ze swoist¹
kwadratur¹ ko³a. Kolejna sprawa poruszana przez wnioskodawców zwo-
³ania sesji nadzwyczajnej dotyczy³a braku informacji. Zarzut trudno uznaæ
za powa¿ny, bowiem w tej kadencji na 25 Sesjach Rady Powiatu infor-
macje dotycz¹ce dzia³alno�ci szpitala by³y udzielane. Na sesji nadzwy-
czajnej pomimo wyczerpuj¹cej informacji, jeden z radnych z uporem godnym
podziwu dalej domaga³ siê dostêpu do informacji. W przerwie miejscowe
media pyta³y kilku uczestników Sesji o wra¿enia i zgodnym chórem zapy-
tani odpowiadali, ¿e informacji by³o za du¿o, a prezentacje Zarz¹du
szpitala by³y za obszerne. Ambitny radny jednak nie odpuszcza³ i dalej
domaga³ siê zobowi¹zania Zarz¹du powiatu do przekazywania infor-
macji. Tak oto w tym sposobie my�lenia, kwadratura ko³a zamienia³a siê
w wêze³ gordyjski. Ten sam radny powiatowy zapewne zmêczony swoimi
wyst¹pieniami poprosi³, by w jego imieniu móg³ siê wypowiedzieæ radny
miejski. W d³ugiej historii kutnowskiego samorz¹du nie pamiêtam, ¿eby
za  radnego jednego samorz¹du mówi³ radny z innego samorz¹du. Skutek
tej zamiany by³ co nieco komiczny, bowiem okaza³o siê, ¿e zabieraj¹c
g³os radny miejski nie mówi³ w temacie okre�lonym w porz¹dku sesji,
tylko po emocjonalnym wstêpie w którym ostro skrytykowa³ prezydium
obrad, odczyta³ polityczny list otwarty i wezwa³ Zarz¹d powiatu do hono-
rowego ust¹pienia. Przewodnicz¹cy obrad to wyst¹pienie skwitowa³ krótko
- pan radny 13 lutego rozpocz¹³ kampaniê wyborcz¹ i rozpocz¹³ j¹ w kiep-
skim stylu.
Grupa 7 radnych ostatecznie wycofa³a proponowan¹ pierwotnie uchwa³ê.
Nowy zg³oszony projekt uchwa³y nie zawiera³ ju¿ zobowi¹zañ Zarz¹du do
przekazywania informacji. Uchwa³a dotyczy³a jedynie podjêcia prac nad
strategi¹ zdrowia. Uchwa³a zosta³a odrzucona z uzasadnieniem, ¿e nie
ma potrzeby tworzenia nowej strategii powiatowej, w sytuacji kiedy
powiat rozpoczyna pracê nad strategi¹ rozwoju powiatu na lata 2014-
2020 w której sprawy zdrowia znajd¹ swoje wa¿ne miejsce. Sesja trwa³a
niespe³na 7 godzin i zakoñczy³a siê krótko przed pó³noc¹.

Radny miejski - Krzysztof Wac³aw Dêbski

STRATEGICZNA SESJA

Wie�æ gminna niesie wiadomo�ci na temat nowych standardów jakie
zago�ci³y w kutnowskiej SLD. W ramach nowego powiewu rado�ci m³o-
dych cz³onków tej organizacji maj¹ miejsce g³o�ne i uci¹¿liwe spotkania
w siedzibie na ulicy Staszica. M³ody cz³on kutnowskiej partii tak hucznie
obchodzi³ zakoñczenie roku, ¿e w zwi¹zku z ha³asem i ba³aganem na klatce
w bloku i braku reakcji na pro�by o spokój musia³a interweniowaæ policja
wezwana przez mieszkañca bloku. W tej sprawie pod koniec stycznia
wp³ynê³a równie¿ skarga do prezydenta. Lokal wynajmowany przez SLD
nale¿y do zasobów mieszkaniowych Kutna. Ulica Królewska mówi, ¿e
w SLD pod przewodnictwem Bartosza Serendy idzie nowe. Nowe kroczy
w rytmie weso³ej kubañskiej muzyki. W ramach tej organizacyjnej weso-
³o�ci odnowione SLD wybra³o swojego kandydata na prezydenta Kutna.
Tym kandydatem jest pani Dorota Wojtczak, która do tej pory w ¿adnej
mierze nie by³a kojarzona z kutnowsk¹ lewic¹. Wcze�niej, w wyborach
samorz¹dowych, bez powodzenia startowa³a najpierw z listy PIS-u, pó�-
niej z listy OIO. Te fakty nie mia³y ¿adnego znaczenia i SLD dzielnie
bêdzie kroczyæ po w³adzê w mie�cie. Wyra¿nie widaæ, ¿e idzie nowe.
Z wielkim zainteresowaniem czekamy na zderzenie siê tego nowego
z listopadow¹ wyborcz¹ rzeczywisto�ci¹.     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

Zwracamy siê do Pañstwa Radnych z gor¹c¹ pro�b¹ o ponowne rozpatrzenie
kwestii przekszta³cenia gruntów rolnych, w miejscowo�ci Sk³óty, na tereny
pod dzia³alno�æ handlowo-us³ugow¹ i zmianê uchwa³y podjêtej w tej sprawie.
Tereny te mog³yby zostaæ wykorzystane przez inwestora dla utworzenia rynku
hurtowego odzie¿y i innych artyku³ów. Kiedy poruszyli�my tê sprawê na naszej
stronie internetowej: www.krosniewiacy.pl, otrzymali�my od mieszkañców
gminy Kro�niewice bardzo wiele maili, w których wyrazili oni oburzenie pod-
jêt¹ przez Pañstwa Radnych decyzj¹. Powstanie hurtowego rynku z odzie¿¹
i innym artyku³ami przyczyni³oby siê do zwiêkszenia ilo�ci miejsc pracy,
a gminê Kro�niewice odwiedza³oby wiele osób z zewn¹trz pobudzaj¹c w ten
lokalny handel i us³ugi.  Pojawiliby siê tak¿e nowi podatnicy, zwiêkszaj¹cy
wp³ywy do gminnego bud¿etu. Przedsiêwziêcie to stanowi³oby bardzo du¿¹
szansê dla lokalnego rozwoju i da³o mo¿liwo�æ zatrudnienia wielu bezrobot-
nym z tego terenu.
Zwracamy siê tak¿e do Pañstwa radnych z serdeczn¹ pro�b¹ o podjêcie uchwa³y,
dziêki której gmina Kro�niewice rozpocznie budowê kompostownika na sk³a-
dowisku odpadów we Frankach, b¹d� o podjêcie uchwa³y, dziêki której gmina
Kro�niewice zezwoli w tym terenie na wybudowanie tego¿ kompostownika
prywatnemu inwestorowi. Wysypisko we Frankach z racji posiadania wybudo-
wanej du¿ej nowej kwatery ma bardzo wielkie mo¿liwo�ci przyjmowania
odpadów, co zapewnia³oby znaczne wp³ywy do bud¿etu gminy. Jednocze�nie
to pozwoli³oby utrzymaæ zatrudnienie na  wysypisku. Niestety, brak kompo-
stownika sprawia, ¿e obecnie nie s¹ spe³nione okre�lone przepisami kryteria,
które pozwala³by na przyjmowanie odpadów komunalnych. Prosimy o podjêcie
przez Pañstwa Radnych tego tematu, gdy¿ le¿y to w interesie gminy jak i jej
mieszkañców.
Jednocze�nie chcemy Pañstwu Radnym serdecznie podziêkowaæ za podjêt¹
decyzjê o rezygnacji z zamkniêcia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kro�niewicach.
Szko³a ta, posiadaj¹c doskona³¹ i kompetentn¹ kadrê, doskonale uzupe³nia ofertê
edukacyjn¹ w naszej gminie. Wielu z nas to liceum koñczy³o, otrzyma³o tam
solidn¹ wiedzê i wielu z nas chcia³oby, aby w³a�nie to liceum mog³o kszta³ciæ
nasze dzieci.     Z powa¿aniem Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia

Rozwoju Gminy Kro�niewice - Andrzej D¹browicz

Szanowni Pañstwo Radni
Rady Miejskiej w Kro�niewicach
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Uczniowie klas III b i II b  Szko³y Podstawowej nr 1 im. T. Ko�ciuszki
w Kutnie spotkali siê z kolejnymi niezwyk³ymi mieszkañcami miasta.
Tomasz Motylewski od wielu lat jest wspó³organizatorem Fina³ów Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy w Kutnie. Obejrzeli pami¹tki z poprzed-
nich fina³ów, a tak¿e rozpoczêli szkolenie w ramach programu �Ratujemy,
uczymy ratowaæ�.

KUTNOWSCY PASJONACI

Odwiedzili równie¿ modelarniê M³odzie¿owego Domu Kultury, sekcjê
modelarstwa lotniczego i kosmicznego. Ryszard Redlicki opowiedzia³
dzieciom o dzia³alno�ci i sukcesach cz³onków sekcji modelarskiej. Z du¿ym
zainteresowaniem uczniowie obejrzeli modele lataj¹ce oraz zdjêcia,
puchary i dyplomy. Spotkania odby³y siê w ramach realizacji grantu o�wia-
towego �Kutno miasto ludzi z pasj¹� realizowanego przez Agnieszkê
Ciesielsk¹ i Joannê Traczyk.          /A.C./



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/376 • 27 LUTEGO 2014 R.

¯YCIE HISTORYCZNE

11

1954 - Zarz¹dzenie Ministra O�wiaty z dnia 12.08.1954 r. nr 50.1-5219/54
o utworzeniu Szko³y Podstawowej i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kutnie
przy ul. Staszica 6.
1956 - Wprowadzenie do szko³y systemu klasowo-pracownianego.
1958 - Nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza i ufundowanie sztandaru
przez Komitet Rodzicielski i spo³eczeñstwo miasta Kutna. Kutnowskie
Zak³ady Podzespo³ów Radiowych �Miflex� staj¹ siê zak³adem opiekuñ-
czym Szko³y. Pierwszy egzamin maturalny i pierwsze �wiadectwo
dojrza³o�ci.
1959 - Eksperyment pedagogiczny - praca produkcyjna uczniów w ZPR
�Miflex� w Kutnie.
1962 - Mury szko³y opuszcza absolwent ze �wiadectwem dojrza³o�ci nr 100.
1963 - Kuratorium Okrêgu Szkolnego £ódziego w £odzi uznaje szko³ê
za wiod¹c¹. Uroczysto�æ wmurowania aktu erekcyjnego pod nowy gmach
Liceum przy ulicy Okrzei 1a.
1964 - Ukazuje siê orzeczenie Kuratorium Okrêgu Szkolnego £ódzkiego
w £odzi przekszta³caj¹ce szko³ê jedenastoletni¹ na Szko³ê Podstawow¹
i II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Przepro-
wadzka Liceum do nowego gmachu przy Okrzei 1a. Inauguracja nowego
roku szkolnego w nowym gmachu z udzia³em przedstawicieli najwy¿-
szych w³adz pañstwowych i partyjnych oraz miejscowego spo³eczeñstwa.
1965 - Nawi¹zanie wspó³pracy z Katedr¹ Psychologii Wychowawczej
Uniwersytetu Warszawskiego.
1966 - Go�cinna wizyta przyja�ni zespo³u m³odzie¿owego Serbów
³u¿yckich z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Na terenie Liceum
odbywa siê wojewódzka konferencja dyrektorów liceów ogólnokszta³-
c¹cych i inspektorów wydzia³u o�wiaty. Akces Liceum do Stowarzyszenia
Przyjació³ Twórczo�ci Jana Kasprowicza w Zakopanem, z siedzib¹ na
Harendzie.
1968 - Udzia³ Liceum w krajowym eksperymencie w zakresie tworzenia
grup fakultatywnych geograficzno-ekonomicznych. Mury szko³y opuszcza
absolwent ze �wiadectwem dojrza³o�ci nr 500.
1969 - Powo³anie do ¿ycia Ko³a Absolwentów przy LO im. Jana
Kasprowicza.
1970 - I Zjazd Absolwentów z okazji XV-lecia istnienia Szko³y. Szkolna
dru¿yna sportowa na Centralnych Mistrzostwach S.Z.S. zdobywa IV
miejsce w koszykówce juniorów.
1972 - Nast¹pi³o pe³ne sprofilowanie Liceum (profile: podstawowy,
matematyczno-fizyczny, biologiczny i humanistyczny). Pierwsze matury
w zreformowanym systemie z obron¹ pisemnych prac maturalnych.
Pierwsi olimpijczycy na szczeblu centralnym z Biologii i w Olimpiadzie
Literatury i Jêzyka Polskiego. Na terenie szko³y oddano do u¿ytku
Laboratorium Jêzyków Obcych.
1973 - Ukazuje siê pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego - szkol-
nego czasopisma sumuj¹cego dorobek metodyczny, dydaktyczny i orga-
nizacyjny Liceum. Do honorowej �Z³otej Ksiêgi� wpisano nazwiska
47 najlepszych absolwentów.
1974 - Mury szko³y opuszcza absolwent ze �wiadectwem dojrza³o�ci
nr 1.000.
1975 - Wizyta redaktorów �Przegl¹du Sportowego� odbywaj¹cych
reporterski rajd dooko³a Polski pod has³em �Dobra Robota�. Dyrekcja
i Rada Pedagogiczna opracowuj¹ Program Rozwoju Liceum na lata 1976-
1980. Za d³ugoletni¹, ofiarn¹ pracê pedagogiczn¹ zostali odznaczeni
Z³otymi Krzy¿ami Zas³ugi nastêpuj¹cy profesorowie: mgr J. Kolarski,
mgr Z. Marcinkiewicz, mgr St. Pro�niewski, mgr J. Stankiewicz, mgr
J. Tru�ciñski, mgr Cz. Widelski. Warto�æ pomocy naukowych zgroma-
dzonych w pracowniach przedmiotowych Liceum wynosi³a 2.100 tys. z³.
1976 - Ukazuje siê drukiem w nak³adzie 1.000 egz. folder okoliczno-
�ciowy, po�wiêcony Jubileuszowi XX-lecia Liceum. Zespó³ koszykówki
ch³opców w turnieju w Suceawie (Rumunia) zajmuje pierwsze miejsce.
Nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora Liceum. Nowym dyrektorem
zosta³ dotychczasowy zastêpca mgr Józef Stankiewicz, a jego zastêpc¹
mgr Stanis³aw Pro�niewski.
1977 - Uczniowie szko³y bior¹ udzia³ w turnieju koszykówki dru¿yn
szkolnych w Den Holder w Holandii. �wiadectwo ukoñczenia Liceum
otrzyma³ 1.500 absolwent.
1978 - Rewizyta sportowców rumuñskich w Kutnie podejmowana przez
Liceum. Zdobycie srebrnego medalu przez dru¿ynê koszykówki ch³op-
ców w mistrzostwach Polski Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Zajêcie
IV miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów w koszykówce ch³opców.
1979 - Delegacja Liceum bierze udzia³ w III Zlocie Szkó³ Kasprowi-
czowskich w Inowroc³awiu. Przez kolejne cztery lata uczniowie szko³y
zajmuj¹ pierwsze miejsca w rejonowych eliminacjach Konkursu Recy-
tatorskiego w Kutnie i uczestnicz¹ w eliminacjach wojewódzkich.
DRU¯YNA KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ZDOBYWA Z£OTY
MEDAL W MISTRZOSTWACH POLSKI SZKOLNEGO ZWI¥ZKU
SPORTOWEGO.
1980 - Na studia wy¿sze, bez egzaminu, w latach 1973-1980 Rada Peda-
gogiczna skierowa³a 30 najlepszych absolwentów (w tym 8 na zagra-
niczne). Przedstawiciele kolegium redakcyjnego szkolnego czasopisma
�Razem� bior¹ udzia³ w Zje�dzie M³odych Dziennikarzy w Bydgoszczy.
Szko³a zajmuje II miejsce w akcji �Bli¿ej Teatru� organizowanej przez
Teatr Wielki w £odzi.
1981 - Dru¿yna koszykówki ch³opców zdobywa srebrny medal w Mi-
strzostwach Polski Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Nast¹pi³a zmiana
na stanowisku dyrektora Liceum. Szko³a pracuje w warunkach wprowa-
dzonego w ca³ym kraju stanu wojennego. Delegatem na VII Krajowy
Zjazd ZHP w Warszawie zosta³ wybrany uczeñ Jan Koniarek. W elimi-
nacjach okrêgowych XI Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Jêzyka
Polskiego ucz. Szymañska M. zajê³a I miejsce, Tomaszewska J. - III,
a Swendrowska J. - V miejsce. Harcerze Szczepu przy Liceum jako pierwsi
w Chor¹gwi P³ockiej zmienili umundurowanie i wrócili do tradycyjnych
form pracy harcerskiej. Delegacja Szkolnego Ko³a LOP bra³a udzia³
w IV Krajowej Naradzie M³odych Dzia³aczy LOP w Warszawie pod opiek¹
prof. W³. Protekty.
1982 - Zespó³ dziewcz¹t koszykówki zdobywa srebrny medal na
mistrzostwach Polski Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Dru¿yna koszy-

kówki dziewcz¹t zdobywa br¹zowy medal na IX Ogólnopolskiej Sparta-
kiadzie M³odzie¿y. �wiadectwo maturalne otrzyma³ 2000 absolwent
Liceum. Reaktywowano dzia³alno�æ Szkolnego Ko³a ZSMP.
1983 - Szko³a organizuje 50 z kolei, krajoznawczy wakacyjny obóz
wêdrowny. Liceum wyró¿nione zostaje Honorow¹ Odznak¹ TPPR przy-
znan¹ szkolnej organizacji TPPR za ca³okszta³t jej dzia³alno�ci. Udzia³
szkolnej delegacji w IV Zlocie Szkó³ Kasprowiczowskich w Ostrowie
Wielkopolskim. Ucz. E. Pejska zajmuje zaszczytne III miejsce w elimi-
nacjach centralnych konkursu Poezji M³odopolskiej im. J. Kasprowicza.
Wchodzi w ¿ycie nowy, zreformowany Regulamin Egzaminów Matu-
ralnych. Przedstawciele Szkolnego Ko³a LOP aktywnie uczestniczyli w
wojewódzkim sejmiku LOP w P³ocku, gdzie wyró¿nieni zostali Srebrn¹
Honorow¹ Odznak¹ LOP ucz. K. Kozio³, K. Furmañska i G. Pypeæ.
1984 - Udzia³ LO w eksperymencie �Edukacja teatralna dzieci i m³o-
dzie¿y� organizowanym przez Kuratorium O�wiaty i Wychowania
w P³ocku (cykl wyk³adów prof. Lasockiej-Pszoniak z PWST-u w War-
szawie). Z ró¿nych form wypoczynku letniego skorzysta³o 340 uczniów,
44 na wakacyjnych krajoznawczych obozach wêdrownych, 64 w Ochot-
niczych Hufcach Pracy, w innych zorganizowanych formach - 76. Poza
granicami kraju, latem 1984 roku przebywa³o 77 uczniów naszej szko³y,
g³ównie w NRD, Czechos³owacji i na Wêgrzch. Szko³a wyró¿niona
zostaje przez Zarz¹d G³ówny Szkolnego Zwi¹zku Sportowego �Zbiorow¹
Odznak¹ Zas³ugi w Rozwoju Sportu M³odzie¿y Szkolnej�. Podjêto prace
organizacyjne uroczysto�ci Jubileuszowych XXX-lecia Liceum i orga-
nizacji II Zjazdu Absolwentów. Dyrektor Liceum mgr J. Stankiewicz
uhonorowany zosta³ przez Radê Pañstwa Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W Z³otej Ksiêdze Liceum wpisem pami¹tkowym
uhonorowano 124 osoby (profesorów, uczniów i innych) szczególnie
zas³u¿onych i wyró¿niaj¹cych siê w pracy i nauce. W Mennicy Pañstwowej
w Warszawie wybito w nak³adzie 800 egzemplarzy medal pami¹tkowy
z okazji Jubileuszu XXX-lecia Liceum (pro j. art. grafik J. Jarnuszkiewicz).

Nauczyciele ucz¹cy w Liceum w latach 1954-1984
Andrzejczyk Gra¿yna, Antoniak Wies³aw, Arendarska Helena, Bawej
Tadeusz, B³aszczyk Wies³awa, Boñczak Ewa, Borowicz Alicja, Brzo-
zowska Krystyna, Bry³owa Barbara, Bugajny Zdzis³aw, Celiñska Jadwiga,
Cie�lak Tadeusz, Czajka Irena, D¹browska Zdzis³awa, Dêbicka Danuta,
Dudziñska Helena, Durys-Paw³owska Genowefa, Dy�ko Kazimierz,
Filipczak-Czerniec Barbara, Ga³¹zka Krystyna, Gronkiewicz-Durmaj
Marta, Izdebska Maria, Jankowska Janina, Jêdrzejczak Czes³aw, Jusz-
kiewicz Jan, Kamiñska Halina, Katkowska Aleksandra, Kawka Zbigniew,
Klarzak S³awomir, Kmita Zbigniew, Kominiak Adam, Korowajski
Zbigniew, Kolarski Jan, Kowalczyk Miros³awa, Krenke Henryk, Kremser
Karol, Kroker Józef, Kurzêpa Maria, Kustosik Wies³awa, Lesiak Henryk,
Lisowski Józef, Maciuszonek Czes³aw, Majtczak Teresa, Marcinkiewicz
Zofia, Mierzwiñski Józef, Miszczyñska Hanna, Nachyla Anna, Olewnik
Aleksandra, Paw³owski Zbigniew, Pilarczyk-Korowajska Stanis³awa,
Platynowicz Eugeniusz , Podawca Ryszard, Podgórska-Bawej Stanis³awa,
Politañska Czes³awa, Po�piech Wiktor, Pro�niewski Stanis³aw, Protekta
W³odzimierz, Rybak Andrzej, Stankiewicz Józef, Stêpniak Urszula,
Stobiñska Wieñczes³aw, Szawaryn Irena, Szymañska Katarzyna, Szy-
mañska Katarzyna, Szymañski Jan, Szymañski Stanis³aw, �lesiñski
Tadeusz, Tomaszewski Stefan, Tru�ciñski Jerzy, Tuszyñska Maria,
Walczak Eugeniusz, Widelski Czes³aw, Wieczorek Gra¿yna, Wojtacka
Krystyna, Zacharski Eugeniusz, Wo�niak Maria.

KALENDARIUM XXX−LECIA
60 lat II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

(...) Pierwsze historyczne zebranie
organizacyjne Towarzystwa Przy-
jació³ Ziemi Kutnowskiej (dalej
TPZK) odby³o siê 21 stycznia
1972 r. w gmachu Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Inaugura-
cyjnemu spotkaniu przewodniczy³
Jan Marciniak. Wziê³y w nim
udzia³ 34 osoby, jednomy�lnie
popieraj¹c propozycjê powo³ania
towarzystwa regionalnego. W in-
tencji jego twórców winno ono
zajmowaæ siê miêdzy innymi
pog³êbianiem wiedzy o regionie,
rozbudzaniem ró¿norodnych zain-
teresowañ spo³eczeñstwa, troskaæ
zabytki kultury materialnej oraz
estetyk¹ miasta i regionu. Zebranie

Kochać
Kochaæ, znane nam to s³owo,
Przez morze, lasy, góry,
Kochaæ mo¿na nawet mow¹
swój dom i b³êkitne chmury.

Mo¿na kochaæ i przyrodê,
wszystko w ko³o co widzimy,
Choæby nawet za urodê,
jest z³em, ¿e to my �miecimy.

Trzeba kochaæ w³asne serce,
¿e tak d³ugo nam pracuje.
Prosiæ Boga jeszcze wiêcej,
niech nas zdrowiem obdaruje.

Kochaæ trzeba równie¿ siebie,
jakim cz³owiek siê urodzi³.
Mo¿e lepiej bêdzie w niebie,
dobrze, by tam ka¿dy wchodzi³.

Trzeba kochaæ siostrê, brata
oni równie¿ s¹ nam bliscy.
To rodzina biedna czy bogata,
im szacunek oddaæ wszystkim.

Kochaæ trzeba w³asn¹ ¿onê,
choæby za to, ¿e gotuje.
Szanowaæ tak jak matkê,
bo nam dzieci wychowuje.

Trzeba kochaæ dzieci ma³e,
chocia¿ kochaæ trzeba wszystko.
A najbardziej w³asn¹ mamê,
Przy niej bywaæ zawsze blisko.

Kazimierz Che³miniak

TPZK − ZARYS DZIEJÓW

wy³oni³o siedmioosobowy Komitet Organizacyjny dla przygotowania
projektu statutu oraz dokonania rejestracji towarzystwa. W sk³ad
Komitetu weszli: Stefan Talikowski (foto) - przewodnicz¹cy, Adam
Bednarek - wiceprzewodnicz¹cy, Jan Marciniak - sekretarz, Gra¿yna
Majewska, Urszula Macher, Jadwiga Brodowicz, W³adys³aw Karczewski
- cz³onkowie.
Po zatwierdzeniu w dniu 21 kwietnia statutu i wpisaniu Towarzystwa
do rejestru stowarzyszeñ, cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego
zostali jego pierwszym Zarz¹dem. W my�l ówczesnego statutu podsta-
wowym celem Towarzystwa by³o dzia³anie s³u¿¹ce rozwojowi kultu-
ralnemu i gospodarczemu Ziemi Kutnowskiej oraz zainteresowanie spo-
³eczeñstwa histori¹ i sprawami przysz³ego rozwoju regionu. Pierwsz¹
siedzib¹ TPZK by³ gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie.
Szczególnie aktywny udzia³ w pracach organizacyjnych Towarzystwa
wziêli: Gra¿yna Majewska - dyrektor Muzeum w Oporowie, Jan Mar-
ciniak - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jan Sawicki - redaktor
�Wiadomo�ci Kutnowskich�, Jan Dêbowski, Maria i Adam Bednarkowie,
Henryk Lesiak, Zofia Marcinkiewicz, Wies³awa Rybczyñska, Jan
Pychiñski - dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Kutnie.
Terenem jego dzia³ania by³ do 1975 roku obszar powiatu kutnow-
skiego, a obecnie s¹ nim miasta: Kutno, Kro�niewice i ¯ychlin oraz
gminy: Bedlno, D¹browice, Krzy¿anów, Kutno, £aniêta, Nowe Ostrowy,
Oporów i Strzelce.
Rozpoczynaj¹c swoj¹ dzia³alno�æ Towarzystwo zapocz¹tkowa³o przede
wszystkim zbieranie wszelkich materia³ów historycznych dotycz¹cych
przesz³o�ci i tera�niejszo�ci miasta i Ziemi Kutnowskiej. Zainicjowa³o
trwaj¹c¹ przez wiele lat akcjê opracowywania monografii zak³adów
pracy i instytucji u¿yteczno�ci spo³ecznej. Zapocz¹tkowano tworzenie
archiwum Towarzystwa. Na bazie tych materia³ów zaczêto pó�niej
organizowaæ pierwsze odczyty i zebrania po�wiêcone przesz³o�ci
Ziemi Kutnowskiej.
Pocz¹tki dzia³alno�ci Towarzystwa w Kutnie przypad³y na bardzo trudny
moment zwi¹zany z inicjatyw¹ ówczesnych w³adz administracyjno-
politycznych przebudowy centrum miasta polegaj¹cej na rozebraniu
najwarto�ciowszej cz¹stki krajobrazu miejskiego -jego starówki. W to
miejsce tzw. �moderni�ci� chcieli postawiæ nowoczesne budynki, w tym
wie¿owce, ca³kowicie zmieniaj¹ce klimat ukszta³towanego przez
tradycje - centrum miasta.
W obronie zagro¿onego historycznego centrum miasta stanê³o grono
zaanga¿owanych osób, którym los kutnowskich zabytków nie by³ obo-
jêtny, w�ród nich dzia³acze Towarzystwa. Jednocze�nie problem ten
spowodowa³ silne kontrowersje w�ród dzia³aczy Towarzystwa. Znalaz³y
siê osoby, które torpedowa³y dzia³ania w obronie zagro¿onej starówki,
nie chc¹c dopu�ciæ miêdzy innymi do zorganizowania Seminarium
Staromiejskiego. Czê�æ dzia³aczy Towarzystwa utworzy³a wówczas
sekcjê zwan¹ Klubem Przyjació³ Starego Miasta, który �ci�le wspó³-
pracowa³ z Kutnowsk¹ Komisj¹ Opieki nad Zabytkami przy Polskim
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (dalej PTTK). Na czele obu
organizacji stan¹³ Mariusz Wieczorkowski, równocze�nie przez krótki
czas wiceprezes Towarzystwa.
Grono to z olbrzymim zaanga¿owaniem podjê³o kampaniê propagan-
dow¹, której wyrazem by³o ukazanie siê ca³ej serii artyku³ów w prasie
centralnej w obronie kutnowskiej starówki. Jednocze�nie publikowane
na jej ³amach teksty popularyzowa³y na terenie ca³ej Polski, najczê�ciej
po raz pierwszy, niezaprzeczalne warto�ci architektoniczne i historyczne
kutnowskich zabytków.
Jednym z najwa¿niejszych elementów dzia³añ w obronie zagro¿onej
starówki by³o zorganizowanie 10 lutego 1972 r. w gmachu Miejskiej
Biblioteki Publicznej tzw. Seminarium Staromiejskiego p.t. �Pa³ac
saski - rezydencja króla Augusta III w Kutnie�. Sesjê prowadzi³a
G. Majewska, referat programowy wyg³osi³ M. Wieczorkowski, g³os
w dyskusji przes³a³ Marian Pracuta, Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków w £odzi, kwestie prawne zwi¹zane z przejêciem pa³acu przez skarb
pañstwa omówi³a Urszula Macher. Towarzyszy³a jej wystawa prac
po�wiêcona pa³acowi, zaaran¿owana przez Krystynê Brzozowsk¹,
artystê plastyka. Celem sesji by³o u�wiadomienie spo³eczeñstwu i w³a-
dzom miasta warto�ci historycznych i walorów architektonicznych tego
zabytku oraz zainteresowania spraw¹ zorganizowania w nim siedziby
Muzeum Regionalnego. Wkrótce potem wydany zosta³ historyczny
folder �Kutno�, opracowany przez M. Wieczorkowskiego, a sfinanso-
wany przez Muzeum w Oporowie. (...)

Andrzej Urbaniak, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
1972-1997 (Zarys dziejów) [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne.

Tom I, TPZK, Kutno 1997
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie me-
dia, dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków.
Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przed-
pokój) dzia³ka 898 m2, cena 300
tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy, Kutno,
ul. Zielarska. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam lub wynajmê lokal han-
dlowy 25 m2 + mieszkanie 73 m2,

�cis³e centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce o pow.
1700 m2, Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ han-
dlowo-us³ugow¹ przy ul. Królew-
skiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszystkie
media). Tel. 609-534-752
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia-
³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwo�æ
najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0-604-
913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

Dla 5-8 osób: 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, hall. Umeblowane. Wysoki
standard. Do dyspozycji du¿y ogród do rekreacji, miejsce na grila, 6-8 miejsc
parkingowych na terenie, 10 minut dojazd do centrum Kutna. Cena 20 z³
za dobê od osoby. Wystawiam fakturê Vat lub rachunek. Mo¿liwo�æ parko-
wania na terenie posiad³o�ci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem

Dostawa Gazu � Gold Gaz Plus
 Tel. 355-15-99, 605-130-288
Dostawa Gazu � Gold Gaz Plus
Tel. 355-15-99, 605-130-288
Dostawa Gazu � Gold Gaz Plus
Tel. 355-15-99, 605-130-288

DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okoliczno�ciowe.

Tel. 609-107-203

w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje
mo¿liwo�æ wykupu komercyjnego
doj�cia do jeziora. Pe³ny las, do
jeziora 150 m. Pow. dzia³ki 540 m2.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzynkach.
Tel. 784-336-270
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel. 667-
218-122
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58,3 m2 lub zamieniê
na mniejsze z dop³at¹. Tel. 667-
189-360
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 64 m2, III p. cztery pokoje
+ kuchnia, ³azienka, ubikacja,
du¿y balkon. Tel. 24 253-79-36
Sprzedam mieszkanie 45,94 m2

Kutno - Czarnieckiego (Nowy
TBS), II p. 2 p i salon z aneksem
kuchennym, gaz ziemny. Tel. 605-
231-898
Kupiê mieszkanie M2. Tel. 784-
336-270
Zamieniê mieszkanie 64 m2

os. Rejtana na 40 m2 parter lub
I piêtro. Tel. 784-613-784
Posiadam mieszkanie M-4 do
wynajêcia 64 m2 w bloku.
Tel.607-099-660
Samotnej, uczciwej kobiecie
(dziewczynie) wynajmê pokój.
Cena do uzgodnienia. Tel. 537-
667-067
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na blok z dop³at¹.
Tel. 795-442-968
Sprzedam dom podpiwniczony
do remontu (atrakcyjna cena). Tel.
668-788-024
Sprzedam dom o powierzchni
100 m2 na dzia³ce 550 m2. Dom
po generalnym remoncie, ume-
blowany i wyposa¿ony. Tel. 603-
403-982
Sprzedam dom (160 m2) z gara-
¿em na dzia³ce 1000 m2 w Kutnie.
Tel. 728-454-541
Sprzedam dwie dzia³ki budow-
lane o powierzchni 1500 m2

ka¿da. Tel. 502-257-652
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie. Tel. 603-277-155

SPORT SZKOLNY

SP „JEDYNKA”

Wynajmê halê magazynow¹
przy ul. Pó³nocnej. Tel. 512-
335-561

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ:

Sójki - Parcel 3a
Tel. (24) 252-11-34

Nie sam¹ nauk¹ cz³owiek ¿yje
Zgodnie z t¹ tez¹, stawiamy równie¿ na sport i aktywno�æ fizyczn¹. Nasza
szko³a daje wiele mo¿liwo�ci rozwijania sportowych pasji i umiejêtno�ci,
zarówno na lekcjach, jak i na zajêciach pozalekcyjnych.
Pozytywne nastawienie dyrektora Jaros³awa Koszañskiego (nauczyciela
wychowania fizycznego)  i rozumienie potrzeb rozwoju fizycznego
uczniów sprawiaj¹, i¿ nasza placówka mocno wychodzi naprzeciw ocze-
kiwañ spo³eczno�ci szkolnej i ³¹czy edukacjê, sport w jeden proces kszta³-
cenia. W naszej szkole zajêcia sportowe to bardzo wa¿ny element edukacji.
Codzienna porcja æwiczeñ fizycznych to recepta na dobre samopoczucie
i prawid³owy rozwój m³odych organizmów. To równie¿ najlepszy sposób
na roz³adowanie energii oraz doskona³¹ zabawê.

Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie poznaj¹ szereg dyscyplin
sportowych, ucz¹ siê pracy zespo³owej, poznaj¹ smak zwyciêstwa oraz
gorycz pora¿ki. To wszystko sk³ada siê na ich wszechstronny rozwój psy-
chomotoryczny. Dzieci ucz¹ siê zaradno�ci, radzenia sobie w nowych
sytuacjach oraz zasad zdrowej rywalizacji w duchu �fair play�. Program
wychowania fizycznego klas I�VI w naszej szkole obejmuje równie¿
lekcje p³ywania oraz gimnastyki korekcyjnej.
Nasi uczniowie maj¹ tak¿e mo¿liwo�æ uczestniczenia w zajêciach dodat-
kowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego, pod-
czas których mog¹ poszerzaæ swoje umiejêtno�ci w zakresie: pi³ki koszy-
kowej, pi³ki rêcznej, pi³ki siatkowej, baseballu, pi³ki no¿nej, tañca, tenisa
sto³owego i innych gier zespo³owych. Zajêcia te rozwijaj¹ ró¿norakie
zainteresowania sportowe naszej m³odzie¿y i pozwalaj¹ na podnoszenie
sprawno�ci fizycznej oraz umiejêtno�ci taktyczne i techniczne.
Staramy siê stwarzaæ mo¿liwo�ci czêstego udzia³u w sprawdzianach,
zawodach lub turniejach pozwalaj¹cych na sportowe wspó³zawodnictwo
i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie lekcji i zajêæ pozalekcyj-
nych umiejêtno�ci.
Najwa¿niejsze jednak w naszych zajêciach jest to, ¿e uczniowie mog¹
systematycznie i w mi³ej atmosferze realizowaæ swoje sportowe zaintere-
sowania.

Baza sportowa
Wszystkie lekcje wychowania fizycznego odbywaj¹ siê w profesjonal-
nych obiektach sportowych. S¹ to: nowoczesne boisko zewnêtrzne typu
�Orlik�, hala sportowa (z mo¿liwo�ci¹ podzia³u na trzy sektory), dwie
mniejsze sale gimnastyczne, sala do gimnastyki korekcyjnej i tañca, sala
do tenisa sto³owego. Nale¿y te¿ wspomnieæ o magazynie sportowym. Jest
w nim mnóstwo pi³ek, szarf, skakanek i innych przyborów, dziêki którym
lekcje wychowania fizycznego nie s¹ nudne. Dodatkowo korzystamy z
obiektów sportowych w naszym mie�cie, które zlokalizowane s¹ w pobli¿u
naszej szko³y: stadion lekkoatletyczny znajduj¹cy siê na terenach MOSiR
w Kutnie, kompleks basenów w kutnowskim Aquaparku, Ma³a Liga
Baseballu z kompleksem boisk.        Andrzej Pietrzak

Zatrudniê brukarza z do�wiad-
czeniem. Bez na³ogów. Tel. 508-
722-413

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ:

D¹browice Rynek
Tel. (24) 252-28-84

UK£ADANIE
kostki brukowej

i granitu
TANIO I SOLIDNIE

Sprzedam p³yty chodnikowe
i trylinka - u¿ywane.

Tel. 508-722-413

Recydywa
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
policjanci Wydzia³u Ruchu Drogo-
wego zatrzymali dwóch mê¿czyzn
w wieku 52 i 32 lata, którzy gro¿¹c
no¿em i bij¹c mieszkañca powiatu
kutnowskiego skradli mu 200 z³o-
tych, 350 euro oraz dwa zegarki.
Recydywi�ci!

Owocne w³amy
W Aleksandrówce po zerwaniu
k³ódki do gara¿u i stodo³y z ich
wnêtrza skradziono rêczne narzê-
dzia warsztatowe, grzejnik olejowy
oraz metalowe elementy. Warto�æ
strat 1000 z³otych na szkodê miesz-
kañca £owicza.

W K¹tach z³odziej, po wybiciu
szyby w oknie mieszkania, dosta³
siê do jego wnêtrza, sk¹d ukrad³
rower damski, pompê wodn¹, po-
�ciel, ko³dry oraz podpali³ odzie¿
i zas³ony. Warto�æ strat wynios³a
1900 z³otych na szkodê mieszkanki
£odzi.

Internetowe oszustwa
W Kutnie, przy ulicy Jagie³³y,
oszust w celu osi¹gniêcia korzy�ci
maj¹tkowej przy sprzeda¿y telefonu
komórkowego Samsung, na aukcji
internetowej, wprowadzi³ w b³¹d
kupuj¹cego co do zamiaru wywi¹-
zania siê z umowy przes³ania zaku-
pionego od niego sprzêtu, doprowa-

dzaj¹c w ten sposób mieszkankê
Kutna na stratê 249 z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Matejki, na
internetowym portalu aukcyjnym,
oszust oferuj¹c sprzeda¿ Smartfona
S7 o warto�ci 219 z³otych, pomi-
mo wp³aty pieniêdzy przez miesz-
kankê Kutna, z umowy siê nie
wywi¹za³.

Skutki nieuwagi
W Go³êbiewie Nowym z³odziej
wykorzystuj¹c niezabezpieczone
drzwi balkonowe wszed³ do
budynku mieszkalnego (w budo-
wie), sk¹d skrad³ narzêdzia, elek-
tronarzêdzia oraz kable elektrycz-
ne. Warto�æ strat mieszkañca

Piotrkowa Trybunalskiego wynio-
s³a dwa tysi¹ce z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Troczewskiego,
podczas imprezy domowej wyko-
rzystuj¹c nieuwagê w³a�ciciela
z³odziej ukrad³ telefon HTC oraz
tablet Samsung. Warto�æ strat dwa
tysi¹ce z³otych.

Samochodowy ³up
W Kutnie, na Osiedlu £¹koszyn,
z³odziej po wybiciu szyby
w drzwiach samochodu Fiat Marea
z jego wnêtrza skrad³ radioodtwa-
rzacz Blaupunkt oraz akumulator
na szkodê mieszkañca Kutna. Wy-
nik³e straty oszacowano na dwa
tysi¹ce z³otych.

Sprzedam dzia³ki (grunty orne,
³¹ki ¿wirowe). Tel. 663-933-359
Sprzedam pilnie (tanio) dzia³kê
R.O.D. Kutno-Azory z domkiem
murowanym, energi¹ i wod¹. Tel.
604-254-132
Sprzedam komplet (91 szt.)
�ABC uczê siê�. Tel. 503-953-282
Sprzedam tanio aparat do masa¿u,
ró¿ne filmy na DVD (seriale
i pojedyncze). Tel. 504-254-132
Kupiê pi³ê elektryczn¹ lub ma³a
krajzegê. Tel. 663-933-359



13POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 4/376 • 27 LUTEGO 2014 R.

¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u

PRZED SEZONEM
Pi³ka no¿na

Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� w odpowiedzi na pro�bê
zainteresowanych zawodników wyrazi³ zgodê na rozwi¹zanie �za poro-
zumieniem stron� umów o profesjonalne uprawianie futbolu w III-ligowej
dru¿ynie z ni¿ej wymienionymi: Arkadiuszem B³aszczykiem - rozegra³
15 meczów i zdoby³ 2 bramki; Dawidem Klepczyñskim - 56 spotkañ i 2 gole;
Jakubem Lipczyñskim - 2 mecze i £ukaszem Pa³czyñskim - 39 spotkañ
i 2 bramki.

REZYGNUJĄ Z „MKS−u”

Boks

Ponad 60 zawodników z ró¿nych klubów naszego regionu bra³o udzia³
w Okrêgowym Turnieju w £odzi, którego organizatorem by³ Okrêgowy
Zwi¹zek Bokserski w £odzi (prezes Miros³aw Brózio, znany i ceniony
sêdzia boksu zawodowego). Stoczono 26 walk, w tym trzy z udzia³em
piê�ciarzy z Bokserskiego Klubu Sportowego �Stal� Kutno.
Podopieczni niestrudzonego i spo³ecznego trenera Jerzego Karolewskiego
spisali siê znakomicie wygrywaj¹c swoje walki jednog³o�nie. Najm³odszy
z kutnian Patryk Nowak (13 lat) w wadze do 40 kg zwyciê¿y³ Jakuba
Pakulskiego z Gwardii £ód�. Patryk Ma³achowski (21 lat) w kategorii 60 kg
wypunktowa³ £ukasza Pe³kê ze Stali Radomsko. Bardzo udany by³ powrót
na ring Jakuba Wielgusa (23 lata), który w wadze 75 kg pokona³ wyra�nie
Dawida Kaczmarka z RKS-u £ód�. Nic wiêc dziwnego, ¿e trener Karo-
lewski po tym turnieju nie kry³ swojego zadowolenia. Zawodnicy i trener,
za po�rednictwem �P¯K�, dziêkuj¹ prezydentowi miasta Kutna Zbignie-
wowi Burzyñskiemu za zakup sprzêtu bokserskiego dla sekcji.

SUKCESY KUTNIAN

Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji Kutno by³ organizatorem �Konkursu
5-ciu Milionów�, na szczeblu powiatowym, w ramach Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej. Awans do zawodów rejonowych, które odbêd¹ siê 5 marca w
Kutnie, wywalczy³a Szko³a Podstawowa nr 9 z  Kutna. Pozosta³e miejsca
zajê³y dru¿yny: z SP nr 1 Kro�niewice, SP nr 2 ¯ychlin, SP Imielno i SP
Ostrowy.

Czwarty mecz kontrolny podopieczni trenera Andrzeja Grzegorka i kie-
rownika dru¿yny Andrzeja Królaka rozegrali w £owiczu z miejscowym
Pelikanem zajmuj¹cym 9 miejsce po rundzie jesiennej w II lidze wschod-
niej. Kutnianie na tle renomowanego przeciwnika wypadli bardzo dobrze,
zw³aszcza w pierwszej po³owie, gdy mieli wiêcej z gry. Dobry, wyrównany
mecz i �wietny sparingpartner.

Pelikan £owicz - MKS Kutno 1:1 (0:0)
Bramki: 1:0 - Adrian �wi¹tek (52), 1:1 - Piotr Michalski (54). Gol wy-
równuj¹cy Piotra by³ jak to pi³karze mówi¹ �stadiony �wiata� i strzelony
po jego indywidualnej akcji. Tak trzymaæ! �Miejscy� do tego spotkania
przyst¹pili bez trzech podstawowych zawodników: Micha³ ¯ó³towski...
�lubowa³ (wszystkiego najlepszego na nowej drodze ¿ycia od �P¯K�),
Sylwester P³acheta... pobiera³ nauki przedma³¿eñskie, a Daniel Mitura
uleg³ drobnej kontuzji. MKS: Micha³ Soko³owicz, Pawe³ Bojaruniec, Piotr
Gawlik, Bartosz Kaczor, Piotr Mucha (60 Maciej Rogala), Jaros³aw Szyc,
Rafa³ Kubiak (58 £ukasz Znyk), testowany Cezary Pankowski, Piotr
Michalski, Dariusz Gorczyczewski (40 Mariusz Jakubowski), Krystian
Pomorski.

Ner Poddêbice - MKS Kutno 1:5 (0:1)
0:1 - Piotr Michalski (35), 0:2 - Bartosz Kapruziak (48), 0:3 - £ukasz
Znyk (74), 0:4 - Kapruziak (80), 1:4 - £ukasz Pa³czyñski (86), 1:5 - Krzysztof
Garczewski (89), testowany z Wis³y P³ock.

Orze³ Nieborów - MKS Kutno 0:0
Mecz rozegrano w £owiczu.

W siódmej kolejce rundy rewan¿owej przeciwnikiem kutnian by³a zawsze
gro�na dru¿yna z Zag³êbia, z któr¹ naszym gra³o siê przewa¿nie ciê¿ko.
W pierwszej rundzie przegrali�my na wyje�dzie 83:90, a w ubieg³ym
sezonie w dwumeczu by³o 77:80 i 75:73. Teraz jednak, przy og³uszaj¹cym
dopingu ponad tysiêcznej widowni, by³o inaczej. Wygrali�my wyra�nie!

Polfarmex Kutno - MKS D¹browa Górnicza 84:74
(w kwartach: 20:12, 13:24, 31:20, 20:18)

Kutno: Krzysztof Jakóbczyk 20 (4x3), Jakub Garbacz 0, S³awomir Sikora 0,
Jakub D³uski 9, Mateusz Bartosz 13 (3x3), Hubert Mazur 21 (3x3), Dawid
Brêk 3, Norbert Kulon 7, Wojciech Glabas 7, Szymon Rduch 4. Najwiêksze
prowadzenie naszych by³o w 32 minucie (71:56), a go�ci w 23 minucie
(44:38). 8 razy zmienia³o siê prowadzenie, 11 razy by³ remis. Gospodarze
prowadzili od pocz¹tku meczu do 14 minuty (pierwsze prowadzenie am-
bitnych go�ci 21:20), potem kosz za kosz. Prze³amanie nast¹pi³o w 27
minucie i nasi prowadzili ju¿ do koñca. Tañczy³a �wietnie grupa �Alibi�
z KDK, a przed meczem uhonorowany zosta³ okoliczno�ciowym pucharem,
przez prezesa �Pro-basket� Kutno S³awomira Erwiñskiego, Grzegorz
Ma³ecki - zawodnik go�ci, który przez 3 sezony reprezentowa³ �Kutno�.
To 15 wygrana Polfarmexu w rozgrywkach I ligi tego sezonu i 5 z rzêdu.

CENNA WYGRANA POLFARMEXU

Znakomicie spisa³y siê w wojewódzkiej lidze juniorek (U-18) podopieczne
trenera Tomasza Pasiñskiego. W sezonie zasadniczym osi¹gnê³y nastêpu-
j¹ce wyniki: z UKS Basket Aleksandrów £ódzki 81:82, 43:52, z SMS
MG 13 £ód� 88:40, 90:54 z Widzewem £ód� 60:46, 40:60, z Dekorexem
Pabianice 69:58, 46:42. Po sezonie zasadniczym dru¿yna MKS-u Kutno
zajê³a trzecie miejsce i w pó³finale fazy play off zmierzy³a siê dwukrotnie
z Aleksandrowem £ódzkim. Sympatyczne kutnianki stanê³y na wysoko�ci
zadania i wygra³y na w³asnym parkiecie i na wyje�dzie 69:50. Zwyciê-
stwo w tym dwumeczu da³o awans do fina³u wojewódzkiego, a co wa¿-
niejsze - do rozgrywek strefy ³ódzko-pomorskiej. W finale zespó³ juniorek
uleg³ dwukrotnie Widzewowi 58:62, 60:64 i ostatecznie zaj¹³ drugie miejsce
w regionie ³ódzkim. W rozgrywkach strefowych rywalkami MKS-u bêd¹:
Widzew £ód�, UKS Basket Aleksandrów £ódzki, Basket 25 Bydgoszcz,
Katarzynki Toruñ. W zespole MKS-u Kutno, który w ca³ym sezonie roze-
gra³ 12 meczów - 7 zwyciêskich, gra³y zawodniczki (ilo�æ meczów i �red-
nia punktów): Michalina Kamiñska (12, 13.25), Dominika Szczygie³ (12,
12.33), Paulina Kacprowicz (12, 11.58), Natalia Furmañska (12,11.17),
Natalia Piestrzyñska (11, 8.73), Natalia £ukasik (10, 8.60), Maria Z³o-
towska (12, 7.67), Anna Walicka (10, 4.40), Oliwia Wo�niak (3, 2.67),
Martyna Borowiecka (12, 2.00), Zuzanna Molka  (5, 1.60), Kinga Chodo-
rowska (10, 1.40), Marta Domañska (8, 0.88), Ma³gorzata Lesicka (8, 0.38).

„MIEJSKIE” W CZOŁÓWCE

W hali sportowej SP nr 6 im Marii Sk³odowskiej-Curie w Kutnie rozegrano
turniej o awans do zawodów rejonowych. Jego organizatorem by³ MOSiR
w Kutnie (Marek Witkowski); wspó³praca SP nr 6. W�ród szkó³ podsta-
wowych wygra³a Publiczna Katolicka SP im. �w. Stanis³awa Kostki
w Kutnie, któr¹ reprezentowali: Damian Pó³torak, Piotr Wielgosz, Kacper
Stoliñski i Mira Jab³oñska - opiekun siostra Agnieszka Ozimek. Drugie
miejsce zajê³a dru¿yna SP nr 6 w sk³adzie: Pawe³ Kwiatkowski, Kacper
Szerszeñ, Maciej Galant, Marcelina Czajkowska; opiekun Wies³aw Zwarycz.
Pozosta³e lokaty zajê³y zespo³y z SP nr 6 II i SP nr 4 im. Miko³aja Koper-
nika. Najlepsz¹ szko³¹ ponadpodstawow¹ okaza³o siê Gimnazjum im. ks.
Stanis³awa Konarskiego ze  Strzelec - Jakub ¯andarowski, Jakub Chodo-
rowski, Kacper Brzozowski, Natalia Ka�mierczak; opiekun Pawe³ Kacprzak.
Druga by³a dru¿yna z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie - Filip Kucharski, Micha³ Miko³ajczyk, Kacper Sto�; opiekun
Przemys³aw Kubicki. Trzecim zespo³em zosta³o Gimnazjum im. Rodziny
Rembieliñskich z Kro�niewic. W finale rejonowym w Skierniewicach
powiat kutnowski bêdzie reprezentowany przez Publiczn¹ Katolick¹ Szko³ê
Podstawow¹ i SP nr 6 z Kutna oraz Gimnazjum w Strzelcach i Gimna-
zjum nr 2 w Kutnie.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU
Szachy

Wojewódzka liga m³odziczek U-14
MKS Kutno - Dachmaxx Pabianice 63:64
(w kwartach 11:16, 19:13, 10:18, 23:17)

MKS: Weronika Bogdañska 25, Blanka Zawierucha 12, Zuzanna Jêdrzej-
czak 6, Karolina Jankowska 5, Milena Adamiak 4, Marta Erwiñska 4,
Kamila Pi³acik 4, Martyna Goniarska 3; trener Mariusz £ubiñski.

Juniorzy
£KS £ód� (r. 95) - MKS Kutno (r. 96) 6:0 (3:0)

trener Robert Marzec.

�Deyna�
Wis³a P³ock - MKS Kutno 5:2 (3:2)

Dla zespo³u trenera Tomasza Kaby gole zdobyli: Adrian Krzymieniewski,
Dominik Dêbowski.

�Górski�
Dru¿yna (r. 2003) trenera Mariusza Jakubowskiego bra³a udzia³ w zawodach
w K³odawie z udzia³em 7 zespo³ów. Wyniki MKS-u Kutno: z Górnikiem I
K³odawa 2:0, z Górnikiem II K³odawa 7:0, z Górnikiem III K³odawa 0:3,
z Górnikiem Wierzbinek 2:1, z Osiekiem Wielkim 2:0 i z GLKSiR Kro-
�niewice 4:2. Bramki dla MKS-u: Dawid Walczak 7, Jakub Wojtczak 5,
Igor Paw³owski 3, Patryk Sobczyk 2. Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta³ Kamil So³ek z MKS-u. Grali ponadto: Damian Grabarczyk, Dawid
Kowalski, Dawid Rostkowski, Oskar Karboñski, Kacper Ny�kiewicz,
Kacper Sadowski. Kierownik dru¿yny - Rafa³ Kowalski.

MECZE KONTROLNE MŁODZIEŻY

Wêdkarstwo

Ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego nr 109 �Metalurg� w Kutnie
(prezes Zbigniew Gralewski) zorganizowa³o nad jeziorem Przytomne, ko³o
Zuzinowa, ciekawe zawody. Wziê³o w nich udzia³ 13 osób. W dwóch
turach ogó³em z³owiono 12.69 kg ryb, które po zwa¿eniu wróci³y do wody.
Mistrzostwa wygra³ Szymon B³aszczyk przed Miko³ajem Derejem, Jaro-
s³awem Koliñskim, Przemys³awem Saczukiem, Stanis³awem Saczukiem
i Janem B³aszczykiem. Klasyfikacjê na najwiêksz¹ rybê wygra³ Miko³aj
Derej. Sêdzi¹ zawodów by³ Marek Grzybowski, a okoliczno�ciowe
nagrody wrêcza³ sponsor mistrzostw �Metalurga� - Krzysztof Zdziarski,
w³a�ciciel �Gosp-Rol� Bzówki.

MISTRZOSTWA PODLODOWE

SPORTOWA KAPITUŁA

Kapitu³a Konkursu �Najlepszy sportowiec, trener i dru¿yna Ziemi Kut-
nowskiej 2013 roku� (od lewej): Jerzy Papiewski (P¯K), Grzegorz Choj-
nacki (przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna), Bogdan Gajewski, Andrzej
Stelmaszewski (P¯K), Zdzis³aw Sapiejka (wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kutnowskiego, Andrzej Bieñkowski (P¯K).

„9” NAJLEPSZA„9” NAJLEPSZA

Fani zespo³u kutnowskiego nie brali jej pod uwagê, zw³aszcza ¿e w Kutnie
nasi wygrali 69:42. O przegranej zadecydowa³a I po³owa meczu.

Stal Ostrów Wlkp. - Polfarmex Kutno 86:79
(w kwartach: 29:16, 13:11, 19:25, 25:27)

�Kutno�: Bartosz 15, Glabas 15, Jakóbczyk 14, Kulon 11, Brêk 10, Rduch 9,
Mazur 4, D³uski 1.

NIESPODZIEWANA PORAŻKA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 376

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

Has³o: B12-G3  K3-C8-C4-M6-G2
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

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

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

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

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

Poziomo: A-1. Celny, skarbowy, a tak¿e tytu³ powie�ci i pol-
skiego filmu A-7. Przep³ywa przez Bory Tucholskie B-9. Wpadka,
blama¿ (potocznie) C-1. Skowyt psa D-9. Puszka rogowa u �wini
E-1. Bada³ je Freud E-5. Grecki bohater spod Troi G-1. D³ugo-
wieczne drzewo iglaste I-1. Forma pisma dyplomatycznego I-6.
Gro�na choroba XXI wieku J-9. Mi³osny w melodramacie K-1.
Dostarcza rybom powietrza pod lodem L-9. S³uszno�æ M-1. Gren-
landzki kuzyn jelenia M-5. �... mi³osne� w tytule filmu psycholo-
gicznego z M. Cieleck¹.

Pionowo:1-A. Miasto w pobli¿u Pruszkowa 1-I. Nacisk, parcie
2-E. Bywa tak¿e zachmurzona 3-A. Sfilmowana powie�æ E. Zega-
d³owicza 3-I. Nó¿ka podtrzymuj¹ca kapelusz grzyba 4-F. Prawy
dop³yw Noteci 5-A. Georginia 5-J. Wpada do Morza Kaspijskiego
6-E. Potrzebne do omletu 7-A. By³y trener reprezentacyjnej dru-
¿yny polskich szczypiornistów (Bogdan) 7-I. Pantera �nie¿na 9-A.
Druga strona rewersu 9-I. Nieustanne sprzeczki 11-A. Wino por-
tugalskie 11-I. Tak zwracaj¹ siê do Stanis³awa w rodzinie 13-A.
Energia 13-I. Upa³, spiekota.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Urodzi³ siê 13 czerwca 1957 r. w G³ucho³azach. Syn aktora Ryszarda
Bajora, brat Piotra Bajora (równie¿ aktora). Cz³onek Akademii Fonogra-
ficznej ZPAV. Od dzieciñstwa zwi¹zany ze �rodowiskiem scenicznym
w Opolu, gdzie jego ojciec by³ aktorem w teatrze lalek. Pobiera³ lekcje
tañca oraz gry na fortepianie. Dzieciêcy debiut aktorski to rola wilka
w Czerwonym Kapturku.
W 1970 roku zadebiutowa³ jako piosenkarz na eliminacjach Festiwalu
Piosenki w rodzinnym Opolu. W 1973 r. wygra³ na Festiwalu Piosenki
Radzieckiej w Zielonej Górze brawurowym wykonaniem piosenki
Siemionowna, po czym zosta³ zaproszony do udzia³u w XIII Miêdzyna-
rodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. W latach 1975-1976 bra³ udzia³
w koncertach razem z orkiestrami Henryka Debicha i Stefana Rachonia.
Karierê filmow¹ rozpocz¹³ w 1975 roku u Agnieszki Holland w filmie
Wieczór u Abdona razem z gwiazd¹ Beat¹ Tyszkiewicz. Zosta³ przyjêty
na PWST w Warszawie. Podczas studiów w 1979 roku wyst¹pi³ w war-
szawskim Teatrze Ateneum w sztuce Equus Petera Shaffera. Z teatrem
tym wspó³pracowa³ do 1994 roku. Studia aktorskie ukoñczy³ w 1980 roku.
W nastêpnych latach wystêpowa³ w filmach, wspó³pracuj¹c z ró¿nymi
re¿yserami: Filipem Bajonem, Barbar¹ Sass, Edwardem ¯ebrowskim,
Feliksem Falkiem, Krzysztofem Kie�lowskim. W 1988 roku wzi¹³ udzia³
w nominowanym do Oscara filmie Istvána Szabó Hanussen u boku Klausa-
Marii Brandauera.
W 1987 roku nagra³ swoj¹ pierwsz¹ muzyczn¹ p³ytê Micha³ Bajor Live.
Wykona³ tam utwory m.in. belgijskiego autora Jacques�a Brela, z którym
powi¹za³ swoj¹ dalsz¹ sceniczn¹ karierê. W 1993 r. wyst¹pi³ w teatrze
Studio Buffo u Janusza Stok³osy i Janusza Józefowicza. W 2000 roku
wyst¹pi³ w filmie Quo vadis Jerzego Kawalerowicza, graj¹c rolê Nerona.
Na scenie muzycznej wspó³pracuje z takimi kompozytorami, jak: W³o-
dzimierz Korcz, Janusz Strobel, Jaros³aw Kukulski, Jerzy Satanowski,
Hadrian Filip Tabêcki, Pawe³ Stankiewicz, Marcin Nierubiec i Piotr Rubik.
�piewa teksty m.in.: W³adys³awa Broniewskiego, Juliana Tuwima, Woj-
ciecha M³ynarskiego, Marka Grechuty czy Jonasza Kofty.
Jego najwiêksze role w spektaklach teatralnych: 1979 - Equus jako Allan
Strang (re¿. Andrzej Rozhin), 1979 - Do piachu jako Johny Foce (re¿.
Tadeusz £omnicki), 1980 - Opera za trzy grosze jako Kapelmajster - Archa-
nio³ (re¿. Ryszard Peryt), 1981 - Po Hamlecie jako Junior (re¿. Janusz
Warmiñski), 1982 - �cis³y nadzór jako Mory� (re¿. Romuald Szejd), 1982
- �mieræ Dantona jako Kamil Demoulins (re¿. Kazimierz Kutz), 1982 -
Niebo zawiedzionych (re¿. Lena Szurmiej), 1983 - Z ¿ycia d¿d¿ownic
(re¿. F. Bajon), 1983 - Pornografia jako Karol (re¿. Andrzej Paw³owski),
1983 - S³odkie miasto jako G³os Rossa (re¿. Emilian Kamiñski), 1983 -
Syn marnotrawny jako Arlekin (re¿. Adam Hanuszkiewicz), 1984 - Trans-
Atlantyk jako Syn Ignac (re¿. A. Paw³owski), 1985 - Brel (re¿. E. Kamiñski,
W. M³ynarski), 1985 - Maria i Woyzeck jako B³azen I (re¿. A. Hanuszkie-
wicz), 1990 - Czerwony stoliczek (re¿. Andrzej Strzelecki), 1993 - Music
Hall - rewia (re¿. Wowo Bielicki), 1994 - Nie opuszczaj mnie (re¿. Janusz
Józefowicz), 1994 - Bajor w Buffo (re¿. J. Józefowicz), 1994 - Evita jako
Che Guevara (re¿. Marcel Kochañczyk), 1995 - Odchodziæ (re¿. A. Rozhin),
1997 - Ewa Hitler pali camele jako Reporter (re¿. Jacek Koprowicz), 2001
- �Quo vadis� (re¿. Jerzy Kawalerowicz) jako Neron, 2004 - Za kulisami
- recital, 2004 - �wiêtokrzyska Golgota (re¿. Jerzy Zoñ).
Gra³ w Teatrze Telewizji: 1980 - Do potomnego (re¿. Andrzej £apicki),
1980 - Proces jako Syn wo�nego (re¿. A. Holland, Laco Adamik), 1981 -
Samotnik jako Baldwin (re¿. Andrzej Domalik), 1982 - Irydion jako
Heliogabal (re¿. Jan Englert), 1984 - Candida (Kandyda) jako Eugeniusz
Marchbanks (re¿. M. Kochañczyk), 1984 - El¿bieta królowa Anglii (re¿.
L. Adamik), 1987 - Herbatka z nieobecnym jako Ch³opak (re¿. Andrzej
Sapija), 1989 - Grzechotka jako Percy (re¿. B. Sass).
Inne formy jego twórczo�ci to: 1980 - Opera za trzy grosze (re¿. Ryszard
Peryt) - asystent re¿ysera, 1983 - Syn marnotrawny (re¿. A. Hanuszkie-
wicz) - asystent re¿ysera, 2005 - Emigranci (re¿. Dominik Nowak, Piotr
Sieklucki) - muzyka.
Bogata jest filmografia Micha³a Bajora: Wieczór u Abdona (1975) jako
Micha�, Polskie drogi (1976) jako GL-owiec (go�cinnie), W bia³y dzieñ
(1980) jako Bia³y, Bajki na dobranoc (1980) jako Wojciech Janicki, By³
jazz (1981) jako Tomek, Limuzyna Daimler-Benz (1981) jako Micha³,
Klakier (1982) jako Fred, Cieñ ju¿ niedaleko (1984) jako asystent dyrek-
tora, Ratunek dla miasta (Spasenieto, 1984) jako Porucznik Vogel,
dowódca zmotoryzowanej kolumny, Bez koñca (1984) jako aplikant, Prze-
znaczenie (1984) jako syn Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Medium (1985)
jako aspirant Krank, Na srebrnym globie (1987) jako Marek (g³os),
Hanussen (1988) jako prowokator, Alchemik (1988) jako Ksi¹¿ê Fryde-
ryk, Historia niemoralna (1990) jako Piotr, Ucieczka z kina �Wolno�æ�
(1990) jako Krytyk filmowy, Quo vadis (2001) jako Neron, To nie tak jak
my�lisz, kotku (2008) jako dr Ryszard ¯mijewski - neurochirurg, sekre-
tarz profesora Gaszyñskiego. Wystêpowa³ równie¿ w serialach: �wiat
wed³ug Kiepskich (1999), odc. 19 - on sam, Artysta �piewaj¹cy kolêdê,
Psie serce (2002-2003) jako g³os psa Tamina. Polski dubbing: 1976: Po-
goda dla bogaczy.
Koncert Micha³a Bajora w Kutnowskim Domu Kultury okaza³ siê znów
sukcesem (artysta czêsto jest w naszym mie�cie).        Jerzy Papiewski

Micha³ Bajor w Kutnie

AKTOR I PIOSENKARZ PERUWIAŃSKA ESKAPADA
MACHU PICCHU
Zwiedzaj¹cych na pewno ponad podawane 1.500 osób na dzieñ! A jest to
limit UNESCO. Limity limitami, a �maniana� to �maniana�! Sam Felix
przyzna³, ¿e wchodz¹ wszyscy. Zastanowi³em siê czemu w takim razie
oficjalna strona Ministerstwa Kultury Peru, na której wy³¹cznie via internet
mo¿na kupiæ bilety. Osobi�cie wszystkie formalno�ci zleci³em za³atwiæ
agencji turystycznej, która wywi¹za³a siê wzorowo z powierzonego zadania.

Startuj¹c rano na Machu Picchu mo¿na byæ pewnym dwóch rzeczy:
kolejki do busów oraz do bramy wej�ciowej, jazdy na krawêdzi (cudzy-
s³owia nie ma �wiadomie) oraz czego� niemo¿liwego do zapomnienia.
Do koñca ¿ycia bêdê mia³ przed oczami widok jaki ukaza³ mi siê 200
metrów po przekroczeniu bramy terenu muzeum archeologicznego. Na
zrobionych ludzkimi rêkami polderach rozpo�ciera siê wszystko co by³o
potrzebne do funkcjonowania miasta: w centrum sektor królewski, po prawej
rolniczy, na koñcu po lewej centrum religijne, a na pocz¹tku po prawej
chata stra¿nika i arsena³. Oprócz tego trakty komunikacyjne w postaci
ciosanych schodów, fontanny, place, domy robotników. Wszystko z ka-
mienia, budowane pomiêdzy 700 a 1400 rokiem. Budowane... Poniewa¿
naukowcy twierdz¹ stanowczo, ¿e nigdy nie zosta³o ukoñczone! Domy
robotników... Inkowie rozwijali swoje Imperium poprzez podboje, ka¿dy
pokonany lud musia³ wyznaczyæ adekwatn¹ ilo�æ robotników do prac przy
Machu Picchu, st¹d �dzielnica� domów robotników. Mury stoj¹ do dzisiaj,
system wodoci¹gowy dzia³a do dzisiaj, lamy pas¹ siê nadal. Tylko Inków
ju¿ nie ma... Dominuj¹ Metysi, potomkowie Inków i Hiszpanów. Gdzie
nale¿y szukaæ ich pocz¹tków? Trzynasty Inka Atahualpa odda³ za ¿onê
Franciscowi Pizarro (konkwistadorowi) swoj¹ siostrê Quispe Sisa, znan¹
w Hiszpanii jako Dona Inés Yupanqui (czyli �licznie!). Z tego zwi¹zku
narodzi³a siê pierwsza dwójka metyskich dzieci w kraju.

Wracaj¹c do miasta, zgodnie z najnowszymi badaniami, wspó³czesna nasza
cywilizacja nie by³aby w stanie zbudowaæ czego� takiego jak Machu Picchu!
Jak oni to zrobili? Rozwi¹zanie zagadki zabrali ze sob¹, poniewa¿ Hisz-
panie nigdy nie znale�li miasta i nie mieli okazji go spl¹drowaæ. Jednak
pytanie pozostaje! Co ciekawe, miasto zosta³o opuszczone w pe³ni roz-
kwitu, w apogeum potêgi Inków. Nie zosta³o nigdy zdobyte, bo i jak?
Wiêc�? To zadanie dla uczonych nowego pokolenia. Przy dzielnicy
(nazwy s¹ umowne) religijnej, znalaz³em �warsztat� pracy kamieniarzy.
Ogromne bloki skalne by³y przez nich obrabiane za pomoc¹ narzêdzi
z br¹zu i drewnianych klinów! Nastêpnie tr¹c kamieñ o kamieñ szlifowali
elementy konstrukcji, a uzyskiwan¹ dok³adno�æ mog³em tylko i wy³¹cznie
porównaæ do ciêcia laserem! Wzbudzi³a mój zachwyt i niezwyk³y szacunek
dla budowniczych miasta. (c.d.n.)            Artur Gierula
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W dniu 13 lutego 2014 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kutnie - O�wiata Zdrowotna i Promocja Zdrowia, wspólnie z m³odzie¿¹
z Zespo³u Szkó³ nr 3 w Kutnie, uczestniczy³a w akcji profilaktycznej �Mój
Walenty jest the best, idzie ze mn¹ zrobiæ test� zorganizowanej dla osób
m³odych, pe³noletnich s³uchaczy Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
w Kutnie. Rozdawano pocztówki z krótk¹ informacj¹ o testowaniu, któr¹
mo¿na wys³aæ wybranej osobie oraz podk³adki pod kubek z tym samym
motywem.

„MÓJ WALENTY JEST THE BEST,
IDZIE ZE MNĄ ZROBIĆ TEST”

W niedzielê, 9 lutego 2014 r., pañstwo Zofia i Marian Serek obchodzili
50 rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego. Uroczyst¹ mszê �wiêt¹
odprawi³ ksi¹dz Piotr Kalisiak w ko�ciele w G³ogowcu. Pañstwo Serek
maj¹ czworo dzieci. Trzech synów: Paw³a, Adama, Józefa i córkê Kata-
rzynê. Dochowali siê równie¿ 9 wnucz¹t. S¹ to: Beata, Kamil, Nastia,
Justyna, Martyna, Jakub, Mateusz, Kacper i Karolina.

ZŁOTE GODY

Marian Serek jest wieloletnim prezesem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Komadzynie, gmina Kutno.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

11 marca 2014 r.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Po powitaniu zebranych przez dyrektora szko³y Jaros³awa Koszañ-
skiego zaprezentowany zosta³ krótki program artystyczny, w którym
wyst¹pili: Micha³ Kubicki � skrzypce, Micha³ Olesiñski � deklamacje
oraz zespó³ taneczny dziewcz¹t klasy V a. Zaproszeni go�cie: wice-
prezydent miasta Jacek Boczkaja oraz przewodnicz¹ca Rady Rodziców
Patrycja Paluszkiewicz-Pietrzykowska wrêczyli uczniom dyplomy.
W grupie wyró¿nionych uczniów byli: Wiktoria Baliñska, Julia D�wi-
nacka, Piotr Matczak, Joanna Najbar, Micha³ Olesiñski, Maja Podziew-
ska, Kamila Radecka, Zuzanna Sikorska, Aleksandra Wybrañska
i Anna ¯eberkiewicz. Stypendia sportowe otrzymali: Kamil Bielecki,
Samanta Bruliñska, Natalia Byczkowska, Marta Erwiñska, Sylwester
Gajek, Kacper Gruchot, Grzegorz Jaworski, Hubert Kopañski, Natalia
Kopeæ, Justyna Kozarska, Julia Krenke, Martyna Michalska, Micha³
Olejnik, Ma³gorzata Olkiewicz, Igor Sobczyk, Damian �wierczyñski,
Iga Sztêborowska, Mateusz Walczak, Gracjan Witczak.

STYPENDYŚCI Z „JEDYNKI”

Uczniowie sportowcy klasy IVb z rozszerzonym programem wycho-
wania fizycznego o elementy baseballa otrzymali specjalistyczny sprzêt
sportowy ufundowany przez Urz¹d Miasta Kutna.         /A.B./

W Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie odby³o siê
spotkanie uczniów klas III z komendantem Stra¿y Miejskiej Ryszardem
Wilanowskim. Spotkanie pod has³em �Nie daj siê wkrêciæ! Dopalacze
i inne substancje uzale¿niaj¹ce�, by³o jednym z przedsiêwziêæ organizo-
wanych w szkole w ramach realizacji programu profilaktycznego �Drogi
i bezdro¿a�.

SPOTKANIE Z KOMENDANTEM

Zwyciêski zespó³: Joanna Paw³owska, Monika Popis, Ewelina Stasiuk,
Patrycja Stêpieñ, Milena Kawka, Joanna Stasiuk, Edyta Popis, Daria Ginter,
Iza Komorowska, Daria Lewandowska, Katarzyna Jaskólska, Ewelina
£uczak, Patrycja Dêbska, Patrycja Maciejczyk.

TRIUMF DĄBROWIC
Gimnazjum w £aniêtach by³o organizatorem rozgrywek siatkarskich
w ramach Mistrzostw Powiatu. W bardzo udanych rozgrywkach wziê³y
udzia³ Gimnazja z £ani¹t, Ostrów, Kro�niewic i D¹browic. Turniej rozegrano
systemem �ka¿dy z ka¿dym�. Gimnazjalistki z D¹browic po zwyciêstwie
2:0 z Kro�niewicami  w nastêpnym meczu spotka³y siê z zesz³orocznymi
triumfatorkami, dziewczynami z £ani¹t. Po emocjonuj¹cym spotkaniu
zakoñczonym tiebrackiem zwyciêstwa przypad³o D¹browicom. Na zakoñ-
czenie pozosta³ mecz z Ostrowami, który D¹browice g³adko wygra³y 2:0.
Dziewczyny z D¹browic, nie przygrywaj¹c meczu, awansowa³y do fina³u
mistrzostw powiatu w ¯ychlinie, który odbêdzie siê 26 lutego. Trzymamy
za nie kciuki!

PROJEKT INNOWACYJNY

Statuetka i dyplom, które otrzyma³a firma AMZ-KUTNO Sp. z o.o
w konkursie województwa ³ódzkiego �Mocni w Biznesie 2013�.




