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NOWY − STARY ZOL

Na II piêtrze w Kutnowskim Szpitalu Samorz¹dowym sp. z o.o.
uroczy�cie otwarto nowo zmodernizowany oddzia³ - Zak³ad
Opiekuñczo-Leczniczy. Jest to pierwszy w województwie o�rodek
wentylacji mechanicznej dla osób, które nie maj¹ mo¿liwo�ci
samodzielnego funkcjonowania w �rodowisku domowym, wyma-
gaj¹ profesjonalnej pielêgnacji, opieki, nadzoru lekarskiego i dalszej
rehabilitacji.       (ci¹g dalszy - strona 3)

ZASŁUŻONA PEDAGOG

W pi¹tek, 27 czerwca, w Zespole Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa
Grabskiego mia³a miejsce szczególna uroczysto�æ. Zakoñczenie roku
szkolnego by³o okazj¹ nie tylko do nagrodzenia wyró¿niaj¹cych siê
uczniów, ale równie¿ do podsumowania osi¹gniêæ Zofii Falborskiej,
której ponad 40-letnia misja nauczycielska � z czego 20 lat na stano-
wisku dyrektora szko³y - dobiega koñca.          (ci¹g dalszy - strona 3)

RSM �Pionier� w Kutnie

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Rozmowê z Andrzejem Nowakowskim, prezesem RSM �Pionier�
w Kutnie, zamieszczamy na stronie 2.

Pi¹tek, godz 16.00, plac Pi³sudskiego:
� parada grup - m.in. ze scenk¹ �Powstanie Warszawskie�,
�Godzina W�, pokazem rycerzy konnych i szermierki spor-
towej i japoñskiej.
W dniach 19-20 w Leszczynku, gmina Kutno:
� sobota 19.07 od godziny 10.00 m.in.: turniej ³uczniczy,
pokazy artyleryjskie, prezentacja niemieckiego czo³gu
�Pantera�, Wrzesieñ 1939, konny turniej rycerski,
Wikingowie, Normandia 44; od 20.30 koncert zespo³ów:
Forteca, Hañba i Duan;
� niedziela 20.07 od godziny 10.00 m.in.: msza �wiêta po-
lowa, Wielka Wojna, pokaz sprzêtu wojskowego i wojów
wczesno�redniowiecznych.

SALEZJAŃSKIE PÓŁKOLONIE

Oko³o 110 dzieci, uczniów w wieku 7-14 lat, uczestniczy w tegorocznych
salezjañskich pó³koloniach w Oratorium im. b³ogos³awionego Micha³a
Rua przy parafii �wiêtego Micha³a Archanio³a w Wo�niakowie.

(ci¹g dalszy - strona 3)

WAKACJE W MUZEUM

W ramach spotkañ wakacyjnych, w Muzeum Regionalnym w Kutnie, pro-
wadzone s¹ dwugodzinne warsztaty dla dzieci, uczniów kutnowskich
szkó³, pod has³em �Nie �wiêci garnki lepi¹�.         (ci¹g dalszy - strona 8)

ZJEDNOCZENIOWA
KONWENCJA

W sobotê, 12 lipca 2014 r., w auli kryszta³owej Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie odby³a siê
Konwencja Zjednoczeniowa prawicowych organizacji i �rodowisk
patriotycznych.      (ci¹g dalszy - strona 8)

Warto obejrzeć!
V Zlot Grup Rekonstrukcyjno−Historycznych

ODYSEJA HISTORYCZNA
18−20.07.2014
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¯YCIE KOLOROWE
Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa �Pionier� w Kutnie

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Rozmowa z Andrzejem Nowakowskim,

prezesem RSM �Pionier� w Kutnie

Rada Nadzorcza RSM „PIONIER”
ZDZIS£AW GÓRECZNY - przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej RSM Pionier w Kutnie
W£ODZIMIERZ GRZELAK - zastêpca przewodni-
cz¹cego
MA£GORZATA TROJAK - sekretarz
WALDEMAR TATARATA - przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej
BOGUS£AW JÊDRZEJCZAK - przewodnicz¹cy
Komisji Technicznej
MARIAN KWAPIÑSKI - Przewodnicz¹cy Komisji
Mieszkaniowej
Cz³onkowie Rady Nadzorczej: Barbara Baranowska,
Alicja Sochacka, Oliwia Lewandowska, Stanis³aw Stel-
masiak, Andrzej Chmurski, Hanna Paluszkiewicz,
Ryszard Janowski, Anna Studziñska, Wojciech
Muszyñski, Barbara Rojek, Józef Lewandowski, Jacek
Kucharski, Adam Truszczyñski, Henryk Matusiak.

- Ilu cz³onków liczy kutnowska spó³dzielnia?
- Na koniec ubieg³ego roku Spó³dzielnia zrzesza³a - 8.811 cz³onków,
z czego - 7.367 zamieszka³ych, a oczekuj¹cych 606. W naszej
ewidencji figuruje 867 cz³onków, którzy zbyli posiadane prawo
do lokali mieszkalnych, b¹d� zlikwidowali ksi¹¿eczki miesz-
kaniowe, a nie z³o¿yli wymaganych wniosków o wykre�lenie
z listy cz³onków. Ponadto Spó³dzielnia zarz¹dza 1.726 miesz-
kaniami, których g³ówni lokatorzy nie s¹ jej cz³onkami.
- Jakimi zasobami zarz¹dza Spó³dzielnia?
- Ogó³em Spó³dzielnia posiada 8.998 mieszkañ. To ponad 426
tysiêcy metrów kwadratowych powierzchni u¿ytkowej. Ponadto
spó³dzielnia zarz¹dza czterema wspólnotami mieszkaniowymi
posiadaj¹cymi 75 lokali mieszkalnych o ³¹cznej powierzchni
u¿ytkowej 4149,12 metrów kwadratowych oraz 18 lokalami
mieszkalnymi o powierzchni u¿ytkowej 920,40 metrów kwa-
dratowych, które niebawem utworz¹ wspólnotê. Posiadamy
tak¿e 134 lokale u¿ytkowe (ponad 15 tysiêcy metrów kwadra-
towych). Do tego dochodz¹ 592 gara¿e.
- Jak zorganizowana jest eksploatacja zasobów?
- Ca³o�æ eksploatowanych zasobów naszej Spó³dzielni po-
dzielona jest na trzy organizacyjnie wydzielone administracje:
�ródmie�cie, które zarz¹dza blisko 120 tysi¹cami metrów kwa-
dratowych powierzchni u¿ytkowej, Grunwald - £¹koszyn
o powierzchni zasobów ponad 214 tysiêcy metrów kwadrato-
wych oraz Tarnowskiego-Rejtana - ponad 117 tysiêcy metrów
kwadratowych.
- Ilu ludzi zatrudnia spó³dzielnia?
- Mamy ³¹cznie 82 etaty w trzech pionach: prezesa, zastêpcy
prezesa d/s technicznych i gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi - Krzysztof Matusiak i zastêpcy prezesa d/s ekonomicz-
nych - Lidia Tomaszewska.
- Jakie by³y wyniki dzia³alno�ci podstawowej spó³dzielni w 2013
roku?
- Plan gospodarczy Spó³dzielni na 2013 rok zak³ada³ na
eksploatacji zasobów nadwy¿kê przychodów nad kosztami
w kwocie 260.200 z³otych. Wynik finansowy na tej dzia³alno�ci
ukszta³towa³ siê na poziomie ponad 864 tysiêcy z³otych. Tak
korzystny wynik mo¿liwy by³ do uzyskania dziêki du¿ym
oszczêdno�ciom w kosztach eksploatacji oraz uzyskaniu o wiele
lepszego od za³o¿eñ planu dochodu z dzia³alno�ci gospodar-
czej, tj. najmu lokali u¿ytkowych i gara¿y.
- Jak kszta³tuj¹ siê zad³u¿enia w op³atach za lokale?
- Z du¿¹ satysfakcj¹ nale¿y stwierdziæ, i¿ dzia³ania, które
podejmujemy spowodowa³y spadek zad³u¿enia. W 2013 roku
w stosunku do stanu na koniec 2012 roku spadek zad³u¿enia
nast¹pi³ zarówno w warto�ciach bezwzglêdnych jak i bior¹c
pod uwagê wska�nik zad³u¿enia. W lokalach mieszkalnych
spadek zad³u¿enia wyst¹pi³ o prawie 6% natomiast w lokalach

u¿ytkowych o prawie 25%. Nadal problemem s¹ zaleg³o�ci
ponad roczne, które stanowi¹ 46% ogó³u nale¿no�ci.
- Ile kosztowa³y was remonty?
Kwota nak³adów poniesionych na prace remontowe zrealizo-
wane w 2013 roku wynios³a prawie 6 milionów z³otych w tym
ponad 5,7 z³otych przypada na remonty dotycz¹ce czê�ci wspól-
nych w lokalach mieszkalnych. Wszystkie zaplanowane prace
remontowe zosta³y wykonane. W tym miejscu nale¿y równie¿
dodaæ w 2013 roku ponie�li�my nak³ady w wysoko�ci ponad
3,6 miliona z³otych na takie zadania jak zakoñczenie procesu
termomodernizacji w budynkach z lokalami u¿ytkowymi oraz
budowê parkingów.
- Jakie inwestycje realizujecie?
- Zakoñczyli�my pi¹ty etap inwestycji tzw. Bukowa V (koszt
2,9 mln z³, koszt m2 powierzchni 3250 z³). Dobieg³a koñca
realizacja �Zielonej Ekierki� na osiedlu Grunwald. Wszystkie
mieszkania znalaz³y nabywców.
- Jaki jest maj¹tek spó³dzielni?
- Na koniec 2013 r. warto�æ maj¹tku ogó³em wynios³a 166.947
tysiêcy z³otych w tym maj¹tek trwa³y 137.922 tysi¹ce z³otych.
W ramach maj¹tku trwa³ego najwiêkszy udzia³ stanowi¹
budynki, lokale i obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej. W dalszej
kolejno�ci s¹ to grunty oraz �rodki trwa³e w budowie.
- Jak mo¿na okre�liæ sytuacjê spó³dzielni?
- RSM �Pionier� w Kutnie posiada dobr¹ p³ynno�æ finansow¹:
�rodki pieniê¿ne pokrywaj¹ zobowi¹zania krótkoterminowe
i nie wystêpuj¹ zobowi¹zania przeterminowane. Nie istnieje
wiêc zagro¿enie dla dalszej dzia³alno�ci.
- Jakie s¹ aktualne zadania spó³dzielni?
- W 2014 r. planuje siê wykonaæ remonty parkingów: przy
ul. Wyszyñskiego 6, 8; Jana Paw³a II 5, W. Przedmie�cie 3;
Królowej Jadwigi 3, 5; Jagie³³y 4; £okietka 2; Ko�ciuszki 22;
D¹browskiego-Ko�ciuszki 13; Sikorskiego 11; Andersa 3-1;
Sikorskiego 10 - Andersa 4,6, 6a; Grota Roweckiego 5; Chod-
kiewicza 1, 3, 11 i Barlickiego 4. Kontynuowaæ bêdziemy
modernizacjê terenów zielonych i placów zabaw. Realizuj¹c
postulaty mieszkañców planujemy monta¿ daszków na IV piê-
trach w nastêpuj¹cych budynkach: przy ulicy Wybickiego 2,
4, 6, 8; Tarnowskiego 38 A, 38, 40, 42; Pó³nocnej 59; £okietka
2, 4, 6; Chrobrego 16, 18, 20; Batorego 3, 15, 19, 20; Staszica
10, 10A, 10B, 10C, 7A (II piêtro); Olimpijskiej 4, 4A, 4B, 4C,
6, 8; Oporowskiej 9, Sowiñskiego 14, 14A; Chodkiewicza 15,
15A. W celu poprawy wentylacji planuje siê kontynuacjê
nasad kominowych w budynkach: przy ul. Oporowskiej 9,
Sowiñskiego 5, Jagie³³y 7, Grunwaldzkiej 12 B, £okietka 6,
Tarnowskiego 13, Sikorskiego 11. Przewidujemy tak¿e malo-
wanie elewacji budynków: przy ul. Chodkiewicza 15, Staszica
7A, Wybickiego 4 i Batorego 3. Ju¿ faktycznie zakoñczono
realizacjê budynku wielorodzinnego �Zielona Ekierka� � na
Grunwaldzie. No i spó³dzielcze novum: kompleks piêciu pod-
piwniczonych budynków �Eska� przy ulicy Wilczej w Kutnie.

Cztero-, piêcio-, sze�cio-, i siedmiokondygnacyjny... Bowiem
nasza spó³dzielnia opiera siê na generalnej zasadzie: utrzymu-
jemy tradycjê i wzbogacamy j¹ o nowoczesne obiekty.

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski
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SPACERKIEM PO KUTNIE
Ca³odobowe Lotnisko
Na terenie kutnowskiego szpitala
czynne jest ca³odobowe l¹dowisko
dla �mig³owców Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Zmodernizo-
wano o�wietlenie, p³ytê lotniska
i ulepszono doj�cia z lotniska do
szpitala. Gros �rodków wy³o¿y³o
miasto Kutno.

Przetargi rozstrzygniête
Sekcje zw³ok w kutnowskim szpitalu
wykonywaæ bêdzie Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Patomorfologia Rados³aw Minas
z W¹wa³u, budynek patomorfologii
wydzier¿awi Przedsiêbiorstwo
Us³ugowo-Handlowe Janusz No-
wicki z Dobrzelina, a zabiegi
endoskopowe wykonywaæ bêdzie
Med.-GASTR Sp. z o.o. z £odzi.

Koniec �Czarnych�
Na by³ym stadionie �Czarnych�
powstaje centrum przesiadkowe
(parking dla autobusów i busów).

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W tym niezwyk³ym dniu uczestniczyli, poza uczniami, nauczycielami,
rodzicami i pracownikami administracji, liczni go�cie � przyjaciele szko³y:
Grzegorz Grabski - prawnuk patrona, przedstawiciele Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, lokalnych w³adz samorz¹dowych, dyrektorzy placówek
o�wiatowych, firm, prezesi zwi¹zków zawodowych, emerytowani nauczy-
ciele i pracownicy niepedagogiczni. Pani Dyrektor rozpoczê³a od wrêczenia
�wiadectw i nagród najlepszym uczniom podkre�laj¹c bardzo dobre
wyniki nauczania i znacz¹ce osi¹gniêcia m³odzie¿y w ró¿norodnych olim-
piadach i konkursach. Wielka w tym zas³uga pani Dyrektor, która zawsze
dba³a o wysoki poziom kszta³cenia, wprowadzaj¹c do technikum nowe
specjalizacje, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Multimedialna prezen-
tacja Jej dorobku zosta³a przedstawiona przez reprezentantów czterech
podmiotów szko³y: Rady Pedagogicznej, administracji, Rady Rodziców
i Samorz¹du Uczniowskiego.

ZASŁUŻONA PEDAGOG

Obecni na uroczysto�ci mogli zobaczyæ, jakie zmiany nast¹pi³y pod kie-
rownictwem Zofii Falborskiej. Lista osi¹gniêæ jest d³uga, a najwa¿niejsze
z nich to: gruntowny remont sali gimnastycznej, informatyzacja szko³y
(w tym utworzenie 5 pracowni komputerowych z szybkim dostêpem do
internetu), modernizacja bazy dydaktycznej, termomodernizacja budynku
i monitoring. Placówka nale¿y do Klubu Szkó³ Aktywnych, Klubu Szkó³
im. W³adys³awa Grabskiego. Uzyska³a tytu³ Szko³y Odkrywców Talentów
i zdoby³a certyfikat Bezpiecznej Szko³y. Podkre�lono, ¿e dyrektor Zofia
Falborska dba³a o ekonomiczne tradycje szko³y i przez wybór patrona nada³a
jej to¿samo�æ, a coroczne �wiêta Szko³y i dwa jubileuszowe zjazdy sprawi³y,
¿e �Grabski� jest rozpoznawalny w regionie. Dzia³alno�æ Zofii Falbor-
skiej na rzecz szko³y i �rodowiska lokalnego zosta³a doceniona przez
mieszkañców Kutna, którzy w 1995 r. wybrali j¹ �Cz³owiekiem Roku�,
a w latach 2013/2014 wchodzi³a w sk³ad powo³anej przez prezydenta
Zbigniewa Burzyñskiego grupy opracowuj¹cej Strategiê Rozwoju Miasta
Kutna. Pani Dyrektor zosta³a serdecznie po¿egnana przez nauczycieli,
pracowników szko³y, rodziców, uczniów i zaproszonych go�ci. Na koniec
uroczysto�ci wszyscy wspólnie od�piewali jej �Sto lat�. ¯yczymy Zofii
Falborskiej zdrowia, rado�ci i realizacji swoich pasji.

Na odcinku, od ulicy Matejki do
Fa³ata, ulica Siemieradzkiego
bêdzie zamkniêta do 15 wrze�nia.
Prace wykonuje Przedsiêbiorstwo
Budowlano Produkcyjne �Trakt�
Bobrzak - Tec³aw spó³ka jawna.

T³oczno na basenie
W niedzielê, 5 lipca, kutnowski
odkryty basen przy ulicy Narutowicza
odwiedzi³o oko³o 3200 mieszkañców,
a nastêpnego dnia - 2800.

Kraksa
W wypadku podkunowskich Zawa-
dach ucierpia³o 11 osób, w tym
troje dzieci. O godzinie 5.00 rano
kieruj¹ca Nissanem 35-letnia
mieszkanka gminy Lubieñ Kujawski,
nie ust¹pi³a pierwszeñstwa nad-
je¿d¿aj¹cemu od strony £odzi 44-
letniemu kierowcy Renault z Kutna.
Renault z sze�cioma osobami
stanê³o w p³omieniach, w Nissanie
zosta³y uwiêzione 2 osoby. Pierwszej
pomocy udzielili go�cie... weselni.

Przedstawiciele Kutnowskiej Kapitu³y Hitów - wicestarosta kutnowski
Konrad K³opotowski, redaktor naczelny �P¯K� dr Andrzej Stelmaszewski,
sekretarz �P¯K� Jerzy Papiewski i dziennikarz �P¯K� Bogdan Gajewski
- wrêczyli na spotkaniu prezesowi Pini Polonia w Kutnie Pierro Pini
wyró¿nienie specjalne za dwa Z³ote Medale Targów Poznañskich �Pola-
gra-Food� oraz Pini Hamburger w Kutnie (prezes Marcello Pini) za takie
same osi¹gniêcia. Prezesowi Pierro Pini towarzyszy³a asystentka Jolanta
Jakubowska.          /B.G./

PINI UHONOROWANE

W spotkaniu uczestniczyli darczyñcy i zaproszoni go�cie. �To piêkny przy-
k³ad mo¿liwo�ci jakie stoj¹ przd nami wszystkimi, kiedy samorz¹dy
zaanga¿uj¹ siê w przedsiêwziêcie s³u¿¹ce lokalnej spo³eczno�ci� - stwier-
dzi³ Andrzej Musia³owicz, prezes szpitala. Natomiast starosta kutnowski
Miros³awa Gal-Grabowska o�wiadczy³a: �Otwieramy pierwszy w woje-
wództwie oddzia³ wentylacyjny. Jeste�my bardzo wdziêczni pracownikom
za zaanga¿owanie i pomoc w realizacji remontu. Podziekowania nale¿¹
siê równie¿ wszystkim przyjacio³om szpitala, bez których nie by³oby mo¿-
liwe sfinalizowanie przedsiêwziêcia�. Uczestnicz¹ca w spotkaniu dyrek-
tor Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ Jolanta Krêcka stwierdzi³a m.in.:
�Kutnowski szpital jest dla nas niezwykle wa¿nym strategicznie punktem
i zale¿y nam na utrzymaniu go w jak najlepszej kondycji�.
Now¹ - star¹ placówkê - po�wiêci³ ksi¹dz Stanis³aw Pisarek, dziekan kut-
nowski. Kierownikiem ZOL jest Halina Zagajewska van Mierlo.

NOWY − STARY ZOL
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu w to przedsiêwziêcie i wsparciu finanso-
wemu miasta Kutna, ¯ychlina, D¹browic, Oporowa, £ani¹t oraz sponsorów,
którzy w formie rzeczowej wsparli oddzia³ m.in.: powiat kutnowski, gmina
Krzy¿anów i Kutno oraz prywatnym przedsiêbiorcom: Jerzemu Prukowi
i Andrzejowi Wasielewskiemu, firmie Pini Polonia, Aptece Medest i firmie
Wasiakowie, spo³eczno�æ lokalna bêdzie mog³a byæ leczona w godnych
warunkach.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jak mówi ksi¹dz Henryk Chibowski, kierownik Oratorium � w lipcowych
pó³koloniach uczestniczy 180 osób w kilku grupach. Jest czteroosobowa
grupa medyczna, 12 wychowawców, 4 salezjanów, animatorzy Oratorium.
Spotkania trwaj¹ od poniedzia³ku do pi¹tku. Rozpoczyna je uczestnictwo
we mszy �wiêtej, pó�niej drugie �niadanie, zajêcia zaplanowane, obiad
i tzw. zakoñczenie dnia. Przez ca³y turnus realizowany jest program
wychowawczy dostosowany dla dzieci; s¹ gry, zabawy, sport na weso³o,
zwiedzanie ciekawych miejsc � na przyk³ad ZOO Safari Borysew. Nato-
miast na terenie przyleg³ym jest park przy Domu Salezjanów, sala ze sto³ami
do tenisa sto³owego, boisko do gry w pi³kê  lub inne gry sportowe i rekre-
acyjne, salki na spotkania, aula w Domu Rekolekcyjnym na ogl¹danie
filmu, ko�ció³ parafialny na modlitwê, mszê �wiêt¹, �piew, scenki teatralne
(na przyk³ad na temat ¿ycia �w. Jana Bosko). Pó³kolonie wspó³finansuje
m.in. gmina Kutno i Urz¹d Miasta Kutna. Ksi¹dz Chibowski zaznacza
te¿, i¿ kadra pedagogiczna posiada stosowne uprawnienia. W pracy z dzieæmi
nale¿y wyró¿niæ Joannê Chor¹¿yk oraz Macieja Oswalda. W sierpniu,
w dniach 11-16 oraz 18-23 w Oratorium, spotkaj¹ siê na pó³koloniach
uczniowie od klasy szóstej do klasy trzeciej gimnazjów. Dobrej pogody!

/A.B./

SALEZJAŃSKIE PÓŁKOLONIE
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WIEŚCI GMINNE

� Oferujemy Pañstwu wykonawstwo robót remon-
towo-budowlanych.
� Specjalizujemy siê w budowach domów jedno
i wielorodzinnych oraz obiektów us³ugowo-han-
dlowych.
� Dysponujemy wykwalifikowanymi pracownikami
oraz specjalistycznym sprzêtem, dziêki czemu
jeste�my w stanie wykonaæ powierzone nam zadania
rzetelnie i terminowo.
� Budownictwo to nasza pasja, a ponad dwudzie-
stoletnie do�wiadczenie budowlane mo¿e byæ dla
Pañstwa dodatkow¹ gwarancj¹ wysokiej jako�ci
naszych us³ug.

Oczko
W zwi¹zku ze spadkiem liczby
mieszkañców wojewoda ³ódzki
ustali³, ¿e jesieni¹ w wyborach do
Rady Powiatu w Kutnie bêdziemy
wybieraæ nie 23 radnych jak dotych-
czas, tylko 21. W ka¿dym okrêgu
wyborczym wybieramy:  miasto
Kutno - 9 mandatów; gmina ̄ ychlin
- 3 mandaty;  gminy D¹browice,
Kro�niewice i Nowe Ostrowy - 3
mandaty; gminy Bedlno, Oporów,
Strzelce - 3 mandaty; gminy Krzy-
¿anów, Kutno, £aniêta - 3 manda-
ty. O jeden mandat mniej bêdzie do
zdobycia w okrêgu miasta Kutna
oraz w okrêgu Kro�niewice, Nowe
Ostrowy, D¹browice, £aniêta. Nasz
powiat straci te¿ jeden mandat do
sejmiku.

Zatrucie
Dziewiêtnastu pracowników
zatru³o siê tlenkiem wêgla w ch³odni

firmy Aura Grupa Producentów
Owoców i Warzyw Sp. z o.o. w Be-
dlnie. Trzech pracowników zwol-
niono do domu, ale szesnastu
trafi³o do szpitali w Kutnie i £êczycy.
Najprawdopodobniej przyczyn¹
zatrucia by³o u¿ywanie przez pra-
cowników wózków wid³owych
o napêdzie spalinowym, w za-
mkniêtym pomieszczeniu.

Marihuana
Podczas obserwacji niezamieszka³ej
posesji w Komadzynie policjanci
odkryli �kutnowiaka�, który hodowa³
marihuanê. Nie móg³ siê zbytnio
t³umaczyæ poniewa¿ schwytano go
podczas podlewania 77 krzewów
(w tym i takich po 170 cm wyso-
ko�ci). Ponadto podczas przeszuka-
nia budynku policjanci znale�li
26 ju¿ ususzonych krzaków i 1300
gramów pociêtych, ususzonych
ro�lin.

BIEL W CZERNI
By³o tragicznie! Ponad 80 milionów szpitalnych d³ugów!
17 personalno-dyrektorskich roszad. Pó�niej euforia! Po
tzw. odd³u¿eniu. Nawet redakcja przyzna³a - i s³usznie -
swojego Hita - Starostwu Kutnowskiemu. Wydawa³o siê,
¿e bêdzie spokój, gdy powo³ano �Kutnowski Szpital
Samorz¹dowy sp. z o.o.�.

Ki, diabe³!?
Dokonajmy krótkiej wiwisekcji kutnowskiego szpitala...
Znowu jest �le, gdy¿ zad³u¿enie szpitala uros³o do:
�17 milionów z³otych. 1,6 mln tylko za pierwszy kwarta³
2014 roku. To dwa razy wiêcej ni¿ zak³ada³ plan napraw-
czy (784 tysi¹ce z³otych). Zobowi¹zania wymagalne po
pierwszym kwartale to 2,5 mln z³otych)�.
Trwa dalej prezesowski kontredans dziwacznych nomi-
nacji. Choæby taki jak z odwo³aniem z tego stanowiska
doktora medycyny, którego obrzucono �b³otem...�. Dziwna
rzecz, gdy¿ teraz  pe³ni on zaszczytn¹ funkcjê wicepre-
zesa Centrum Matki Polki... Czy¿by wygra³ wszystkie
sprawy s¹dowe!?
Albo - dlaczego nie wybrano prezesa w konkursie, w którym
bra³o udzia³ dziewiêciu kandydatów i w którym - jak
twierdz¹ naoczni �wiadkowie - dwóch z nich �wypad³o
�piewaj¹co...�

Co ze szpitaln¹ reform¹!?
Nie da siê ukryæ, ¿e trwa - jak to siê ³adnie okre�la -
wyprowadzanie kolejnych us³ug na zewn¹trz, wcze�niej
�wiadczonych przez szpitaln¹ placówkê. Je�li wierzyæ
obiegowym opiniom, to nawet wbrew stanowisku kon-
sultanta krajowego ds. mikrobiologii zrezygnowano
z diagnostyki laboratoryjnej!!! Podobny los spotka³
chocia¿by patomorfologiê!? Niedawno Zarz¹d Spó³ki
stwierdzi³, ¿e zagro¿ony jest kontrakt NFZ na jeden
z oddzia³ów internistycznych,  �wiadcz¹cy us³ugi kardio-
logiczne (z preferencj¹ dla prywatnej spó³ki, dzia³aj¹cej
na terenie szpitala - Allenort. Zreszt¹ informacji o takich
dzia³aniach jest wiêcej...
Chocia¿, jak s³usznie twierdzi internauta (Walerian
Wêz³owski na KCI z 3 czerwca): �Wyprowadzenie na
zewn¹trz lub, jak kto woli, rozbieranie po kawa³eczku,
a mówi¹c wprost - wyprzeda¿ szpitala trwa w najlepsze.
Niewielki i niepewny efekt ekonomiczny zostanie osi¹-
gniêty przez Zarz¹d Spó³ki w krótkim okresie czasu, jed-
nak w d³u¿szej perspektywie ta �parcelacja� doprowadzi
jedynie do olbrzymiej szkody. Te szpitale, które wcze�niej
odda³y swoje us³ugi innym podmiotom zewnêtrznym po
krótkim czasie zorientowa³y siê, ¿e uzyskane oszczêdno�ci
by³y pozorne a zakup us³ug u podwykonawców je zniwe-
lowa³. Po zakoñczeniu okresu dzier¿awy i po powrocie
wynajêtych obiektów do szpitali, koszty ich remontu lub
odtworzenia zdewastowanej przez dzier¿awców infra-
struktury znacznie przekroczy³y poziom spodziewanych
korzy�ci�.

Trwa wiêc... prywatyzacja kutnowskiego szpitala!
Przeszed³ on te¿, co raczej jeszcze w Polsce nietypowe,
tzw. odd³u¿enie. Jednym z jego skutków jest te¿ wielo-
letnie zad³u¿enie starostwa szpitalnymi d³ugami. Bêd¹
one sp³acane do 2023 roku, a Starostwo, obci¹¿one blisko
trzeci¹ czê�ci¹ d³ugów dawnego szpitala, faktycznie pozba-
wiono mo¿liwo�ci bie¿¹cego, finansowego wsparcia
szpitala. Faktycznie to kapitalnie uniemo¿liwia - w ogóle
- jak¹kolwiek pomoc Starostwa dla nowego szpitala.

Jest on bez szans prze¿ycia!
Bowiem obecny szpital utworzono bez... odpowiednich
kapita³ów za³o¿ycielskich. Z �wisielczym humorem�
twierdzê, ¿e gdyby na pocz¹tek szpital otrzyma³ 3,5 mi-
liona z³otych, (rok pó�niej 9-10 milionów, a teraz oko³o
20 milionów), to by siê uratowa³. Inaczej nie ma szans.
I tu siê nasuwa retoryczne pytanie:

Kto winien?
Oczywi�cie RZ¥D, bo tak¹ ustawê zaproponowa³,
a SEJM chocia¿ krzykliwy, ale g³uchy na ¿yciowe realia,
zatwierdzi³... W tym szaleñstwie jest metoda, wcze�niej
wypraktykowana na polskim przemy�le, wyprzedanym
za bezcen, czêsto poni¿ej warto�ci wyceny (sic!).

Sytuacjê mog³y ratowaæ wojewódzkie NFZ
Ale jak to zrobiæ, gdy �rodków jest zdecydowanie mniej
ni¿ nawet by³o (ni¿sza stawka i ni¿sze - wobec zmniej-
szonego zatrudnienia - wp³ywy). Tym bardziej, ¿e jeszcze
trzeba pokrywaæ tzw. nadwykonania poprzednich
okresów.

Dopiero za resztê mo¿na i trzeba winiæ
i Kadrê Szpitaln¹ i Starostwo...

Zarz¹d Szpitala  najpierw szuka³ mo¿liwo�ci uzyskania
kredytu. Ale który z banków w tej sytuacji udzieli³by
niezbêdnej pomocy!? Nawet Bank Gospodarstwa Krajo-
wego... (tym bardziej, ¿e on prowadzi rozliczenia by³ych
szpitali).
Gdy te dzia³ania siê nie sprawdzi³y, zarz¹dzono emisjê
obligacji. Wed³ug ekutno z 27.06 �Kutnowski Szpital
Samorz¹dowy sp. z o.o. rozstrzygn¹³ przetarg na doradz-
two w procesie obligacji emitowanych przez KSS o ³¹cznej
warto�ci emisji do 14 mln z³ oraz objêcie przez doradcê
wyemitowanych i niewykupionych obligacji do tej kwoty.
Na przetarg z³o¿ono tylko jedn¹ ofertê. W postêpowaniu
przetargowym zosta³a wybrana oferta Magellan S.A.
z £odzi, który zaproponowa³ za doradztwo 700.000 z³.
Wykonawca spe³ni³ warunki udzia³u w postêpowaniu.
Wybrana oferta uzyska³a najwiêksz¹ ilo�æ punktów
w kryterium oceny ofert ze wzglêdu na cenê us³ugi�.
- Czy wiêc sprawdzi siê opinia internauty (Stefana
Szady), ¿e �Magellan to firma lichwiarska, która skupuje
d³ugi szpitali na rynku pierwotnym (od kontrahentów szpi-
tali), a nastêpnie bezwzglêdnie egzekwuje te skupione d³ugi
od szpitali w sposób, który w krótkim czasie szpitale topi
finansowo. Skoro komu� takiemu Zarz¹d Szpitala powierzy³
emisjê obligacji to rezultat tej operacji mo¿na z du¿ym
prawdopodobieñstwem przewidzieæ. Nie zdziwcie siê zatem,
je¿eli za jaki� czas oka¿e siê, ¿e Magellan S.A. jest nowym
w³a�cicielem Szpitala Kutnowskiego. Proces prywatyzacji
zosta³ zainicjowany, a los szpitala jest przes¹dzony�.
Jak te¿ (Gaw³a Zegarta), który w bajkowej formie okre�la:

�Piêknie! Lis harcuje w kurniku i jeszcze
pieni¹dze za to bierze�

Co ja na to!
JAKO ZWYK£EMU OBYWATELOWI I PACJEN-
TOWI JEST MI ZUPE£NIE OBOJÊTNE CZY
OBECNE ODDZIA£Y SZPITALNE BÊD¥
PRYWATNE CZY SAMORZ¥DOWE, A NAWET
PAÑSTWOWE. TYLKO CHCIA£BYM ¯EBY
POZIOM OBS£UGI MEDYCZNEJ BY£ W NICH
TAKI JAK CHOCIA¯BY W SZPITALU �SPECJA-
LISTA� SP. Z O.O. W KUTNIE, KUTNOWSKIM
ODDZIALE ALLIENORTU, CZY NAWET CEN-
TRUM MEDYCZNYM �DERMEX�!
¯EBY LEKARZE - LECZYLI, A PIELÊGNIARKI
BY£Y PRAWDZIWYMI SIOSTRAMI MEDYCZ-
NYMI. Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czy-
telnicze opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów
Redakcji �P¯K�.

Czytelniczy Hyde Park
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

2 sierpnia 2014 r. od godz. 9.00 (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

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.
Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi� prowadzonej przez T. Æwieka:
Do p. Tomasza Æwieka zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które
ust¹pi³y po czterech wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG
i arytmia serca oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y
problemy z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok
i alergia. Jestem wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Serdecznie dziêkujê p. Tomaszowi za pomoc. Moja macica by³a do usu-
niêcia, gdy¿ ca³a by³a miê�niakowata. Miê�niaki jednak gin¹ i zosta³y
tylko 3 ma³e. Torbiele i cysta ropna znik³y ca³kowicie. Czujê siê bardzo
dobrze. Dziêkujê bardzo! - Czajka Jadwiga - Majdan Radliñski
Po trzech wizytach u p. Æwieka unormowa³o mi siê ci�nienie w oczach,
a serce bije jak dzwon. Jak mam dziêkowaæ? Nie wiem. ¯adne s³owa nie
oddadz¹ mojej wdziêczno�ci� E. Siemiñska Otro³êka
Po trzech wizytach u p. Tomasza nast¹pi³a du¿a poprawa. Mogê normalnie
oddychaæ, jestem wyciszona mogê spaæ a wcze�niej w nocy spa³am tylko
1-2 godziny. P. Tomasz sprawi³ to co inni nie potrafili przez 7 lat - Dobroñ
Anna Wieluñ.

W ostatnim czasie mia³am zaszczyt, a tak¿e przyjemno�æ, go�ciæ w Zespole Szkó³
nr 1 w ¯ychlinie, aby jako poetka rodem z tego miasta przybli¿yæ m³odzie¿y
licealnej i uczniom starszych klas gimnazjalnych swoj¹ literack¹ twórczo�æ.
Zosta³am zaproszona przez dyrektora szko³y £ukasza Antczaka. W spotkaniu
autorskim uczestniczyli równie¿ nauczyciele oraz ks. Konrad Zawi�lak. By³o to
� jak poinformowa³ £ukasz Antczak � pierwsze w historii tej szko³y spotkanie
z ¿ywym poet¹. Mi³¹ niespodziank¹ dla ka¿dego poety jest recytowanie jego
wierszy przez uczniów, tote¿ ów s³oneczny dzieñ przyniós³ mi wiele rado�ci
i bez w¹tpienia zostanie w mojej pamiêci. Tym bardziej, ¿e ucz¹ca siê m³odzie¿
wykazywa³a ogromne zainteresowanie, nie tylko moj¹ twórczo�ci¹, ale te¿
wspomnieniami z okresu mojego dzieciñstwa i m³odo�ci z lat, kiedy mieszka³am
w ¯ychlinie. Zadawano wiele profesjonalnych pytañ dotycz¹cych literatury.
Panowa³ mi³y, swojski klimat. Po zakoñczeniu autorskiego spotkania dyrektor
£ukasz Antczak poprosi³ mnie o dokonanie wpisu do ksiêgi dokumentuj¹cej
wa¿ne dla szko³y wydarzenie kulturalne. Spotkanie z m³odzie¿¹ szkoln¹, zw³aszcza
w rodzinnym mie�cie, by³o dla mnie du¿ym prze¿yciem. W pamiêci wróci³y
moje szkolne lata, tak dalekie a tak bliskie. Serdecznie dziêkujê panu dyrektorowi
i kadrze nauczycielskiej za zaproszenie i dostarczenie tak mi³ych i ciekawych
doznañ.      Janina Barbara Soko³owska

TAK DALEKO A TAK BLISKO

Przez dwa dni w Kutnie (park im. Traugutta i plac Pi³sudskiego) odbywa³
siê ogólnopolski jubileuszowy Festiwal Ognia, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Kutnowska Ku�nia Kultury (prezes Joanna Ga³a), Teatr
Ognia �Fireproof� i Kutnowski Dom Kultury.

PIĄTY „FIREPROOF”

Do Kutna przyjechali soli�ci �tañca z ogniem� jak i ca³e dru¿yny. Impreza
rozpoczê³a siê parad¹ kuglarzy, którzy przeszli ulic¹ Królewsk¹ do parku
Traugutta, gdzie zmagania konkursowe poprzedzi³a grupa muzyczna �Szu-
lerzy�. To dobra formacja z Inowroc³awia specjalizuj¹ca siê w starych
rytmach rock and rolla i bluesa.Gra³a te¿ niez³y swing i soul. Grupa ta
z powodzeniem wystêpowa³a dwa lata temu w telewizyjnym programie
�Must be the music�. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e: pokazy
konkursowe, kuglarskie, pokaz wê¿y w wykonaniu Fakira Radamesa. By³y
przedstawienia dla dzieci w wykonaniu Fabryki Zabawy Têczowo z Go-
stynina i Krakowskiego Teatru Ulicznego �Serce Don Juana�. Podoba³ siê
pokaz Szko³y Tañca �Alibi�, jak i koncert grupy punk-rockowej �Offen-
sywa�. By³o atrakcyjnie tak¿e za spraw¹ szczudlarzy, bañkarzy, baloniarzy
i monocyklistów.            /J.P./

OPOWIEŚĆ O WYŚCIGU
LONDON−BRIGHTON

I tak on sam ze swoimi zabytkowymi samochodami bra³ kilkakrotnie udzia³
w Rajdach: w Troyes w Szampanii (Francja), w Miluzie w Alzacji (Mul-
house, Francja), w Barcelonie (Hiszpania), w Malmoe (Szwecja), The
London - Bighton Veteran Car Run (Anglia) oraz w imprezach na Ukrainie,
w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych dok¹d organizator �przerzu-
ca³� pojazdy, by Polacy mogli wzi¹æ udzia³ w Rajdzie CAAR RALLY
1993 Team Poland Baltimore-Chicago-Los Angeles, przejazd m.in. s³ynn¹
Route 66.
By³ i jest ambasadorem polskiej spo³eczno�ci kolekcjonerów i restaura-
torów zabytkowych pojazdów, w tym militarnych. Znany w �wiatowych
krêgach, ceniony za swoj¹ wiedzê, organizacjê, kolekcje pojazdów. Na te
Rajdy organizowa³ Reprezentacjê Polski, która na zabytkowych samo-
chodach, tak¿e polskich, zdobywa³a medale, zwyciê¿a³a, jednocze�nie
propagowa³ on polsk¹ my�l techniczn¹ i rodzime konstrukcje zupe³nie
nieznane na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. (...)�.

(�ród³o: www.lancialifestyle.pl)

W Muzeum Regionalnym w Kutnie odby³o siê spotkanie z Tomaszem
Skrzeliñskim pt. �Spotkania z zabytkow¹ motoryzacj¹ - opowie�æ o wy�cigu
London - Brighton�.
Edward Poskier w ten sposób opisuje Tomasza Skrzeliñskiego: �(...) Pan
Tomasz zwi¹zany jest z motoryzacj¹ od zawsze, aby nie powiedzieæ od
ko³yski. Pasjonowa³a go mechanika, wyczyn, konstrukcje, modele pojazdów,
rajdy i organizacja, zawsze by³ z lud�mi o podobnych zainteresowaniach.
W chwili obecnej prowadzi presti¿owy Klub Pojazdów Zabytkowych �
Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych pod auspicjami Polskiego
Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii, to trochê skompliko-
wane, ale tylko na pocz¹tku. Wcze�niej dzia³a³ w miêdzynarodowym Klubie
CAAR i innych organizacjach i stowarzyszeniach automobilowych. Pan
Tomasz tym siê ró¿ni od innych restauratorów i kolekcjonerów, ¿e jego
kolekcja nie stoi, ale ci¹gle jest w ruchu, bierze udzia³ w presti¿owych
rajdach, zlotach, konkursach.

W sobotê, 5 lipca, Ludowy Zespó³ Wokalny �Leszczynianki� go�ci³ na III Prze-
gl¹dzie Kapel i Zespo³ów Folklorystycznych w ramach XV Jarmarku �wiêtego
Brunona w Gi¿ycku. Grupê doceni³o jury przegl¹du, przyznaj¹c �Leszczyniankom�
wyró¿nienie oraz nagrodê pieniê¿n¹. �Jest to du¿e osi¹gniêcie dla tak m³ode-
go zespo³u. Poziom konkursu by³ bardzo wysoki, poniewa¿ wystêpowa³y wy-
³¹cznie profesjonalne grupy maj¹ce kilkudziesiêcioletni¹ tradycjê� - mówi
Wies³aw Kowalski, kierownik zespo³u. �Na pewno jeszcze kiedy� wrócimy do
Gi¿ycka. Jest to miasto z wyj¹tkowym klimatem, bardzo przyjazne, têtni¹ce
ludow¹ kultur¹. Nagroda, jak¹ otrzymali�my nie tylko motywuje do dalszych
wysi³ków, ale pokazuje równie¿, jak du¿e postêpy poczyni³a grupa� - dodaje
Micha³ £uczak, dyrektor O�rodka Kultury Gminy Kutno. Specjalne podziêko-
wania sk³adamy Dorocie £abuz, dyrektor Gi¿yckiego Centrum Kultury oraz
Gra¿ynie Darskiej za zaproszenie i profesjonaln¹ opiekê, a tak¿e Burmistrz
Gi¿ycka Jolancie Piotrowskiej za ciep³e przyjêcie.      /fot. Magdalena Szubska/

LESZCZYNIANKI
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kutnowskie obserwacjeKTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kro�niewice
www.krosniewiacy.pl

List otwarty
Do Pani Burmistrz oraz Radnych Rady Miejskiej w Kro�niewicach

Szanowna Pani Burmistrz, Szanowni Pañstwo Radni
Ka¿dy mieszkaniec naszej gminy zauwa¿y, ¿e czasy kiedy funkcjonowa³
tu dobrze rozwiniêty przemys³ przeminê³y. Nie dzia³aj¹ ju¿ w Kro�niewicach
m³yny, Miflex, Kolej W¹skotorowa, Herbapol, tartak, mieszalnia pasz,
firma Onda Mode, baza prze³adunkowa kontenerów na Krzewiu oraz wiele
innych mniejszych zak³adów. Kr¹¿¹ tak¿e pog³oski o zamiarze przenie-
sienia firmy spedycyjnej. Fakty te dziwi¹ z tego wzglêdu, ¿e Polska, zgodnie
z danymi GUS, przez ca³y czas od pocz¹tku transformacji ustrojowej ma
dodatni przyrost gospodarczy. Wszystkich nas nurtuje pytanie: dlaczego
w Kro�niewicach przemys³ upada, skoro w innych gminach (np. w gm.
Kutno, gm. Lubieñ Kujawski) widaæ jego znacz¹cy rozwój? Pomimo faktu,
¿e Kro�niewice maj¹ dobre tereny inwestycyjne, posiadaj¹ dobr¹ infra-
strukturê komunikacyjn¹ oraz s¹ doskonale po³o¿one pod wzglêdem geo-
graficznym, przedsiêbiorcy wol¹ inwestowaæ w innych gminach. W czasach,
gdzie czynnikiem decyduj¹cym w kwestiach inwestycyjnych jest rachunek
ekonomiczny okazuje siê, ¿e Kro�niewice nie s¹ atrakcyjne dla przedsiêbior-
ców. Wydaje siê oczywiste, ¿e w grê mog¹ wchodziæ kwestie podatkowe.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do Pani Burmistrz oraz do Pañstwa
Radnych z pro�b¹ o podjêcie zarówno dyskusji, jak i dzia³añ, które skut-
kowa³yby powiêkszeniem w najbli¿szym czasie o tereny w Kro�niewicach
Kutnowskiej Podstrefy, która wchodzi w sk³ad £ódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jednocze�nie zwracamy siê do Pañstwa z apelem o prze-
analizowanie mo¿liwo�ci podjêcia dzia³añ polegaj¹cych na obni¿eniu
gminnych podatków dla firm i zak³adów funkcjonuj¹cych na terenie gminy
Kro�niewice.
Z ca³¹ pewno�ci¹ dzia³ania te przyczyni³yby siê do wzrostu gospodarczej
atrakcyjno�ci Kro�niewic i odwróci³yby obecn¹ sytuacjê, w której wiêcej
zak³adów upada ni¿ powstaje. Tylko w ten sposób mo¿na powstrzymaæ
gospodarcz¹ degradacjê Kro�niewic oraz zapewniæ mieszkañcom nowe
miejsca pracy a miastu rozwój.

Z powa¿aniem przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Kro�niewice Andrzej D¹browicz

Jak siê dowiedzieli�my Witold Stêpieñ (Platforma Obywatelska), bêd¹cy
marsza³kiem województwa ³ódzkiego, przys³a³ do kutnowskiego Staro-
stwa pismo odmawiaj¹ce utworzenie w Kutnie o�rodka egzaminacyjnego
na prawo jazdy. Przypomnijmy, ¿e stanowisko Rady Powiatu w Kutnie
z 11.06.2014 roku zosta³o niedawno przekazane do w³adz wojewódzkich
w £odzi. By³o ono uzasadnione zmian¹ w maju 2013 r. ustawy o kieruj¹-
cych pojazdami, która dopu�ci³a mo¿liwo�æ egzaminowania w innych ni¿
dotychczasowe miastach.

Poprosili�my o wypowied� wspó³autora
stanowiska Rady Powiatu przewodnicz¹ce-
go Rafa³a Jó�wiaka: �G³ówne argumenty
marsza³ka przeciw egzaminowaniu w Kutnie,
to spadek ilo�ci 18-latków (g³ównych klien-
tów WORD-ów) i konieczno�æ ograniczania
kosztów przez WORD-y. Moim zdaniem
trzeba od tego pisma siê odwo³aæ. Marsza-
³ek nie wzi¹³ pod uwagê koronnego argu-
mentu, ¿e koszty WORD-u bêd¹ niewielkie,
gdy¿ powiat kutnowski chce sfinansowaæ
przystosowanie placu manewrowego i wy-

remontowaæ sale egzaminacyjne. Pan Stêpieñ nie przeanalizowa³ te¿
danych o strukturze miejsc w których mieszkañcy powiatu kutnowskiego
zdaj¹ egzaminy, a jest to w wiêkszo�ci P³ock w woj. mazowieckim.
Pieni¹dze uciekaj¹ wiêc z ³ódzkiego. WORD w Kutnie, to doskona³a rada
na ni¿ demograficzny, na który narzeka pan marsza³ek� - powiedzia³ prze-
wodnicz¹cy Rafa³ Jó�wiak.
Postawa pana marsza³ka Stêpnia o tyle dziwi, ¿e jego odpowiednik
w województwie mazowieckim - Adam Struzik zainicjowa³ niedawno
powstanie filii WORD-ów w Garwolinie, Zwoleniu i M³awie. A jednak
mo¿na, mimo ¿e ni¿ demograficzny dotyczy ca³ej Polski?

Krzysztof Kowalewski

Marszałkowski kij
w egzaminacyjne szprychy

Przez miesi¹c rytm dnia - poza prac¹ jednych i lab¹ innych - wyznacza³
Brazylijski Mundial. Przyznam siê, ¿e w trakcie ogl¹dania poszczegól-
nych meczy (i ich powtórek) nawet cieszy³em siê z tego, ¿e Polacy do
fina³ów siê nie dostali. Ja nie lubiê �jatki�, nawet - na boisku. Wystarczy³
mi pó³fina³owy �nokaut�, czyli ³omot Brazylii... A ¿e mam odmienne
zdanie ni¿ prezes PZPN Zbigniew Boniek, to ju¿ inna para... �korków.
W cieniu pi³karskich rozgrywek - rozgrywano i u nas samorz¹dowe
¿niwa, czyli - absolutoria. Nie by³o niespodzianek, wszyscy (sprawiedliwie
jedni mniej, inni - wiêcej) uzyskali absolutoria. Nawet i w starostwie czuj¹
siê pewni siebie, chocia¿ im formalnie zabrak³o jednego g³osu. Fakt, fak-
tem, po Wies³awie Garstce, teraz i Miros³awa Gal-Grabowska dotrwa³a
(dotrwa) do koñca kadencji... Chocia¿ kolorowa koalicja w ca³o�ci nie
przetrwa³a. Teraz trwaj¹ rozmowy w sprawie wyborczych, a g³ównie
powyborczych koalicji. Uchylaj¹c r¹bka tajemnicy potwierdzam, ¿e
we�mie w nich udzia³ czterech by³ych starostów, kilku prezydentów, dzie-
si¹tka wójtów czy jeden pose³... Mia³ �wiat pi³karski spektakl. Tak¿e
i Kutno mia³o swoj¹ sportow¹ aferê. Dialektycznie ujmuj¹c, dzi� pi³karski
Miejski Klub Sportowy �Kutno� jest ju¿ histori¹! Teraz �gór¹�, chocia¿
w ni¿szej klasie, jest Klub Sportowy �Kutno�. Niby niewielka zmiana
w nazwie, a jaka ró¿nica!!! Ale za to mamy ekstraligow¹ koszykówkê,
wiêc póki co, cieszmy siê i z tego. Bo có¿ nam - kibicom - pozostaje!?

Ju¿ przekwit³y lipy, ju¿ na lekkich glebach posiano rzepak. To ju¿ wczesne
¿niwa, jeszcze rzepakowe, ale za dwa tygodnie chyba zaczn¹ siê te du¿e -
zbo¿owe. Masz babo placek! G³ównym lekarzem weterynarii zosta³ Marek
Pirsztuk (po odwo³aniu poprzedniego - Janusza Zwi¹zka, któremu rolni-
cy zarzucaj¹ wyznaczenie zbyt du¿ego obszaru strefy weterynaryjnej, po
odkryciu w Polsce wirusa afrykañskiego pomoru �wiñ. Masz babo placek!
Fiskalna danina, jak¹ na Lasy Pañstwowe w 90-lecie dzia³alno�ci na³o¿y³
rz¹d, oczywi�cie nie zrujnuje tej gospodarczej organizacji. Ca³o�æ - 1,6
mld z³otych, roz³o¿ono na dwa lata (po 800 milionów roczne). Có¿ tu
dodaæ, gdy co roku - �rednio - w polskich lasach pozostawa³o niewyciête
oko³o 1,2 miliona metrów sze�ciennych drewna wielkowymiarowego.
Masz babo placek! Opublikowano raport �Monitoring rozwoju obszarów
wiejskich�. Có¿ z niego wynika!? Jak �wygl¹daj¹� na tym tle gminy
powiatu kutnowskiego? Zaledwie jedna trzecia gmin miejskich, wiejskich,
miejsko-wiejskich jest w pe³ni skomunikowanych. Na szczê�cie, w Kut-
nowskiem, w miejsce PeKaeSu wesz³y prywatne firmy transportowe, dziêki
którym jest wiê� chocia¿by miêdzy stolic¹ powiatu i gminami £aniêta,
Nowe Ostrowy, Kro�niewice, Oporów, a nawet z ̄ ychlinem zosta³a utrzy-
mana. G³ównie Strzelcom i Krzy¿anowowi zapewnia to jak dotychczas...
MZK. Masz babo placek! Ponad 10 procent obszarów wiejskich odsetek
dzieci objêtych opiek¹ przedszkoln¹ nie przekracza 25 procent. W po-
wiecie kutnowskim s¹ nawet gminy, gdy nie siêga tego wska�nika. Ze
wstydu nie ujawnimy kogo to dotyczy... Masz babo placek! Tak jak
i w ca³ej Polsce wie� siê wyludnia. Jest tam ujemny przyrost naturalny
(z wyj¹tkiem gminy Kutno). Chocia¿ dotyczy to te¿ miasta Kutna... Do�æ
stwierdziæ, ¿e w okresie �demokracji� zniknê³a z powiatu gmina wielko�ci
wiejskiej Kutno (oko³o 9000 osób). Masz babo placek! Wiêcej! Oko³o 60
procent mieszkañców gmin wiejskich nie ma nic wspólnego z rolnictwem.
Baa... i u nas w wiêkszo�ci gmin wiejskich odsetek osób p³ac¹cych podatek
PIT lub przedsiêbiorców p³ac¹cych CIT nie przekracza... 10 procent. Masz
babo placek! Tak wiêc i gmin z kutnowskiego dotycz¹ ogólne wnioski
opracowane przez Instytut Wsi i Rolnictwa PAN o tym, ¿e na polskiej wsi
jest tak jak na... pustyni... Masz babo placek!

Ze �straszakowym� hukiem odby³o siê w Kutnie sportowe show, zwane
potocznie likwidacj¹ Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�. Jako g³os
�wo³aj¹cego na puszczy� zabrzmia³a wypowied� Jacka Czekalskiego:
�Dobrze, ¿e kto� chocia¿ na koñcu zauwa¿y³ dru¿yny m³odzie¿owe, które
przez ca³e lata by³y traktowane jak pi¹te ko³o u wozu. Nikt nie chcia³ siê
nigdy nimi zaj¹æ, a dzisiaj mo¿e mieliby�my dru¿ynê w III lidze sk³adaj¹c¹
siê z wychowanków. Nie by³oby sytuacji, ¿e musimy zajmowaæ siê likwi-
dacj¹ klubu. Po dwudziestu latach tracimy swoj¹ to¿samo�æ, zaczynamy
wszystko od nowa. Nie jest to dla mnie radosna chwila, nie podoba mi siê
to, co dzisiaj zasz³o. Nie rozumiem, jak mo¿na by³o doprowadziæ do takiego
stanu i nikt za to nie odpowie. Podej�cie niektórych ludzi jest zatrwa¿aj¹ce.
Dwadzie�cia lat pracowa³em dla tego klubu i teksty o zaczêciu wszyst-
kiego s¹ dla mnie bolesne. Ja odbieram to jako osobist¹ pora¿kê�. Nic
dodaæ, nic uj¹æ! Jedyne s³uszne i trafne s³owa. Wiêc dlaczego wiêkszo�æ
delegatów, w trakcie �Walnego� zachowywa³a siê jak za³oga by³ej Fabryki
Maszyn Rolniczych �Kraj� w Kutnie, tu¿ po decyzji o likwidacji przed-
siêbiorstwa? Weso³o, z eufori¹ triumfalnego optymizmu. Czy czysto po
polsku naprawdê wierz¹ oni, ¿e NIC SIÊ NIE STA£O! Zad³u¿enie ogromne,
jak st¹d do Rzymu, a wiêkszo�æ siê cieszy!? Jednak wed³ug tzw. �spiskowej
teorii dziejów�, sprawy maj¹ siê znacznie inaczej. Ewidentn¹ prawd¹ jest,
¿e �pad³� jedyny, pi³karski klub w Kutnie (gdzie te czasy gdy w III lidze
gra³y �Czarni� i �Stal�, w �A� klasie - �Kutnowianka�, a w klasie �B� -
TKKF �Zapora�). W poprzedni poniedzia³ek, powo³ano po cichu nowy
klub pi³karski �KS Kutno�, dla którego �zakre�lono� �cis³e bariery wstêpu
(finansowe - nie dla biednych kibiców - i organizacyjno-personalne). Z³o-
�liwi okre�laj¹, ¿e powsta³ �Twór� radzinno-biznesowy!? Tylko dlaczego
nowy klub sta³ siê nastêpc¹ prawnym - starego!? Równie¿ dlaczego wprost
nie powiedziano obraduj¹cym (co siê wkrótce poka¿e), ¿e kutnowsk¹ pi³ê
no¿n¹ wesprze jeden z najwiêkszych zak³adów pracy. Summa Summa-
rum - moim zdaniem - wcale nie zad³u¿enie stanowi³o o likwidacji MKS
(ten klub móg³by siê jeszcze utrzymaæ). Powód jest inny. Prawdziwym
dziwol¹giem jest, ¿e g³ówni winowajcy zaistnia³ej, trudnej sytuacji,
pozytywnie siê oceniaj¹. Cwaniacy i spryciule narobili �bigosu�, a póki
co, znowu im siê upiek³o!? Nie stan¹ (stanêli) przed prokuratorem!? Uda³o
siê im znowu wszystko �pozamiataæ pod dywan�, czyli zlikwidowaæ klub,
a wiêc �lady swej, chciwej dzia³alno�ci... Bo warto zwróciæ uwagê i kut-
nowskiej publicity, ¿e sport sta³ siê Biznesem! W znacznej mierze �ród³em
utrzymania wielu dzia³aczy i - dopiero na koñcu - sportowców! Pecunia
non olet! (Pieni¹dz nie �mierdzi). A w kapitalizmie on rz¹dzi! TYLKO
DLACZEGO KUTNOWSCY PSEUDO DZIA£ACZE SPORTOWI
NADAL ROBI¥ Z NAS - KIBICÓW - BEZROZUMNYCH IDIO-
TÓW!?      Jan Widz
Od Redakcji: £ódzki Zwi¹zek Pi³ki No¿nej nie wyda³ zgody na prawne
przekszta³cenie MKS Kutno i na �oddanie miejsca� w III lidze Unii
Warszawa...
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

NIE RÓBCIE Z NAS − IDIOTÓW

Znajd� wsparcie jednej z wymienionych organizacji (podajemy skrótowo
za Dziennikiem Polskim nr 153 z 4.07.2014):
1. ¯ywy Ró¿aniec - 1.11 mln. Dzia³aj¹ce pod skrzyd³ami Dominikanów
Stowarzyszenie ¯ywego Ró¿añca zosta³o za³o¿one przez Paulinê Jaricot
w Lyonie w roku 1926. Skupia wspólnoty (zwane ko³ami lub ró¿ami)
licz¹ce - stosownie do ilo�ci tajemnic ró¿añcowych- 20 osób.
2. Kó³ka Rolnicze - 1,1 mln. Krajowym Zwi¹zkiem Kó³ek i Organizacji
Rolniczych (ponad 150 lat tradycji) kieruje malowniczy W³adys³aw Serafin,
ale trzon organizacji (ponad 850 tys. osób!) stanowi¹ panie zrzeszone
w Krajowej Radzie Kó³ Gospodyñ Wiejskich, kierowanej przez Beradettê
Niemczyk z Olsztyna.
3. Rodzina Radia Maryja - 1,1 mln. Wspó³nota s³uchaczy stacji o. Tadeusza
Rydzyka z³o¿ona z Biur, Kó³ M³odzie¿owych oraz Podwórkowych Kó³ek
Ró¿añcowych Dzieci, dzia³aj¹cych przy parafiach.
4. Polski Zwi¹zek Dzia³kowców 996 tys. Dzia³aj¹c¹ od 1981 roku kieruje
od pocz¹tku Eugeniusz Kondracki (jego córka Ma³gorzata wydje zwi¹z-
kowe pismo �Dzia³kowiec�, wliczone w sk³adkê ka¿dego dzia³kowca. PZD
ma prawie 5 tys. rodzinnych ogrodów dzia³kowych (ponad 996 tys. dzia³ek
po³o¿onych w atrakcyjnych czê�ciach miast.
5. OPZZ - 790 tys. Tak¹ liczbê podaje zwi¹zek kierowany od 10 lat przez
Jana Guza. Skupia 86 ogólnokrajowych federacji i jednolitych zwi¹zków
zawodowych oraz kilkaset lokalnych i zak³adowych organizacji zwi¹zko-
wych. Potêg¹ w OPZZ jest licz¹cy 300 tys. cz³onków Zwi¹zek Nauczyciel-
stwa Polskiego. Z kolei potêg¹ finansow¹ Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Przemys³u Miedziowego, którym kieruje Ryszard Zbrzyzny, pose³ SLD
(w Sejmie od 21 lat). Potêgê fizyczn¹ zapewnia wraz z �Metalowcami�
- ZZ Górników w Polsce pod wodz¹ Andrzeja Chwiluka.
6. OSP - 691 tys. kierowany przez Waldemara Pawlaka Zwi¹zek Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych RP skupia prawie 16,4 tys. lokalnych OSP.
Przeprowadzaj¹ one co roku 272 tys. akcji ratowniczych (w tym 144 tys.
ga�niczych). Ale te¿ prowadz¹ szkolenia oraz szeroko zakrojon¹ dzia³al-
no�æ kulturalno-o�wiatow¹. W coraz nowocze�niejszych remizach funk-
cjonuje blisko 700 Internetowych Centrów Edukacyjno-O�wiatowych oraz
Wiosek Internetowych. Pod ber³em eks premiera dzia³a te¿ 2416 zespo³ów
sportowych, 791 orkiestr, 370 zespo³ów artystycznych, 1520 izb tradycji
i pamiêci oraz muzeów.
7. NSZZ �Solidarno�æ� - 680 tys. To oficjalna liczba. Bastionem kiero-
wanego przez Piotra Dudê zwi¹zku pozostaj¹ stare lub dawne pañstwowe
molochy.
8. Polski Zwi¹zek Wêdkarski - 630 tys. Prezes Dionizy Ziemecki konty-
nuuje (zapocz¹tkowan¹ w Krakowie) 137-letni¹ tradycjê zorganizowanego
wêdkarstwa. PZW sk³ada siê z ponad 2,5 tys. kó³, gospodaruje na ponad
2,5 tys. ha wód (w dyspozycji zwi¹zku jest 45 proc. powierzchni wód
�ródl¹dowych w Polsce), w tym dwie trzecie rzek i jedna czwarta jezior.
9. Forum Zwi¹zków Zawodowych - 400 tys. Organizacja powsta³a w 2000
roku, �w reakcji na upolitycznienie dwóch g³ównych central�, zrzesza
dzi� 27 niezale¿nych zwi¹zków. Szefem jest Tadeusz Chwa³ka. Do FZZ
nale¿¹ m.in. policjanci, kolejarze, in¿ynierowie, pocztowcy, ciep³ownicy,
kierowcy, pielêgniarki i inspektorzy kontroli ZUS.
10. LZS - 270 tys. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe ma 68 lat.
Spo�ród 270 tysiêcy cz³onków, 175 tysiêcy to m³odzie¿ do 18 lat. LZS-sy
prowadz¹ prawie 4,9 tys. klubów sportowych i turystycznych. Cz³onków
uprawiaj¹cych jaki� sport jest ponad 236 tys. Zrzeszenie organizuje co
roku 140 tys. imprez z udzia³em ponad 3,7 mln osób.
Poza pierwsz¹ dziesi¹tk¹ znalaz³y siê: Liga Ochrony Przyrody (ok. 200
tys.), kierowany przez Stanis³awa Kracika Polski Czerwony Krzy¿ (ok.
150 tys.), Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (125 tys.; konkurencyjny ZHR
ma ok. 16 tys.), najwiêksza partia czyli PSL (123 tys.), Zwi¹zek Komba-
tantów i By³ych Wiê�niów Politycznych 122 tys.; w sumie mamy w Polsce
ponad pó³ miliona kombatantów, a licz¹c �solidarno�ciowych� - nawet
750 tys.), Polski Zwi¹zek £owiecki (100 tys.).

Chcesz wygraæ wybory

NAJLICZNIEJSI

Czytelniczy Hyde Park

Sport wyczynowy sta³ siê wielkim biznesem. Jak to czêsto w biznesie bywa
jedni zarabiaj¹, inni trac¹. Klasycznym przyk³adem takiego sportowego
biznesu s¹ tegoroczne mistrzostwa �wiata w Brazylii. Pañstwo, pomimo
spo³ecznych protestów, wrzuci³o lekk¹ rêk¹ w organizacjê tej presti¿owej
imprezy ponad 13 miliardów dolarów. FIFA, �wiatowa federacja pi³ki
kopanej, bêd¹ca najpotê¿niejsz¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ zapowiada,
¿e na mistrzostwach lekko zarobi 4 miliardy dolarów. Jak widaæ dla FIFA
jest to znakomity biznes, a dla Brazylii finansowa klapa. Dok³adaj¹c do
tego sportow¹ klêskê dru¿yny narodowej, któr¹ rozjecha³ niemiecki
walec trudno siê dziwiæ narodowej traumie. Bilans jest fatalny. Wywalone
w b³oto 14 miliardów dolarów, klêska sportowa - przegrana 1:7 z Niem-
cami i marzenie o zwyciêstwie w finale rozprys³o siê jak bañka mydlana.
Do tego dojdzie jeszcze zmartwienie, gdzie znajdzie siê kasa na utrzymanie
ogromnych obiektów sportowych wybudowanych na potrzeby Mundialu.
Rozwa¿ania na temat polskiej pi³ki no¿nej sprowadzaæ siê mog¹ do jed-
nego wniosku - jazda w dó³ polskiej dru¿yny narodowej i klubów ekstra-
klasy trwa nadal, a na temat obyczajów finansowych panuj¹cych w pol-
skiej pi³ce najwiêcej do powiedzenia mia³a prokuratura i s³ynny Fryzjer.
Reszta owiana jest tajemn¹ magi¹.
Ta tajemna magia dotknê³a równie¿ kutnowsk¹, wyczynow¹ pi³kê no¿n¹.
W ostatnich miesi¹cach nast¹pi³o swoiste trzêsienie ziemi w kutnowskim
Miejskim Klubie Sportowym. Otó¿ okaza³o siê, ¿e du¿e pieni¹dze przep³y-
wa³y tak krêtymi drogami, ¿e dzisiaj jest problem z okre�leniem kto, ile,
komu i jak. Smaczku dodaje fakt, ¿e równie¿ samorz¹d miejski wk³ada³
du¿¹ kasê w postaci dotacji i chyba s¹ trudno�ci z okre�leniem, czy te
setki tysiêcy z³otych by³o wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
Przypominam sobie dyskusjê na sesji Rady Miejskiej w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych, kiedy rozpatrywany by³ wniosek klubu o dodatkowe kilkaset
tysiêcy na zasilenie III-ligowej wówczas dru¿yny pi³karskiej. MKS uzna³,
¿e pilnie potrzebuje zakupiæ kilku pi³karzy, by utrzymaæ III ligê. Zabieraj¹c
g³os w dyskusji proponowa³em, by klub szuka³ tych pieniêdzy u sponsorów,
a nie w bud¿ecie miejskim. Niestety, miasto w ci¹gu tych 21 lat dzia³alno�ci
MKS-u wpompowa³o wiele milionów z³otych w sport wyczynowy i dzisiaj
ca³kiem zasadna mo¿e byæ obawa, ¿e szczególnie w ostatnim czasie nie
zawsze te wydatki mog³y byæ kierowane na zadania okre�lane w dotacji.
Miejski Klub Sportowy uleg³ rozwi¹zaniu pozostawiaj¹c zad³u¿enie
w wysoko�ci ponad 800 tysiêcy z³otych. W tym zad³u¿eniu mamy nierozli-
czon¹ z miastem dotacjê 300 tysiêcy z³otych. Przyk³ad dzia³alno�ci MKS,
niefrasobliwa polityka finansowa i rozliczanie pieniêdzy publicznych prze-
kazywanych przez miejski samorz¹d, pokazuje jak niebezpieczna mo¿e byæ
sytuacja, w której miasto bierze na siebie ciê¿ar finansowania sportu
wyczynowego.
Podane wy¿ej przyk³ady, jak równie¿ wiele innych, które mo¿na by przy-
wo³aæ pokazuj¹, ¿e w skomercjalizowanym sporcie wyczynowym niezmiennie
panuje zasada - jeden zyskuje, drugi traci.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

SPORTOWY BIZNES − TAJEMNA MAGIA
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

Teoretycznie nic mi do tego,
ale cierpnie skóra,
je�li z powodu �wiatopogl¹dowego
staje siê rzecz ponura.

Kobietê zmusza siê do rodzenia
p³odu bez szans na przetrwanie.
Czyjego pytaæ sumienia,
jakie jest matki prze¿ywanie.

Ka¿dy we w³asnym sumieniu
dylematy moralne rozwa¿a.
Kto i w czyim imieniu
upowa¿nia do rozstrzygniêæ lekarza?

Kazimierz Ci¹¿ela

Andrzej Stachowicz urodzony 7 marca 1950 r. w Kutnie. Syn
Kazimierza i Anny z Kisielewskich. W Kutnie ukoñczy³ SP nr 7
(ju¿ nie istniej¹ca) i LO im. J.H. D¹browskiego. Ukoñczy³ rów-
nie¿ Studium Nauczycielskie w £owiczu, kierunek - plastyka. By³y
nauczyciel SP nr 4 i SP nr 3 w Kutnie oraz SP w Bielawkach,
Leszczynku i Go³êbiewie. ¯ona Anna ze Stefañskich pedagog
szkolny (SP nr 2, SOSW w Nowej Wsi, Specjalny O�rodek Szkolno-
Wychowawczy nr 1 i katolicka SP w Wierzbiu. Córka Joanna - mgr
in¿. architekt, Urz¹d Miasta Kutna.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Do tej pory w spotkaniach wziê³o udzia³ 50 osób. Zajêcia prowadzi
Sylwia Stasiak z muzeum, inicjatorka przedsiêwziêcia. Realizacja warsz-
tatów odbywa siê na terenie dziedziñca muzeum, pod du¿ym namiotem.
Wykonane przez siebie prace dzieci zabiera³y do domu, aby siê pochwaliæ
przed rodzin¹. W czasie krótkich przerw Sylwia Stasiak przybli¿a dzie-
ciom, w formie opowiadañ, historiê garncarstwa zwracaj¹c przy okazji
uwagê na przedmioty wykonane z gliny, a bêd¹ce w ich domach. Spotkania
odbywaæ siê bêd¹ sukcesywnie przez okres wakacji. To dobry pomys³.

/A.B./

WAKACJE W MUZEUM

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uczestniczyli w niej cz³onkowie oraz sympatycy wraz z przewodnicz¹-
cym powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwo�ci powiatu kutnowskiego
Konradem K³opotowskim.

KURMAN − MAŁO ZNANY

Mecz pi³karski pomiêdzy Dyrekcj¹ �Kraju� a Zwi¹zkami Zawodowymi
(1:3). Jedyn¹ bramkê dla �Dyrekcji� zdoby³ Kazimierz Ci¹¿ela, którego
dekoruje w³asnorêcznie wykonanym medalem sêdzia Stanis³aw Kurman,
artysta plastyk z Kutna (z³oty medalista wystawy �wiatowej w Pary¿u
w 1936 r, i g³ówny scenograf Teatru Polskiego w Warszawie za czasów
Arnolda Szyffmana).

ZJEDNOCZENIOWA KONWENCJA

W imieniu



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 14/386 • 17 LIPCA 2014 R. 9

¯YCIE FARMACEUTYCZNE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 14/386 • 17 LIPCA 2014 R.

¯YCIE REKLAMOWE
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Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach
go�ci³o przedstawicielki O�wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
z PSSE w Kutnie, które przeprowadzi³y dla uczestników AKCJI
LATO 2014 pogadankê nt. bezpieczeñstwa i higieny podczas
pobytu na wakacjach, zapobiegania chorobom zaka�nym w tym
tzw. �brudnych r¹k� oraz profilaktyki na³ogów. Dla dzieci przy-
gotowana zosta³a równie¿ krzy¿ówka z has³em �Zdrowy,bez-
pieczny styl ¿ycia�, a mini warsztaty dotyczy³y bezpiecznych
wakacji na wsi, w domu, nad wod¹ oraz w lesie.

LATO 2014
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Kolejom w¹skotorowym na Kujawach pocz¹tek da³y linie przemys³owe
tworzone przez dynamicznie rozwijaj¹ce siê na prze³omie XIX i XX wieku
cukrownie. ̄ elaznymi drogami transportowano surowiec do produkcji �bia³ego
z³ota� o wiele szybciej i w wiêkszych ilo�ciach ni¿ furmankami zaprzê¿onymi
w konie. Prze³omowym dla dziejów w¹skotorówki w tym regionie okaza³ siê
okres Wielkiej Wojny, gdy niemiecki okupant ze wzglêdów strategicznych roz-
budowa³ sieæ ¿elaznych dróg. W latach 1914-1915 powsta³y nastêpuj¹ce
odcinki: od cukrowni M¹twy ko³o Inowroc³awia przez Dobre, Osiêciny, Jerz-
manów, Boniewo i Cetty do Kro�niewic (wrzesieñ - pa�dziernik 1914 r.); od
Jerzyc ko³o Kruszwicy, przez Piotrków Kujawski, Sompolno, Ko³o do D¹bia nad
Nerem (listopad - grudzieñ 1914 r.); od Anastazewa do Konina (jesieñ 1914 r.);
od Kro�niewic do Strykowa (listopad 1914 r. - prawdopodobnie pocz¹tek 1915 r.).
z Boniewa do Przystronia, z G³aznowa do Dzierzbic, z Krzewia do Krzewaty
i z Franek do Opiesina (1915 r.).
Gdy w 1916 r. front przesun¹³ siê na wschód linie kolejowe udostêpniono
ruchowi publicznemu. W Kro�niewicach wybudowano budynek dworca, mon-
towniê, warsztaty naprawcze itp. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci,
stworzon¹ przez Niemców sieæ w¹skich torów uznano za pañstwowe koleje
u¿ytku publicznego. Zarz¹d powo³anej do ¿ycia Kujawskiej Kolei Dojazdowej,

mie�ci³ siê w Kro�niewicach. Okres miêdzywojenny to czas intensywnej
modernizacji budowli in¿ynierskich, urz¹dzeñ trakcyjnych, warsztatów oraz
torowisk i podtorzy. Wynika³o to z prowizoryczno�ci budowanej w czasie wojny
infrastruktury kolejowej. W celu usprawnienia komunikacji wprowadzano
jednolit¹ szeroko�æ toru - 750 mm. £¹czna d³ugo�æ u¿ytkowa publicznej linii
w¹skotorowej na Kujawach w 1928 r. wynosi³a 377 km. W Kro�niewicach
powsta³a w tym czasie nowoczesna parowozownia schodkowa, rozbudowano
warsztaty. Znajdowa³y siê równie¿ budynki takie jak: parowozownia, 6 budyn-
ków mieszkalnych, 10 magazynów, kasyna, budynek zarz¹du, piwnice na smary,
dy¿urka dla mechanika, transformatorownia, gara¿, gisernia, pomieszczenia
dla obrabiarek.
Walki we wrze�niu 1939 r. nie wyrz¹dzi³y kolejce znaczniejszych szkód. Po
przejêciu w¹skotorówki przez Deutsche Reichsbahn, wielu polskich pracowni-
ków zwolniono lub aresztowano. Na tablicy pami¹tkowej wiê�niów politycz-
nych, zamordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i wiêzieniach,
znajduj¹ siê dwa nazwiska: Stanis³aw Komorowski i Mieczys³aw Cichocki.
Byli oni pracownikami kolejki. Koleje w¹skotorowe nie mia³y jednak ju¿ wów-
czas znaczenia strategicznego. Wykorzystywane by³y przede wszystkim do trans-
portu p³odów rolnych. Po wyzwoleniu Kro�niewic spod okupacji niemieckiej
(19 stycznia 1945 r.) wielu dawnych kolejarzy powróci³o do pracy, odbudowy-
wano tabor, usuwano zniszczenia, rekonstruowano wyposa¿enie warsztatów.
Na ca³ej sieci sk³ady ruszy³y w czerwcu 1945 r.
W pierwszym dziesiêcioleciu po zakoñczeniu II wojny �wiatowej na kujawskiej
w¹skotorówce prowadzono intensywne prace modernizacyjne, miêdzy innymi
przekuto z 600 na 750 mm linie od Sompolna do Gniezna, Gos³awic, Konina
i Wilczyna; odcinki G³aznów - Dzierzbice oraz z Krzewia do Krzewaty, Franek,
Opiesina i Ozorkowa. Temu ogromnemu przedsiêwziêciu towarzyszy³a jedno-
cze�nie przebudowa nawierzchni torowiska wraz z prostowaniem ³uków, wzmac-
nianiem mostów i przepustów. Równie¿ wybudowano odcinek linii o d³ugo�ci
1 km z Ozorkowa Miasto do Ozorkowa Centralnego, gdzie powsta³a stacja
styczna z £ódzkimi W¹skotorowymi Elektrycznymi Kolejami Dojazdowymi,
czyli tramwajami.
1 stycznia 1949 r. wszystkie koleje u¿ytku publicznego w kraju zosta³y upañ-
stwowione. Kujawska Kolej Dojazdowa przejê³a Gnie�nieñsk¹ Kolej Powia-
tow¹ i Wrzesiñsk¹ Kolej Powiatow¹ oraz liniê cukrowni w Dobrem. Od po³owy
lat 60-tych XX wieku stopniowo zaczê³y siê zmniejszaæ przewozy pasa¿erskie,
a nastêpnie towarowe. Wraz z likwidacj¹ nierentownych po³¹czeñ zamykano
lub demontowano torowiska. W latach 1963-1968 zamkniêto, a nastêpnie
rozebrano liniê z Ko³a do D¹bia. W 1968 r. rozebrano liniê od W³oc³awka do
portu nad Wis³¹ (w zwi¹zku z likwidacj¹ ¿eglugi �ródl¹dowej na rzece). Do
1976 r. zlikwidowano ca³¹ kolej wrzesiñsk¹. W roku 1984 zamkniêto, a na-
stêpnie rozebrano liniê Ozorków Miasto - Ozorków Centralny. Jedn¹ z ostatnich
wielkich inwestycji na kro�niewickiej kolejce zrealizowano pod koniec lat
60-tych XX w. Rozebrano wówczas stary budynek stacyjny, a na jego miejsce
wybudowano nowy (1968 r.), istniej¹cy do dzi�.  By³ to budynek parterowy

KROŚNIEWICKA CIUCHCIA

(...) W dniu wkroczenia wojsk niemieckich do Kutna zostali aresztowani
w charakterze zak³adników: ks. M. Wo�niak, ks. M. Oziêb³owski,
ks. Kaczorowski z Poznania oraz dwaj klerycy: z Warszawy Bogdan
Szymañski i z Gniezna Jan Krycki. Uwiêzieni nastêpnego dnia wrócili do
domów. 11 listopada aresztowano i osadzono w kutnowskim wiêzieniu
ks. A. Dêbiñskiego ze Strzelec, ks. Stanis³awa Kowalewskiego ze �leszyna,
ks. Aleksandra £ukomskiego z Pleckiej D¹browy i ks. Pykosza - salezja-
nina z Gnojna, ks. Piotra Wojtkiewicza z Oporowa oraz dziekana kut-
nowskiego. Nastêpnie aresztowano ks. Antoniego Ciechanowskiego i ks.
Gogolewskiego z Imielna.
W drugiej po³owie lipca 1940 r. Niemcy aresztuj¹ i wysiedlaj¹ ludno�æ
cywiln¹ i ksiê¿y. Ksi¹dz Wo�niak pisze: U wielu proboszczów mieszkaj¹
Niemcy i sledz¹, co siê u tego proboszcza dzieje albo gdzie on wyje¿d¿a.
Takie jest naprê¿enie, ¿e jeden z proboszczów nie wytrzyma³ i potajemnie
opu�ci³ parafiê. �le zrobi³, ale mo¿e go ca³kowicie potêpiæ ten tylko, kto
nie przechodzi³ tego piek³a jakie proboszczowie teraz maj¹ ze strony tego
wroga. Nie ka¿dy mo¿e doj�æ do bohaterstwa. W ostatecznym rozrachunku
nieliczni duszpasterze ocaleli, w tym proboszcz z Oporowa, który naj-
prawdopodobniej w 1940 r. zosta³ przeniesiony do Mnichu, najmniejszej
parafii w rejonie kutnowskim. Niemcy zostawiali w Warthegau jeden czynny
ko�ció³ na ca³y powiat, zwykle by³ to ko�ció³ na prowincji, niewielki,
przy którym urzêdowa³ ksi¹dz. Tym wyznaczonym przez niemieck¹ w³adzê
ko�cio³em dla katolików-Polaków ca³ego okrêgu kutnowskiego by³
niewielki ko�ció³ w Mnichu. Ks. Wojtkiewicz mia³ wobec w³adz niemiec-
kich podaæ siê za Litwina i tym ³atwiej otrzymaæ tê okupacyjn¹ ocaleñcz¹
placówkê duszpastersk¹ dla zgnêbionej ludno�ci polskiej regionu kutnow-
skiego. Mia³ duszpasterzowaæ dla parafian 41 parafii pozbawionych przez
Niemców duszpasterzy. Z dekanatu kutnowskiego zginê³o siedemnastu
ksiê¿y, ocala³o sze�ciu, a w dekanacie ¿ychliskim zginê³o sze�ciu ksiê¿y
i tak¿e sze�ciu ocala³o. Ksiê¿a wykazywali w chwili aresztowania praw-
dziwy heroizm, na przyk³ad ks. Piotr Frankiewicz z Imielna, którego aresz-
towano jesieni¹ 1941 r. i któremu nakazano zdj¹æ sutannê przed wej�ciem
do samochodu. �Mo¿e mnie nawet tu �mieræ spotkaæ, ale ja sukni kap³añskiej
nie zdejmê� - odpar³ stanowczo sêdziwy kap³an. Jego poprzednikiem by³
ks. Korneliusz Gogolewski, który - gdy 26 sierpnia 1940 r. przyszli po
niego Niemcy - odpar³, ¿e chêtnie pójdzie z nimi, ale musi w przyleg³ej
kancelarii wype³niæ dwa akty chrztu �wiêtego. Kiedy pozwolono mu na
to, uciek³ oknem i pó�niej przedosta³ siê do Generalnej Guberni.

Ksi¹dz Piotr Wojtkiewicz - duszpasterz parafian
oporowskich
�W�ród duchowieñstwa spotykamy czêsto osoby, które przy cichej swej
nierozg³o�nej pracy w�ród ludu na parafii, zaznaczaj¹ przy nadarzonych
okazjach w ¿yciu pasterskim swój wybitnie silny charakter i indywidualn¹
potêgê woli kap³añskiej� - tak o ks. Wojtkiewiczu pisa³ trafnie ks. Kon-
stanty Kostrzewski w po�miertnym wspomnieniu zatytu³owanym równie
celnie: Wiejski proboszcz w roli niezwyk³ego duszpasterza.
Urodzi³ siê 15 grudnia 1875 r. w Pilokalniach na terenie dominikañskiej
parafii Szumsk. Wy�wiêcony zosta³ 2 lutego 1901 r. przez metropolitê
warszawskiego Wincentego Popiel¹. By³ kolejno wikariuszem w para-
fiach: Warka, Góra Kalwaria, Sochaczew, w warszawskiej parafii �wiêtego
Antoniego i licz¹cej 100 tys. wiernych parafii na Pradze. W Warszawie
pe³ni³ równie¿ funkcjê kapelana wiê�niów prowadzonych na stracenie.
Nastêpnie pe³ni³ obowi¹zki proboszcza przy schorowanym proboszczu
Warki ksiêdzu M. Ciernniewskim. Jego pe³ne proboszczowanie zwi¹zane
by³o ju¿ do koñca z rejonem kutnowskim. Zosta³ najpierw proboszczem
w Pleckiej D¹browie, nastêpnie na 20 lat zwi¹za³ siê z Oporowem, sk¹d
w czas okupacji przeniesiony zosta³ do jednej z najmniejszych parafii

REPRESJE WOBEC KSIĘŻY
Powsta³a 9 pa�dziernika 1925 roku. Jej za³o¿ycielami byli: Marcin Andrzejewski,
Boles³aw Grzelak, Józef Kamiñski, Józef Menes, Antoni Sarnacki. W 1926 roku
wybrano Zarz¹d, do którego weszli: Alfred Piwnicki - prezes, Antoni Sarnacki
- naczelnik, Boles³aw Grzelak - sekretarz, Józef Menes - skarbnik, Józef Kamiñski
- gospodarz, Marian Andrzejewski - cz³onek i Stanis³aw Olczak - cz³onek. W tym
te¿ roku zakupiono sikawkê rêczn¹, beczkê konn¹, drabinê typu Szczerbowskiego,
4 bosaki, odcinek wê¿a ssawnego, 4 odcinki wê¿y t³ocznych, 17 mundurów i he³my.
W 1927 roku do OSP nale¿a³o 29 cz³onków czynnych i 23 cz³onków wspieraj¹-
cych. Nadesz³y ciê¿kie czasy kryzysu ekonomicznego Polski, dlatego te¿ i w Klo-
nowcu da³o siê odczuæ zmniejszenie ofiarno�ci spo³eczeñstwa. Zabrak³o �rodków
finansowych na dalsze zakupy sprzêtu p-po¿. Pomimo tego, w 1934 roku, zdecy-
dowano o budowie Remizy Stra¿ackiej wraz z ma³¹ sal¹ widowiskow¹. Ówczesny
Zarz¹d OSP pozyska³ od w³a�ciciela miejscowego maj¹tku ziemskiego dzia³kê
gruntu, na której w ci¹gu 2 lat wzniesiono pierwsz¹ remizê stra¿ack¹. Dalszy roz-
wój stra¿y w Klonowcu przerwa³a II wojna �wiatowa. Tu¿ po jej zakoñczeniu,
w 1945 r., wznowiono dzia³alno�æ, a w 1948 r. dobudowano nowy gara¿, który po
adaptacji powiêkszy³ salê widowiskow¹. W 1945 r. na potrzeby stra¿y zakupiono
ogniowy wóz konny, a w 1958 r. z demobilu wojskowego - pierwszy samochód,
marki Dodge. Nabyto te¿ motopompê typu M800. Klonowiecka Stra¿ Po¿arna
sta³a siê jedn¹ z najlepszych jednostek OSP na terenie ówczesnego powiatu kut-
nowskiego. Walne Zebranie OSP w marcu 1962 r., podjê³o uchwa³ê o budowie
nowego Domu Stra¿ackiego w Klonowcu Starym. W czynie spo³ecznym oddano
go do u¿ytku 30 sierpnia 1964 r. By³o to wielkie wydarzenie ponadlokalne. Wtedy
na czele Klonowieckiej Stra¿y stali: Boles³aw Menes - prezes, Zygmunt ¯akowski
- naczelnik, Roman ¯yczkowski - zastêpca naczelnika, Kazimierz Kamiñski - sekre-
tarz, Kazimierz ¯yczkowski - skarbnik, Adam Kamiñski - gospodarz. W nowej
remizie znalaz³y tak¿e swoj¹ siedzibê: klubo-kawiarnia �Ruch�, biblioteka, kino
objazdowe. Przyje¿d¿a³ tak¿e Teatr Ziemi £ódzkiej. Stra¿acki Dom Kultury
w Klonowcu sta³ siê prê¿n¹ placówk¹ znan¹ nie tylko w powiecie kutnowskim.
8 maja 1968 r. odby³a siê tu uroczysto�æ z okazji Powiatowych Obchodów Dnia
Stra¿aka, a Klonowieckiej OSP wrêczono sztandar. By³a to zas³uga ówczesnego
Zarz¹du i du¿a ¿yczliwo�æ Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie mjr. Piotra
Moñko. Stra¿ otrzyma³a tak¿e w Klonowcu prawdziwy samochód marki Star 21.
By³ to ju¿ beczkowóz. W 1987 roku z Komendy Rejonowej Stra¿y w Kutnie otrzy-
mano trzyletni samochód marki Star 244L typu GBA. W 1991 r. ze wzglêdu na
stan zdrowia z funkcji prezesa zrezygnowa³ Boles³aw Menes, a jego miejsce zaj¹³
Jan �wierczyñski. W 1996 r. z funkcji naczelnika OSP w Klonowcu zrezygnowa³
- te¿ ze wzglêdu na zdrowie - Zygmunt ¯akowski. Pe³ni³ tê funkcjê przez 50 lat!
Zosta³ do¿ywotnim honorowym naczelnikiem. W 1996 r. nowym naczelnikiem
zosta³ Grzegorz Pasiewicz, a pozosta³y sk³ad Zarz¹du stanowili: Wies³aw Kubryn
- wiceprezes, Eugeniusz Muszyñski - zastêpca naczelnika, Kazimierz Kamiñski
- sekretarz, Janusz Koperski - skarbnik, Kazimierz ¯yczkowski - gospodarz.
W 1997 r. jednostka z Klonowca, jako jedna z 6 w powiecie kutnowskim, zosta³a
w³¹czona do KRS, a nastêpnie powo³ano jednostkê operacyjno-ga�nicz¹, co �wiadczy
o wysokim poziomie wyszkolenia i dyspozycyjno�ci jej cz³onków. OSP Klonowiec
bierze udzia³ w zawodach gminnych, powiatowych - zajmuj¹c w nich czo³owe
miejsca. Wspó³pracuje z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Kutnie, Gmin¹ Strzelce
i jej szko³ami, Ko�cio³em i Gminnym O�rodkiem Kultury. W r. 2000 obchodzono
w Klonowcu 75 rocznicê OSP. Zakupiono sztandar, który zosta³ odznaczony
Z³otym Medalem �Za Zas³ugi dla OSP RP�. Obecny sk³ad Zarz¹du to druhowie:
Grzegorz Pasiewicz - prezes, Wojciech Miko³ajczyk - naczelnik, Rados³aw Kubryn
- zastêpca prezesa, Tomasz ¯yczkowski - zastêpca naczelnika, Jacek Wyganowski
- sekretarz, Janusz Koperski - skarbnik, Kazimierz ¯yczkowski - gospodarz.
W 2011 r. Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê w sprawie zakupu nowego samochodu stra¿ac-
kiego; ratowniczo-ga�niczego. G³ównymi sponsorami byli: WFO�iGW w £odzi
(300 tys. z³), Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska (150 tys. z³), Zarz¹d G³ówny
OSP RP (150 tys. z³) i Gmina Strzelce (138 tys. z³). To samochód typu MAN-
TGM 13-290 4x4. W sk³ad wyposa¿enia wchodzi agregat pr¹dotwórczy, naj¹�ni-
ca, zawieszenie na poduszkach pneumatycznych, pi³a do drewna i batonu, latarki
z ³adowarkami, wieszaki na butle z powietrzem, o�wietlenie ledowe, radiostacja
nasobna i szybkie natarcie. Jest tak¿e: torba PSPR z desk¹ ratunkow¹, motopompa
p³ywaj¹ca, szlamowa i oddymiacz. Zakupiono ostatnio równie¿ sprzêt ratownictwa
technicznego firmy LUKAS za 64.560 z³ oraz przeprowadzono gruntowny
remont i modernizacjê ca³ego budynku OSP w Klonowcu.          Jerzy Papiewski

o konstrukcji szachulcowej, pokryty dachem naczó³kowym. Powsta³ wówczas
nowy budynek - murowany, piêtrowy na planie prostok¹ta z przestronnym,
przeszklonym holem z kas¹ i poczekalni¹. Mimo pogarszaj¹cej siê sytuacji
finansowej koleje dojazdowe na Kujawach w 1978 r. przewioz³y 632.000 ton
towarów, a w 1980 r. zatrudnia³y oko³o 1.000 pracowników. Przemiany ustro-
jowe prze³omu lat 1989/90, a przede wszystkim reforma gospodarki na wolno-
rynkow¹ przypieczêtowa³a los wielu kolei w¹skotorowych w kraju. Chc¹c
zapobiec dalszemu pogarszaniu kondycji finansowej, 1 grudnia 1992 r. sieæ
kujawsk¹ podzielono na trzy odrêbne Koleje Dojazdowe: Sompoliñsk¹, Gnie�-
nieñsk¹ i Kro�niewick¹, licz¹c¹ 162 km. Kontynuowano demonta¿ nierentow-
nych linii. W 1992 r. rozebrano odcinek Kro�niewice - Dzierzbice, a w 1993 r.
Krzewie - Krzewata i Franki - Opiesin.
1 lipca 1998 r. powo³ano do ¿ycia Zamiejscowy Wydzia³ Kolei Dojazdowych
w Poznaniu, w sk³ad którego wchodzi³a Sekcja Kro�niewicka KD. W 1999 r.
wydzia³ poznañski zatrudnia³ 319 pracowników, w tym 109 w sekcji kro�nie-
wickiej. Zmniejszaj¹ce siê z roku na rok przewozy spowodowa³y, i¿ 9 czerwca
2001 r. zawieszono ruch pasa¿erski. We wrze�niu tego roku w Sekcji Kro�nie-
wickiej Kolei Dojazdowej pracowa³o ju¿ tylko 45 osób. Nadzieja na ratunek
dla w¹skotorówki pojawi³a siê, gdy 9 pa�dziernika 2002 r. samorz¹d Kro�niewic
przej¹³ kolejkê od PKP, a 10 pa�dziernika podpisa³ umowê ze Stowarzysze-
niem Kolejowych Przewozów Lokalnych w Kaliszu, na mocy której u¿yczono
stowarzyszeniu maj¹tek kolejki w zamian za uruchomienie regularnego ruchu
pasa¿erskiego i towarowego. Wspó³praca trwa³a jednak tylko do 2008 r., gdy
SKPL zakoñczy³o dzia³alno�æ na kro�niewickiej kolejce; poci¹gi kursowa³y
do 31 marca 2008 r. Wydaje siê, i¿ obecnie jedyn¹ szans¹ na to, by sk³ady
powróci³y na tory, jest turystyka kolejowa.

(z materia³ów Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach)

rejonu kutnowskiego - Mnichu, licz¹cego w 1935 r. 1.070 katolików i 75
protestantów; w 1939 r. w parafii tej by³o 1.650 katolików.
Dramatyczny rok 1940 na Ziemi Kutnowskiej zaznaczy³ siê usuwaniem
ksiê¿y z parafii, zabieraniem do obozów w Niemczech, gdzie ginêli
z regu³y w krótkim czasie. Ksi¹dz Wojtkiewicz by³ trzykrotnie areszto-
wany i wiêziony przez Niemców, jemu powierzyli hitlerowscy okupanci
duszpasterstwo w powiecie kutnowskim. Ostatni akt chrztu w Oporowie
spisa³ 25 wrze�nia 1940 r. - po tej dacie musia³ ju¿ znale�æ siê w Mnichu.
W Oporowie duszpasterzowa³ 20 lat, z kazañ przeciw bolszewikom da³
siê poznaæ jako wielki antykomunista. Mo¿na zapytaæ w tym miejscu, co
sk³oni³o w³adze niemieckie do pozostawienia ks. Piotra Wojtkiewicza
w roli duszpasterza w rejonie kutnowskim. Z pewno�ci¹ antybolszewickie
nastawienie mu w tym wzglêdzie nie zaszkodzi³o. W momencie nastania
okupacji hitlerowskiej nie by³ ju¿ m³odym ksiêdzem, zosta³ w Mnichu
w wieku 66 lat i Niemcy mogli spodziewaæ siê, i¿ lata swej aktywno�ci
duszpasterskiej mia³ daleko poza sob¹. Pomylili siê na szczê�cie. Przeko-
nuj¹ce �wiadectwo o tym niezwyk³ym duszpasterstwie daje ks. Kostrzewski:
Bez ma³a 4 lata by³ duszpasterzem 34 parafii i to po³o¿onych w 3 diece-
zjach (warszawskiej, p³ockiej, w³oc³awskiej, a dodaæ nale¿y i czwart¹
- ³ódzk¹). Z furmanki na furmankê siada³ ten niezwyk³y kap³an i jecha³,
by w chwili ciê¿kiej choroby rozgrzeszaæ i jednaæ z Bogiem, pouczaæ
i b³ogos³awiæ ma³¿eñstwa i chrzciæ dzieci.
Mo¿liwe, ¿e decyduj¹cym czynnikiem by³o, i¿ urodzi³ siê na Litwie i po-
dawa³ siê wobec w³adz okupacyjnych za Litwina. Autor kroniki parafii
�w. Wawrzyñca w Kutnie, byæ mo¿e powojenny proboszcz ks. Bronis³aw
P¹gowski, redaguje wiadomo�æ o ks. Wojtkiewiczu, i¿ uznany za Litwina
w Mnichu duszpasterzowa³ i podobno obs³ugiwa³ 43 parafie bêd¹c ju¿
staruszkiem. S¹ relacje, ¿e ca³y tydzieñ od niedzieli do niedzieli bywa³
poza domem, sprawuj¹c duszpasterstwo na terenie kilku dekanatów.
Pozostawi³ �wiadectwo ofiarnej pracy duszpasterskiej, s¹ relacje, ¿e nie
pobiera³ ofiar, gdy odwiedza³ z pos³ug¹ sakramentaln¹ chorych. Ksi¹dz
Kostrzewski we wspomnieniu po�miertnym o ks. Piotrze Wojtkiewiczu
napisa³: �Po skoñczonej wojnie w roku 1945 na jego w³asne ¿yczenie
Kuria Metropolitalna mianowa³a go proboszczem w £akoszynie-Kutnie�.
Polemizowa³ z t¹ tez¹ powojenny proboszcz parafii £êki Ko�cielne,
ks. Franciszek Zakrzewski, który twierdzi³, i¿ na pytanie zadane po wojnie
w kurii warszawskiej, gdzie chcia³by byæ, odpowiedzia³ ks. Wojtkiewicz:
�w Kutnie�, rozumiej¹c przez to dziekañsk¹ parafiê �w. Wawrzyñca
w Kutnie. To niezbyt precyzyjne wyra¿enie siê ks. Wojtkiewicza wobec
urzêdników kurii spowodowa³o, ¿e ks. Wojtkiewiczowi, tak zas³u¿onemu
w opiece duszpasterskiej nad katolikami w dobie nocy okupacyjnej, przy-
dzielono parafiê �w. Stanis³awa w Kutnie-£¹koszynie, a parafiê dziekañsk¹
pw. �w. Wawrzyñca w Kutnie przydzielono notariuszowi kurii ks. Broni-
s³awowi P¹gowskiemu. Drug¹ parafiê dziekañsk¹ - w ¯ychlinie - otrzyma³
sekretarz osobisty kard. Kakowskiego, ks. dr Remigiusz D¹browski.
Podziw i uznanie dla tak cichego i pracowitego proboszcza wyrazi³ ks.
Kostrzewski w s³owach: �By³ ci¹gle m³ody duchem i maj¹c 76 lat je�dzi³
jeszcze na rowerze do wszystkich szkó³ na terenie swojej parafii i z ca³ym
zapa³em udziela³ dzieciom lekcji religii�.
4 lutego 1951 r. obchodzi³ w £¹koszynie z³oty jubileusz kap³añstwa.
Dozna³ tu jednak wielu przykro�ci od ludzi. W nastêpnym roku prawdo-
podobnie wyprowadzi³ siê do domu ksiê¿y emerytów w Warszawie, gdzie
zmar³ 3 lata po obchodach z³otego jubileuszu kap³añstwa - 8 lutego 1954
r. Do¿y³ blisko 80 lat, pochowany zosta³ na Cmentarzu Bródnowskim.
Pogrzeb prowadzi³ bp Wac³aw Majewski, kazanie g³osi³ natomiast
ks. Tadeusz Romaniuk - by³y wikariusz z £¹koszyna.
Wiêkszych inwestycji trudno by³o od steranego prac¹ duszpastersk¹
wymagaæ, natomiast odnowi³ wnêtrze ko�cio³a, ogrodzi³ posesjê ko�cieln¹,
sprowadzi³ do ko�cio³a ³¹koszyñskiego 2 dzwony.
Stanis³aw Banach, Okupacja hitlerowska na terenie Oporowa i okolicy
[w:] Oporów. Stañ badañ II, Muzeum - Zamek w Oporowie, Oporów 2008

OSP W KLONOWCU

Za³oga kro�niewickiej w¹skotorówki w latach 20 XX wieku.

Dworzec (1940-44).



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 14/386 • 17 LIPCA 2014 R.

SAMO ¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

12

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 przy ul.
Krasiñskiego (35,5m2), wypo-
sa¿one 125 tys. pln. Tel. 509-
481-475
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�nia-
czej, dzia³ka 360 m2, wszystkie
media, centrum Kutna. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym mieszkaniem ok. 60 m2

(2 p +k+³, przedpokój) 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
Posiadam do wynajêcia miesz-
kanie (58,8 m2) na os. Tarnow-
skiego. Tel. 698-682-661
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 m2 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
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51.
Tel. 605-072-824
Sprzedam lub wynajmê lokal
handlowy 25 m2 + mieszkanie
73 m2, �cis³e centrum Kutna.
Tel. 500-034-650
Sprzedam lokal handlowy
25 m2 + mieszkanie 73 m2 cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.
Królewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235

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

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

Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biu-
ro rachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania 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, certy-
fikaty energetyczne tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem 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 Skrzyn-
kach. Tel. 784-336-270
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
ROD Bielawki k/Kutna.
Domek drewniany obity
siding�iem, woda, pr¹d. Tel.
695-591-002
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam tanio pianino. Tel.
607-768-848
Sprzedam mieszkanie 62,5 m2

parter, centrum Kutna, na gabi-
net i biuro. Tel. 604-574-471
(wieczorem)
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 48 m2 (2p+kuchnia), ul.
Podrzeczna. Tel. 603-505-416
Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe 39,2 m2 na I piêtrze. Tel.
600-742-602

SPORT SZKOLNY

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista angiolog
Zbigniew Klimczak.
Doktor wykonuje badanie
USG Doppler ¿y³ koñczyn

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68, 609-727-500

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

Tel. 609-107-203

RUSZYŁA MAŁA LIGA
Wakacje rozpoczête, uczniowie kutnowskich szkó³ wyjechali na obozy,
kolonie, wczasy rodzinne lub odpoczywaj¹ w innej formie. Dla tych, którzy
pozostali kluby i stowarzyszenia przygotowa³y szerok¹ ofertê sportow¹.
Nasi m³odzi adepci baseballu nie spuszczaj¹ z tonu i pracuj¹ nad form¹
przygotowuj¹c siê do kolejnych zawodów sportowych. M³odzie¿owe dru-
¿yny baseballowe z MKS Stal BiS Kutno, oparte na uczniach kutnowskiej
Jedynki, maj¹ ju¿ za sob¹ po³owê sezonu. W miesi¹cu lipcu na Ma³ej Lidze
jak co roku organizowane s¹ Mistrzostwa Regionu Europejskiego w kate-
gorii litte league (11-12 lat), junior league (13-14 lat) oraz w tym roku na
boiska Ma³ej Ligi wracaj¹ po kilku latach przerwy dziewczêta, które roze-
graj¹ turniej w kategorii litte league softball. Choæ nasi zawodnicy nie
startuj¹ w g³ównym turnieju w tym okresie czynnie uczestnicz¹ w trenin-
gach oraz obserwacjach meczy swoich rówie�ników z Europy. Je�li tylko
bêdzie ku temu okazja zagraj¹ kilka towarzyskich spotkañ z dru¿ynami,
które bêd¹ sukcesywnie odpadaæ na ró¿nych etapach z turnieju. Bêdzie to
doskona³ym przygotowaniem do dalszej czê�ci sezonu oraz nowym
do�wiadczeniem w procesie rozwoju sportowego.

Za nami pierwszy z trzech turniejów Mistrzostw Europy Ma³ej Ligi Base-
ballowej kategorii junior (12-14 lat). W turnieju wystartowa³o 10 dru¿yn
z: Polski, Austrii, Niemiec, Holandii, W³och, Litwy, Bia³orusi, Czech,
Niemiec, USA i Anglii. W pocz¹tkowej fazie turnieju dru¿yny w drodze
losowania podzielono na dwie grupy po piêæ zespo³ów, w których roze-
grano mecze systemem ka¿dy z ka¿dym. Faworyci rozgrywek nie zawiedli.
Do dalszej fazy awansowa³o osiem zespo³ów po cztery z ka¿dej grupy,
a w�ród nich byli: W³osi, Anglicy, Bia³oru� czy Czesi, którzy wygrali
zdecydowanie wszystkie mecze grupowe. Druga faza toczy³a siê w syste-
mie play off w parach utworzonych po rundzie zasadniczej: 1A � 4B,
2A � 3B, 3A � 2B i 4A � 1B. Równie¿ w tej fazie rozgrywek bezkonku-
rencyjni okazali siê zawodnicy z Czech, którzy w ca³ym turnieju nie prze-
grali ¿adnego z meczy i po zwyciêstwie w finale nad Anglikami 12:5
siêgnêli po tytu³ mistrzowski zdobywaj¹c przepustkê do Mistrzostw �wiata
ML w amerykañskim Taylor. To drugie z rzêdu zwyciêstwo Czechów
w walce o prymat na Starym Kontynencie w tej kategorii wiekowej.

Niestety, po raz kolejny nie by³y to udany turniej dla Polaków, którzy
zakoñczyli rywalizacjê na fazie grupowej, przegrywaj¹c wszystkie spo-
tkania. Polska dru¿yna, pomimo i¿ by³a z³o¿ona z zawodników klubów
�l¹skich, czyli tworzy³a nie jako reprezentacjê swojego rejonu, nie podo-
³a³a rówie�nikom z Europy.
Ju¿ 14 lipca ruszaj¹ kolejne zmagania baseballowe, tym razem w kategorii
litlle (11-12 lat). Swój start zapowiedzia³o trzyna�cie zespo³ów, które
rywalizowaæ bêd¹ o wyjazd do USA na Mistrzostwa �wiata, które odbêd¹
siê w kolebce m³odzie¿owego baseballu w Williamsport, stan Pensylwania.
Jak widaæ dzieci i m³odzie¿ uprawiaj¹ca baseball nie bêdzie siê nudziæ
w te wakacje. Atrakcji mnóstwo, a nie o wszystkim jeszcze napisali�my.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mi³o�ników baseballu wraz z rodzi-
nami, znajomymi na stadiony Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi, aby
kibicowaæ m³odym sportowcom.        Andrzej Pietrzak

Dopalacze
W Kutnie, w sklepie przy ulicy
Troczewskiego, pod szyldem
pami¹tek �legalnie� sprzeda-
wano dopalacze - narkotyczne
substancje. Kutnowski Sanepid,
w asy�cie policji, wszed³ do
sklepu. Policja zjawi³a siê, by
interweniowaæ, gdyby nie
chciano wydaæ próbek towarów
do badania.
Oszustki
W Kutnie, przy ulicy Sk³odow-
skiej, dwie kobiety podaj¹c siê
za pracownice urzêdu gminy
wesz³y do domu starszej kobiety,
sk¹d ukrad³y pieni¹dze w kwocie
1200 z³otych.
Mieæ mied�
W Kutnie, przy ulicy Kro�nie-
wickiej, z³odziej ukrad³ prze-
wód miedziany jednej z trakcji

kolejowych d³ugo�ci 40 m.
Straty 500 z³otych.
Internetowy oszust
W Kutnie, przy ulicy Królew-
skiej, za po�rednictwem portalu
�internauta� oferowa³ do sprze-
da¿y mieszkañcowi Kutna cztery
felgi do samochodu. Pomimo
wp³aty pieniêdzy w kwocie
2500 z³otych przez poszkodo-
wanego do chwili obecnej nie
wywi¹za³ siê z warunków umowy.
Blisko ¿niw...
W  Wiewiórzu, z kombajnu
zbo¿owego, skradziono dwa
akumulatory oraz z niezabez-
pieczonego gara¿u pilarkê
spalinow¹ i spawarkê transfor-
matorow¹. Warto�æ strat 2200
z³otych.
Gara¿owy w³am
W Kutnie, przy ulicy Raszew-

skiej, z gara¿u skradziono
spawarkê, silnik spalinowy,
pompkê do pompowania paliwa
i klucze narzêdziowe. Warto�æ
strat 1300 z³otych.
Dzia³kowa zdobycz
W Sójkach, z terenu ogródka
baru piwnego, z³odziej ukrad³
dwa parasole. Warto�æ strat
oko³o 800 z³otych.
Wandal
W Kutnie, przy ul. Oporowskiej,
wandal porysowa³ pow³okê
lakiernicz¹ na drzwiach samo-
chodu Citroen. Straty w³a�ciciela
to oko³o tysi¹c z³otych.
Skutek nieuwagi
W Kutnie, przy ulicy Królew-
skiej, wykorzystuj¹c nieuwagê
poszkodowanej ukradziono
torebkê z pieniêdzmi w kwocie
600 z³otych, telefon komórko-

wy, kartê bankomatow¹ oraz
dowód osobisty.
W Kutnie, przy ul. Objazdowej,
z niezamkniêtego samochodu
z³odziej ukrad³ portfel z zawar-
to�ci¹ dokumentów oraz pieniê-
dzy w kwocie 280 z³otych.
W Micinie, z niezamkniêtego
budynku gospodarczego, z³o-
dzieje ukradli spawarkê i pro-
stownik powoduj¹c straty na
kwotê tysi¹ca z³otych.
Gro�ny wypadek
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic
Ko�ciuszki i Bitwy pod Kutnem,
dosz³o do gro�nie wygl¹daj¹cej
kolizji. W jad¹cego od strony
P³ocka Opla, kierowanego przez
30-latka, uderzy³ kieruj¹cy oso-
bowym Tico starszy mê¿czyzna.
Kierowca Opla zosta³ przewie-
ziony do szpitala w Kutnie.

Posiadam do wynajêcia 2 pokoje
+ kuchnia w domku jednoro-
dzinnym. Tel. 785-519-405
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki, do 40 m2

z dop³at¹. Tel. 601-390-784
Sprzedam dom w D¹browicach.
Cena do negocjacji. Tel. 503-
354-058
Sprzedam lub zamieniê na bloki
dom jednorodzinny (os. Dy-
bów), 160 m2, dzia³ka 565 m2.
Tel. 531-901-111
Kupiê zadbany ma³y domek
parterowy lub mieszkanie 60 m2

- parter w Kutnie - obrze¿a.
Pilne! Tel. 514-502-929
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie. Tel. 603-277-155
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
2227 m2. Tel. 665-480-379
Sprzedam dzia³ki budowlane
do 2100 m2 w Go³êbiewie Nowym.
Tel. 604-125-461
Sprzedam gara¿ murowany na
samochód osobowy w Kutnie
w rejonie placu Pi³sudskiego.
Tel. 604-574-471 (po 18.00)
Sprzedam gara¿ murowany
w okolicy pl. Pi³sudskiego
w Kutnie. Tel. 784-976-911
Do wynajêcia gara¿ przy ulicy
Wa-wske Przedmie�cie (vis
a vis �Polo�). Tel. 505-084-095
Wynajmê lub sprzedam gara¿
murowany z kana³em i energi¹,
Kro�niewice - B³onie. Tel. 604-
254-132
Sprzedam segment m³odzie¿o-
wy 4-czê�ciowy, kolor czarno-
szary, wys. 2 m. Tel. 880-054-543

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

W Olsztynie, na przepiêknym olimpijskim 50 metrowym basenie (obok
nowoczesna hala i uniwersalny kompleks sportowy), rozegrano Letnie
Mistrzostwa Polski w kategorii Masters. W�ród 600 zawodników z Cypru,
Szwajcarii, Rosji, Niemiec, Ukrainy, Bia³orusi, £otwy, Litwy, Francji
i Polski by³ 82-letni kutnianin - niezmordowany Kazimierz From. Repre-
zentuje on kutnowski WOPR, a sponsorowany jest przez kutnowski
Zarz¹d Inwestycji, którego aktywnym prezesem jest Jerzy Pruk. Sympa-
tyczny pan Kazimierz godnie reprezentowa³ Ziemiê Kutnowsk¹. Wywal-
czy³ tytu³ najlepszego w kraju na 1500 m stylem dowolnym z czasem
49.31.63 min. By³ drugi na: 100 m dowolnym - 2.25.24 min., 50 m
dowolnym - 1.01.03 min., 200 m grzbietowym - 6.14.02 min., 400 m
dowolnym - 12.10.35 min., 100 m grzbietowym - 2.56.73 min., 200 m
dowolnym - 5.31.74 min. Zosta³ tak¿e br¹zowym medalist¹ na 50 m stylem
grzbietowym z rezultatem 1.17.00 min. Gratulujemy! Kolejny start pla-
nuje Kazimierz From pod koniec sierpnia br., te¿ w Olsztynie. Odbêd¹ siê
tam presti¿owe Miêdzynarodowe Zawody �Senior Games�. ̄ yczymy znów
powodzenia!

P³ywanie

MISTRZ POLSKI KAZIMIERZ FROMW Sali Tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury odby³o siê kolejne Nad-
zwyczajne Walne Zebranie Cz³onków MKS-u �Kutno�. Przewodniczy³
mu aktualny prezes MKS-u �Kutno� Piotr Bajda, który na wstêpie powie-
dzia³, ¿e w Klubie nie by³o ¿adnej defraudacji finansowej, a jedynie z³a
polityka wydawania pieniêdzy. Pawe³ �lêzak w imieniu grupki osób twór-
czych, którzy przez dwa tygodnie pracowali nad niedopuszczeniem Klubu
do ca³kowitej likwidacji, stwierdzi³ ¿e ka¿da dotychczas wydawana z³o-
tówka by³a udokumentowana. By³y wy¿sze potrzeby ni¿ wp³ywy, wiêc
ratowano siê po¿yczkami. St¹d ta patowa dzi� sytuacja. S¹ wierzyciele,
którzy po¿yczali na dzia³alno�æ. Trzeba oddaæ te¿ miastu i to niezw³ocznie.
Podjêto trudn¹ decyzjê. Je¿eli Klub ma zacz¹æ dzia³alno�æ z czystym kontem,
a nie z d³ugami, musi Go kto� przej¹æ. Trafi³ siê dobry partner - Stowa-
rzyszenie Kultury Fizycznej Miêdzyszkolny Miejski Klub Sportowy
�Unia� Warszawa. �Zaczynamy od nowa, zyskujemy zabezpieczenie
finansowe i mamy �otwart¹ drogê� do miasta Kutna. Jest te¿ prolongata
od sponsorów i nie giniemy na pi³karskiej mapie Polski. Jest wiêc szansa
na wyj�cie z tej sytuacji obecnej i z honorem� - dodaje Pawe³ �lêzak,
cz³onek za³o¿yciel KS �Kutno�. Bêd¹ ciêcia finansowe wszystkich zwi¹-
zanych z Klubem. Maj¹tku nikt nie zabiera. �Unia� Warszawa kupi³a licencjê
od MKS-u �Kutno na III ligê. Nowe Stowarzyszenie bêdzie funkcjono-
wa³o na bazie futbolu zespo³ów m³odzie¿owych (nikt nic nie bêdzie
likwidowa³) i dru¿ynie seniorów, która rozpocznie rozgrywki 14 sierpnia
albo w ³ódzkiej klasie A, albo w ³ódzkiej lidze okrêgowej (popularna

V liga). Nowym prezesem KS �Kutno�
zosta³ dynamiczny i perspektywiczny
Dominik Tomczak, któremu w Zarz¹-
dzie towarzyszyæ bêd¹: Piotr Bugaj,
Piotr Bajda, Micha³ Gens i Zbigniew
Tomczak. Zapowiedzia³ zmiany
w statucie Klubu i podkre�li³ swoje
si³y na prezesowanie. Wiele rzeczy
trzeba zbudowaæ od nowa. Wszystko
bêdzie jawne; zarówno finanse jak
i plany rozwojowe. Klub bêdzie opie-
ra³ siê na ludziach z Kutna! W Zebra-
niu uczestniczy³o 59 osób (na 108),
54%. Przyjêto dymisjê dotychczaso-
wego Zarz¹du Klubu i Komisji

Rewizyjnej. Zaakceptowano 53 g³osami (6 wstrzyma³o siê) przejêcie MKS-u
�Kutno� przez �Uniê� Warszawa. Powo³ano te¿ likwidatorów MKS-u
�Kutno�. G³os zabra³ te¿ Jacek Czekalski, trener zespo³u m³odzie¿owego,
jeden z za³o¿ycieli 21 lat temu Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�.
Powiedzia³ m.in.: �To dla mnie rozpacz. Mam swój honor. Mogê �mia³o
ka¿demu spojrzeæ w oczy. W ubieg³ym roku uroczy�cie �wiêtowali�my
20-lecie, a dzisiejszy dzieñ (01.07.2014r.) odbieram jako osobist¹ pora¿kê�.
Wierzymy jednak, ¿e z biegiem czasu nowy Klub - KS �Kutno� - nabierze
rutyny i nie bêdzie mia³ ¿adnych problemów, a dru¿yna seniorów bêdzie
awansowa³a co roku do wy¿szych klas rozgrywkowych. Powodzenia!

NOWE STOWARZYSZENIE KS „KUTNO”

£ódzka liga juniorów - gr. II
1. MKS Kutno 24 mecze 72 pkt.
(bramki 119:112; 24 zwyciêstwa - trener Robert Marzec, kierownik
zespo³u Andrzej B³êcki)
2. LKS Rosanów 24 51
3. Termy Uniejów 24 49
4. Victoria Grabów 24 23
5. MKS ¯ychlin 24 21
6. LKS �winice Warckie 24 19
7. Bzura M³ogoszyn 24 15

Wojewódzka liga �Deyna�
1. UKS SMS £ód� 22 mecze 66 pkt.
2. Sokó³ Aleksandrów £. 22 48
3. GKS Be³chatów 22 42
4. Lechia Tomaszów Maz. 22 40
5. Warta Sieradz 22 38
6. Ceramika Opoczno 22 35
7. Widzew £ód� 22 25
8. £KS £ód� 22 24
9. Pelikan £owicz 22 20
10. Boruta Zgierz 22 13
11. MKS Kutno 22 12
(bramki 32:71; 2 zwyciêstwa, 6 remisów, 14 pora¿ek - trener Tomasz Kaba,
kierownik Eligiusz Nadolski)
12. GKS Ksawerów 22 11

£ódzka liga �Micha³owicz�
1. ChKS £ód� 26 meczy 71 pkt.
2. UKS SMS £ód� 26 70
3. MKS Kutno 26 56 pkt.
(bramki 152:62; 18 zwyciêstw, 2 remisy, 6 pora¿ek - trener S³awomir
Ryszkiewicz, kierownik Rados³aw Stoliñski)
4. Boruta Zgierz 26 55
5. W³ókniarz Konstantynów £. 26 52
6. KKS Koluszki 26 43
7. MKS £odzianka 26 38
8. Kro�niewianka Kro�niewice 26 30
9. Iskra Dobroñ 26 29
10. GKS Bedlno 26 28
11. Start £ód� 26 19
12. Andrespolia Wi�niowa Góra 26 16
13. Stal G³owno 26 12
14. Termy Uniejów 26 8

£ódzka klasa �Górski� B
1. Stal G³owno 20 meczy 55 pkt.
2. £KS £ód� 20 48
3. Boruta Zgierz 20 46
4. Sokó³ Aleksandrów £. 20 43
5. MKS Kutno 20 39
(bramki 74:31; 13 zw., 7 pora¿ek- trener Jacek Czekalski, kier. Mariusz
Guzek)
6. W³ókniarz Zgierz 20 31
7. Start £ód� 20 22
8. Termy Uniejów 20 17
9. MKS II £odzianka 20 13
10. Polonia Andrzejów 20 6
11. ChKS II £ód� 20 3

£ódzka klasa �Górski� E
1. UKS SMS £ód� 18 meczy 50 pkt.
2. Andrespolia Wi�niowa Góra 18 39
3. Zjednoczeni Stryków 18 37
4. Elta £ód� 18 34
5. Sokó³ Aleksandrów £. 18 30
6. W³ókniarz Zgierz 18 19
7. GKS II Ksawerów 18 18
8. AF Tomasza Hajto 18 18
9. MKS Kutno 18 16
(bramki 44:116 - 5 zw., 1 remis, 12 pora¿ek, trener Robert Marzec, Rafa³
Kowalski - kierownik)
10. Boruta Zgierz 18 3

Klasyfikacja końcowa
młodzieży MKS

Lekkoatletyka

Oto zwyciêzcy pozosta³ych konkurencji: 400 m pp³ - Agata Furman
(AZS Opole) 59,72 s., Rados³aw Czy¿ (AZS Kraków) 51.55 s.; 100 m
- Monika Szczêsna (AZS Katowice) 11.95 s., Siergiej Kostenko (Ukra-
ina) 10.90 s.; skok wzwy¿ kobiet - Aneta Rydz (Radom) 185 cm; skok
w dal - Katarzyna Romaszko (AZS Wroc³aw) 605 cm, Adrian Strza³-
kowski (MKS Aleksandrów £.) 777 cm; 1500 m - Paulina Paw³owska
(Pogoñ Siedlce) 4.43.22 min., Mateusz B¹k (Zielona Góra) 3.50.57 min.
(drugi by³ Witalij Marynych z Ukrainy), a siódmy Damian Lasecki (UKS
Dziewi¹tka Kutno) - 4.25.75 min. (rekord ¿yciowy); 200 m - Monika
Szczêsna (Katowice) 23.99 s., Kacper Koz³owski (AZS Olsztyn) 21.49 s.
Nagrody wrêczali: prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski, dyrektor
MOSiR-u Pawe³ �lêzak. W�ród utytu³owanych sêdziów PZLA by³
niestrudzony propagator �królowej sportu� na Ziemi Kutnowskiej
Marek Witkowski. Jedynym mankamentem, tej presti¿owej dla Kutna
imprezy, jest zbyt ma³a jak na rangê tej imprezy frekwencja na
widowni! A przecie¿ to wspania³a sportowa promocja Naszego Miasta!
W przysz³o�ci powinno byæ lepiej! Wierzymy w to!

„O RÓŻĘ KUTNA”
Przy wysokiej temperaturze i lekkim wietrze rozegrano na Stadionie
Miejskim im. p³k. Henryka Tomasza Reymana w Kutnie jubileuszowy
X Mityng Ogólnopolski z udzia³em 158 zawodniczek i zawodników
z ró¿nych regionów kraju, m.in. z Warszawy, Olsztyna, Poznania,
£odzi, Krakowa, Zielonej Góry, Wroc³awia, Katowic, Torunia, Bia³e-
gostoku, Leszna Wlkp., Sieradza, Otwocka, Opola, Bydgoszczy,
Tarnowa, Szamotu³. W tych bardzo dobrze zorganizowanych zawo-
dach przez kutnowski MOSiR i Urz¹d Miasta Kutna (patronat - Polski
Zwi¹zek Lekkiej Atletyki) startowali tak¿e zawodnicy z Ukrainy. G³ówn¹
konkurencj¹ Mityngu �O Ró¿ê Kutna� by³ konkurs skoku wzwy¿
mê¿czyzn, w którym bra³a udzia³ czo³ówka najlepszych polskich
zawodników. Wygra³ Wojciech Theiner (AZS AWF Katowice) wyni-
kiem 228 cm (wyrówna³ kutnowski rekord Konrada Owczarka z 2010
roku)! Próby na 233 cm by³y minimalne nieudane. Drugi by³ Sylwester
Bednarek (RKS £ód�) 222 cm, a trzeci Szymon Kiecana (Agros
Zamo�æ) - 218 cm.

Na Stadionie Miejskim im. p³k. Henryka Tomasza Reymana odby³ siê
festyn rekreacyjno-sportowy dedykowany Prê¿nemu Jubilatowi. By³y
turnieje w pi³kê rêczn¹, siatkówkê, koszykówkê. Grano w ping-
ponga, �cymbergaja�, w badminton. Fascynowano siê rodzinnym trój-
bojem lekkoatletycznym i slalomem rowerowym. Atrakcj¹ Festynu
by³ wystêp Marka Borna - ¿onglera, finalisty VI edycji programu TVN
�Mam Talent�. W trialu rowerowym �wietnie prezentowa³ siê Jacek
Jarz¹bek, czterokrotny mistrz Polski. Jubileuszowi MOSiR-u towa-
rzyszy³a wspania³a zabawa i... cenne nagrody.

10 LAT MOSIR KUTNO

Na boiskach -  Stana Musia³a i Junior League - Europejskiego Centrum
Szkolenia Ma³ej Ligi w Kutnie - rozegrano pierwszy (z trzech) turniej.
By³y to mistrzostwa Europy w kategorii 12-14 lat. Bra³o w nim udzia³ 10
dru¿yn. Polska reprezentowana by³a przez zespó³ Ma³ej Ligi �l¹sk. Roze-
grano ³¹cznie 26 spotkañ, a mecze sêdziowali: B. Marshall (USA), B.
Gumbs (Holandia), S. Griffith (USA), R. Ruslender (USA), D. Muller
(W. Brytania), F. Tempels (Niemcy), J. Bise (USA), J. Ruscoe (USA).
W meczach eliminacyjnych: Czechy -Litwa 21:0, Bia³oru�-W. Brytania
17:5, Austria-Holandia 9:5, Niemcy/USA-Polska 11:1, Holandia-Czechy
5:15, Polska-W. Brytania 4:11, Litwa-W³ochy 1:22, Niemcy-Bia³oru� 2:8,
Holandia-W³ochy 7:6, Czechy-Austria 9:1, Polska-Niemcy 4:20, W. Bry-
tania-Niemcy/USA 3:2, W³ochy-Austria 19:2, Litwa-Holandia 11:7, Niemcy-
Niemcy/USA 11:6, Polska Bia³oru� 2:8, Austria-Litwa 3:4, Czechy-W³ochy
11:7, W. Brytania-Niemcy 5:11, Niemcy/USA-Bia³oru� 2:6. W æwieræfi-
na³ach: W³ochy-W. Brytania 3:6, Niemcy/USA-Czechy 5:11, Niemcy-Litwa
10:3, Austria-Bia³oru� 12:2. Pó³fina³y: Czechy-Niemcy 12:0, W. Brytania-
Austria 8:3. W finale: Czechy-W. Brytania 12:5. Zwyciêzca awansowa³
do mistrzostw �wiata w Taylor (Michigan-USA) 10-16 sierpnia. Nale¿y
podkre�liæ bardzo sprawn¹ obs³ugê informacyjn¹ wolontariuszy z Cen-
trum Ma³ej Ligi Baseballu - Bart³omieja Sochackiego i Anety Kubiak.
Kolejny turniej zacz¹³ siê 14 lipca, a graj¹ w nim zespo³y Regionu Europy
i Afryki w kategorii 11-12 lat.

Baseball

MISTRZOSTWA MAŁEJ LIGI

Rekreacja

Na boisku �Orlik� w Strzegocinie Urz¹d Gminy w Kutnie razem z Rad¹
Gminn¹ Zrzeszenia LZS W Kutnie i GKS Byszew zorganizowali turniej
pi³ki no¿nej. Bra³o w nim udzia³ 10 zespo³ów. W finale zmierzy³y siê
dru¿yny, które wygra³y swoje grupy. OSP Leszczynek - Marianki 0:2,
�Szado³� Strzegocin - OSP Leszczynek 5:1, Marianki - �Szado³� Strzegocin
5:0. I miejsce Marianki, 2 - �Szado³� Strzegocin, 3 - OSP Leszczynek. Bram-
karzem turnieju zosta³ Adrian Jêdrzejczyk z Marianek, a strzelcem - Damian
Kozanecki (9 goli) z �Szado³�. Puchary, nagrody indywidualne i dyplomy
wrêcza³ wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a. Ekipa Marianki: Adrian Jêdrzej-
czyk, Piotr Studziñski, Marcin Motyliñski, Damian Motyliñski, Siergiej
Marszczyk, Mateusz Rojewski, Emil Piotrowski, Jacek �widerski; koor-
dynator turnieju W³adys³aw Sokó³.

O PUCHAR WÓJTA
Pi³ka no¿na
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 386

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: G6-M3  E2-K6-C3-I7-D11
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

PERUWIAŃSKA ESKAPADA

MADRYT
Kolejny dzieñ zwiedzania i spacerowania - poszed³em na zachód! Pierwsze
miejsce, do którego dotar³em to Plaza Mayor. Rzeczywi�cie, najwiêkszy
plac jaki spotka³em w Madrycie. Podobny do rynku w Brukseli - plan
prostok¹ta, wszystkie krawêdzie zabudowane kamienicami i pe³no turystów
robi¹cych zdjêcia. Przy³¹czy³em siê. Wszed³em w uliczkê Cuchilleros -
najs³ynniejsze tabernas Madrytu znajduj¹ siê w³a�nie tutaj. W nich m.in.
Goya sprzedawa³ swoje obrazy. Nastêpnie wy³oni³a siê Catedral de la
Almudena, a przed ni¹ pomnik Jana Paw³a II. Po przeciwnej stronie Plaza
de Armas znajduje siê Palacio Real - Zamek Królewski - monumentalna
budowla udostêpniona przez Króla zwiedzaj¹cym. Zwiedzam trzy godziny.
Urocze, bogato wyposa¿one miejsce, �wiadek wydarzeñ i historii nie tylko
Europy, ale równie¿ i �wiata. Zamek znajduje siê na skarpie nad rzek¹
Manzanares. Jego przebudowê, po po¿arze, przeprowadzi³ Filip V. Trwa³a
ona 17 lat, pocz¹wszy od 1734 r. Efekt by³ i jest ol�niewaj¹cy. To czasy
Hiszpanii, która jako jedyny kraj w Europie zaprotestowa³a w kwestii
rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów! Lubiê Hiszpaniê! W kwestii
Pa³acu muszê wspomnieæ o gabinecie porcelanowym, jadalni, pokojach
Gaspariniego i klatce schodowej. Dziedziniec przechodzi³ w podjazd,
ca³kowicie zadaszony dla powozów i karoc (zapewne mia³ zapewniæ kom-
fortowe warunki dostania siê do Zamku), a zdobienia klatki schodowej,
pe³ne kolorów, z³otych niuansów i dynamiki mia³y podnie�æ splendor
miejsca, do którego docierali podró¿ni. Swoj¹ funkcjê spe³niaj¹ do dnia
dzisiejszego wzorowo. Co za widok! Moj¹ szczególn¹ uwagê przyci¹-
gnê³a Real Armeria - Królewska Zbrojownia. Piêkna pogl¹dowa lekcja
na temat uzbrojenia z epoki �redniowiecza i rycerstwa. Uwagê przykuwa³y
zbroje dla dzieci - przede wszystkim ozdobne. Jednak rodzi³y siê pytania.
Na terenie Zamku mo¿na odwiedziæ pomieszczenia bêd¹ce Królewsk¹
Aptek¹. Zajmuj¹ one ca³e skrzyd³o. Mo¿na siê tylko domy�laæ jak strate-
giczn¹ spraw¹ by³o zdrowie królewskiej rodziny. Kolejny etapem by³o
Campo del Moro (Pole Maura) - ogrody królewskie s¹siaduj¹ce z Zamkiem
Królewskim. £agodnie opadaj¹ce w kierunku rzeki Manzanares. Oaza
ciszy, spokoju i cienia. Mi³e chwile z przepiêknym widokiem na bry³ê
budowli. Posiedzia³em sobie d³u¿ej. Nastêpnie uda³em siê na Gran Via.
T¹ ulic¹ je¿d¿¹ pi³karze Realu po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii.
W po³owie XIX wieku dosz³o do Ensanche (modernizacji Madrytu), by³a
ona efektem industrializacji i postêpuj¹cej urbanizacji spo³eczeñstwa.
Efektem tych gwa³townych zmian by³o powstanie Gran Via. I dobrze.
Gmachy, które mog³em podziwiaæ to najcenniejsze dzie³a XX-wiecznej
architektury miasta. Zacznê od � baru. Bar Museo Chicote z wnêtrzem
w stylu Art Déco go�ci³ Salvadora Dali, Franka Sinatrê, Avê Gardner czy
Orson�a Welles�a! Wzrok przyci¹ga³a równie¿ fasada budynku La Grand
Pena z klubem gentlemanów, do którego chcia³ wst¹piæ gen. Franco. Jednak
delikatnie, acz stanowczo mu odmówiono! Gentelmanem nie zostaje siê
w procedurze zapisu. Tu¿ obok znalaz³em dwukondygnacyjn¹ fasadê
Edifficio Grassy. To trzeba zobaczyæ na w³asne oczy! Telefónica - drapacz
chmur w stylu wie¿owców Manhattanu oraz przyk³ad architektury
modernistycznej Kino �Capitol� - pierwowzór kin równie¿ w Polsce (ile
z nich nosi³o tê nazwê). Liczne gmachy w stylu Art Déco z zaokr¹glonymi
naro¿ami tworzy³y i tworz¹ niepowtarzalny charakter najwspanialszej
arterii Madrytu. W³a�nie na Gran Via zrobi³em zakupy. Koszulka Realu
Madryt z numerem 4 Sergio Ramosa(!) - niespodzianka dla Oli i...
niespieszny spacer pozwalaj¹cy wieczorowi i nastêpnie nocy �zaskoczyæ�
mnie na ulicach monumentalnego miasta Imperium o monumentalnej
historii, którego ju¿ nie ma. Taka jest historia.! Dlatego j¹ lubiê!

Anna Sandra Rusowicz (ur. 28 marca 1983 r.) - piosenkarka, córka
Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy. Laureatka nagrody polskiego prze-
mys³u fonograficznego Fryderyk. Rusowicz urodzi³a siê w rodzinie
o tradycjach muzycznych; w wieku 7 lat straci³a matkê, która zginê³a
w wyniku wypadku samochodowego pod Poznaniem 1 stycznia 1991 r.
Po �mierci matki ojciec zamieszka³ z 13-letnim synem Bartkiem, Annê
wychowywa³o wujostwo - najpierw w Dzierzgoniu, potem w Byd-
goszczy. Po ukoñczeniu liceum studiowa³a m.in. medycynê (której
nie ukoñczy³a) i psychologiê (któr¹ ukoñczy³a w 2011 r.). W trakcie
studiów zajê³a siê muzyk¹. W 2005 r. nawi¹za³a wspó³pracê z zespo-
³em Dezire. Wróci³a te¿ do nazwiska matki, rezygnuj¹c z nazwiska
Kêdziora po ojcu. W 2006 r. bra³a udzia³ w krajowych eliminacjach
do Festiwalu Eurowizji z piosenk¹ �Good Girl� wraz zespo³em Dez-
ire, zdobywaj¹c maksymaln¹ liczbê punktów od jury, lecz w wyniku
g³osowania widzów zajê³a 4. miejsce. Pó�niej z mê¿em Hubertem
Gasiulem tworzy³a zespó³ IKA, z którym ponownie próbowa³a swoich
si³ w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji,
jednak¿e piosenka �Say� uplasowa³a siê na ostatnim 10 miejscu, zdo-
bywaj¹c 1,76% wszystkich g³osów publiczno�ci. 11 czerwca 2011 r.
wyst¹pi³a na Festiwalu w Opolu z piosenkami z repertuaru swojej
matki: �Nie pukaj do moich drzwi�, �Du¿y b³¹d�, �Hej dziewczyno,
hej� i �Za daleko mieszkasz mi³y�. 21 pa�dziernika ukaza³a siê jej
solowa p³yta �Mój Big-Bit�. W 2011 r. nagra³a te¿ singel �Kwiat
nienawi�ci� z zespo³em Czarno-Czarni.
Albumy solowe: Mój Big-Bit, Genesis. Notowane utwory: ��lepa
mi³o�æ�, �Ja i Ty�, �Za daleko mieszkasz mi³y�, �Choæ rozum �pi�
(& Kielich), ��tró¿e �wiate³�, �To co by³o�, �Ptaki�.
Nagrody i wyró¿nienia: album roku hip-hop/r&b (Dezire - Piêæ Sma-
ków), Fryderyk, wokalistka roku, autor roku, fonograficzny debiut
roku, piosenka roku (��lepa mi³o�æ�), wWideoklip roku (��lepa
mi³o�æ�), album roku pop (Mój Big-Bit), produkcja muzyczna roku
(Mój Big-Bit), super artystka, Superjedynki, Nagroda Dziennikarzy
i Fotoreporterów.
Tê utalentowan¹ piosenkarkê go�cili�my w Kutnie podczas tradycyjnej
Majówki. By³a entuzjastycznie witana i oklaskiwana.

Jerzy Papiewski

Ania Rusowicz w Kutnie

ŚWIETNA WOKALISTKA

Poziomo: A-1. Mieszkaniec Sztokholmu A-7. Partia gry w te-
nisie B-9. Witka C-1. �... na Czerwony Pa�dziernik� z Seanem
Connery D-9. Wyryty na p³ycie E-1. �Odrobina� szczê�cia E-5.
Zwi¹zki organiczne, pochodne amoniaku G-1. �Pi¹ty ...� w tytule
filmu z Brucem Willisem I-1. Pisze utwory poetyckie I-6. Na
torfowisku J-9. Chroniony kuzyn wróbla K-1. Zjawisko szybko
przemijaj¹ce L-9. Miasto na S³owacji M-1. Cembrzyñska z ekranu
M-5. Przycisk awaryjny w komputerze.

Pionowo: 1-A. Wêze³ 1-I. �piewa piosenkê �Rado�æ ze szk³a�
2-E. �Przerwa�  w pracy na wczasy 3-A. Postaæ z talii kart 3-I.
Prawy dop³yw £aby 4-F. Jeden z twoich zmys³ów 5-A. Antonim
biorcy 5-J. �... Ezofowicz� E. Orzeszkowej 6-E. Przypomnienie
z urzêdu 7-A. Niejedne w kuligu 7-I. Antylopa z pustoro¿ców
afrykañskich 9-A. Pisa³ je J. Kochanowski po �mierci Urszuli 9-I.
Modni�, elegant 11-A. Zmierzwione w³osy na g³owie (potocznie).
11-I. Okres wojny ch³opskiej i interwencji Polsko-Szwedzkiej
w Rosji (XVII w.) 13-A. Wulkany b³otne na terenach ropono�nych
13-I. Wiosenny ptak �piewaj¹cy.          oprac. Jarzy Ka³u¿ka

Rankiem powrót do domu. Jak szybko min¹³ miesi¹c w podró¿y. Proce-
dura standardowa: pakowanie, metro, port lotniczy, check-in, kontrola
bezpieczeñstwa, oczekiwanie, lot. Zurich. Kilka godzin postoju i lecê do
Warszawy! Stêskni³em siê. Czas by³o wracaæ! Poranny lot do Warszawy,
taksówka, Dworzec Centralny (po�piech) - mam ju¿ umówione spotkania.
Do czego� siê zobowi¹za³em. Niezawodny ojciec spotyka mnie na dworcu
w Kutnie. Mi³o Ciê znów widzieæ Tato. Zrobi³em to! Kolejny punkt �scho-
dzi� z listy marzeñ. A lista jest d³uga! Byle tylko zdrowie dopisywa³o!

Artur Gierula
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¯YCIE DIECEZJALNE

NOWY − STARY ZOL

Ksi¹dz Stanis³aw Pisarek, dziekan kutnowski, po�wiêci³ zmodernizowany
oddzia³ Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego w Kutnowskim Szpitalu
Samorz¹dowym sp. z o.o.

W dniu 23 i 24 czerwca z inicjatywy  Zdzis³awa Sapiejki, wice-
przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Kutnie, cz³onkowie fundacji
holenderskiej Samen Delen go�cili w jednostkach pomocy spo-
³ecznej powiatu kutnowskiego. Spotkania odby³y siê w Warsztatach
Terapii Zajêciowej - w Kutnie i ¯ychlinie, Placówkach Opiekuñczo-
Wychowawczych �Têcza� w Kutnie oraz Franciszkowie, Domu
Pomocy Spo³ecznej w Kutnie przy ul. Krzywoustego, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie oraz zawodowej rodzinie
zastêpczej. Celem spotkañ by³o zapoznanie go�ci z zakresem dzia-
³ania ka¿dej instytucji oraz okre�lenie wspó³pracy, której efektem
ma byæ pomoc rzeczowa. Fundacja Samen Delen prowadzi dzia-
³alno�æ charytatywn¹, wspó³pracuje z kilkoma powiatami w Polsce.
Z powiatem kutnowskim zwi¹zana jest od wielu lat.

HOLENDERSKI SPONSOR

Miejscowo�æ Krzesinówek, pobyt sta³y � jak wy¿ej. Tu, znajomi i przyja-
ciele ksiêdza pra³ata Jana Dobrodzieja, by³ego proboszcza parafii �w. Jana
Chrzciciela w Kutnie, bêd¹ mogli go odwiedzaæ, ogl¹daæ jego przydomowe
muzeum. Ale nie tylko�Jak mówi o sobie, po odej�ciu na emeryturê, po
d³ugim przemy�leniu zauwa¿y³, ¿e nie mo¿na byæ na boku, zerwaæ kon-
takty z lud�mi, po prostu nic nie robiæ. W rozmowie z kilku znajomymi
narodzi³ siê pomys³ zorganizowania wzorem historycznych ju¿ Obiadów
Czwartkowych u króla Stasia, podobnych spotkañ równie¿ czwartkowych,
ale przy herbacie i ciastku w jego drewnianym domu na terenie rekreacyjnym
nazwanym Osiedlem �Dobrodziejówka�.

My zaczêli�my to pierwsze spotkanie w ciep³e popo³udnie 10 lipca � za-
znacza ksi¹dz pra³at, i bêdziemy kontynuowaæ je co dwa tygodnie, kolejne
ju¿ w dniu 31 lipca. Na ka¿dym z nich bêdzie omawiany inny temat wio-
d¹cy. Przecie¿ ¿ycie up³ywa bardzo szybko, umykaj¹ te¿ wa¿ne tematy,
chocia¿by dla lokalnej spo³eczno�ci. To pierwsze spotkanie dotyczy³o
tematu nie tylko wa¿nego, ale i aktualnego � kanonizacji dwóch papie¿y:
Jana XXIII i Jana Paw³a II. To zagadnienie omówi³ Marek Kamiñski.
Wspólnie, obecni na spotkaniu znajomi ksiêdza, zastanawiali siê nad
¿yciem tych �wiêtych i wk³adem ich w dzieje ko�cio³a i �wiata, oni walcz¹c
o cz³owieka, walczyli tym samym o pokój �wiata. Przecie¿ ci papie¿e
w jaki� sposób odnowili ko�ció³, zreformowali go, otworzyli zamkniête
bramy spi¿owe w Watykanie wychodz¹c do ludzi, przeobra¿aj¹c oblicze
ko�cio³a, mo¿e trochê starego. Wielu obecnych na spotkaniu wspomina³o
swoje prze¿ycia ze spotkañ z Janem Paw³em II w Watykanie, czy tu
w Polsce. Ksi¹dz pra³at uk³adaj¹c program spotkania przewidzia³ rów-
nie¿ kwadrans na� chwilê poezji. Wiersze po�wiêcone papie¿owi,

autorstwa poetów zwi¹zanych z ko�cio³em, interpretowa³ Jerzy Papiewski.
Zaproponowano, ¿e na kolejnych spotkaniach wspólnie podjête zostan¹
kolejne tematy wiod¹ce. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w �Dobrodziejówce�
powsta³ Klub Intelektualistów Wiedzy Uniwersalnej. W czasie krótkiej
przerwy w spotkaniu ksi¹dz Jan Dobrodziej pochwali³ siê swoim �zbie-
ractwem staroci�, czyli przydomowym muzeum, gdzie zgromadzi³ ró¿ne
przedmioty, pocz¹wszy od obrazów �wiêtych, ornatów, militariów, instru-
mentów muzycznych. Jest nawet drewniana brona s³u¿¹ca kiedy� rolni-
kom, jest te¿ �rêczna stra¿acka syrena. Przedmioty te przekazywali mu
jego znajomi, ale wiêkszo�æ z nich kupowa³ na pchlim targu. I kto by
pomy�la³, ¿e by³y proboszcz jednej z kutnowskich parafii ma zaciêcie
muzealne...           /A.B./

W dniach 01-06.07.2014 r. w Lubinie odbywa³y siê V Ogólnopolskie
Warsztaty Fotograficzne �alterDIASTAR� im. Andrzeja Zatorskiego,
zorganizowane przez Lubiñskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i M³o-
dzie¿owy Dom Kultury w Lubinie, a przygotowane i prowadzone przez
Jerzego Kosiñskiego i Martê Czerniawsk¹. Warsztaty by³y kontynuacj¹
czterech poprzednich edycji, które odby³y siê w latach ubieg³ych w I³¿y,
Kutnie i �widniku. �alterDIASTAR� stworzyli wieloletni uczestnicy
Ogólnopolskich Warsztatów Fotograficznych Diastar: Wac³aw Leisner
z Rybnika i Jerzy Kosiñski z Lubina podtrzymuj¹ tradycjê warsztatów
DIASTAR, w których wielokrotnie uczestniczyli i odnosili sukcesy kut-

nowscy fotografowie. W Lubinie organizatorzy przygotowali bardzo bogaty
program. Oprócz udzia³u w wyk³adach i zajêæ warsztatowych uczestnicy
mieli mo¿liwo�æ wykonywania zdjêæ w kopalniach i hutach miedzi, a tak¿e
w kilku miejscowo�ciach Zag³êbia Lubiñskiego. Kutno reprezentowa³a
w tym roku do�æ liczna, bo 7-osobowa grupa fotografów, w tym nasz
wspó³pracownik � fotoreporter Artur Andziak.
Na Warsztatach og³oszone by³y tradycyjnie konkursy na najlepsze zdjê-
cia. W tym roku tematy by³y nastêpuj¹ce: �Portret kopalni�, �Portret huty�
i �Portret miasta�. Jury konkursowemu przewodniczy³ artysta fotografik
dr Jerzy M¹kowski z Warszawy. W kategorii �Portret kopalni� sukces
odnios³o dwóch fotografów z Kutna: Micha³ Jab³oñski � 2 nagroda i Dariusz
Czupryniak � 3 nagroda fotograficznej wystawy powarsztatowej w M³o-
dzie¿owym Domu Kultury w Lubinie.

CIEKAWA OBWOLUTA

Interesuj¹c¹ ok³adkê do swojej najnowszej ksi¹¿ki wydanej przez
firmê Progres z Kutna zaprojektowali kutnianie - Monika Glinda
i Tomasz Skuza.

PRYWATNE MUZEUM

Lubin 2014

„alterDIASTAR”

Portret kopalni - II nagroda, Micha³ Jab³oñski.

Portret kopalni - III nagroda, Dariusz Czupryniak.




