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BALKAN FOLK FEST

W dniach 1-11 lipca 2014 roku Zespó³ Pie�ni Tañca Ziemi Kutnowskiej
uczestniczy³ w VIII edycji Miêdzynarodowego Festiwalu Zespo³ów Folk-
lorystycznych �Balkan Folk Fest� w miejscowo�ci Kiten w Bu³garii.

(ciag dalszy - strona 5)

Czes³aw Wasiak urodzi³ siê 20 lipca 1914 roku we wsi Benignów w po-
wiecie kutnowskim. W 1939 roku po�lubi³ (ju¿ nie¿yj¹c¹) Zofiê z domu
Rojkowsk¹. Mieli dwie córki i syna. Doczekali siê 6 wnuczek i 9 prawnu-
cz¹t. Pan Czes³aw prowadzi³ gospodarstwo rolne we wsi Franciszków
i pracowa³ równie¿ w Zak³adach Mleczarskich w Kutnie. Od pocz¹tku lat
siedemdziesi¹tych mieszka w Kutnie. Redakcja przy³¹cza siê do rodzin-
nego toastu... DWIE�CIE LAT!

100 LAT!
Ten niecodzienny jubileusz urodzinowy �wiêtowa³ Czes³aw Wasiak wraz
z rodzin¹ w niedzielê 20 lipca. Uroczysto�æ przygotowan¹ przez rodzinê
poprzedzi³a msza �wiêta odprawiona, w intencji dostojnego jubilata
w ko�ciele �w. Jana Chrzciciela w Kutnie, przez proboszcza Miros³awa
Romanowskiego. Dalsza czê�æ uroczysto�ci odby³a siê w Hotelu Dworek
przy ul. Ko�ciuszki.

V ODYSEJA HISTORYCZNA

Jubileuszowa, trzydniowa impreza (Kutno-Leszczynek) cieszy³a siê
ogromnym powodzeniem jako jeden z najwiêkszych zlotów grup rekon-
strukcyjno-historycznych w naszym kraju. Tegoroczna, V Odyseja Histo-
ryczna odbywa³a siê na placu Pi³sudskiego i przed O�rodkiem Kultury
Gminy Kutno, w scenerii parku Leszczynek.          (ci¹g dalszy - strona 4)

Ekscelencjo najdostojniejszy Ksiê¿e Biskupie!
Obchodz¹c brylantowy jubileusz naszej albertyñskiej pos³ugi na Ziemi
Kutnowskiej z ogromn¹ rado�ci¹ i wdziêcznym sercem witamy Ksiêdza
Biskupa Ireneusza Pêkalskiego. Prosimy o przewodniczenie jubile-
uszowej liturgii, w której pragniemy z³o¿yæ dziêkczynienie Bogu za
dary ³aski 75 lat pos³ugi w tym mie�cie. Przewielebny Ksiê¿e Biskupie,
Czcigodni Ksiê¿a, Szanowni Go�cie, Mieszkañcy i Pracownicy Domu,
dzisiejsza uroczysto�æ, Jubileusz 75-lecia Domu Pomocy Spo³ecznej
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Kutnie, jest
radosnym prze¿yciem dla ca³ej naszej spo³eczno�ci, dla Sióstr, miesz-
kanek i pracowników.         (ci¹g dalszy - strona 19)

Wyst¹pienie siostry Beaty Zofii Hajko, dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej
w Kutnie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

JUBILEUSZ 75−LECIA

W czerwcu 1924 r., z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Sójki, do której
nale¿a³a wie� D³ugo³êka - Jana hrabiego Moszyñskiego - mieszkañcy
D³ugo³êki powo³ali Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹.     (ci¹g dalszy - strona 15)

HISTORIA OSP W DŁUGOŁĘCE

W sobotê, 26 lipca bie¿¹cego roku, rozpocz¹³ siê w naszym mie�cie
V Letni Festiwal Muzyczny.           (ci¹g dalszy - strona 5)

V FESTIWAL MUZYCZNY

95 ROCZNICA POLICJI

W pi¹tek, 25 lipca, kutnowscy policjanci i ich go�cie uczestniczyli w uro-
czysto�ciach z okazji swojego �wiêta. Policjanci otrzymali nagrody, od-
znaczenia i mianowania na wy¿szy stopieñ. Komendant G³ówny Policji,
nadinspektor Marek Dzia³oszyñski, podinspektorem mianowa³ nadkomi-
sarza Zbigniewa Gruszczyñskiego (uroczyste mianowanie mia³o miejsce
14 lipca podczas odprawy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w £odzi).
Minister spraw Wewnêtrznych Z³ot¹ Odznakê Zas³u¿ony Policjant przy-
zna³ m³odszemu inspektorowi Janowi Kuropatwie (uroczyste wrêczenie
odznaki mia³o miejsce 17 lipca w Sieradzu podczas wojewódzkich
obchodów �wiêta Policji).          (ci¹g dalszy - strona 12)
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Rekrutacja do projektu
pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

na terenie miasta Kutna”
1. Miasto Kutno na realizacjê projektu pn. �Przeciwdzia³anie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie miasta Kutna� pozyska³o dofinansowanie w wyso-
ko�ci 672.999,90 z³ ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
2. Celem projektu jest przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu w�ród
osób zamieszka³ych i zameldowanych na terenie Miasta Kutna, zagro¿onych
wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej, w okresie realizacji
projektu oraz przez kolejne 5 lat po zakoñczeniu projektu w okresie jego
trwa³o�ci.
2. W ramach projektu zak³ada siê zakup 150 zestawów komputerowych
(wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem, obs³ug¹ serwisow¹ i szko-
leniami). W kutnowskich szko³ach podstawowych (SP 1, SP 4, SP 6, SP 9)
i gimnazjach (GM 1, GM 2, GM 3) zostan¹ utworzone powszechnie
dostêpne Centra Dostêpu do Internetu (100 zestawów). Pozosta³ych 50
zestawów z dostêpem do Internetu trafi do osób znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji materialnej, zagro¿onych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego
(w tym 30 dzieci z rodzin najubo¿szych z najlepszymi wynikami w nauce
oraz 20 osób powy¿ej 50 roku ¿ycia spe³niaj¹cych odpowiednie kryte-
rium dochodowe).
3. Udzia³ w projekcie jest bezp³atny, a koszty pokrywane s¹ ze �rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i krajowych �rodków
publicznych.
4. Grupy kwalifikuj¹ce siê do wsparcia:
a) osoby z grupy 50+, których przeciêtny miesiêczny dochód na osobê
w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1456 z pó�n. zm.) nie przekracza kwoty najni¿szych gwarantowanych
�wiadczeñ emerytalno-rentowych og³aszanych komunikatem w Monitorze
Polskim przez Prezesa ZUS (od 1 marca 2014 r. 844,45 z³) - 20 osób;
b) dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê z bardzo dobrymi wynikami w nauce
(uczniowie szkó³ podstawowych oraz gimnazjów z terenu miasta Kutna
ze �redni¹ ocen nie ni¿sz¹ ni¿ 4,50 za ostatni rok szkolny dla dzieci
i m³odzie¿y z klas 4-6 szko³y podstawowej oraz z klas 1-3 gimnazjum,
natomiast w klasach 1-3 szko³y podstawowej wymagana jest ocena
opisowa - ekwiwalentnie bardzo dobra), z rodzin w których przeciêtny
miesiêczny dochód opodatkowany na osobê w rodzinie, z roku poprze-
dzaj¹cego rok udzia³u w projekcie by³ ni¿szy, ni¿ ostatni aktualny roczny
wska�nik: �Przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny na 1 osobê
w gospodarstwie domowym publikowanym przez Prezesa GUS w Biule-
tynie Statystycznym� (wska�nik ten za 2013 r. wynosi 1.299,07 z³) - 30 osób.
5. Uczestnicy projektu musz¹ spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki podstawowe:
a) posiadaæ miejsce zamieszkania i sta³ego zameldowania na terenie miasta
Kutna,
b) nie posiadaæ komputera i dostêpu do Internetu,
c) zobowi¹zaæ siê do uczestniczenia w szkoleniach zaplanowanych w ramach
projektu,
d) zobowi¹zaæ siê do stosowania zasad okre�lonych w regulaminie rekru-
tacji i uczestnictwa.
6. Rekrutacja trwa od 15.07.2014 r. do 10.09.2014 r. Szczegó³owych
informacji na temat rekrutacji do projektu mo¿na uzyskaæ pod numerami
telefonów: (24) 253-11-37, (24) 253-11-34, (24) 253-11-55.
Formularze rekrutacyjne s¹ dostêpne:
a) od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30-15.30 w kancelarii Urzêdu
Miasta Kutno, Pl. Marsz. J. Pi³sudskiego 18, 99-300 Kutno (pok. 201)
oraz w Wydziale Edukacji i Sportu (pok. 417),
b) od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 15.30-16.30 w Biurze Projektu,
Pl. Marsz. J. Pi³sudskiego 18, 99-300 Kutno (pok. 507),
c) na stronie internetowej Urzêdu Miasta Kutno: www.um.kutno.pl.

WIZYTA W “DWORKU”
14 lipca 2014 roku Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej odnoto-
wa³o niezwyk³¹ wizytê w Dworku Modrzewiowym. Na zaproszenie
prezesa TPZK do naszej siedziby przyby³ prezes Fundacji Kopernikañ-
skiej w USA William Piszek � syn Honorowego Obywatela Miasta Kutna
Edwarda Piszka oraz dyrektor Fundacji Kopernikañskiej w Polsce Jerzy
Bystrowski.

Z ogromn¹ satysfakcj¹  go�cili�my tak znamienitych go�ci. Rozmawiali�my
o dzia³alno�ci TPZK w mie�cie i regionie kutnowskim, o Honorowych
Obywatelach Miasta Kutna: Edwardzie Piszku i Stanley�u Musiale, którzy
tak wiele uczynili dla naszego miasta. Na nasz¹ pro�bê William Piszek
obieca³ napisaæ o dzia³alno�ci swojego Ojca na rzecz Kutna, a Jerzy
Bystrowski o Stanley�u Musiale, czym sprawili nam, regionalistom, du¿¹
rado�æ. Zdajemy bowiem sobie sprawê, ¿e zbyt ma³o jest informacji
o tych postaciach. Mamy nadziejê, ¿e jeszcze w tym roku w Kutnowskich
Zeszytach Regionalnych uka¿¹ siê artyku³y o Honorowych Obywatelach
naszego miasta, z którymi bêdzie móg³ siê zapoznaæ ka¿dy z mieszkañców
Kutna, w tym nastêpne pokolenia.
W prezencie od Williama Piszka otrzymali�my egzemplarze ksi¹¿ki
zawieraj¹cej wspomnienia Edwarda Piszka pt. �Dziel¹c siê dobrem� (spisa³
je Jake Morgan) � wydanie ksi¹¿ki zarówno w jêzyku polskim jak i an-
gielskim. Ucieszy³y nas te¿ drobiazgi zwi¹zane z baseballem, w tym karty
z wizerunkiem Stana Musiala. Cennym prezentem s¹ te¿ fotografie obu
Honorowych Obywateli Miasta Kutna, które bêd¹ prezentowane w Dworku
Modrzewiowym obok wizerunków dr. Antoniego Troczewskiego i Euge-
niusza Filipowicza. Wizyta czo³owych przedstawicieli Fundacji Koper-
nikañskiej pozostanie niezapomnianym prze¿yciem.

(ciag dalszy - strona 4)

W kutnowskim parku Wiosny Ludów wyciêto 936 drzew i 98 m3 krze-
wów. Uczyniono tak w trakcie prac renowacyjnych tego starego parku.
Miêdzy innymi praktycznie wyciêty zosta³ drzewostan wzd³u¿ dró¿ki przy
Aleji Mniewskich, która prowadzi do Muzeum Bitwy nad Bzur¹. Miesz-
kañcy protestuj¹ tym bardziej, ¿e czê�æ tych drzew by³a - zdrowa. W³adze
uspokajaj¹, i¿ wszystko jest pod kontrol¹, i jest zgodne z projektem
zatwierdzonym przez skierniewick¹ delegaturê Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w £odzi. Spór sporem, ale my nie chcieliby�my, ¿eby
stare uroczysko parkowe podzieli³o los posadzonego kilkana�cie lat temu
parku nad Ochni¹. Poczekamy - zobaczymy!

SPÓR O DRZEWA
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WIZYTA W “DWORKU”
(ci¹g dalszy ze strony 3)
Edward Piszek urodzi³ siê 24 pa�dziernika 1916 r. w Chicago w rodzinie
polskich emigrantów, zmar³ 27 marca 2004 r. By³ znanym w USA i w Polsce
dzia³aczem spo³ecznym, biznesmenem, filantropem. Edward Piszek by³
inicjatorem budowy Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie.
Jako jeden z pierwszych przekaza³ na budowê Centrum kwotê 100.000 $.
Aktywnie dzia³a³ na rzecz promocji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Kutna i Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu. W Stanach Zjed-
noczonych poszukiwa³ sponsorów do kolejnych etapów budowy Euro-
pejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie. Dziêki jego akcjom
setki Polaków i tysi¹ce Europejczyków dosta³o baseballowe rêkawice.
Kocha³ m³odzie¿ i by³ wielkim przyjacielem Kutna, czêsto znajduj¹c czas
aby odwiedziæ nasze miasto. Pozostanie w naszej pamiêci tak¿e dlatego,
¿e o jego zas³ugach przypominaæ bêdzie jeden ze stadionów Europejskiego
Centrum Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie, który  nosi jego imiê.
Stan Musial � Honorowy Obywatel Miasta Kutna zmar³ 19 stycznia 2013
roku w wieku 92 lat w Laude w stanie Missouri. By³ to legendarny ame-
rykañski baseballista polskiego pochodzenia, który zawsze podkre�la³
swoje polskie korzenie. Jego ojciec, £ukasz by³ polskim imigrantem, matka
Maria by³a z pochodzenia Czeszk¹. Stanley Frank Musial by³ propagatorem
baseballu w Polsce. Po³o¿y³ wybitne zas³ugi dla rozwoju Kutna i jego
promocji w USA. Ju¿ w roku 1987 podczas wizyty w Kutnie przekaza³ na
rzecz PZBall sprzêt sportowy warto�ci 50.000 $. Wniós³ w³asny wielki
wk³ad finansowy w budowê Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballu.
Prowadzi³ intensywne dzia³ania na rzecz rozbudowy Centrum. W dniu
5 sierpnia 2000 r. nowo zbudowany stadion na terenie Europejskiego
Centrum Ma³ej Ligi Baseballu otrzyma³ jego imiê.
Stanley Frank Musial by³ wybitnym zawodnikiem, legend¹ amerykañ-
skiego baseballu. Karierê zawodow¹ zwi¹za³ z jednym tylko klubem St.
Louis Cardinals (by³ jego zawodnikiem przez 22 sezony). W dru¿ynie tej
wystêpowa³ od 1941 do 1963 roku. W tym czasie zdoby³ siedem tytu³ów
najlepszego pa³karza ligi, trzy razy tytu³ najlepszego gracza, dwadzie�cia
cztery razy wystêpowa³ w Meczach Gwiazd oraz trzy razy w fina³ach
�wiatowych. Do dzisiaj uwa¿any jest za najlepszego zawodnika w historii
amerykañskiego baseballu. W 1968 roku przed stadionem Cardinals stan¹³
jego pomnik. S³ynny baseballista nosi³ przydomek �Stan the Man�. Zo-
sta³ wybrany na sportowca roku 1957 i najlepszego baseballistê dekady
1946-1956. W 1968 r. w St. Louis w Missouri przed stadionem Cardinals
stan¹³ jego pomnik. Od 1973 roku by³ cz³onkiem Polsko-Amerykañskiej
Narodowej Galerii S³aw Sportu.      Bo¿ena Gajewska

CZ£OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

PUNKT PRZEDSZKOLNY
�KOLOROWY �WIAT�
W BIELAWKACH ZAPRASZA
DO UDZIA£U W PROJEKCIE

�Kolorowy �wiat - punkt przedszkolny
w gminie wiejskiej Kutno�

realizowanym w ramach Priorytetu IX, Dzia³anie 9.1.,
Poddzia³anie 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

UDZIA£ W PROJEKCIE JEST
CA£KOWICIE BEZP£ATNY!

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!
Zapraszamy do kontaktu z realizatorem projektu:
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kszta³cenia w Kutnie
ul. Jagie³³y 2, 99-300 Kutno
tel. (24) 253-37-42, przedszkole@kolorowyswiatkutno.pl
Cel projektu: Zwiêkszenie dostêpno�ci do wysokiej

jako�ci edukacji przedszkolnej w gminie
wiejskiej Kutno dla dzieci w wieku 3-5 lat
dziêki utworzeniu nowego punktu
przedszkolnego.

Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do 15 dzieci
(dziewczynek i ch³opców) w wieku
przedszkolnym zamieszka³ych
na terenie gminy wiejskiej Kutno.

Miejsce realizacji: Punkt przedszkolny �Kolorowy �wiat�
zlokalizowany bêdzie w miejscowo�ci
Bielawki 31, 99-300 Kutno

W ramach pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym zapewniamy:
- realizacjê podstawy programowej,
- zajêcia dodatkowe (z psychologiem, logoped¹, gimnastykê korekcyjn¹,
  naukê jêzyka angielskiego,
- bezp³atny pobyt w godzinach 07.00-17.00,
- bezp³atne wy¿ywienie,
- zabawê na w³asnym placu zabaw.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu organizowane bêd¹ warsztaty
ze specjalist¹ i zajêcia u�wiadamiaj¹ce i kszta³tuj¹ce prawid³owe postawy
wychowawcze dla rodziców i dzieci.

Projekt wspó³finansowany jest ze �rodków Unii Europejskiej
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Czytelniczy Hyde Park

V ODYSEJA HISTORYCZNA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W centralnym miejscu miasta t³umy mieszkañców i go�ci z ró¿nych regionów Polski
entuzjastycznie powita³o paradê grup. By³ pokaz rycerzy konnych oraz szermierki
sportowej i japoñskiej. Wra¿enie robi³a scenka z Powstania Warszawskiego - �Go-
dzina W�. G³ówn¹ aren¹ tej imprezy patriotycznej by³ Leszczynek, gdzie odbywa³y
siê turnieje ³ucznicze, pokazy artyleryjskie, pokaz sprzêtu wojskowego i wczesno-
wiecznych wojów. Odyseja Historyczna nawi¹zywa³a do 100 rocznicy wybuchu
I wojny �wiatowej, 75 rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej, 70 rocznicy l¹dowania
aliantów w Normandii i bitwy pod Arnhem. Do podkutnowskiego Leszczynka przy-
jecha³o 850 rekonstruktorów wydarzeñ historycznych, w ponad 70 grupach z ca³ej
Polski. Podoba³y siê, zw³aszcza dzieciom, stroje i broñ. M³odzie¿y i doros³ym
- artyleria, mo�dzierze, hakownice, armaty, granatniki i sprzêt ciê¿ki, m.in. najlepszy
czo³g �redni II wojny �wiatowej - niemiecka �Pantera�.

W inscenizacjach historycznych byli Wikingowie, Wrzesieñ 1939, Normandia 44.
Zaprezentowano 10 Dywizjon Rozpoznawczy pu³kownika Maczka. W tym roku po
raz pierwszy odby³ siê turniej ³uczniczy skierowany do rekonstruktorów w odpowied-
nich strojach historycznych i nawi¹zuj¹cych do danej epoki. Integraln¹ czê�ci¹
V Odysei, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyczne Pu³k 37 i wspomaga-
nemu przez Muzeum Regionalne w Kutnie i OKGK Kutno, by³y koncerty. Gra³y
zespo³y: �The Jest-sons Rockabilly�,  coverowy �Ba³agan�, rockowe - �Forteca�,
�Hañba� i �Duan� - muzyka irlandzka. Ciekawostk¹ by³ zabytkowy francuski autobus
z 1950 roku �Chausson�, który dziêki MZK Kutno przewozi³ mi³o�ników historii
z Kutna do Leszczynka. By³ on wypo¿yczony z Klubu Mi³o�ników Komunikacji
Miejskiej z Warszawy. Patronat honorowy sprawowa³o Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa £ódzkiego i Szef Wojsko-
wego Wojewódzkiego Sztabu w £odzi pu³kownik Piotr Wojciech Filkowski oraz
w³adze gminy Kutno, miasta Kutna i Starostwa Kutnowskiego.               /J.P./

SPACERKIEM PO KUTNIE
Wiekowi
W Kutnie mieszka 9 osób, które
ukoñczy³y sto lat (7 kobiet i 2 mê¿-
czyzn). Cztery osoby urodzi³y siê
w 1912 r., po dwie w 1913 i 1914 r.
Najstarsz¹ osob¹ jest 104-latka.

Wybór gimnazjalistów
Gimnazjali�ci wybrali ju¿ szko³y,
do których chc¹ uczêszczaæ od
wrze�nia. Do �D¹browszczaka� star-
towa³y w sumie 292 osoby, z czego
140 wybra³o I LO z I preferencj¹.
Najwiêcej gimnazjalistów ubiega³o
siê o miejsce w klasie matematyczno-
informatyczno-fizycznej. Do II LO
by³o 314 kandydatów, z czego 63
z I preferencji. Najwiêcej m³odych
ludzi wybra³o klasê z rozszerzonym
j. polskim, histori¹ i wiedz¹ o spo-
³eczeñstwie. Z kolei do III LO
w �Staszicu� zg³osi³o siê 325 m³o-
dych ludzi (134 - z I preferencji na
90 miejsc). Tutaj najbardziej popu-

larny by³ profil biologiczno-che-
miczno-matematyczny.

Zabytkowe autobusy
Klub Mi³o�ników Komunikacji
Miejskiej z Warszawy zaprezentowa³
kutnowianom dwa zabytkowe ju¿
autobusy: francuski Chausson
z 1950 r. i Jelcz MEX 272

Sygnalizacja �wietlna
Kutnowskie Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe
�Energo - Instal� Krzysztofa
Krajewskiego zrealizowa³o sygna-
lizacjê �wietln¹ na skrzy¿owaniu ul.
Wygody z 29 Listopada i Toruñsk¹.
Na te prace przeznaczono 114 tys. z³.

¯artowni�
W poprzedni wtorek w Kutnie
(w Urzêdzie Skarbowym i Proku-
raturze Rejonowej) gro¿ono ata-
kiem bombowym. Ewakuowano
urzêdy. Teraz policja szuka ¿artow-
nisia.

DOBIEGA KOÑCA PRYWATYZACJA KUTNOWSKIEGO
SZPITALA. TERAZ STAWK¥ JEST NIE TYLKO FIRMA (KUT-
NOWSKI SZPITAL SAMORZ¥DOWY SP. Z O.O.), ALE I SAM
BUDYNEK SZPITALNY. WYCENIONO GO NA OKO£O
70 (SIEDEMDZIESI¥T) MILIONÓW Z£OTYCH... CZYLI, �PI
RAZY OKO� NA WARTO�Æ JEDNEGO SEGMENTU TEJ PLA-
CÓWKI (NIE LICZ¥C LUB ZAPOMINAJ¥C O ATRAKCYJ-
NO�CI DZIA£EK POD NIM PO£O¯ONYCH). JU¯ JEST PO
AKCEPTACJI WNIOSKU ZARZ¥DU SPÓ£KI PRZEZ RADÊ
NADZORCZ¥ I ZARZ¥D POWIATU. POZOSTAJE JU¯ (ALBO
A¯) DECYZJA RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO W SPRA-
WIE ZABEZPIECZENIA EMISJI OBLIGACJI SZPITALNYCH.
ALE JAK¥¯ ONI MOG¥ PODJ¥Æ DECYZJÊ, GDY NIE MA
FINANSJERA (KREDYTOBIORCY) SZPITALNYCH D£U-
GÓW!? WIÊC WSZYSTKIE ZNAKI NA NIEBIE I ZIEMI
WSKAZUJ¥, ¯E W£A�CICIELEM SPÓ£KI, JAK I OBIEK-
TÓW Z TERENAMI ZOSTANIE FIRMA, KTÓRA ONEGDAJ
PRYWATYZOWA£A NIEODLEG£E... KZF �POLFA�! WÓW-
CZAS UCZYNI£A TO ZA JEDNOROCZNY ZYSK, JAKI TEN
ZAK£AD PRZYNOSI£, CZYLI OKO£O 100 MILIONÓW Z£O-
TYCH! CO WIÊCEJ TA PRYWATYZACJA FARMACEUTYCZNEJ
FIRMY UCHODZI ZA PRAWID£OW¥!!! GRATULACJE DLA
CYNIZMU LUDZI, KTÓRZY SZPITAL PRYWATYZUJ¥.
BOWIEM LICZY SIÊ DLA NICH JEDEN BO¯EK: PIENI¥DZ.
W TEJ KAPITALISTYCZNEJ EPOCE �KAMIENIA £UPANEGO�
WI¥¯E SIÊ TO Z GESZEFTEM ALBO JAK KTO WOLI
- DEALEM, CZY SZMALEM.    Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

BIEL W CZERNI

WIEŚCI GMINNE
Biel w czerni
W pi�mie wiceprezesa Zarz¹du Kli-
niki Kariologii Allenort Sp. z o.o.
Marka Szufladowicza do prezesa
KSS Sp. z o.o. Andrzeja Musia³o-
wicza czytamy m.in.: �uprzejmie
informujemy, i¿ od dnia 1 sierpnia
2014 roku do odwo³ania zmuszeni
jeste�my zawiesiæ dzia³alno�æ na-
szego oddzia³u kardiologicznego
w Kutnie w zakresie udzielania
�wiadczeñ zdrowotnych na rzecz
ubezpieczonych pacjentów znajdu-
j¹cych siê w stanach nag³ych, któ-
rych leczenie pokrywane jest ze
�rodków publicznych�.

Finansowy zastrzyk
Powiatowy Urz¹d Pracy otrzyma³
ponad 1,7 miliona z³otych z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
Milion przeznaczono na aktywizacjê
153 bezrobotnych w wieku do 30
lat. Dziewiêædziesi¹t osób po 50
roku ¿ycia skorzysta z drugiego
programu 50+. Wreszcie 150 osób
to beneficjanci MOPS lub GOPS.

Plenerowe Wojszyce
Na terenie Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Wojszycach odby³ siê
III Plener Malarsko-Rze�biarski
�Wojszyce 2014� pn. �Wojszyce
przyjazne wojsku�. Organizatorami
Pleneru byli: Dom Pomocy Spo-

³ecznej w Wojszycach, Klub I Dy-
wizjonu Lotniczego w Le�nicy
Wielkiej, Starostwo Powiatowe
w Kutnie, dowódca Garnizonu
£êczyca i Stowarzyszenie Pomocy
Laris. Odby³o siê te¿ spotkanie
plenerowe z m³odzie¿¹ szkoln¹
i mieszkañcami Domów Pomocy
Spo³ecznej powiatu kutnowskiego.
Podczas spotkania zaproszeni
go�cie brali udzia³ w warsztatach
i konkursach malarsko-rze�biar-
skich, zawodach sportowych jak
równie¿ mieli mo¿liwo�æ kontaktu
z ¿o³nierzami i sprzêtem wojsko-
wym. ¯o³nierze zademonstrowali
broñ, odzie¿ i pojazd wojskowy,
opowiadali o zadaniach, które
spoczywaj¹ na Wojsku Polskim. Na
pami¹tkê pleneru mo¿na by³o wy-
konaæ sobie fotografiê w mundurze
wojskowym i z karabinem w rêku.

Europrojekt euroszansa
Zespó³ Szkó³ nr 1 im Adama Mic-
kiewicza w ¯ychlinie otrzyma³
dofinansowanie w kwocie 297.504,33
z³otych na �Europrojekt - euroszansa�
wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego,
z Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Realizacja programu pla-
nowana jest do 30 wrze�nia 2015 r.
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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.

Grupa �Baobab Project� zaprezentowa³a muzykê g³êboko zakorzenion¹
w Afryce. £atwo nawi¹zali kontakt z publiczno�ci¹ i to za spraw¹ sene-
galskiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora Pako Sarra. Sekcjê rytmiczn¹
tworzyli polscy muzycy: Patrycja Napira³a - bêbny, Marcin Przytulski
- basista oraz Marek Tarnowski - akordeon. By³y piosenki po francusku,
angielsku i przede wszystkim w wolof - rodzinnym jêzyku �piewaj¹cego Pako.
Krystyna Stañko z zespo³em: Dominik Bukowski - wibrafon, Piotr
Lemañczyk - kontrabas, Cezary Konrad - perkusja, Ireneusz Wojtczak
- instrumenty dête, siêgnê³a po polsk¹ poezjê, m.in. Wis³awy Szymborskiej
i Haliny Po�wiatowskiej. By³o wiêc niezwyk³e po³¹czenie stylistyki jaz-
zowej z konwencj¹ poezji �piewanej. Bardzo podoba³ siê koncert muzyki
ba³kañskiej wraz z warsztatami tañców korowodowych. �Balkan Sevadah�:
Tomo Stawiecki - klarnet, Rado Polakowski - akordeon, skrzypce, �piew,
Mateo - kontrabas, Marcin Zdronecki - perkusja zaprezentowa³ motywy
z Albanii, Grecji, Turcji, Macedonii, Bu³garii, Bo�ni, Serbii. Efektem by³a
melodyjno�æ i dynamika. �wietny by³ te¿ pokaz jazzowy Grzegorza Rogali;
fascynacja muzyk¹ ¿ydowsk¹, polskim folkiem.

WIECZORY MUZYCZNE
Piêæ �wietnych imprez obejrzeli melomani w Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca w ramach programu ��wiat muzyki - muzyka �wiata�. Rozpocz¹³
siê on koncertem w wykonaniu zespo³u �Swing Motion�. Piotr Kopietz
- akordeon i narracja, Maria Roma Klatka - �piew, Jakub Mielcarek - kon-
trabas, Jacek Mielcarek - saksofon, klarnet przedstawili �Swing Night�,
zjawisko muzyczne w klimacie swingowo-jazzowym. �wietnie w ich
interpretacji brzmia³ �wiatowy przebój �Strangers in the night�.

Zespó³ �PGR and Zilberman�: Barbara Rogala - �piew, Sagit Zilberman
(Izrael) - saksofon, Witold Janiak - fortepian, Krzysztof Szmañda - perkusja,
Wojciech Pulcyn - kontrabas i Grzegorz Rogala - puzon, ma za sob¹
ponad 100 wystêpów w Polsce, USA, Niemczech, Ukrainie. Koncertowali
na znacz¹cych festiwalach jazzowych i klezmerskich, m.in. w Düsseldorfie
jak i w... Parlamencie RP.            /J.P./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jest to jeden z najwiêkszych w Europie przegl¹dów zespo³ów ludowych,
orkiestr dêtych, grup tanecznych oraz chórów. Rokrocznie w imprezie
uczestniczy przesz³o 200 zespo³ów z 10 krajów, a rozpiêto�æ wiekowa
wykonawców siêga od 3 do 87 lat. Zespó³ nasz wystêpowa³ na dwóch
scenach w miejscowo�ci Kiten i Primorsko. W barwnych strojach kut-
nowskich godnie reprezentowali�my Polskê, a przede wszystkim miasto
Kutno. Publiczno�æ gromkimi brawami nagradza³a nasze popisy sceniczne,
które bardzo podoba³y siê zgromadzonej widowni, organizatorom oraz
innym wystêpuj¹cym zespo³om. Wystêpy odbywa³y siê w godzinach wie-
czornych, natomiast w ci¹gu dnia zespó³ pod okiem naszej choreograf
Patrycji Lichej przygotowywa³ elementy nowych uk³adów tanecznych.

BALKAN FOLK FEST

W nat³oku wydarzeñ kulturalnych znalaz³y siê równie¿ chwile, aby nacie-
szyæ siê s³oñcem i urokami Bu³garii. Dziêki takim wyjazdom cz³onkowie
zespo³u maj¹ okazjê porównaæ swoje umiejêtno�ci taneczne, zapoznaæ
siê z kultur¹ ludow¹ innych narodów oraz nawi¹zaæ kontakty, które
w przysz³o�ci mog¹ pomóc w dalszym rozwoju ZPiTZK. Dziêkujemy
wszystkim, którzy przyczynili siê do naszego wyjazdu. Dziêki Wam
mogli�my zdobyæ nowe do�wiadczenia, zaprezentowaæ folklor regionu
kutnowskiego na arenie miêdzynarodowej promuj¹c zarówno nasz kraj
jak i miasto Kutno. DZIÊKUJEMY.   Jaros³aw Michalski

V FESTIWAL MUZYCZNY
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Z propozycj¹ programu tej kulturalnej imprezy zapozna³a w czasie konfe-
rencji prasowej w Urzêdzie Miasta dyrektor Festiwalu prof. Anna Jeremus-
Lewandowska, ale mówi³a równie¿: �Dla nas organizatorów i wykonawców
koncertów Festiwalu jest najwiêkszym wyró¿nieniem, podziêkowaniem ze
strony kutnowskiej publiczno�ci to, ¿e tak pokocha³a Letni Festiwal
Muzyczny. To zobowi¹zuje do prezentacji coraz ciekawszych ofert, poka-
zania nowych i znanych wykonawców�. W tym roku przewidziano 16 ró¿-
nego rodzaju koncertów muzycznych, z czego 12 odbêdzie siê w Kutnie,
a pozosta³e w Wo�niakowie, Strzelcach i po raz pierwszy w G¹binie. Swego
rodzaju du¿ym wydarzeniem by³ koncert Stabat Mater jaki odby³ siê
w ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca 27 lipca. W obecnym jubileuszowym
Festiwalu we�mie udzia³ ponad 80 wykonawców. Imprez¹ towarzysz¹c¹
bêd¹ VI Miêdzynarodowe Warsztaty Wokalne z udzia³em 15 uczestników,
w tym 3 z Kutna. Festiwal objêty zosta³ honorowym patronatem przez
prezydenta miasta Zbigniewa Burzyñskiego oraz Wojewodê £ódzkiego
Jolantê Che³miñsk¹, która zapowiedzia³a swój przyjazd na jeden z wybra-
nych przez siebie koncertów. Ca³o�æ Festiwalu zakoñczy siê koncertem
muzyki sakralnej w ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca 24 sierpnia.      /A.B./

ZAPRASZAMY!
ŚWIĘTO RÓŻY 5−7. IX−2014 R.

nagrodami i wyró¿nieniami; ostatnio odznak¹ Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego �Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej�. Redaktorem tomu
jest Pawe³ Majerski; profesor w Zak³adzie Literatury Wspó³czesnej i wyk³a-
dowca filologii polskiej na Uniwersytecie �l¹skim, autor wielu ksi¹¿ek
dotycz¹cych awangardy poetyckiej. Pos³owie napisa³ Marian Kisiel; prof.
zw. dr hab., prodziekan Uniwersytetu �l¹skiego na Wydziale Filologicznym
(filologia polska i zagraniczna). Zasiada w Komitecie Nauk o Literaturze
Polskiej w Warszawie. Ok³adkê i grafiki zaprojektowa³ Wojciech £uka -
redaktor dzia³u graficznego miesiêcznika spo³eczno-kulturalnego ��l¹sk�.
Redaktorem technicznym jest Janusz Klikowicz, mgr in¿., absolwent AGH
w Krakowie. �Daklinacja� to zbiór 54 wierszy. Stanis³aw Krawczyk, uznany
w Polsce poeta, mówi: �Wiersze zamieszczone w tomie przekonuj¹ o bli-
sko�ci (nawet przeciwstawnych) kolorów, rzeczy, ro�lin, ga³êzi, staro�ci
pochylonej nad fotografi¹ z innej epoki. Blisko�ci snów i rzeczywisto�ci
widzialnej przedmiotów. Nie ma przemieszczania, to wszystko jest teraz,
obok, blisko, otoczone cz³owieczym oddechem. Nie dziwi obraz d³oni
dotkniêtej nerwem Alzheimera, nie dziwi¹ powroty pamiêci. Bo to jest
blisko, dzisiaj, jak obraz Mistrza Do�wiadczenia...�. Natomiast Marian
Kisiel stwierdza: �W swoim tomiku Janina Barbara Soko³owska �dekli-
nuje� podmiot w jego pe³nym trwaniu (�wiersze dawne i nowe�). Odmiana
konkretnego do�wiadczenia przez przypadki i liczbê pojedyncz¹ nie
odbywa siê bez �wiadomo�ci, ¿e jeste�my zamkniêci w czasie. Pragniemy
uratowaæ w³asn¹ podmiotowo�æ wbrew znikomo�ci chwili i kruchemu
cia³u. A przecie¿ zawsze okre�la nas ta sama nieznana zmienno�æ, odmie-
niana przez znane przypadki. Poetka powie: �to zawsze ten sam romeo ta
sama julia/ i trochê inna pointa�. Wiersze autorki �Deklinacji� s¹ krysta-
licznie czyste, pisane pauzami. Czytane niespiesznie - wbrew czasowi,
który nas pogania, trybowi, który nas niepokoi lub narzuca okre�lon¹
formê, stronom, które nakazuj¹ nam byæ lub czuæ siê mniej wa¿nymi,
aspektom, które stanowi¹ o tym, ¿e sta³o siê lub dopiero stanie - odkry-
waj¹ przed nami ró¿ne pok³ady czu³o�ci, zw¹tpienia, rezygnacji, mo¿e
melancholii�.
P.S. Jeden egzemplarz �Deklinacji� autorka podarowa³a Kutnowskiej
Ksi¹¿nicy.        Jerzy Papiewski

NOWA KSIĄŻKA J.B. SOKOŁOWSKIEJ
Staraniem �Advert Studia� z Chorzowa
ukaza³a siê na rynku wydawniczym
kolejna cenna pozycja, urodzonej
i zwi¹zanej przez lata szkolne i m³o-
dzieñcze z ¯ychlinem, naszej Zacnej
Rodaczki. Nosi tytu³ �Deklinacja�.
Jadwiga Barbara Soko³owska jest zna-
n¹ w naszym kraju poetk¹, eseistk¹,
redaktork¹, autork¹ tak¿e bajek dla
dzieci. Jako poetka debiutowa³a
w roku 1999. Opublikowa³a kilkana-
�cie tomików, zbiorów esejów oraz
bajki. Jej poezja czêsto jest prezento-
wana w ogólnopolskich i regional-
nych rozg³o�niach radiowych oraz
czasopismach (m.in. w �Powiatowym
¯yciu Kutna�). Uhonorowana wieloma

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Na estradzie nad Ochni¹ w sobotê 6 wrze�nia wyst¹pi¹: Aleksandra Szwed
i Varius Manx, Donatan i Cleo. W niedzielê zagraj¹: Natalia Lubrano,
Krzysztof Zalewski i Zakopower. Natomiast na scenie na placu Pi³sud-
skiego wyst¹pi¹ zespo³y tzw. niszowe. Dodajmy, ¿e w pi¹tek (5.09)
wyst¹pi kabaret �s³uchajcie�, a zagra zespó³ El Saffon. W sobotê us³yszymy
rodzimych �Stopersów�, �Mechaników Szanty�, a tak¿e �Nocn¹ Zmianê
Bluesa�. W ten sam dzieñ - VI Ogólnopolski Festiwal �Kwietnik� oraz
prezentacja zespo³ów i sekcji KDK. Bêdzie lunapark, z najwiêksz¹
w Europie karuzel¹ �Monster� i loty... balonowe. Oczywi�cie, na ulicy
Kró³ewskiej i placu Pi³sudskiego tradycyjny Jarmark Ró¿any. Zapraszamy
wszystkich kutnowian! Zapraszamy innych go�ci! Do zobaczenia!
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kutnowskie obserwacjeKTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Sami jeste�my zdziwieni, ¿e czytelnicy w pierwszym pó³roczu br. wyty-
powli ju¿ 15 propozycji do nagrody �Kutnowski Hit 2014�:
1. Wilcza Eska - Inwestycja RSM �Pionier� - na osiedlu Grunwald.
2. Kutnowska �Syrenka� wspólne przedsiêwziêcie AMZ Kutno Sp. z o.o.
i Polfarnex A.A. i ARRK w Kutnie wznowienia produkcji polskiego
samochodu.
3. Otwarcie pierwszej w Kutnie spó³dzielni socjalnej TIFT.
4. �Hipopotam� - lekki opancerzony transporter rozpoznawczy - AMZ Kutno.
5. Kutnowska Strategia Rozwoju Kutna na Lata 2014-2020.
6. Spó³ka Tõnsmeier Centrum nagrodzona statuetk¹ �Przyjaciel ¿u¿la�.
7. Strona internetowa Urzêdu Miasta Kutna w�ród 20 najlepszych serwisów
samorz¹dowych w Polsce.
8. Dru¿yna Jaros³awa Krysiewicza �Polfarmex� Kutno w koszykarskiej
ekstraklasie.
9. 10 lat wspó³pracy Stowarzyszenia Rado�æ Macierzyñstwa, z holender-
sk¹ Fundacj¹ Pomocy Socjalno-Medycznej na rzecz Europy Wschodniej
(SMHO) z Maerssen.
10. Otwarcie w Kutnie Hipermarketu Marcredo.
11. Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej zdobywc¹ I miejsca
w I Kasztelañskim Przegl¹dzie Zespo³ów Sierpc 2014.
12. ¯o³nierze I Inowroc³awskiego Pu³ku In¿ynieryjnego im. Jakuba
Jasiñskiego (dowódca Marek Wawrzyniak) za wykonawstwo 12-metro-
wego mostu na rzece Ochni, w Rykowie, gmina Kutno.
13. �Kutno miasto ró¿ - chcê tu byæ!� - Konkurs Towarzystwa Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej.
14. Zorganizowanie prywatnego muzeum przez ksiêdza Jana Dobrodzieja.
15. V Odyseja Historyczna.
Sami mieli�my w¹tpliwo�ci czy akceptowaæ kandydaturê koszykarskiego
awansu do ekstraklasy �Polfarmexu� Kutno, jednak po wymianie zdañ
z wnioskodawcami uznali�my ich racje.            Andrzej Stelmaszewski
P.S. Teraz ¿egnamy siê z czytelnikami a¿ do 26 sierpnia 2014 roku. Uff!
Mamy wakacje!     Redakcja

Ju¿ minê³o pó³rocze. W najlepsze - trwaj¹ i w Kutnowskiem rzepakowe
¿niwa. Za chwilê zacznie siê zbieranie plonów zbó¿, a potem do¿ynkowe
korowody... Masz babo placek! Plantatorzy czarnej porzeczki blu�ni¹ na
czym �wiat stoi. W tym roku w skupie ceny ni¿sze ni¿ w roku ubieg³ym,
bo siêga³y 60 groszy za kilogram, podczas gdy koszt zbioru 1 kilograma
kombajnem wynosi³ 50 gr/kg. Ciekawe, ¿e niektórzy przetwórcy, dzia³aj¹cy
w Polsce i Niemczech producentom porzeczek za nasz¹ zachodni¹ granic¹
zaproponowali 0,3 euro za kg (a Polakom 0,12 - 0,14). Za truskawki
z szypu³kami p³acono a¿... 90 groszy za kilogram  Najwiêcej �bobu� zadaj¹
ceny - bobu. Na kutnowskim rynku, przy Narutowicza, sprzedawano go,
nies³ychane - po dwa z³ote za kilogram. Ogórki te¿ s¹ tanie... A có¿ maj¹
mówiæ plantatorzy truskawek czy wi�ni. Jeszcze i ziemniak, te¿ w dó³!
Trzyma cenê malina i czere�nia... Masz babo placek! W latach 2015-2020
na p³atno�ci bezpo�rednie do polskich rolników ma trafiæ 23,5 miliarda
euro. To nawet o 2,34 mld euro wiêcej ni¿ pierwotnie przewidywano.
W projekcie, który poddano  - do 11 lipca - rolniczej konsultacji, wiele
zmian. Jak bêdzie? Bêdziemy wkrótce wiedzieæ... Masz babo placek!
Minister Rolnictwa, a nawet Rozwoju Wsi, znowu obiecuje... Poinformo-
wa³, ¿e od przysz³ego roku rolnicy bêd¹ mogli sprzedawaæ swoje wyroby
we w³asnych sklepikach. Ma byæ jak w Bawarii, Szwjcarii, W³oszech
i Grecji. Tylko musz¹ spe³niæ dwa warunki: u¿ywaæ do produkcji wyrobów
spo¿ywczych w³asnych surowców i zatrudniaæ wy³¹cznie domowników.
A¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e to ma byæ w Polsce... Masz babo placek! Czy
wiecie, ¿e po s¹siedzku w gminie £owicz ju¿ odby³y siê do¿ynki (27.07).
Chocia¿ ze zbiorem plonów jeszcze daleko. Tak przy okazji to wiadomo
ju¿, ¿e np. do¿ynki w Bedlnie odbêd¹ siê 31 sierpnia, a dozynki samorz¹-
dowo-parafialne w Strzelcach bêd¹ mieæ miejsce 17 sierpnia, a w Wo�-
niakowie, gmina Kutno - 24 sierpnia.

Mia³a charakter nadzwyczajnej i trwa³a blisko dwie godziny. Radni pod-
jêli uchwa³ê w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach bud¿etu m. Kutna
na 2014 r. W zwi¹zku ze sprzeda¿¹ terenów inwestycyjnych w £SSE Pod-
strefa Kutno zwiêksza siê dochód maj¹tkowy o 1.772.000 z³. Przeznaczy
siê go: na budowê ulicy ¯wirki i Wigury (803.000 z³), na wynagrodzenie
dla £SSE w £odzi (778.000 z³) - sprzeda¿ gruntów w Podstrefie Kutno,
pozosta³a kwota na modernizacjê hali sportowej w SP nr 9 i na remonty
bie¿¹ce placówek o�wiatowych. Ponadto radni dokonali zmiany w sprawie
podzia³u m. Kutna na okrêgi wyborcze. Wi¹¿e siê to z nowo powsta³ymi
ulicami w naszym mie�cie (Jaskó³cza, Jastrzêbia, Kuku³cza, Porzeczkowa,
Boles³awa Wituszyñskiego). Zapoznano siê tak¿e i podjêto uchwa³ê
w sprawie skargi na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 �Stokrotka�
w Kutnie. Rada Miasta Kutna przyjê³a argumentacjê Komisji Rewizyjnej
i uzna³a skargê za bezzasadn¹ i przekaza³a j¹ do Kuratora O�wiaty w £odzi
sprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny. Radni uznali te¿ skargê pp. Haliny
i Boles³awa Snopek na prezydenta m Kutna za bezzasadn¹ w czê�ci doty-
cz¹cej zarzutów o nienale¿yte wykonywanie zadañ oraz naruszenie
praworz¹dno�ci (niedotrzymanie terminów za³atwienia sprawy). Jedno-
cze�nie przyjêto skargê za zasadn¹ w czê�ci dotycz¹cej przewlek³ego
i biurokratycznego procedowania w zwi¹zku z za³atwieniem wniosku
o odszkodowanie z tytu³u uszkodzenia ogrodzenia i elewacji budynku
przez upadaj¹ce drzewo rosn¹ce w parku im. Wiosny Ludów. Do Rady
Miasta w Kutnie wp³yn¹³ wniosek Roberta B¹ka, aby rondo przy ulicy
Oporowskiej w Kutnie nazwaæ im. pu³kownika profesora doktora nauk
medycznych Stanis³awa Pokrzywnickiego, który w Kutnie przeprowadzi³
pierwsze w Polsce znieczulenie ogólne z u¿yciem kurary (�rodka znie-
czulaj¹cego). Ten wybitny Polak (w czasie II wjny �wiatowej by³ m.in.
lekarzem Dywizjonu My�liwskiego 302 i 303), zwi¹zany by³ z Kutnem
i powiatem. Wcze�niej (10.03.2014 r.) wp³yn¹³ wniosek ponad 200 miesz-
kañców o nadanie temu rondu imiê Rotmistrza Witolda Pileckiego. Kto
wygra!?            /J.P./

52 SESJA RM KUTNA

- 21 lutego 1973 roku dwa izraelskie my�liwce F4 Phantom zestrzeli³y
libañskiego Boeinga 727 nad Synajem, po niezamierzonym naruszeniu
izraelskiej przestrzeni powietrznej i odmowie l¹dowania na izraelskim
terytorium. Zginê³o 108 osób.
- 20 kwietnia 1978 roku koreañski Boeing 707 zosta³ ostrzelany przez
radzieckie my�liwce SU-15 w rejonie Murmañska i przymusowo l¹dowa³
na zamarzniêtym jeziorze. ¯ycie straci³o dwóch pasa¿erów.
- Gorzej zakoñczy³ siê incydent z 1 wrze�nia 1983 r., kiedy to radzieckie
samoloty my�liwskie SU-15 zestrzeli³y rakiet¹ kierowan¹ Jumbo Jeta, czyli
Boeinga 747 Koreañskich Linii Lotniczych w rejonie Sachalinu. W mo-
mencie zestrzelenia samolot opu�ci³ ju¿ radzieck¹ przestrzeñ powietrzn¹.
Zginê³o 269 osób.
- Dwa rodezyjskie turbo�mig³owe samoloty pasa¿erskie Vickers Viscount
równie¿ pad³y ofiar¹ ognia przeciwlotniczego - 3 wrze�nia 1978 roku i 12
lutego 1979 roku. W obu przypadkach samoloty zestrzelili rebelianci z
Ludowej Armii Wyzwolenia Zimbabwe. (...) Pierwszy atak prze¿y³o 18
osób, ale 10 zosta³o zamordowanych przez rebeliantów; w drugim przy-
padku wszyscy zginêli na miejscu. �mieæ ponios³o odpowiednio 51 i 59
osób.
- Jednym z najbardziej tajemniczych przypadków by³a utrata Douglasa
DC-9 w³oskich linii Aerolinee Itavia, 27 czerwca 1980 roku.
- 5 lipca 1988 roku, Amerykanie przypadkowo zestrzelili samolot pasa-
¿erski.
- Ofiar¹ rakiety pad³ airbus A300B2 Iran Air- zginê³o 290 osób.
- We wrze�niu 1993 roku w Abchazji zestrzelono gruziñskiego TU-134
na podej�ciu do l¹dowania w Suchumi.
- Ukraiñcy maj¹ na koncie podobny przypadek z 4 pa�dziernika 2001
roku zakoñczy³o siê zniszczeniem rosyjskiego TU-154 Siberia Airlines;
zginê³o wówczas 78 osób.
- 17 lipca 2014 r. Malaysian Airlines  utraci³a drugi z 13 boeingów 777-
200ER, nowoczesnych i bardzo niezawodnych samolotów dostarczonych
tym liniom na prze³omie XX i XXI wieku. Nad liniami tymi wisi fatum -
strata dwóch wielkich nowoczesnych samolotów wartych 260 milionów
dolarów jeden, nie mówi¹c ju¿ o tragedii 537 ofiar obu zdarzeñ.

Opracowano na podstawie �Zimny prysznic dla �wiata�,
Angora nr 30 (1258) z 27 lipca 2014, s. 11

Z szokiem mamy do czynienia gdy spotyka nas nag³e zdarzenie. Czasami
jest ono straszne, tragiczne lub negatywne, a czasami jeste�my nagle
zaskoczeni czym� bardzo pozytywnym, co wywo³uje nieopisan¹ wrêcz
rado�æ i zadowolenie. Tragiczny w skutkach akt terrorystyczny jest
powodem ogromnego szoku, ¿alu i traumy. Tak by³o 11 wrze�nia 2001
roku podczas ataku na World Trade Center. Tak by³o równie¿ 17 lipca
2014 roku, gdy nad wschodni¹ Ukrain¹ zosta³ zestrzelony rakiet¹ male-
zyjski Boeing 777, z blisko 300 osobami na pok³adzie. Szok i wielkie
poruszenie �wiatowej opinii publicznej oraz bezradnych polityków Unii
Europejskiej w zderzeniu z ch³odn¹ i przebiegle skalkulowan¹ polityk¹
administracji Kremla oraz prezydenta Rosji wprawi³ w os³upienie opiniê
publiczn¹ wielu krajów oraz komentatorów. Kolejny szok prze¿yli�my
s³uchaj¹c wypowiedzi jednego z terrorystów, który zupe³nie odlecia³ twier-
dz¹c w wywiadzie, ¿e samolot przewozi³ zw³oki pozbawione krwi. R¿niêcie
g³upa ma swoje granice, ale w tym przypadku zosta³y one zdecydowanie
przekroczone. Poza s³owami potêpienia stateczni i lubi¹cy b³ogi spokój
europejscy politycy do dzisiaj, tj. 25 lipca, kiedy piszê ten felieton, nie
byli w stanie uzgodniæ jednolitego stanowiska w sprawie sankcji gospo-
darczych i zajmowali siê nic nieznacz¹c¹ kosmetyk¹ wcze�niejszych
decyzji. Chocholi taniec trwa wiêc dalej i mamy klincz, z którego hekto-
litrami leje siê pustos³owie.
Ostatnio prze¿yli�my równie¿ przyjemny wielki szok za spraw¹ nag³ej
eksplozji niesamowitego talentu Rafa³a Majki, polskiego kolarza, który
zawojowa³ Alpy i Pireneje, wygra³ dwa piekielnie ciê¿kie etapy kultowego
wy�cigu Tour de France i zdoby³ koszulkê najlepszego górala wy�cigu.
Narodzi³a nam siê nowa mega gwiazda, która przypomina �wiatu, ¿e Polak
te¿ potrafi. Ogl¹danie bezpo�rednich transmisji z tego najwiêkszego na
�wiecie Touru jest nie tylko uczt¹ sportow¹. Doznajemy tak¿e wra¿enia
uczestnictwa w niezapomnianym pod wzglêdem estetycznym spektaklu,
komentowanym przez dwóch znakomitych sprawozdawców. Otrzymujemy
wspania³¹ mieszankê sportowej rywalizacji tytanów szosy oraz piêknych
i malowniczych widoków przyrody i zabytków Ziemi Francuskiej. Warto
przypomnieæ, ¿e jeszcze niedawno równie¿ w Kutnie mieli�my etapy du¿ych
wy�cigów kolarskich, które cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.
W ostatnich dwóch miesi¹cach prze¿y³em równie¿ osobisty szok i zmu-
szony zosta³em do poddania siê w pocz¹tkach czerwca skomplikowanemu
zabiegowi medycznemu. Ten felieton piszê w ³ó¿ku specjalistycznej kli-
niki w czasie kolejnego pobytu. Mam nadziejê, ¿e ju¿ ostatniego w zwi¹zku
z realizowan¹ du¿¹ napraw¹. Ponadto szokiem dla mnie by³o nie problem
medyczny, który nale¿a³o rozwi¹zaæ, ale znakomita obs³uga medyczna
personelu kliniki. Poczynaj¹c od profesora, a koñcz¹c na pielêgniarkach
i ca³ym personelu pomocniczym, wszyscy profesjonalnie wykonuj¹ swoje
obowi¹zki i traktuj¹ ka¿dego pacjenta jak najwy¿sze dobro, któremu trzeba
skutecznie pomóc. Na dodatek owa klinika mo¿e pochwaliæ siê znakomi-
tymi wynikami finansowymi, które wcale nie spad³y z nieba i by³y dane
od zawsze. Urzêduj¹cy od kilku lat dyrektor obj¹³ rz¹dy, gdy szpital
generowa³ ponad piêæ milionów straty. Placówka przesz³a skutecznie
restrukturyzacjê i determinacjê dyrekcji oraz zrozumienie za³ogi, ¿e bez
koniecznych zmian i ciêcia kosztów nie ma szans na wyj�cie na prost¹.
Po trzech latach czasu �krwi, potu i ³ez� jak mawia³ Churchill, szpital
kliniczny �wiadczy dzisiaj us³ugi medyczne na wysokim poziomie i wypra-
cowuje wielomilionowy zysk. Jest to doskona³y przyk³ad, ¿e nawet w cza-
sach niedoskona³ego systemu finansowania s³u¿by zdrowia, swoistej
indolencji rz¹du i Narodowego Funduszu Zdrowia, mo¿na osi¹gaæ dobre
wyniki medyczne i finansowe. W zwi¹zku z tym mo¿na postawiæ pytanie,
czy szpital w Kutnie jest w stanie wyj�æ z wielkich k³opotów finanso-
wych? Odpowied¿ jest nastêpuj¹ca - oczywi�cie tak, ale musz¹ byæ spe³-
nione oczywiste w swojej prostocie warunki. Po pierwsze, musi byæ �wia-
domy i zdeterminowany Zarz¹d Szpitala, który ma nie tylko plan
naprawy istniej¹cych baboli, ale potrafi jeszcze ten plan skutecznie
realizowaæ. Po drugie, za³oga szpitala musi przyj¹æ do wiadomo�ci, ¿e
nie da siê pracowaæ bez koniecznej obni¿ki kosztów, bowiem na zna-
cz¹ce zwiêkszenie przez NFZ kontraktu nie ma co liczyæ. Po trzecie,
Powiat Kutnowski musi przyj¹æ do wiadomo�ci, ¿e bez udzielenia
koniecznych zabezpieczeñ nie ma co liczyæ, ¿e do szpitala przyjd¹
jakiekolwiek pieni¹dze, które dzisiaj s¹ potrzebne jak krew w orga-
ni¿mie. Po czwarte, wszyscy musz¹ przyj¹æ do wiadomo�ci, ¿e zabez-
pieczenia Powiatu s¹ konieczne do spe³nienia oczywistych wymogów,
a ka¿da instytucja finansowa zawsze stawia taki warunek. Nawet
go³odupiec, który udaje siê do instytucji finansowej, musi pokazaæ
zabezpieczenia i je¿eli ich nie ma sam, to szuka w rodzinie lub u zna-
jomych. Po pi¹te, wszyscy, a w szczególno�ci dyrekcja i pracownicy
szpitala, musz¹ przyj¹æ do wiadomo�ci, ¿e obs³uga sp³aty kwoty g³ów-
nej i wszystkich kosztów (np. prowizje i oprocentowanie) w zwi¹zku
z pozyskanymi pieniêdzmi, na przyk³ad z wyemitowanych obligacji
musi byæ realizowana przez szpital z wypracowanego zysku. Nie mo¿e
byæ mowy, ¿e zabezpieczenia Powiatu s¹ konsumowane przez jak¹-
kolwiek instytucjê finansow¹. Po szóste, realizacja koniecznego
programu musi siê odbywaæ niezale¿nie od dzia³añ ró¿nej ma�ci
hamulcowych, którzy za pomoc¹ szerokiej gamy plotek i pomówieñ
bêd¹ obrzydzaæ realizowane dzia³ania naprawcze.
Jestem przekonany, ¿e po wype³nieniu tych warunków kutnowski szpital
wyjdzie na prost¹ i bêdzie spó³k¹ dobrze realizuj¹c¹ okre�lony dla pol-
skich powiatów zakres �wiadczeñ zdrowotnych przy jednoczesnym
wypracowaniu niezbêdnego zysku. Niestety, nie da siê w szpitalu praco-
waæ stosuj¹c praktykê wydajê wiêcej, a pieniêdzy dostajê mniej. Polskie
pañstwo nie ma i nie da wiêcej kasy, a Powiat nie dysponuje wolnymi
�rodkami na dofinansowanie dzia³alno�ci szpitala. Warto przypomnieæ,
¿e Powiat sp³aca stare szpitalne zobowi¹zania grubo przekraczaj¹ce
ponad 30 milionów z³otych do 2023 roku.
My�lê, ¿e wiêkszo�æ z nas chcia³aby za kilka lat prze¿yæ pozytywny szok
po udanej operacji restrukturyzacyjnej na kutnowskim szpitalu. Ten
zabieg ju¿ siê rozpocz¹³ i zadbajmy o jego pozytywny wynik. Wówczas
bêdzie mia³ miejsce kolejny szok, którego doznaj¹ hamulcowi, wieczni
malkontenci i propagatorzy niestworzonych plotek i pomówieñ.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

SZOK

942 mln euro przekazali do Polski nasi emigranci w pierwszym kwartale
2014 r. I tak wyja�nia siê jedna z tajemnic, dlaczego ci, co zostali, jako� ¿yj¹.
Szer. Ewelina Mi³kowska jest pierwsz¹ kobiet¹ w Batalionie Reprezenta-
cyjnym Wojska Polskiego.
Powierzchnia Polskich Lasów wzros³a (od 1995 r. do 2011 r.) o 388 tys.
ha i wynosi ³¹cznie 9,1 mln ha, co stanowi ponad 29% terytorium kraju.
Trzy czwarte to lasy pañstwowe.
Ponad 2,3 mln Polaków ma przeterminowane d³ugi. Ich warto�æ przekra-
cza ju¿ 40,5 mld z³. Przegl¹d nr 28 (759) z 14-20.07.2014 r., s. 7
6,2 mld dol. wynios³y bezpo�rednie inwestycje zagraniczne w roku 2013.
Sytuuje to Polskê na pierwszym miejscu w�ród nowych pañstw Unii.
O 55% wzros³a w I kw. 2014 sprzeda¿ polskich towarów do Chin.
Jerzy Pilch o polskich pi³karzach - Pi³ka to gra, w której gra 22 zawodni-
ków, a i tak zawsze przegrywa Polska.
Waldemar Pawlak o ministrze Sienkiewiczu - Trafnie zdiagnozowa³ sytu-
acjê mówi¹c, ¿e pañstwo Polska praktycznie nie istnieje.

Przegl¹d nr 30 (760) z 21-27.07.2017., s. 7 i 63

Z innych szpalt...

NIE PIERWSZY...

W dniach 4-19 sierpnia
w redakcji �Powiatowego ̄ ycia Kutna�

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00 � 10.00

bêd¹ pe³nione dy¿ury redakcyjne
Informacje i inne materia³y prosimy te¿ przekazywaæ poczt¹ lub
internetem powiatowe@zyciekutna.com.pl lub oddawaæ w sklepie
piekarniczo-cukierniczym �Dubielak�, ul. Królewska 47 (parter).
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¯YCIE HISTORYCZNE

(...) Nie trwa³o to jednak d³ugo, bowiem wybuch 1 sierpnia 1944 r.
powstania w Warszawie zmieni³ zasadniczo sytuacjê w oddziale OS
�Gostyñ�. W jednej z relacji K. Frank powiedzia³, ¿e wiadomo�æ o wybu-
chu powstania w OS �G¹tyñ� zosta³a przyjêta entuzjastycznie. Oddzia³
podj¹³ niezbêdne przygotowania do ewentualnych dzia³añ bojowych. Przy-
gotowywano siê równie¿ do ewentualnej obrony ludno�ci cywilnej na
wypadek agresji okupanta. Sytuacja stawa³a siê trudna i niebezpieczna,
bowiem w rejon ten przybywa³o coraz wiêcej wojska niemieckiego.
Panowa³o jednak przekonanie, ¿e powstanie, po³¹czone z uderzeniem
Armii Radzieckiej, doprowadzi do szybkiego wyzwolenia stolicy. Plano-
wanego zaskoczenia Niemców nie osi¹gniêto. Czas up³ywa³, sytuacja
powstañców i ludno�ci cywilnej stawa³a siê coraz trudniejsza, wrêcz
tragiczna. Niemcy powoli i bezwzglêdnie likwidowali kolejne punkty
oporu powstañców, a w tym czasie wojska radzieckie sta³y bezczynnie na
przedpolach Warszawy.
¯o³nierze Rejonu V - Piaseczno, Obwodu VII (�Obro¿a�), zaniepokojeni
przed³u¿aj¹cym siê powstaniem i tragicznymi wiadomo�ciami nap³ywa-
j¹cymi z Warszawy, postanowili utworzyæ specjalny oddzia³ i wesprzeæ
si³y powstañcze na Mokotowie. Doborem ludzi i gromadzeniem sprzêtu
zajêli siê: ppor. S. Milczyñski �Gryf, ppor. H. Maciejewski �Lech�, por.
rez. Laskowski �Twardy�, kpr. pchor. K. Frank �Kiejstut�. Nie wszyscy
wyrazili chêæ udzia³u i nie wszyscy w tego typu walkach mogli uczestni-
czyæ. Do tego �piek³a�, które obserwowano co dzieñ i co noc w postaci
wybuchów ognia, ³un, detonacji, i o którym kr¹¿y³y niesamowite opo-
wie�ci, mogli pój�æ tylko ludzie najtwardsi, najodwa¿niejsi, silnie patrio-
tycznie i moralnie motywowani. W jednej z relacji Frank stwierdzi³, ¿e
wielu ludzi by³o niezdecydowanych, bo ba³o siê walki w nieznanym
mie�cie, a wielu nie chcia³o zostawiæ rodzin na pastwê losu. Ja - powiedzia³
Frank - nie nale¿a³em do boja�liwych i nie mia³em innych zahamowañ.
Do powstania szed³em z ochot¹ i nie bêdê zarozumia³y, je�li powiem, ¿e
chcia³em biæ wroga i nie�æ pomoc braciom krwawi¹cym w nierównym
boju. Przyznajê, ¿e lubi³em dzia³ania niebezpieczne i ryzykowne, ale
racjonalne, szlachetne i s³u¿¹ce realizacji celów spo³ecznie po¿¹danych.
Poddawa³em siê wyzwaniom trudnym, nie zwa¿aj¹c zbytnio na fina³,
który najczê�ciej nie dawa³ siê przewidzieæ i móg³ byæ równie dobrze
- zwyciêski, jak i tragiczny. Jak ka¿dy cz³owiek te¿ siê balem, ale nie mog³em
obojêtnie patrzeæ jak cierpi mój naród, moi bliscy i s¹siedzi. Nie chcia-
³em byæ �dekownikiem�, bowiem m³odych, obojêtnych, pozostaj¹cych poza
ruchem konspiracyjnym, za takich wio�nie uwa¿ano.
Sformowana na terenie Rejonu V (�G¹tyñ�), w Obwodzie VII (�Obro¿a�)
kompania piechoty ps. �Krawiec�, w nocy z 18 na 19 sierpnia przebi³a siê
na Dolny Mokotów. Dowódc¹ kompanii �Krawiec� by³ ppor. S. Milczyñski
�Gryf, dowódc¹ plutonu l ppor. H. Maciejewski �Lech�, a 2 por. rez.
Laskowski �Twardy�. Kpr. K. Frank by³ dowódc¹ dru¿yny w 1 plutonie.
Kompania wesz³a w sk³ad batalionu �Ry�� w pu³ku �Baszta�. K. Frank
w relacji powiedzia³: Kompania nasza, wypoczêta i dobrze wyposa¿ona
w broñ maszynow¹ ciê¿k¹ i lekk¹ oraz pistolety krótkie, granaty i �pi¹ty�
ppanc, niemal natychmiast skierowana zosta³a do walki w rejonie ulic:
Podchor¹¿ych, Belwederska, Grottgera, Spacerowa. Ciê¿kie walki toczy-

li�my o rejon Wilanowa i na Sadybie, gdzie umocniwszy swoje pozycje
pozostali�my na forcie, który byl centralnym punktem oporu. 9 wrze�nia
kompania �Krawiec�, zajmuj¹ca stanowiska bojowe na ulicach Che³m-
skiej i Czerniakowskiej, walcz¹ca w obronie Sielc, by³a silnie bombardo-
wana przez artyleriê i samoloty niemieckie. Po przerwaniu bombardowania,
z rejonu placu Bernardyñskiego, ruszy³o silne natarcie piechoty poprze-
dzane czo³gami. Nie przerywaj¹c walki, kompania wycofa³a siê w rejon
ulic: Polkowskiej, Pu³awskiej i Konduktorskiej. Kompania ponios³a
powa¿ne straty, ranny zosta³ m.in. por. �Gryf. Szczególnie silny atak na
Sielce podjêli Niemcy 11 wrze�nia. Dopiero pó�niej zrozumia³em - mówi³
K. Frank - ¿e by³o to zwi¹zane z rozpoczêciem dzia³añ frontu za Wis³¹.
Niemcy, ze wzglêdów taktyczno-operacyjnych, d¹¿yli do zdobycia Sielc,
aby armii radzieckiej uniemo¿liwiæ wysadzenie desantu na Siekierki. Walki
o Sielce trwa³y kilka dni i przynios³y powstañcom bardzo ciê¿kie straty.
Kompania �Kiejstuta� przesz³a na Górny Mokotów i walczy³a na Pu³aw-
skiej, w rejonie Poborskiej, Paczewskiej i Królikarni.
23 wrze�nia, kiedy �zastyg³� front wschodni nad Wis³¹, Niemcy postano-
wili skoñczyæ z powstaniem na Mokotowie. 23 i 24 wrze�nia przeprowa-
dzili totalne bombardowanie stanowisk powstañczych z wszystkich
rodzajów broni ciê¿kiej. Przygotowywali siê do natarcia, które 25 wrze�nia
mia³o zlikwidowaæ si³y powstañcze. Dowództwo powstania po zreorga-
nizowaniu si³, podjê³o zdecydowan¹ obronê. Kompania �Krawiec�, mimo
du¿ych strat, zachowa³a oko³o 80 ludzi i walczy³a teraz w nowo utworzo-
nym batalionie �Oaza - Ry�� w rejonie miêdzy Skarp¹, a ul. Pu³awsk¹, na
wprost Malczewskiego. Sytuacja powstañców by³a bardzo ciê¿ka, tym
bardziej, ¿e zawiod³y wszelkie nadzieje na pomoc. Si³y fizyczne i psy-
chiczne by³y na wyczerpaniu, brakowa³o wszystkiego do przetrwania
i walki. O panuj¹cej w oddzia³ach sytuacji K. Frank powiedzia³: Powstañcy
ju¿ nie chodzili, a s³aniali siê ze zmêczenia, g³odu i braku snu. Szczególnie
dotkliwie odczuwali�my brak wody, uzbrojenia i medykamentów. W ostat-
niej fazie walki na Mokotowie upadla nadzieja zwi¹zana z frontem wschod-
nim. Armia Radziecka i Wojsko Polskie od 23 wrze�nia przesz³y do obrony.
Powa¿ne za³amanie by³o faktem i wyst¹pi³o ono równie¿ w�ród ¿o³nierzy
w kompanii �Kiejstuta�. Do pp³k. J.W. Rokickiego (�Karol�), dowódcy
dywizji, zg³osi³a siê delegacja kompanii �Krawiec� ze skarg¹, ¿e:
wykrwawieni, wyg³odzeni, pozbawieni snu i amunicji ¿o³nierze nie maj¹
ju¿ si³y do dalszej walki. Dowódca mia³ �wiadomo�æ, ¿e delegaci wyra-
¿ali przekonanie niemal wszystkich oddzia³ów linii. Apel �Karola� do
ich ¿o³nierskiego sumienia i poczucia odpowiedzialno�ci odniós³ skutek
i zdecydowali walczyæ nadal.
Po trzech dniach intensywnego, totalnego ataku Niemców na Mokotów
(24 wrze�nia - 27 wrze�nia) K. Frank - podobnie jak inni - mia³ �wiado-
mo�æ koñca powstania.
Po 40 dniach walki, 27 wrze�nia �Kiejstut� wraz z ca³ym plutonem dosta³
siê do niewoli na ulicy Pu³awskiej. Wcze�niejsza próba wyj�cia z okr¹¿enia
do Lasu Chojnowskiego upad³a, kiedy dowódca dywizji pp³k �Karol�
stwierdzi³, ¿e przebicie siê jest niemo¿liwe, i ¿e on jest zdania, ¿e by³aby
to dezercja. Teraz, w niewoli, �Kiejstut� poinformowa³ swoich ¿o³nierzy,
¿e podejmie próbê ucieczki, bo takie jest prawo ka¿dego ¿o³nierza. Zaraz

pierwszego dnia �Kiejstut� i jeden z ¿o³nierzy zbiegli i po ró¿nych pery-
petiach dotarli do Konstancina, do swoich konspiracyjnych kolegów. Walki
ju¿ nie prowadzono, ale jak twierdzi³ Frank zachowano pe³n¹ gotowo�æ
do ewentualnego wspó³dzia³ania z Armi¹ Radzieck¹ i Wojskiem Polskim.
Rzeczywisto�æ polityczna, która powsta³a, by³a wroga wobec AK i w³adz
Polski Podziemnej. Nie tylko odrzucono ofertê wspólnej walki z wro-
giem, ale na wyzwolonych terenach prowadzono izolacjê i prze�ladowanie
cz³onków AK.
Odpowiadaj¹c na pytanie - jak przyjêto wiadomo�æ o tym, ze rozpoczê³o siê
wyzwalanie ziem polskich przez wojska Zwi¹zku Radzieckiego? - K. Frank
stwierdzi³: Panowa³o ogólne zadowolenie, ¿e zbli¿a siê wyzwolenie, ¿e
skoñczy siê g³ód i codzienne zagl¹danie �mierci w oczy. W tej chwili nie
wa¿ne bylo, z której strony zbli¿a siê wyzwolenie i kto bêdzie wyzwolicie-
lem. W duchu liczyli�my powa¿nie na �Zachód�, ale najwa¿niejsze bylo,
¿eby nast¹pi³o to jak najprêdzej. Liczyli�my na sojusznika, który pozwoli
nam walczyæ u swego boku samodzielnie.
Docieraj¹ce do �rodowisk AK informacje o postêpowaniu radzieckich
w³adz wojskowych z oddzia³ami AK na wyzwolonych trenach, budzi³y
niepokój, grozê i wiele niejasno�ci i dylematów. Oddzia³y Armii Krajowej,
które wyrazi³y chêæ wspó³dzia³ania z Armi¹ Radzieck¹, by³y czêsto
podstêpnie rozbrajane, a cz³onków dowództwa i bardziej aktywnych
internowano i wywo¿ono w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego. Przekazywane
informacje poddawano w w¹tpliwo�æ i nadal ³udzono siê, ¿e Warszawa
i inne miejscowo�ci bêd¹ wyzwalane wspólnie przez wojska radzieckie
i Wojsko Polskie Berlinga i AK. Do tego jednak nie dosz³o. Pó�niej -
powiedzia³ Frank - gdy kompania �Krawiec� w nierównej walce krwawi-
³a na Mokotowie, jej ¿o³nierze nie ukrywali ¿alu do tych, którzy stali za
Wis³¹ i patrzyli na agoniê miasta i setek tysiêcy ludzi.
(Eugeniusz Walczak, Ksawery Frank - by³y ¿o³nierz ZWZ-AK i uczestnik
Powstania Warszawskiego [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom IV,
TPZK, Kutno 2000)

¯o³nierze kompanii �Krawiec� w rozmowie z pp³k. S. Kamiñskim
�Daniel�. Pierwszy z prawej kpr. pchor. Ksawery Frank �Kiejstut�
(zbiory K. Franka).

KSAWERY FRANK − POWSTANIEC WARSZAWSKI
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¯YCIE SPÓ£DZIELCZE

NAJPIĘKNIEJSZE
BALKONY

w RSM „PIONIER” w KUTNIE w 2014 R.

NAJPIĘKNIEJSZE
OGRÓDKI

Osiedle „Śródmieście”

Osiedle „Tarnowskiego − Rejtana”

Osiedle „Grunwald − Łąkoszyn”

I miejsce - Albert Pokojski, ul. Sowiñskiego 14. I miejsce - Iwona Jancerowicz, ul. Chodkiewicza 5A.

I miejsce - Nikodem Sobczak, ul. Tarnowskiego 38A.

I miejsce - Bo¿ena Za³êgowska, ul. Podrzeczna 46.

I miejsce - Honorata Adamczewska, ul. Tarnowskiego 13.

I miejsce - £ukasz P³ocharski, ul. £¹koszyn VII.
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¯YCIE SPÓ£DZIELCZE

NAJPIĘKNIEJSZE BALKONY

w RSM „PIONIER” w KUTNIE w 2014 R.

NAJPIĘKNIEJSZE OGRÓDKI

Osiedle „Śródmieście”

Osiedle „Śródmieście”

Osiedle „Tarnowskiego − Rejtana”

Osiedle „Tarnowskiego − Rejtana”

Osiedle „Grunwald − Łąkoszyn”

Osiedle „Grunwald − Łąkoszyn”

II miejsce - Krzysztof Kostecki, ul. D³ugosza 6C.

III miejsce - W³adys³aw Olejniczak, ul. D³ugosza 6.

III miejsce - Wac³aw £ozowski, ul. Olimpijska 8.

II miejsce - Ewa Szczechowicz, ul. Reja 8.

II miejsce - Anna Korzeniowska, ul. Sosabowskiego 4A.

III miejsce - Genowefa Jagodziñska, ul. Wybickiego 4.

II miejsce - Maria Wojtczak, ul. Tarnowskiego 42.

III miejsce - Ewa Adamowska, ul. Gen. Andersa 6A.

II miejsce - Anna Bartczak, ul. Chrobrego 8.

III miejsce - Lilia Nowalska, ul. Wilcza 4.

II miejsce - Anna Frankowska, ul. £¹koszyn VII.

III miejsce - Janina Ryzlak, ul. Chrobrego 16.
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

BĘDZIEMY!

Uzdolniona m³odzie¿ wokalna, zintegrowana w M³odzie¿owym
Domu Kultury - Studio Piosenki, prowadzona przez instruktorów
muzyki -  ma³¿eñstwo Katarzyna, Rados³aw Rojewscy - odnios³a
kolejny, du¿y sukces na presti¿owym Festiwalu �Magia Italiana�
we w³oskim kurorcie Rimini. Zespó³ �Granda� zdoby³ pierwsze
miejsce w�ród starszych piosenkarsko grup, a �Abrakadabra� by³a
druga w kategorii zespo³ów m³odszych. Wysoki poziom repre-
zentuje nadal Paulina Wróblewska, która wywalczy³a drug¹ lokatê
w�ród solistów. Wszystkim �P¯K� gratuluje!            /J.P./

KUTNIANIE PODBILI ITALIĘ

95 ROCZNICA POLICJI

(ciag dalszy ze strony 1)
Równie¿ w Sieradzu Srebrny Medal za Zas³ugi dla Policji,
nadany przez Ministra Spraw Wewnêtrznych, otrzymali:
komendant Stra¿y Miejskiej w Kutnie Ryszard Wilanowski
i wójt gminy Bedlno Krzysztof Ko³ach. Br¹zowy Medal za
Zas³ugi dla Policji otrzyma³ major Marcin Grams z Jed-
nostki Wojskowej w Sklêczkach. Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Srebrnym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê odzna-
czy³ starszego aspiranta Piotra Grzankowskiego. Minister
Spraw Wewnêtrznych Bart³omiej Sienkiewicz nada³ Z³ot¹
Odznakê Zas³u¿ony Policjant aspirantowi sztabowemu
Krzysztofowi Panasiukowi. Ponadto kutnowscy policjanci
odebrali mianowania na wy¿sze stopnie s³u¿bowe: w kor-
pusie oficerów - 2 mianowania, w korpusie aspirantów - 34
mianowania, w korpusie podoficerów - 28 mianowañ,
a w korpusie posterunkowych - 9 mianowañ. Redakcja
�P¯K� przy³¹cza siê do ¿yczeñ, gratulacji oraz ¿yczy wszystkim
Policjantom sukcesów w ich trudnej pracy!

BĘDZIEMY!

W dniu 16 lipca br. prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski spotka³
siê z £ukaszem Waszakiem oraz Magdalen¹ Mirys, przedstawicielami
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich �OPUS�. Z okazji
jubileuszu 15-lecia Centrum prezydent przekaza³ serdeczne gratulacje
i podziêkowania przedstawicielom Stowarzyszenia za owocn¹ wspó³pracê
z samorz¹dem miejskim w zakresie wspierania aktywno�ci spo³ecznej
i ekonomicznej organizacji pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych na terenie miasta
Kutna. Zakres wsparcia ze strony Centrum �OPUS� to: spotkania infor-
macyjne; doradztwo indywidualne udzielane przedstawicielom organizacji
pozarz¹dowych i grup nieformalnych; doradztwo specjalistyczne ksiêgowe,
prawne, biznesowe) oraz podstawowe z zakresu planowania projektu
i sporz¹dzania wniosku, pozyskiwanie �rodków zewnêtrznych przez
organizacje pozarz¹dowe, zarz¹dzanie projektem; szkolenia; us³ugi ksiê-
gowe dla organizacji pozarz¹dowych. W roku 2013 przy wsparciu dorad-
ców Centrum OPUS w Kutnie  pozyskano �rodki w wysoko�ci:
a) 44.646,00 z³ na realizacjê projektów przez organizacje pozarz¹dowe
w obszarach aktywizacji seniorów
b) 180.000,00 z³ dotacji na utworzenie spó³dzielni socjalnej oraz na wsparcie
jej dzia³añ.
W 2014 r. (do czerwca) wspólnie uda³o siê pozyskaæ �rodki w wysoko�ci:
a) 33.920,00 z³  na realizacjê projektu organizacji pozarz¹dowych, akty-
wizuj¹cych mieszkañców wokó³ przedsiêwziêcia Kutno Miasto Ró¿
b) 139.000,00 z³ dotacji na utworzenie spó³dzielni socjalnej oraz wsparcie
jej dzia³añ.
Siedziba biura Stowarzyszenia w Kutnie mie�ci siê przy ul. Wyszyñskie-
go 11A w ramach Centrum Organizacji Pozarz¹dowych �Wspólny Dom�.

JUBILEUSZ “OPUS”

W porozumieniu z gmin¹ Strzelce Starostwo Powiatowe w Kutnie zakoñ-
czy³o dwuletni¹ inwestycjê przebudowy drogi Nr 2134 Strzelce - Muchnice
- Nowa Wie�, na odcinku D³ugo³êka - Nowa Wie�. Za prawie 325 tysiêcy
z³otych wykonano podbudowê nieutwardzonej drogi oraz nawierzchniê
bitumiczn¹ o d³ugo�ci 1,5 km. Jezdniê tej drogi wykona³o Przedsiêbior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Przebudowany odcinek drogi
u³atwia po³¹czenie wschodniej czê�ci gminy Strzelce z powiatem gosty-
niñskim. O tê inwestycjê od lat zabiegali mieszkañcy D³ugo³êki i jej okolic.
Wspólnie z gmin¹ Kutno Powiat Kutnowski zrealizowa³ budowê jezdni
drogi Nr 2138E Stary Go³êbiew - Bielawki - Stara Wie�, na odcinku Stary
Go³êbiew - Kuczków. Kosztem 255 tysiêcy z³otych wykonano jezdniê
bitumiczn¹ d³ugo�ci 1,5 km. Roboty wykona³o Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. Nowa jezdnia po³¹czy³a Stary Go³êbiew
z drog¹ Nr 60 Kutno - P³ock.

WSPÓLNIE Z GMINAMI
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¯YCIE REKLAMOWE

14
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¯YCIE HISTORYCZNE

15

KROŚNIEWICKI WAGON

Wagon motorowy MBxd1 - 163 �³ajka� zbudowany na bazie wagonu
osobowego doczepnego Bxhpi - 1Aw produkowany by³ g³ównie przez
Pañstwow¹ Fabrykê Wagonów w �widnicy. Egzemplarz prototypowy
powsta³ natomiast w 1964 r. w Pleszewie, jednak w zwi¹zku ze zbyt ma³¹
wydajno�ci¹ tamtejszych warsztatów prace powierzono zak³adowi w Kro-
�niewicach. Do 1968 r. w miejscowych warsztatach zbudowano 8 wagonów
MBxd1 - od nr 162 do 169. Z Kro�niewic czê�æ przebudowanych wagonów
trafi³a do Jêdrzejowa, Trzebnicy oraz Zwierzyñca, �migla i Pleszewa.
Przebudowê wagonów rozpoczêto od oczyszczenia ostoi i jej uzupe³-
nienia o elementy do zwieszenia silnika ze skrzyniami: biegów, rewersow¹
i rozdzielcz¹ napêdu. Na osie obu zestawów ko³owych na³o¿ono ko³a
zêbate, a do wózków przymocowano obudowy i wsporniki przek³adni osio-
wych. Obtoczono obrêcze kó³. Wmontowano silnik wysokoprê¿ny S53
(z samochodu Star 28) i przek³adniê z nowym uk³adem sterowniczym.
Wbudowano sprê¿arkê powietrza oraz uk³ad ch³odzenia wraz z ch³odnic¹.
Pojazd wyposa¿ono w dwa akumulatory oraz zasobnik na wêgiel do cen-
tralnego ogrzewania wagonu. Zlikwidowano przej�cia miêdzywagonowe,
na pomostach zbudowano kabiny sterownicze A i B z urz¹dzeniami kon-
trolno-pomiarowymi i prze³¹cznikami o�wietlenia. Zainstalowano sygna³y
d�wiêkowe, piasecznice, zbiornik sprê¿onego powietrza. Pod³ogê pokryto
wyk³adzin¹ winylow¹, a �ciany p³ytami laminatowymi. Zamontowano
pó³ki baga¿owe, uchwyty, wieszaki. Wagon pomalowano na zielono.
W zwi¹zku z awaryjno�ci¹ uk³adu przenoszenia napêdu na obie osie wóz-
ków, w kolejnych modelach zrezygnowano z d³ugich wa³ów napêdowych
pozostawiaj¹c napêd tylko na jedn¹ o� wózka. Zaprzestano równie¿ eks-
ploatacji wagonu doczepnego gdy¿ zmniejsza³o to wydajno�æ sprê¿arki.
Problemem by³ równie¿ du¿y poziom ha³asu w kabinie A, w której umiesz-
czony by³ silnik. Wagony MBxd1 u¿ytkowane by³y przez ponad 25 lat.
Podstawowe dane techniczne: d³ugo�æ 15.300 mm, szeroko�æ 2.240 mm,
wysoko�æ  2.420 mm, masa w³asna/s³u¿bowa 14.820/17.820 kg, mini-
malny promieñ skrêtu 75 m, prêdko�æ maksymalna 35 km/h, maksymalna
ilo�æ miejsc/siedz¹cych 96/32.

(ciag dalszy ze strony 1)
Powo³ano pierwszy Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w D³ugo³êce
w nastêpuj¹cym sk³adzie: prezes � Jan hrabia Moszyñski, wiceprezes
- Józef Ja�kiewicz, naczelnik - Stefan Skorupski, zastêpca naczelnika
- Adam Siemiñski, gospodarz - Stanis³aw Siemiñski, skarbnik - Adam
Milewski. Pocz¹tki dzia³alno�ci s¹ bardzo trudne, jednak¿e dosyæ szybko
stra¿acy nabywaj¹ sikawkê rêczn¹, beczkowóz dwuko³owy, t³umice,
bosaki oraz strój bojowy. Wkrótce d³ugo³êccy stra¿acy postanawiaj¹
wybudowaæ stra¿nicê. Do realizacji tego zamierzenia przystêpuj¹ w 1933
roku. Dalszy rozwój i dzia³alno�æ stra¿y po¿arnej w D³ugo³êce zostaj¹
przerwane wraz z wybuchem II wojny �wiatowej w 1939 roku. Dopiero
po zakoñczeniu wojny w 1945 roku po powrocie wiêkszo�æ wysiedlonych
gospodarzy zostaje przywrócona ponownie dzia³alno�æ stra¿y po¿arnej
we wsi D³ugo³êka. Powo³any zostaje nowy Zarz¹d OSP: prezes - Jan Mar-
ciniak, naczelnik - Adam Siemiñski, zastêpca naczelnika - Feliks Cienku-
szewski, skarbnik - Adam Milewski, gospodarz - Kazimierz Wo�niak.
W pierwszych latach po wojnie Rz¹d Polski Ludowej umo¿liwia kszta³cenie
siê m³odzie¿y wiejskiej. W zwi¹zku z tym powiatowe w³adze o�wiatowe
w Kutnie w porozumieniu z Zarz¹dem OSP w D³ugo³êce w 1947 roku

uzgadniaj¹ zamianê budynku remizy stra¿ackiej na szko³ê, a budynek zaj-
mowany dotychczas przez szko³ê na remizê. Dziêki pomocy Komendy
Powiatowej Stra¿y Po¿arnych w Kutnie, OSP w D³ugo³êce w 1954 roku
otrzymuje motopompê M-200 Leopolia PO-2 maj¹c¹ zast¹piæ sikawkê
rêczn¹, a 10 lat pó�niej motopompê typu M-800 Leopolia PO-1. Otrzy-
muj¹ równie¿ pierwszy samochód marki Lublin. Na 40-lecie istnienia,
w roku 1964 uroczy�cie zostaje nadany OSP pierwszy sztandar z wize-
runkiem �w. Floriana, którego fundatorami jest ludno�æ z szerokich okolic.
Rok 1974 to 50 rocznica zawi¹zania siê Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej we
wsi D³ugo³êka. Jubileusz zapocz¹tkowuje przemarsz uczestników g³ówn¹
drog¹ wsi. Uroczysto�æ obchodzona jest na powietrzu przed budynkiem
szkolnym. W lutym 1975 roku OSP pozyskuje samochód po¿arniczy Star
26 typu GBA od s¹siedniej OSP z Przyzorza. W styczniu 1992 roku
Zarz¹d stra¿y sk³ada wniosek do S¹du Wojewódzkiego w P³ocku Wydzia³u
I Cywilnego - Sekcja Rejestrowa o wpis do rejestru stowarzyszeñ. Na
mocy postanowienia s¹dowego od 28 stycznia 1992 roku OSP rozpoczyna
dzia³alno�æ jako stowarzyszenie. W czerwcu 1994 roku OSP D³ugo³êka
dokonuje kolejnej wymiany samochodu ratowniczo-ga�niczego na pojazd
marki �Star 244 L� równie¿ z jednostki OSP w Przyzorzu. Uroczyste
obchody jubileuszu 75-lecia dzia³alno�ci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w D³ugo³êce zorganizowano 20 czerwca 1999 roku. Podczas uroczysto�ci
OSP otrzymuje nowy sztandar wraz ze Z³otym Medalem �Za zas³ugi dla
po¿arnictwa� nadanym przez Prezydium Zarz¹du G³ównego ZOSP RP.
W kwietniu 2001 roku w remizie OSP D³ugo³êka odbywa siê VIII Zjazd
Gminny Zwi¹zku OSP RP w Strzelcach. W marcu 2013 r. zostaje oficjalnie
uruchomiona strona internetowa OSP w D³ugo³êce: www.ospdlugoleka.pl.
W styczniu 2014 roku odbywa siê Walne zebranie Sprawozdawcze
Zarz¹du OSP za rok sprawozdawczy 2013. Po raz pierwszy w historii
d³ugo³êckiej stra¿y zaszczyca swoj¹ obecno�ci¹ na zebraniu pose³ na Sejm
PR - Artur Dunin. W czerwcu 2014 roku stra¿ z D³ugo³êki zakupuje
samochód po¿arniczy marki Mercedes-Benz 814 sfinansowany przez
Urz¹d Gminy Strzelce.
Aktualny sk³ad Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej - Zarz¹d: prezes - S³awomir
Krzywicki, naczelnik - Krzysztof Stasiak, zastêpca naczelnika - Rados³aw
Oleczek, skarbnik - Miros³aw Wróblewski, sekretarz - Józef Ruszkowski,
gospodarz - Marcin Oleczek, cz³onek Zarz¹du - Wies³aw Krzywicki;
Komisja Rewizyjna: przewodnicz¹cy - Bartosz Michalak, wiceprzewod-
nicz¹cy - Jacek Baranowski, sekretarz - Mieczys³aw Stasiak.

HISTORIA OSP W DŁUGOŁĘCE

(...) Jesieñ 1915 roku i wiosna 1916 roku przesz³y na organizowaniu
i przeorganizowywaniu pi³karskich nowo powsta³ych klubów: KS
Polonii  i KS Wis³y, które kompletowa³y po dwie dru¿yny. Na jesieni
1916 r. utworzono ponadto Coronê, której g³ównym organizatorem
i kapitanem by³ Bohdan Kurman, grywaj¹cy w napadzie. Natomiast
jego m³odszy brat Sta� Kurman, grywaj¹cy w bramce zorganizowa³
dru¿ynê Slavia, której kapitanowa³. Pi¹t¹ dru¿yn¹ grywaj¹c¹ w Agry-
koli i nale¿¹c¹ do ci¹gle istniej¹cego Warszawskiego Ko³a Sporto-
wego, by³a Zamojszczanka - jedyny zespó³ organizacyjnie nawi¹zuj¹cy
do przedwojennych klubów szkolnych. (...) Ca³kowity brak kadry
sêdziowskiej zmusza³ do wyznaczania na sêdziów starszych graczy
przewa¿nie z Polonii. Dawa³o to powody do niezadowolenia i awan-
tur, jak na przyk³ad na meczu Polonia II - Slavia, który sêdziowa³
gracz Polonii I Tadeusz Gebethner, usuwaj¹c za niesubordynacjê
protestuj¹cego kapitana Slavii - Stanis³awa Kurmana, bramkarza
zespo³u. (...) Po takiej klêsce ¿¹danie rewan¿u by³o oczywiste. Józefów
starannie przygotowa³ siê do rewan¿u, zmobilizowa³ dobryc obroñców
Janusza Zollera i Eisenbetta, pomocników Silbertresta i Pawskiego.
Pocz¹tkowo szale siê wa¿y³y, Józefów prowadzi³ 2:0, do przerwy
wynik brzmia³ 2:2. Dwie �szybkie� bramki Hamburgera zaraz po
przerwie i trzy moje rozchwia³y wszelkie nadzieje Józefian. Wynik
ostateczny 7:3. Dru¿yna nasza zosta³a niekoronowanym mistrzem
pi³karskim osiedli na linii Wawer - Kaeczew. W tych spotkaniach by³o
du¿o prawdziwego sportu, kole¿eñsko�ci, nie fa³szowanej serdeczno�ci.
Wielkie zainteresowanie podwarszawskich letników pi³k¹ no¿n¹ sk³o-
ni³o Stefana Pronaszkê, który sêdziowa³ jeden z meczów z Józefowem,
do zorganizowania wyjazdu Polonii do tego letniska. Warszawiacy
wyst¹pili w pe³nym sk³adzie z Konopackim, Gebethnerem, Pronaszk¹,
Hamburgerem i Strzeleckim. Po³¹czyli�my nasze si³y z dru¿yn¹ Józe-
fowa. Po ustaleniu sk³adu dru¿yny ze zdziwieniem spostrzegli�my, ¿e
z naszego Anina pozosta³o tylko czterech pi³karzy: Zantmanowie,
Janiewicz i ja. Siedmiu dobrali�my z Józefowa (St. Kurman w bramce,
T. Walczak i Zoller w obronie, Janiewicz, Silbertrest i Floksztrumpf
w pomocy, B. Kurman, L. Zantman, T. Grabowski, St. Zantman i Knauf
w ataku). Józefów piêknie przygotowa³ boisko, po�rodku którego ¿ó³-
ciutkim piaskiem wysypano wielki napis: �Niech ¿yje Polnie�. Mecz
rozegrano 19 sierpnia 1919 roku. Walka by³a, ku zdumieniu Polonii,
ca³kowicie wyrównana i bardzo zaciêta. Sytuacjê nieco pogmatwa³
fakt nieprzybycia Leszka Pronaszko, który mia³ prowadziæ spotkanie.
Z braku laku zgodzili�my siê na kibica Polonii, ��mieszka� Karola
Biedrzyckiego, który znacznie lepiej orientowa³ siê w historii wódek
gatunkowych i win ni¿ w zawi³ych dla niego przepisach gry w pi³kê.
Mecz prowadzili raczej gracze Polonii Strzelecki i Pronaszko ni¿

KURMAN − MAŁO ZNANY
Biedrzycki, który s³ucha³, kiedy i na co ma gwizdaæ. Przy czym Lutek
Zantman obrazi³ siê na sêdziego na amen, bo ten nie uzna³ strzelonej
prawid³owo bramki. Lucio przez d³ugie lata wypomina³ tê bramkê
Biedrzyckiemu i Strzeleckiemu, niezmiennie g³osz¹c, ¿e wynik by³
remisowy 4:4. W rzeczywisto�ci Polonia wygra³a 4:3, a i to by³ dla
nas ogromny sukces. Nie mia³em ¿alu do Karolka o ten punkt, tak jak
nie mia³em pretensji do józefowiaków, ¿e bramki by³y zbyt p³ytko
wkopane w ziemiê, chocia¿ wpad³em w ferworze walki na s³upek
i zwali³em ca³¹ bramê na ziemiê kalecz¹c siê w kolano.
(...) Wczesn¹ jesieni¹ 1915 roku do wspomnianej grupy do³¹czyli:
Henio Emchowicz ze szko³y im. Zamoyskiego, Tadzio i Kazio Gold-
federowie od Konopczyñskiego, Janusz Czy¿ewski, Sta� Kurman
i Tadzio Stokowski - rajcy. Grupa ta wysz³a ju¿, jak widaæ, z ram
jednej szko³y, poszerzy³a swój zasiêg. Doszli i inni ch³opcy, selekcja
by³a coraz troskliwsz. Nowych wspólnie ogl¹dano, oceniano. Po dwóch
- trzech wspólnych treningach zapada³a decyzja nieodwo³alna, dobry
albo pata³ach. Dobry zostawa³, pata³ach musia³ odej�æ gdzie indziej -
na szczup³ych placykach Agrykoli by³o zbyt trudno o miejsce. (...)
Ch³opców by³o w grupie ju¿ ko³o trzydziestu. Trzeba by³o siê jako�
podzieliæ. Decydowa³y umiejêtno�ci pi³karskie i oczywi�cie wiek,
a raczej wygl¹d fizyczny ch³opca. Podzielono siê na dwie dru¿yny.
Kapitanem Slavii I zosta³ obrany Ludwik Szmidt, zastêpc¹ - Sta�
Kurman, kapitanem Slavii II - maleñki Sta� Luxemburg.
(...) W rozgrywkach kwalifikacyjnych kapitanowa³ Slavii Sta�
Kurman. Sta� by³ zaledwie rok m³odszy ode mnie, ale wygl¹da³ jak
dzieciak, by³ maleñki i szczuplutki. Kurman by³ ju¿ do�æ do�wiad-
czonym graczem, mia³ za sob¹ szereg meczów rozegranych w dru¿y-
nach Rado�ci i Józefowa. I z tych w³a�nie wzglêdów powierzono mu
kierownictwo dru¿yn¹ w turnieju oraz wa¿n¹ pozycjê w bramce,
w której zmieni³ krótkowzrocznego Kazia Goldfedera. Pierwszy mecz
z siln¹ Wis³¹ I przegra³a Slavia wysoko 0:15 (0:9). Na boisku grz¹-
skie b³oto ka³u¿e wody. To ja by³em tym napastnikiem, który strzeli³
Kurmanowi dziewiêæ bramek. Ch³opcy byli bardzo zmartwieni wysok¹
pora¿k¹. Pronaszko ich uspokaja³ i pociesza³. Wynik meczu Polonia I
- Zamoyszczanka 23:0 pocieszy³ nieco �slavistów�. Pierwszego listo-
pada nadszed³ dzieñ wielkiej próby Slavii - mecz z Zamoyszczank¹.
Na boisko znowu b³oto i ka³u¿e wody. Do przerwy losy spotkania siê
wa¿y³y, grano niezwykle ambitnie, z wielkim po�wiêceniem. Wynik
brzmia³ 1:1. Dopiero po przerwie lepsza technicznie Slavia ca³kowicie
opanowa³a sytuacjê, strzelaj¹c starszym wiekiem przeciwnikom piêæ
bramek i nie trac¹c ani jednej. Wynik koñcowy 6:1 by³ w du¿ej mierze
zas³ug¹ Pronaszki, który przez ca³y czas obserwowa³ mecz, nie szczê-
dz¹c swym wychowankom uwag i wskazówek. Nieprzyjemnym zgrzy-
tem by³ mecz polonii II ze Slavi¹, w czasie którego prowadz¹cy mecz
Tadeusz Gebethner usun¹³ z boiska kapitana Slavii i bramkarza - Stasia
Kurmana, za krytykê orzeczeñ sêdziego. Slavia wstawi³a do bramki

Dru¿yny �Dyrekcji� i �Zwi¹zków Zawodowych przed meczem. Pierwszy
z lewej sêdzia Stanis³aw Kurman (w cylindrze i z puzonem), drugi
z lewej przewodnicz¹cy ZZ Czes³aw Kisielewski, czwarty dyrektor
Jakubowski, 5 - Kazimierz Ci¹¿ela (w pierwszej po³owie by³ bram-
karzem).

gracza z pola i walczy³a dalej, oczywi�cie przegrywaj¹c mecz. Do
chwili gdy gra³ Kurman, gra by³a niemal¿e równa. To by³ najlepszy
mecz Slavii w tym turnieju. Ostatni mecz w turnieju kwalifikacyjnym
Slavia gra³a z Poloni¹ I ulegaj¹c mistrzowi Warszawy 0:13 (0:10).
W drugiej po³owie gra by³a bardzo ciekawa, okresami ca³kowicie
wyrównana. Z przyjemno�ci¹ przygl¹da³em siê grze napadu utalento-
wanych ch³opców ze Slavii. Bramki jednak nie uda³o siê im strzeliæ
- gracze Polonii byli za silni fizycznie i zbyt szybcy. Pokonanie
Zamoyszczanki przes¹dzi³o o zajêciu przez Slaviê w turnieju szóstego
miejsca lub - jak to wówczs zanotowa³em - o zajêciu trzeciej pozycji
w drugiej klasie dru¿yn Warszawskiego Ko³a Sportowego. W turnieju
tym Slavia walczy³a w sk³adzie nastêpuj¹cym: bramka - St. Kurman;
obroñcy - Ludwik Szmidt i Janusz Czy¿owski; pomoc - Kazimierz
Kaizer, Eryk Szmidt, Jerzy Pawski; napad - Tomasz Stokowski, Leon
Weil, Henryk Emchowicz, Stanis³aw Gachet, Tadeusz Goldfeder.
Najlepszy gracz tej dru¿yny - Sta� Kurman - mia³ wówczas lat szesna-
�cie. (...) W latach 1915-1918 zaczê³a moczyæ w wodzie u �Koz³a�
nastêpna seria pi³karzy - nowa powojenna Korona z braæmi Stasiem
i Bohdanem Kurmanami, studentem prawa Kaziem Makowskim,
Januszkiem Zollerem, Heniem Niezabitowskim, Tadziem Walczakiem,
Zygmuntem Glinickim, Zdzis³awem Zantmanem, Stasiem M³odzia-
nowskim. Powojenna KS Polonia by³a nieco s³abiej reprezentowana,
ale tacy gracze jak: Stefan Loth, Jurek Bu³anow, Krygier, Emchowicz,
Luko Szmidt - pozostali wierni �Bo�kowi� chyba a¿ do koñca jego
istnienia.        T.A. Grabowski
Z lamusa warszawskiego sportu, Nasza Ksiegarnia, Warszawa 1957
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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-

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

kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (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 mieszkanie 62,5 m2

parter, centrum Kutna (na gabi-
net i biuro). Tel. 604-574-471
(wieczorem)
Lokal do wynajêcia,  ul. Kró-
lewska 15. Tel. 501-601-336
Sprzedam gara¿ murowany

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

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

Kierowcê C+E
ZATRUDNIÊ

Wymagane do�wiadczenie, trasy
DE-GB, firanka, praca w syste-
mie 4/1, wyjazd i powrót z ³adun-
kiem z Sochaczewa.

Tel. 502-349-083
501-373-073

Welcome to Kutno!
Niemi³¹ przygodê prze¿y³ w Kutnie
40-letni mieszkaniec powiatu polic-
kiego. W oczekiwaniu na poci¹g,
oko³o godziny 21.00, postanowi³
przej�æ siê ulic¹ 3 Maja. Nie mia³
szczê�cia, bo pobili go (m.in. uraz
g³owy) trzej kutnianie. Wkrótce ich
zatrzymano. Wszyscy byli �do�æ
mocno pijani�. Mieli ponad dwa
promile alkoholu w organizmie.

Konopie indyjskie
Kutnowscy policjanci zatrzy-
mali 35-letniego mê¿czyznê
i jego 16-letniego syna, którzy
w podkutnowskim Byszewie -
Kawêczynie uprawiali... kono-
pie indyjskie. Znaleziono 60
sadzonek na posesji, któr¹ opie-
kowali siê obcy �rolnicy�.
Bez akcyzy
Funkcjonariusze Stra¿y Gra-
nicznej w £odzi zatrzymali na
dworcu w Kutnie 50-latka
z nielegalnymi papierosami
(bez znaków skarbowej akcyzy).

Mieszkaniec województwa
zachodnio-pomorskiego prze-
wozi³ 27 tysiêcy sztuk papiero-
sów, warto�æ 16 tysiêcy z³otych.
Dealerzy!?
W Sójkach kutnowscy policjanci
zatrzymali dwóch mê¿czyzn
w wieku 19 i 18 lat, którzy po-
siadali przy sobie 25 gramów
suszu marihuany oraz konopi
indyjskich.
Drewno w cenie
W Kutnie, przy ulicy Sosabow-
skiego, podczas nieobecno�ci
domowników; poprzez uchylone
okno z³odziej dosta³ siê do
wnêtrza mieszkania i ukrad³
pieni¹dze w kwocie 1600
z³otych oraz z³ot¹ bi¿uteriê
w postaci  ³añcuszków, pier-
�cionków, sygnetów. Straty
oko³o 8 tysiêcy z³otych.
Z³oty skok
W Niedrzewiu z³odziej, po
przeciêciu plandeki namiotu

magazynowego, dosta³ siê do
jego wnêtrza, ukrad³ 160 drew-
nianych  palet typu EURO.
Dla urody
W Kutnie, przy ulicy Królew-
skiej, ze sklepu kosmetycznego
z³odziejka ukrad³a kosmetyki
warto�ci oko³o 550 z³otych.
Dzia³kowe ¿ycie
W Bielawkach, po wybiciu szy-
by w oknie domku na dzia³ce
rekreacyjnej, z³odziej dosta³ siê
do jego wnêtrza. Zabra³ telewi-
zor LG. Straty 900 z³otych na
szkodê mieszkanki Kutna.
W Kutnie, przy ulicy Ba³tyc-
kiej, z³odziej po wybiciu okna
w altance  dosta³ siê do wnêtrza
domku, sk¹d skrad³ butlê gazow¹,
kuchenkê mikrofalow¹, radio,
lornetkê i walizkê narzêdziow¹.
Straty oko³o 1000 z³otych.
Wandal!?
W ¯ychlinie, przy ulicy Naru-
towicza, uszkodzono drzwi

wej�ciowe do mieszkania. Stra-
ty wynios³y oko³o 500 z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Chodkie-
wicza, nieznany wandal ostrym
narzêdziem uszkodzi³ dwa ele-
menty karoserii pojazdu Chry-
sler. Straty oszczacowano na
oko³o 800 z³otych.
Internetowy przekrêt
W Kutnie, przy ulicy Górno�l¹-
skiej, z³odziej na portalu inter-
netowym zaoferowa³ sprzeda¿
telefonu komórkowego Sam-
sung. Po wp³acie przez po-
krzywdzonego mieszkañca
Kutna pieniêdzy, w kwocie 500
z³otych, zamiast aparatu przy-
s³a³ paczkê z odwa¿nikami.
Czerwony kur
Oko³o godziny drugiej w nocy,
w miejscowo�ci �wiêcinki, gmina
£aniêta, pali³a siê jeszcze nie zebrana
pszenica. Po¿ar strawi³ ponad hek-
tar upraw, straty oszacowano na
ponad 7 tysiêcy z³otych. Po¿ar opa-
nowa³y trzy zastêpy stra¿y po¿arnej.

Na obiektach Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi w baseballu i softballu
przez ca³y lipiec trwa³y rozgrywki o tytu³ najlepszej dru¿yny Starego
Kontynentu. Do Kutna przyjecha³o 27 zespo³ów, które rozegra³y ³¹cznie
65 meczów. Na Stadionie im. Edwarda Piszka i na boisku ML odby³y siê
trzy turnieje w kategoriach wiekowych 11-12 lat oraz 12-14 lat. Furorê
robi³y dru¿yny z Czech, które wyra�nie górowa³y nad rywalami. Niestety,
dru¿yna Polski (oparta na zawodnikach z Górnego �l¹ska) by³a tylko t³em
dla przeciwników. Gdzie te czasy kiedy kutnianie (bo oni reprezentowali
nasz kraj) wygrywali mistrzostwa w swojej kategorii wiekowej i jechali
(czytaj lecieli) na mistrzostwa �wiata do USA (Williamsport, Taylor). Mo¿e
jednak kiedy� nast¹pi come back Naszych! Przedstawiamy zatem impresje
fotograficzne z Ma³ej Ligi fotoreportera �P¯K� Artura Andziaka.      /J.P./

MISTRZOSTWA MAŁEJ LIGI W FOTOGRAFII

w okolicy pl. Pi³sudskiego
w Kutnie. Tel. 784-976-911
Sprzedam gara¿ murowany
z kana³em w centrum Kutna.
Tel. 697-269-059
Wynajmê lub sprzedam gara¿
murowany z kana³em i energi¹.
Kro�niewice - B³onie. Tel. 604-
254-132
Sprzedam kanapê skórkow¹ -
naro¿nikow¹, rozk³adan¹, kolor
ecri, dwuletni¹ 260x160 cm.
Tel. 781-640-283
Sprzedam  akwarium 2201
z obudow¹, podstaw¹ i stoli-
kiem. Stan b. dobry. Tel. 692-
131-282
Sprzedam nowe rolki. Cena do
uzgodnienia. Tel. 609-886-159
Sprzedam monitor LCD 19��
(7-letni), LG Flatron, 90 pln.
Tel. 509 481 475
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Pi³ka no¿na

P³ywanie

Na boisku LKS �Ostrovia� Ostrowy 3 sierpnia, od godz. 10.00, rozgry-
wane bêd¹ XVI Powiatowe Mistrzostwa LZS Ziemi Kutnowskiej. Ich
organizatorami s¹: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kutnie, Starostwo Po-
wiatu Kutnowskiego i Ludowy Klub Sportowy �Ostrovia�. Celem imprezy
jest popularyzacja i podnoszenie poziomu gry w wiejskim futbolu oraz
nawi¹zanie i umacnianie kontaktów sportowych w tym �rodowisku.
Dru¿yny graæ bêd¹ mecz dwa razy po 15 minut. Trzy pierwsze zespo³y
otrzymaj¹ puchary, a cztery - nagrody w postaci sprzêtu sportowego.
Uhonorowany zostanie te¿ najlepszy strzelec i bramkarz turnieju.

O PUCHAR STAROSTY

Mieszkaniec naszego miasta Kazimierz From - rocznik 1932 - ma g³ówn¹
receptê na zdrowe ¿ycie - wodê. Ka¿dy wiêc wolny czas spêdza nad ni¹.
Swoj¹ przygodê rozpocz¹³ ponad 40 lat temu bior¹c udzia³ w mini-mara-
tonach p³ywackich (2-3 km). Przep³yn¹³ ich 32. Od roku 2000 startuje
w zawodach (ró¿nego rodzaju style) i turniejach kategorii masters. Debiut
mia³ w Poznaniu w mistrzostwach Wielkopolski na 50 i 400 metrów stylem
dowolnym. W swoim dorobku ma 518 ju¿ zdobytych medali (a przecie¿
nie powiedzia³ jeszcze ostatniego s³owa). Szczególnie sympatyczny pan
Kazio (zawodnik reprezentuje kutnowski WOPR, a sponsoruje Go kut-
nowski Zarz¹d Inwestycji) podkre�la fakt wywalczenia wielu ró¿nego
koloru kr¹¿ków w mistrzostwach Polski. Ma ich na koncie 112 (18 z³otych,
65 srebrnych, 29 br¹zowych). Gratulujemy i podziwiamy! Dodajmy, ¿e
Kazimierz From lubi te¿ bieganie (i to d³ugodystansowe), a swoj¹ karierê,
oczywi�cie amatorsk¹, rozpocz¹³ od... boksu.

MEDALISTA FROM

Pod honorowym patronatem prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñ-
skiego i przewodnicz¹cego Rady Miasta Kutna Grzegorza Chojnackiego
wystartowa³a �Kutnowska Liga Wêdkarska 2014�. Pierwsza jej runda
zosta³a przeprowadzona na akwenie w Oporowie, a jej dobrym organiza-
torem by³o Ko³o nr 111 PZW Miejskie Kutno. Sêdzi¹ g³ównym by³ znany
i ceniony dzia³acz Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, nie tylko na Ziemi
Kutnowskiej, Stanis³aw Wasielewski. Przez cztery godziny z³owiono 29.92 kg
ryb, które po zwa¿eniu wróci³y do wody. Wyniki dru¿ynowe (�O Puchar
Prezydenta m. Kutna�): 1 miejsce - Ko³o PZW 109 �Metalurg� Kutno
w sk³adzie: Miko³aj Derej, Marek Gralewski, Stanis³aw Janakowski,
Jaros³aw Koliñski, Tadeusz Matczak; 2 - Ko³o PZW Miejskie 110: Jacek
Byczek, Marek Dogadalski, Zbigniew Dominiak, Krzysztof Kaczmarek,
Sebastian Kapica; 3 - Ko³o PZW Miejskie 111: Piotr Biliñski, Tomasz
Kotkowski, Andrzej Nowacki, Marek Tomczak, Marcin Zdziarski;
4 - Stowarzyszenie Wêdkarskie �Zalew� Kutno: Marek Grzybowski,
Marian Motyliñski, Wies³aw Przybysz, Jacek Trawiñski, Micha³ Walczak.
Najlepsze wyniki w sektorach osi¹gnêli: A - Stanis³aw Janakowski -�Me-
talurg�, B - Micha³ Walczak-�Zalew�, C - Marek Gralewski-�Metalurg�,
D - Miko³aj Derej-�Metalurg�, E - Tadeusz Matczak-�Metalurg�. Puchary
i nagrody wrêczali: Pawe³ Szczepanik, w imieniu w³adz samorz¹dowych
m. Kutna oraz przedstawiciele Zarz¹du Okrêgowego PZW w Warszawie
- Waldemar Grzelak i Bogdan Milewski. Asystowa³ im prezes Ko³a nr 111
Miejskie Marek Tomczak. Najwiêksz¹ rybê, o wadze 1,055 kg, z³owi³
Krzysztof Kaczmarek - Ko³o PZW 110 Miejskie. Jak nas poinformowa³
Zbigniew Gralewski, jeden z organizatorów, po tej udanej i integruj¹cej
imprezie wszyscy zostali zaproszeni na gor¹cy posi³ek, gdzie by³ czas na
¿arty i wêdkarskie wspomnienia oraz na �odgra¿anie siê swoim rewan¿em�.
Rodzina, dodajmy potê¿na, kutnowskich mi³o�ników wêdki i wody funk-
cjonuje - co podkre�la na ka¿dym kroku - ekologicznie i w my�l has³a
�Czystym wodom cze�æ!�. Nastêpne edycje rozegrane zostan¹: w Nowych
Ostrowach i na Zalewie w Kutnie.

Koszykówka

W P³ocku kutnowska dru¿yna koszykarzy 3x3 �REZERWOWI� zajê³a II
miejsce w turnieju kat. Open mê¿czyzn. Turniej wpisany jest w oficjalny
kalendarz cyklu imprez BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2014, organi-
zowanym przez STOWARZYSZENIE STREETBALL POLSKA przy
wspó³pracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz PZKosz. Kutnowska
ekipa uleg³a jedynie w finale rozgrywek faworytom, którzy co prawda
wystartowali poza konkurencj¹, reprezentantom Kadry Polski w koszy-
kówce 3x3 - �SEMI-PRO PZKosz�. Zawodnicy z Kutna potwierdzili swoj¹
wysok¹ formê utrzymuj¹c¹ siê od pocz¹tku sezonu. To niew¹tpliwie kolejny
du¿y sukces tego zespo³u, ale nie wiêkszy od poprzedniego, kiedy to
w Pile (28.06.2014 r.) REZERWOWI nie pozostawili z³udzeñ innym ekipom
i po emocjonuj¹cym finale wygrali ca³y turniej. Tym samym zagwaranto-
wali sobie cenne miejsca kwalifikuj¹c siê do �cis³ego Fina³u Mistrzostw
Polski, który odbêdzie siê 16-17 sierpnia w Gdyni oraz do Fina³ów
Mistrzostw Wielkopolski (Kalisz, 24.08.2014r.). W tym sezonie REZER-
WOWI Kutno ³¹cznie stawali na podium cztery razy, poprzednio jeszcze
zajêli III miejsce w presti¿owym turnieju w £odzi � BASKETMANIA
oraz równie¿ III miejsce w Grand Prix Ko³a. W klasyfikacji generalnej
BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2014 kutnowska dru¿yna zdecydowanie
przewodzi tabeli z 43 punktami i o 11pkt wyprzedza drugi GENERA-
TIONS �widnica. Przed najwa¿niejszymi fina³ami zosta³y jeszcze 4 tur-
nieje cyklu Grand Prix Polski m.in. w Mr¹gowie. Kutnowska dru¿yna,
wystêpuje w sk³adzie: Emil Janczura, £ukasz Janczura, Jakub Cykowski
i Arkadiusz Stachera, trenuje na Orliku MOSiR Kutno przy ul. Troczew-
skiego. Ju¿ czwarty rok z kolei reprezentuje nasze miasto w tych rozgryw-
kach, a jako jedyna ekipa w historii STREETBALL POLSKA wyst¹pili
we wszystkich dotychczasowych fina³ach MP zawsze osi¹gaj¹c przynaj-
mniej æwieræfina³ (rok temu 6 miejsce na 24 dru¿yny). Zawodnicy
kutnowskiej ekipy zapraszaj¹ wszystkich pasjonatów sportu i koszykówki
na Orlik MOSiR Kutno do gry oraz do aktywnego spêdzania wolnego
czasu. Zespó³ REZERWOWI chêtnie nawi¹¿e wspó³pracê z zaintereso-
wanymi. Wiêcej informacji pod nr tel. 509-806-810 (Jakub Cykowski) oraz
na stronie www.streetballpolska.pl.

“REZERWOWI” NA FALI!
W kategorii junior U-18 gra³o 15 zawodników: Filip B³aszczyk, Karol
Czekalski, Tomasz Fronczak, Witold Guz, Micha³ Haczyk, Micha³ Józefecki,
Kamil Katarzyñski, Tomasz Paliwoda, Szymon Pawlak, Adam Przywarty,
Igor Rosiak, Micha³ Stasiak, Micha³ Szymczak, Jakub �wi¹tek, Filip
Urbañczyk. W mistrzostwach regionu ³ódzkiego wziê³o udzia³ 14 dru¿yn
podzielonych na 2 grupy. Mówi trener Karol Ja¿dzewski: Przed sezonem
okre�lili�my sobie z zespo³em ambitny cel - awans do fina³u A i walkê
o miejsca 1-6. Niestety, nie uda³o siê tego dokonaæ. We wstêpnej fazie
rozgrywek zajêli�my 4 lokatê i awansowali�my do fina³u B, w którym
wywalczyli�my 3 miejsce, czyli 9 w województwie ³ódzkim. Wysok¹ �redni¹
punktow¹ uzyskali: Micha³ Haczyk -16,5 pkt., Micha³ Stasiak - 15,6 pkt.,
Jakub �wi¹tek - 15,06 pkt., Tomasz Fronczak - 9,27 pkt.�.
W kategorii kadet U-16 grali: Szymon Pawlak, Bart³omiej Smakowski,
Cezary Kowalski, Mi³osz Kierzkowski, Sebastian W³odarski, Marcel
Haczyk, Jakub £ukasiewicz, Adam Boroñ, Mateusz Æwirko-Godycki,
Jakub Mróz, Bartosz Paw³owski, Krzysztof Wojtczak, Adam Postolski,
Micha³ ¯ydowo, Juliusz Rychwalski, Arkadiusz Psurski. Lider zespo³u
i najlepszy zawodnik Maciej Poznañski zosta³ wypo¿yczony do £KS-u
£ód�. W rozgrywkach mistrzowskich gra³o 9 zespo³ów. Zespó³ KKS PRO-
Basket Kutno zaj¹³ 4 miejsce (9 zwyciêstw i 7 pora¿ek). Mówi trener
Tomasz Skowron: �W miarê rozgrywania coraz wiêkszej ilo�ci meczy
zespó³ gra³ coraz lepiej. Uda³o siê znale�æ lidera dru¿yny Szymona Paw-
laka (drugi strzelec ligi). Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o Marcelu Haczyku
i Mateuszu Æwirko-Godyckim, którzy przebojem dostali siê do kadry
wojewódzkiej i s¹ jej podstawowymi zawodnikami, a Marcel jej kapitanem.
Dwa zespo³y Pro-Basket Kutno bra³y udzia³ w rozgrywkach o mistrzostwo
województwa ³ódzkiego w kategorii U-14. Dru¿yna trenera Tomasza
Skowrona (rocznik 2001) gra³a w sk³adzie: Artur Lewandowski, Micha³
Olejnik, Grzegorz Jaworski, Kamil Bielecki, Hubert Bobrzak, Micha³
Kalinowski, Igor Sobczyk, Hubert Kopañski, Szymon Ejzak, Kacper Gruchot,
Mateusz Pilatowicz, Mi³osz Tomczak, Mi³osz Urbañski, Pawe³ Stasiak,
Mateusz Da³ek. W mistrzostwach wziê³o udzia³ 15 zespo³ów. W rundzie
zasadniczej dru¿yna zajê³a 3 miejsce, a w fazie play-off miejsce 2. Zespó³
trenera S³awomira Rybarczyka sk³ada³ siê z 14 zawodników z 3 kutnow-
skich gimnazjów i wygra³ zdecydowanie fina³ B. �5 miejsce w wojewódz-
twie uwa¿am za dobry rezultat. Zawodnicy zawdziêczaj¹ go swojej ciê¿kiej
pracy� - dodaje trener. Nale¿y dodaæ, ¿e podopieczni trenera Tomasza
Skowrona (grupa m³odsza) Artur Lewandowski, Micha³ Olejnik i Grzegorz
Jaworski s¹ podstawowymi koszykarzami kadry wojewódzkiej.
W mistrzostwach regionu ³ódzkiego graj¹ te¿ ¿acy (U-12) i skrzaci (U-11)
KKS Pro-Basket. W zespole ¿aków (trener S³awomir Rybarczyk) jest 18
zawodników z SP nr 1, SP nr 6, SP nr 9. Grali oni pierwszy raz w roz-
grywkach i zajêli na 10 zespo³ów miejsce 4. Dru¿yna skrzatów (trener
Tomasz Skowron) mia³a 26 ch³opców i choæ bra³a te¿ pierwszy raz
w mistrzostwach to zajê³a 2 miejsce. W przysz³o�ci, wszystkie m³odzie-
¿owe zespo³y KKS Pro-Basket Kutno, je¿eli bêd¹ tak dalej solidnie tre-
nowaæ - mówi trener Tomasz Skowron, koordynator do spraw m³odzie¿y
przy KKS Pro-Basket  to bêd¹ osi¹ga³y bardzo dobre wyniki sportowe.
Pan Tomasz za naszym po�rednictwem dziêkuje bardzo w imieniu Zarz¹du
KKS Pro-Basket i swoim Krystianowi �lebodzkiemu i jego Firmie Sand-bus
oraz Firmom - Kellogg i Frasenius Kabi za du¿e zaanga¿owanie i pomoc
w rozwoju dru¿yn m³odzie¿owych Klubu oraz za finansowe wsparcie.

Koszykówka

FASCYNUJĄCE ZAWODY
Wêdkarstwo

UDANY SEZON KKS PRO−BASKET

Lekkoatletyka

We Wroc³awiu przez 4 dni odbywa³a siê Ogólnopolska Olimpiada M³o-
dzie¿y (mistrzostwa Polski juniorów m³odszych 16-17 lat). Brali w niej
udzia³ tak¿e podopieczni trenera Jacka Kud³y - zawodnicy UKS �Dzie-
wi¹tka� Kutno, którzy przygotowywali siê do tych presti¿owych zawodów
na obozie kadry województwa ³ódzkiego w Bielsku-Bia³ej. Natalia Ko³o-
dziejczak w skoku w dal, z rezultatem 555 cm, zajê³a IV miejsce, a Piotr
Kowalski na 400 m pp³. mia³ 55.03 s (rekord ¿yciowy) i by³ 7-8.

KUTNIANIE NA MISTRZOSTWACH POLSKI

14 dru¿yn bra³o udzia³ w mistrzostwach Ma³ej Ligi Regionu Europy
w kategorii 11-12 lat. Turniej rozpoczê³a tradycyjnie ju¿ parada m³odych
sportowców, od placu Pi³sudskiego przez ulicê Królewsk¹. Przemówienie
wyg³osi³ prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski. ¯yczy³ wszystkim
dobrych wyników. Polskê reprezentowa³ zespó³ BUKS Gepardy ¯ory.
Wyniki eliminacji: Mo³dawia-Litwa 2:4, Bia³oru�-Holandia 3:10, Holandia-
Mo³dawia 11:1, Litwa-W³ochy 9:2, W³ochy-Holandia 5:3, Mo³dawia-Bia-
³oru� 1:5, Bia³oru�-W³ochy 1:16, Holandia-Litwa 10:0, Litwa-Bia³oru�
3:2, W³ochy-Mo³dawia 13:2, Ukraina-Hiszpania 0:11, Polska-Wielka
Brytania 0:9, Wielka Brytania-Ukraina 12:1, Hiszpania-Serbia 18:0, Serbia-
Wielka Brytania 3:9, Ukraina-Polska 11:1, Polska-Serbia 2:8, Wielka Bry-
tania-Hiszpania 1:6, Hiszpania-Polska 11:1, Serbia-Ukraina 1:11, Belgia-
Francja 15:3, Francja-Niemcy/USA 0:13, Czechy-Belgia 21:0, Belgia-
Niemcy/USA 17:10, Francja-Czechy 0:16, Niemcy/USA-Czechy 1:4.
W æwieræfina³ach: Holandia-Wielka Brytania 6:4, Belgia-W³ochy 2:12,
a w pó³fina³ach: Holandia-Czechy 3:12, W³ochy-Hiszpania 1:4. Fina³
wygra³a dru¿yna z Czech pokonuj¹c Hiszpaniê 11:6. Po sukcesie naszych
po³udniowych s¹siadów w kategorii 12-14 lat... teraz kolejny. Tylko
gratulowaæ i zazdro�ciæ! Czesi pojad¹ wiêc na mistrzostwa �wiata Ma³ej
Ligi do Willamsport w Pensylwanii (14-22.08), w USA. W�ród 12 sêdziów
z ca³ego �wiata by³ kutnianin Marcin Mañkowski.

CZECHY NA... BIS!
Baseball

Na Stadionie Miejskim im H.T. Reymana rozegrany zosta³ mecz pi³karski po-
miêdzy Brazil Soccer Academy (Brazylijska Akademia Futbolu) a KS �Kut-
no�. Go�cie przyjechali do naszego miasta z Warszawy, gdzie przebywali na
zaproszenie Ko�cio³a Zielono�wi¹tkowego (w Kutnie pastor Arkadiusz De-
lik). Brazylijczycy (�rednia wieku 32 lata) graj¹ w pi³kê od lat i to w dobrych
klubach, natomiast KS �Kutno� (debiut nowego stowarzyszenia)wypróbowa³
oko³o 30 m³odych pi³karzy). Mecz obfitowa³ w du¿o goli i wspania³e akcje.

Kutno - Brazylia 4:6 (2:2)
Bramki: 1:0 - Mariusz Jakubowski (15, karny), 2:0 - Piotr Michalski (21), 2:1
- Jefferson Franco (34), 2:2 - Antonio Santos (43), 2:3 - Kevin di Paiva (47),
3:3 - Gracjan Sobczak (50), 4:3 - P. Michalski (53), 4:4 - Kevin di Paiva (55),
4:5 - Jefferson Franco (71), 4:6 - Andre Lopes (90). Go�cie byli zachwyceni
organizacj¹ meczu przez MOSiR i jego opraw¹. Obiecali przyjechaæ w przy-
sz³ym roku. Z Polski udali siê na tournee po Maroku.

BRAZYLIA GÓRĄ!

Na Majdanach, w strzelnicy Klubu �Orze³�, s³u¿by mundurowe walczy³y
w miniony czwartek o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie.
Zawody poprzedzi³y obchody 95 rocznicy powstania Polskiej Policji Pañstwowej.
Wziê³o w nich udzia³ dziesiêæ 3 - osobowych zespo³ów. Nagrody Komendanta
otrzymali: za I miejsce w kategorii grupowej Komisariat Policji z ¯ychlina
w sk³adzie Pawe³ Pietrzak, £ukasz Sierka i Maciej Galant, a II miejsce KP
z Kro�niewic, który reprezentowali Ireneusz Wrzesiñski, S³awomir Pachliñski,
Dariusz Wójkowski. Natomiast w kategorii indywidualnej wygra³ Janusz Osowski
przed £ukaszem Sierk¹ z KP ̄ ychlin i komendantem z Kro�niewic Ireneuszem
Wrzesiñskimu.

POLICYJNY „ORZEŁ”
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 387

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: E1-A2-£-K2-W-M6  W-E8-A5-J9-G4-J12-L7
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

Krzysztof �K.A.S.A.� Kasowski (ur. 25 grudnia 1970 r. w Kielcach)
- muzyk, kompozytor i podró¿nik, za³o¿yciel Kapeli z miasta Kielce.
Lider pierwszej, kieleckiej grupy rapowej o nazwie Zespó³ Downa, z któr¹
w 1991 r. wystartowa³ w eliminacjach do festiwalu w Jarocinie, jednak
zosta³ zdyskwalifikowany z powodu wulgarnych tekstów. W 1996 roku
rozpocz¹³ solow¹ karierê jako K.A.S.A., podpisuj¹c kontrakt z wytwórni¹
BMG i wydaj¹c p³ytê Reklama. W wyniku intensywnej promocji koncer-
towej p³yta osi¹gnê³a du¿y sukces, a Kasowski otrzyma³ liczne nagrody:
Indywidualno�æ roku (1996), Dance Music Awards za debiut roku (1996)
oraz nominacjê do Fryderyka (1996) w kategorii muzyki tanecznej za album
Reklama. 30 czerwca 1997 wyda³ kolejn¹ p³ytê zatytu³owan¹ Prezes Kuli
Ziemskiej, a w 1998 r. album K.A.S.A. nr 3, za który w 1999 r. otrzyma³
Fryderyka w kategorii Album roku - dance & techno. W tym okresie
zyska³ du¿¹ popularno�æ i by³ zapraszany do wielu programów talk-show.
W swojej twórczo�ci ³¹czy klimaty latynoskie, muzykê reggae oraz nawet
elementy muzyki ludowej. Znany ze wspó³pracy z wieloma artystami, m.in.
z Piaskiem i Funky Filonem. W lipcu 2007 wyda³ now¹ p³ytê �Wszystko
od nova�, na której znajduje siê m.in. przebój �To w³a�nie lato�. W grudniu
2008 nawi¹za³ wspó³pracê z uznanym managementem, firm¹ Music Zone
Katarzyny Litwin. W maju 2009 nakrêci³ wraz z wytwórni¹ Music Zone
klip w Piszu na Mazurach, do utworu �Powiedz gdzie jeste��, który
zakwalifikowa³ siê do opolskich premier. W 2011 wyst¹pi³ go�cinnie
w teledysku �Zabierz ze sob¹ mnie� discopolowego zespo³u Junior.
Albumy: 1996 - Reklama, 1997 - Prezes Kuli Ziemskiej, 1998 - No. 3,
2000 - Maczo, 2002 - Za friko, 2003 - K.A.S.A. Best, 2004 - Gwiazdy XX
wieku: K.A.S.A., 2004 - Neuromantic, 2005 - Pol-ska, 2007 - Wszystko
od nova, 2008 - Born in the PRL, 2010 - To nie wszystko, 2011 - Regga-
eneracja, 2012 - Kontrakt.
Single: 2000 - �Maczo�, �Takie numery�; 2005 - �Latin Lover�.
Inne notowane utwory: 1996 - �Reklama�, �Jak nale¿y korzystaæ z malu-
cha�, �Kasanova�; 1997 - �Sex i kasa�, M.A.F.I.A. � �Noc za �cian¹�
(feat. K.A.S.A.), �D¿u-d¿u�, �Wywiad (Prezes Kuli Ziemskiej)�; 1998
- �Ka¿dy lubi boogie�.
Filmografia: Kielce � Czyli Polski Bronx� (1995, re¿yseria: Bogna �wi¹t-
kowska, Marek Lamprecht).
K.A.S.A. Krzysztof Kasowski zrobi³ w naszym mie�cie furorê podczas
Kutnowskiej Majówki. �wiadczy³y o tym rzêsiste brawa.

Jerzy Papiewski

Kasowski w Kutnie

DOBRY MUZYK

Poziomo: A-1. Egoista, samolub A-7. P³yn do mycia naczyñ
B-9. Kol¹ca pszenica C-1. Sznur przy mundurze galowym oficera
D-9. Bok wyrobiska E-1. Numer - has³o E-5. Skowronek polny
G-1. Zespó³ znany z piosenki �To co chcia³em ci daæ� I-1. Zako-
piañskie muzeum Szymanowskiego I-6. Cienka, przezroczysta
tkanina J-9. Wartka w thrillerze K-1. Najwiêkszy instrument
smyczkowy L-9. Najwiêksza z antylop afrykañskich M-1. Zapa-
lenie stawów palucha, czyli choroba przemiany materii M-5. Pod-
trzymuje spodnie.

Pionowo: 1-A. Trofeum Siuksa 1-I. Burmistrz w Hiszpanii 2-E.
Si³a rozpêdu 3-A. Najbardziej zimne miejsce w okresie lata 3-I.
P³aszczka o rozpiêto�ci p³etw siedem metrów i wadze ponad tonê
4-F. Zupa rybna 5-A. Twórca muzyki do komedii filmowej
S. Chêciñskiego �Sami swoi� 5-J. Ruchome schodki okrêtowe 6-E.
Typ æwiczenia gimnastycznego 7-A. Szybszy od delfina 7-I. �nie¿na
pantera 9-A. W piosence �p³ynie z wolna� 9-I. Buloñski w Pary¿u
11-A. Uk³ad kart w pokerze 11-I. Ester kwasu octowego 13-A.
Potê¿ne drzewo z rodziny serecznikowatych 13-I. Wokó³ hokejo-
wego lodowiska.          oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Dzieci mia³y zapewnione drugie �niadania i obiady. Przewidziano dla nich
sporo atrakcji: od gier sportowych, zabaw, konkursów po wycieczki do
Bydgoszczy, do Warszawy (ZOO, Stary Rynek, £azienki). Dzieci du¿o
czasu spêdzi³y w Aquaparku. Opiekê nad nimi sprawuje 15-osobowa grupa
osób doros³ych na czele z Iwon¹ Majtczak, prezesem Kutnowskiego
Komitetu Obrony Bezrobotnych. W przeddzieñ zakoñczenia pó³kolonii
dzieci, sponsorzy i rodzice spotkali siê na integracyjnym posi³ku.    /A.B./

PÓŁKOLONIE
Wzorem roku ubieg³ego Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych zor-
ganizowa³ dla 137 dzieci pó³kolonie w mie�cie. Sfinansowane zosta³y przez
Urz¹d Miasta i liczne grono sponsorów, którzy co roku wspomagaj¹
organizatorów wypoczynku dla dzieci. By³y zorganizowane dwa turnusy:
od 14-18 lipca oraz 18-25 lipca.

Gdybownictwo!?
Oj, gdybym ja by³ m¹dry
- pewnie i bogaty...

Nie upragn¹³bym ja ni �bryki ni chaty�.
Najczê�ciej bogactwo nie z g³owy wybucha.
Objawia siê zwykle - opas³o�ci¹ brzucha.
Takie to najczê�ciej przypadki bywaj¹.
Bo te¿ z ³ba pustego tylko wyp³ywaj¹.

Pró¿ne swary, zabiegi z pust¹ mow¹.
Bo najtrudniej u nas o m¹dro�æ zbiorow¹!!!
Bieda coraz wiêksza, upada rolnictwo.
Za to siê rozwija wokó³... gdybownictwo!

pope³ni³: Zdzis³aw Wojciech Krakowiak

W Miejskiej Bibliotece Publicznnej codziennie prowadzone jest tzw. g³o�ne
czytanie ciekawych ksi¹¿ek oraz zajêcia nauki tañca. Prowadzi je instruktor
Joanna Zieliñska z KDK. Ta sama, 20-osobowa, grupa dzieci spotka³a siê
kilka razy z nauczycielem tañca Adel¹ Szwarc-Kaszubsk¹, tym razem
w M³odzie¿owym Domu Kultury. Tu poznawali tañce standardowe, laty-
noamerykañskie. Kolejne dni dzieci spêdzi³y na zajêciach tanecznych
w hali sportowej Gimnazjum nr2. Prowadzi³a je Agnieszka Dêbowska ze
Studia Tañca Alibi. Nad realizacj¹ zaplanowanych spotkañ z dzieæmi czu-
wa³a Katarzyna Jó�wiak z Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.           /A.B./

WAKACJE W BIBLIOTECE

Podsłuchy
Osobi�cie wulgaryzmów u¿ywam rzadko,
St¹d na nagranych ta�mach razi mnie tre�æ i forma.
Pou¿ywali sobie ministrowie, �¿e s³uchaæ hadko�.
Dziêki nim mo¿e upa�æ Platforma.

Henryk Sienkiewicz piórem patriotyzm budzi³,
za swe pisarstwo Noblem nagrodzony.
Jego kolejny krewniak pijany marudzi³,
za co z rz¹du zostanie wyrzucony.

Tak on, jak i inni nagrani ministrowie
to liche przedstawicielstwo narodu.
Po darmowych trunkach krêci im siê w g³owie
i po knajpach roznosz¹ zapach rz¹dowego smrodu.

Tylko niesmak w ludziach siê budzi,
gdy elity polityczne oceniaj¹.
Przecie¿ oni autentycznie nie szanuj¹ ludzi,
czemu wiêc takich w³a�nie ludzie wybieraj¹?

Je�li nadal do Parlamentu wybory
Odbywaæ siê bêd¹ z partyjnego nadania,
nie ucichn¹ pomówienia i spory,
i nadal bêd¹ nielegalne pods³uchiwania.

Kazimierz Ci¹¿ela
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¯YCIE DIECEZJALNE
We wrze�niu 1938 roku Stowarzyszenie �w. Wincentego a Paulo zwróci³o
siê do Zgromadzenia Sióstr Albertynek z pro�b¹ o objêcie Przytu³ku dla
starców i kalek w Kutnie.
Dnia 1 lipca 1939 roku Zgromadzenie objê³o Przytu³ek z 20 ubogimi
osobami. W czasie wojny na rozkaz w³adz polskich zajêto go na szpital
dla zaka�nie chorych. W sierpniu 1948 roku przekszta³cono na Dom Opieki
dla Doros³ych a pó�niej od 1 pa�dziernika 1949 roku funkcjonowa³ pod
nazw¹ Zak³ad Opieki Specjalnej dla Chroników.
W 1972 roku rozebrano stare baraki przeprowadzaj¹c niezbêdny remont
budynku i nadbudowano piêtro. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki ofiarno�ci
spo³eczeñstwa kutnowskiego i pomocy wojska oraz miejscowych szkó³.
W lipcu 1990 roku zosta³a zawarta umowa pomiêdzy Ministerstwem Pracy
i Polityki Socjalnej, a Zgromadzeniem Sióstr Albertynek. Odt¹d Dom
zacz¹³ funkcjonowaæ pod nazw¹ Dom Pomocy Spo³ecznej Zgromadzenia
Sióstr Albertynek.
Kolejne remonty przeprowadzano sukcesywnie w latach 1991-1999.
Od 25 pa�dziernika 1993 roku Dom dzia³a³ na podstawie umowy pomiêdzy
Wojewod¹ P³ockim (z upowa¿nienia, którego dzia³a³ Dyrektor Wojewódz-
kiego Zespo³u Pomocy Spo³ecznej w P³ocku) a Zgromadzeniem Sióstr
Albertynek Pos³uguj¹cych Ubogim z Siedzib¹ W³adz Prowincjalnych
w Warszawie.
Od 1 stycznia 1999 roku (na skutek reformy administracyjnej kraju) Dom
wspó³pracuje z Powiatem Kutnowskim na podstawie stosownej umowy
zawieranej corocznie.
Dom jest jednostk¹ organizacyjn¹ ko�cielnej osoby prawnej, dzia³a na
podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 oraz prze-
pisów wykonawczych do ustawy a tak¿e w duchu charyzmatu �w. Brata
Alberta, który mawia³: �bez mi³o�ci grosz jest szorstki, strawa podana
niesmaczna, opieka, choæ najlepsza - niemi³a�.
Do 14 grudnia 2005 roku ilo�æ miejsc statutowych wynosi³a 75. W zwi¹zku
z osi¹ganiem standardów oraz poprawieniem, jako�ci us³ug bytowych
�wiadczonych przez DPS zmniejszono liczbê do 60.
8 kwietnia 2009 roku Zgromadzenie Sióstr Albertynek Pos³uguj¹cych
Ubogim z siedzib¹ W³adz Prowincjalnych w Warszawie otrzyma³o
zezwolenie od Wojewody £ódzkiego na prowadzenie Domu Pomocy Spo-
³ecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kutnie, ul. Sobie-
skiego 49 na czas nieokre�lony.
Obecnie Dom Pomocy Spo³ecznej jest placówk¹ ca³odobowej opieki dla
60 kobiet przewlekle somatycznie chorych.
W dniu 20.04.2011 r. Dom Pomocy Spo³ecznej zosta³ wpisany do Krajo-
wego Rejestru S¹dowego jako organizacja po¿ytku publicznego.
6 maja 2013 r. rozpoczêto rozbudowê Domu Pomocy Spo³ecznej o czê�æ
mieszkaln¹ dla sióstr. Przy tej okazji powiêkszono jadalniê dla chorych
oraz dobudowano dwa pomieszczenia na rehabilitacjê. Piêtro nowo
wybudowanego Domu pragniemy przeznaczyæ na dzia³alno�æ hospicyjn¹.
Tak pokrótce przedstawia³y siê etapy funkcjonowania placówki.
Obecnie w o�rodku opiekê otrzymuj¹ osoby chore, starsze i niepe³no-
sprawne, którym s³u¿¹ siostry i personel �wiecki.
W duchu wdziêczno�ci wobec Boga za wszelkie dobro od Niego otrzy-
mane pragniemy wspólnie uczestniczyæ w liturgii, by oddaæ chwa³ê przede
wszystkim Panu Bogu, a Ksiêdza Biskupa proszê o przewodniczenie tej
naj�wiêtszej Liturgii.

JUBILEUSZ 75−LECIA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Rado�ci¹ t¹ chcemy dzieliæ siê z Wami, drodzy Go�cie. Dlatego bardzo
dziêkujemy za przyjêcie naszego zaproszenia. Serdecznie witam ks. dziekana
Stanis³awa Pisarek, ks. dyrektora Adama Homoncik, ks. Józefa Pietrasik,
ks. Piotra Szlufik, ks. Jana Sposoba, ks. Miros³awa Ho³owniê, ks. Marka
Kêdzierskiego, ks. pra³ata Jana Dobrodzieja, ks. proboszcza Miros³awa
Romanowskiego, ks. Marka Wêgrzynowicza, ks. Tomasza Maruszewskiego.
Witam w³adze naszego Zgromadzenia, na czele z Siostr¹ Generaln¹
Krzysztof¹ Babraj wraz z Zarz¹dem, S. Prowincjaln¹ Prowincji Krakowskiej
S. Mariê Kowali z Zarz¹dem, s. Prowincjaln¹. Prowincji. Poznañskiej Mariê
Ka�mierczak z siostrami z Zarz¹du, S. Prowincjaln¹ Prow. Warszawskiej
Konsiliê Zawadka wraz z Zarz¹dem. Serdecznie witam Pos³a na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusza Wo�niaka. W³adze miasta i powiatu:
prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego, starostê Miros³awê
Gal-Grabowsk¹, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kutnie Annê Antczak, dyrektorów domów pomocy spo³ecznej Ann¹
Janowsk¹, Andrzeja Sobczak, dyrektora Liceum im. J.H. D¹browskiego
Przemys³awa Zawadzkiego, doktor Mariolê Juszyñsk¹, prezesa Zarz¹du
Inwestycji Kutno Jerzego Pruka z inspektorami nadzoru, g³ównego wyko-
nawcê Firmy Budimus Mieczys³awa S³omê (w zastêpstwie Miros³aw
Andrzejczak), wszystkie siostry które przyjecha³y z ró¿nych wspólnot,
szczególnie te, które pracowa³y w tym Domu oraz by³ych pracowników.
Witam Mieszkañców i opiekunów zaprzyja�nionych Domów Pomocy
Spo³ecznej z Wojszyc, Woli Chru�ciñskiej z Kutna przy ul. Krzywoustego
i Oporowskiej. Szczególnie witam nasze Mieszkanki wraz z rodzinami
i przyjació³mi, ca³y personel oraz wolontariuszy i harcerzy, sponsorów
dzisiejszej uroczysto�ci, kapelê Emilia z Wielkopolski z Agnieszk¹ Kordack¹
oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczysto�ci. Ka¿dy jubileusz
jest wspania³¹ okazj¹ do refleksji nad przebyt¹ drog¹. Nasza droga jest
do�æ d³uga. Pozwólcie Pañstwo na krótkie przypomnienie historii naszego
Domu.




