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UHONOROWANI MEDALAMI

Swoje 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili Anna i Stanis³aw
Sobczyñscy, którym z tej okazji prezydent Polski Bronis³aw Komorowski
przyzna³ medale �Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie�.

(ci¹g dalszy - strona 3)

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Uczniowie z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza
w Kutnie wyró¿nieni w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym
�Reporter� Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - Paulina Kowalska
kl. II D, Maja Ambroziewicz kl. ID.            (ci¹g dalszy - strona 3)

WIADOMO − KONGSKILDE !

Wrêczenie wyró¿nieñ w Konkursie Maszyn Rolniczych Roku 2011
podczas Targów Agrotech 2011 w Kielcach.
Rozmowê z DARIUSZEM B£ASZCZYKIEM, prezesem jednoosobowego
Zarz¹du Kongskilde Polska Spó³ka z o.o. w Kutnie - czytaj na stronie 8.

Puchar Polski w Kutnie

Ju¿ po raz siódmy na Stadionie Miejskim im. H.T. Reymana rozegrano
fina³ Pucharu Polski kobiet w pi³ce no¿nej.        (ci¹g dalszy - strona 13)

OGÓLNOPOLSCY ZWYCIĘZCY

Dominik Stasiak, uczeñ Zespo³u Szkó³ nr 1 im. S. Staszica w Kutnie,
laureatem IV edycji Olimpiady Tematycznej �Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a
polskiego. Od Obertyna do Wiednia�.       (czytaj - strona 3)

SPÓŁDZIELCZE DYLEMATY
Rozmowa z Andrzejem Nowakowskim, prezesem

Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej �Pionier� w Kutnie

- Jakie zasoby posiada RSM �PIONIER� w Kutnie?
- Spó³dzielnia zarz¹dza zasobami o ogólnej powierzchni u¿ytkowej wyno-
sz¹cej 452.723,92 m2 w tym: lokale mieszkalne 427.878,02 m2 (182 bu-
dynki), lokale u¿ytkowe 15.340,30 m2 (8 budynków), gara¿e 9.505,60 m2.
Spó³dzielnia zarz¹dza 9.014 lokalami mieszkalnymi.

(ci¹g dalszy - strona 9)

Zakoñczenie II etapu osiedla �Bukowa�

KOLEJNE BUDYNKI RSM „PIONIER”

Fotoreporta¿ zamieszczamy na stronie 2.

UNIA RACIBÓRZ TRIUMFUJEUNIA RACIBÓRZ TRIUMFUJE
Strzelce

DNI POLA

Otwarcie (od lewej): prof. dr hab. Andrzej Anio³; Wojciech B³aszczak
- prezes HR Strzelce; Marcin Chojecki BASF.

(fotoreporta¿ zamieszczamy na stronie 9)
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¯YCIE KOLOROWE
Zakoñczenie II etapu osiedla �Bukowa�

KOLEJNE BUDYNKI RSM „PIONIER”

Osiedle RSM �Pionier� - Bukowa - dzi�.

Kolejne dwa budynki ju¿ w budowie.
Ksi¹dz Grzegorz Gumieniak wy�wiêca nowe budynki w obecno�ci
w³adz miasta i spó³dzielni.

Nie by³o chêtnych do przemawiania. Po bardzo krótkich wyst¹pieniach
prezesa RSM �Pionier� Andrzeja Nowakowskiego, Jacka Sikory, prze-
wodnicz¹cego Rady Miasta Kutna i wiceprezydenta Kutna Jacka Boczkai
budynki po�wiêci³ ksi¹dz Grzegorz Gumieniak z parafii £¹koszyn.
Ju¿ mo¿na by³o przeci¹æ wstêgê. W czwartkowe popo³udnie oddano do
u¿ytku kolejne dwa budynki na osiedlu £¹koszyn przy ul. Bukowej (5 i 7).
Budowa trwa³a od 16 lipca 2010 r. Domy wykona³o Konsorcjum Budow-

Przeciêcie wstêgi.

lane �Bukowa� (Budimus - Budoterm z Kutna). Powierzchnia u¿ytkowa
obydwu budynków wynosi 919,04 m2. Budynki maj¹ mieszkania o pow.
od 41,5 do 62,5 m2. Niektóre mieszkania po³¹czono i w efekcie zrealizo-
wano 16 lokali w obydwu budynkach. Osiedle �Bukowa� - to (póki, co...)
- 4 budynki mieszkalne, a nastêpne dwa w budowie! S¹ drogi  wewnêtrz-
ne, parkingi, zabudowane �mietniki, zieleñ i nasadzenia. Teren jest czê-
�ciowo ogrodzony. Etap III jest w realizacji, a zakoñczenie przewidywane
jest w IV kwartale 2011 roku (uwaga: brak ju¿ jest wolnych mieszkañ).
Etap IV i V realizowany bêdzie od lipca 2011 r. do 2013 r.
Zapraszamy do sk³adania podañ na zakup mieszkania w IV
i V etapie. Szczegó³owe informacje udzielane s¹ w siedzibie
RSM �Pionier�, Dzia³ Techniczny w Kutnie, ul. Staszica 21,
pokój 27, tel. 24 355-26-23, e-mail: dtech_pionier@op.pl.  /G.B./
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SPACERKIEM PO KUTNIE
Hipopotam
W AMZ Kutno powstaje prototyp
ciê¿kiego p³ywaj¹cego transportera
opancerzonego �Hipopotam�.

Nies³usznie!
Naczelny S¹d Administracyjny
uzna³, ¿e Alina Czupryniak, by³a
dyrektor Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego w Kutnie, zosta³a
nies³usznie zwolniona z pracy
w czerwcu 2010 r. Zarz¹d Powiatu
by³ wówczas kierowany przez
Dorotê D¹browsk¹.

Dworek Modrzewiowy
Miasto Kutno, 3 czerwca, z³o¿y³o
wniosek o dofinansowanie projektu
pn. �Poprawa stanu substancji
architektonicznej miasta Kutna
poprzez rewitalizacjê zabytkowego
Dworku Modrzewiowego�. Prze-
widywany okres realizacji projektu
to rok 2012, a projektuje siê prak-

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dekoracji dokona³ Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Kutna. Podczas
uroczysto�ci, jaka mia³a miejsce w Urzêdzie Stanu Cywilnego, pada³y s³owa
gratulacji i podziêkowañ. By³y kwiaty, zimny szampan i ¿yczenia. Cz³on-
kowie rodziny za�piewali Jubilatom �Sto lat�. To szczê�liwe �kolejarskie�
ma³¿eñstwo. Pañstwo Sobczyñscy poznali siê w pracy � na PKP� w Kutnie.
Pan Stanis³aw zatrudniony by³ w s³u¿bie energetycznej, przepracowuj¹c
tam 40 lat, awansuj¹c nawet na naczelnika Sekcji Elektroenergetycznej.
Otrzyma³ wiele odznaczeñ resortowych, uhonorowany zosta³ równie¿
Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski. D³ugi czas pracowa³ spo³ecznie
na rzecz Klubu Sportowego �Czarni�. Na swój jubileusz ma³¿eñski przyby³
w galowym mundurze kolejarskim. Jego ma³¿onka - Anna od 1959 r.
pracowa³a w pionie technicznym s³u¿by wagonów na PKP - Wagonownia
Kutno. Kiedy w 1980 r. powsta³ Zwi¹zek �Solidarno�æ� - zaanga¿owa³a
siê w dzia³alno�æ zwi¹zkow¹. Zosta³a wybrana na przewodnicz¹c¹ Komisji
Zak³adowej. Jubilaci chêtnie powracaj¹ my�lami do swego �lubu w ko-
�ciele w Wo�niakowie. W prezencie od ówczesnego proboszcza otrzymali
�Pismo �wiêto�, z którym nigdy siê nie rozstaj¹. Jak mówi pani Anna:
�Ich g³êboka wiara pozwoli³a przetrwaæ wszystkie trudne chwile ¿ycia�.
Dochowali siê dwóch synów: Wojciecha i Jaros³awa, maj¹ piêcioro wnucz¹t:
Igê, Kasiê, Martê, Macieja i Mateusza. Do ¿yczeñ sk³adanych Jubilatom
przy³¹cza siê równie¿ nasza redakcja.          /A.B./

UHONOROWANI MEDALAMI

�Eksperymentowali�my jak Leonardo da Vinci, wykorzystywali�my
matematykê i informatykê w praktyce, rozwijali�my siebie podczas warsz-
tatów tanecznych, twórczo i bezpiecznie spêdzali�my czas wolny, jak
Sokrates umi³owali�my m¹dro�æ�-  mówi¹ uczniowie - realizatorzy
projektów. Przez sze�æ miesiêcy uczniowie oraz nauczyciele Szko³y Pod-
stawowej nr 9 w Kutnie realizowali autorskie projekty w ramach innowa-
cyjnych dzia³añ edukacyjnych prowadzonych pod patronatem prezydenta
miasta Kutna pod has³em: �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga. Kutnowskie
Granty O�wiatowe, eksperymenty, æwiczenia filozoficzne, projekty
edukacyjne, prace badawcze podnios³y atrakcyjno�æ i efektywno�æ
prowadzonych dzia³añ innowacyjnych. Zajêcia cieszy³y siê du¿ym zain-
teresowaniem i zaanga¿owaniem ze strony uczniów, którzy odkrywali
i twórczo realizowali swoje pasje pod kierunkiem kreatywnego i otwartego
nauczyciela. W sumie Grantami zosta³o objêtych 106 uczniów kutnow-
skiej Dziewi¹tki. Na zajêciach pozalekcyjnych zrealizowano nastêpuj¹ce
projekty: �My�leæ jak Leonardo da Vinci�( autor: Ma³gorzata Margulska
� Haczyk), �Pytania ma³e i wielkie, czyli szko³a my�lenia - dociekania
filozoficzne z dzieæmi� (autor: Aneta Wojciechowska), �Tañcz � poznawaj
i rozwijaj siebie � warsztaty taneczne z elementami terapii pedagogicznej
( autor: Edyta Kaba), �MIX matematyczny � czyli wykorzystaæ wiedzê
matematyczn¹ w ¿yciu codziennym� (autor Joanna Czuba), �Rado�nie
i aktywnie spêdzam czas wolny� (autor Ma³gorzata Andrysiewicz), VIII
Miêdzyszkolny konkurs z zakresu bezpieczeñstwa: �My�lê, wiêc jestem
bezpieczny� (autorki: Ewa Potocka, Ma³gorzata Andrysiewicz, Jolanta
D¹browska). W pi¹tek, 10 czerwca, efekty realizowanych projektów
zaprezentowano na szkolnym podsumowaniu pod has³em: �Siêgamy, gdzie
wzrok nie siêga�. Mogli�my przenie�æ siê do staro¿ytnej Grecji, gdzie
spotkali�my Sokratesa, Platona, Arystotelesa i rozmawiali�my z nimi
o matematyce, tañcu, sporcie. Podczas podsumowania zaprezentowane
zosta³y tak¿e osi¹gniêcia kutnowskich ma³ych filozofów, eksperymenta-
torów, odkrywców, którzy nie tylko stawiaj¹ pytania, ale szukaj¹ na nie
odpowiedzi.

PODSUMOWALI GRANTY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W kategorii �senior� (dla szkó³ ponadgimnazjalnych) wyró¿nienie
otrzymali: pierwsze wyró¿nienie Paulina Kowalska kl. II D za
reporta¿ �Byæ motylem�; drugie wyró¿nienie Maja Ambroziewicz
kl. ID za reporta¿ �Ubuntu�; trzecie wyró¿nienie - Micha³ Misztal
kl. IIE za reporta¿ �Czekaj¹c na cud�. W eliminacjach udzia³ wziê³o
dwunastu uczniów naszej szko³y. Obok form prasowych m³odzie¿
prezentowa³a równie¿ reporta¿e fotograficzne i filmowe. Jury kon-
kursu pod przewodnictwem prof. Piotra Smolnickiego - dziekana
Wydzia³u Grafiki ASP w Warszawie bardzo wysoko oceni³o
poziom nades³anych prac. Wyró¿nia³y siê one staranno�ci¹ i ory-
ginalno�ci¹. Ich ró¿norodno�æ, jak podkre�lano, �wiadczy o spo-
strzegawczo�ci i wra¿liwo�ci m³odzie¿y. Cechowa³a je pasja i chêæ
przekazania relacji z wydarzeñ, których byli �wiadkami. Konkurs
zorganizowano pod patronatem Zwi¹zku Polskich Artystów
Fotografików i Wydzia³u Grafiki Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

tycznie - na nowo - odtworzenia
zabytkowego dworku.

Miejski zgryz
W³a�ciciele dzia³ek przy ulicy Opo-
rowskiej i wzd³u¿ wschodniej
obwodnicy zaskar¿yli w Urzêdzie
Wojewódzkim w £odzi uchwa³ê
Rady Miasta Kutna z dnia 19 kwiet-
nia 2011 roku. W poniedzia³ek
odby³a siê kolejna sesja w tej spra-
wie. Uchwa³a wy³¹cza³a dzia³ki
z prac nad opracowaniem planu
zagospodarowania przestrzennego,
a na dzia³kach w³a�cicieli inwestorzy
mieli wybudowaæ kompleks hote-
lowo-restauracyjny.

Zatrudniê cudzoziemców...
W Kutnie zatrzymano 48-latka, który
wystawi³ i zarejestrowa³ w Urzêdzie
Pracy 150 fa³szywych o�wiadczeñ
o zamiarze zatrudnienia Ukraiñ-
ców. Grozi mu 5 lat wiêzienia.

W dniach 2-4 czerwca 2011r. uczeñ kl. IIA III Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Zespole Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie - Dominik Stasiak - uczest-
niczy³ w rozgrywkach etapu centralnego IV edycji Olimpiady Tematycznej
�Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego. Od Obertyna do Wiednia�.
W ci¹gu pierwszego dnia zawodów uczestnicy rozwi¹zywali zadania
z 6 dziedzin - od godz. 12.00 do 15.00 w siedzibie Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie wykazywali siê wiedz¹ z zakresu: opisu wylosowanego
eksponatu muzealnego, malarstwa o tematyce batalistycznej oraz barwa
i broñ (mundury i uzbrojenie z epoki XVI-XVII w.). Po krótkiej przerwie
przeznaczonej na posi³ek uczniowie znale�li siê w murach Centralnej
Biblioteki Wojskowej im. J.Pi³sudkiego, gdzie zmierzyli siê z kolejnymi
zadaniami: literatur¹ piêkn¹ i �ród³ami historycznymi, geografi¹ histo-
ryczn¹ oraz wiedz¹ o filmie (filmy fabularne, g³ownie �Trylogia� w re¿y-
serii Jerzego Hoffmana). Zawody w tym dniu zakoñczy³y siê oko³o godz.
20.00. Nastêpnego dnia zawodnicy wyst¹pili w roli przewodników po
wylosowanych przez siebie zabytkach Warszawy. Dominik Stasiak otrzyma³
zadanie opisu pierwszego mostu, który ju¿ nie istnieje, a pozosta³a po
nim tylko brama, z czasów Zygmunta Augusta. Po zakoñczeniu tej kon-
kurencji uczniowie wraz z opiekunami przyjechali do P³ocka - miasta,
z którego wysz³a inicjatywa organizacji tego Konkursu i Olimpiady.
Gospodarze P³ocka przywitali go�ci bardzo serdecznie i w ramach odpo-
czynku po trudach konkursowych zaproponowali obejrzenie spektaklu
w amfiteatrze p³ockim. By³y to wystêpy zespo³ów �Mazowsze� i �Dzieci
P³ocka� oraz krótkie zwiedzanie Starego Miasta. W sobotê rano uczestnicy
Olimpiady i Konkursu wziêli udzia³ w krótkiej uroczysto�ci patriotycznej
przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza oraz na placu 13-tu Rozstrzelanych
i Dzwonie Pokoju. Po ich zakoñczeniu przeszli do siedziby Teatru Drama-
tycznego, gdzie og³oszono wyniki Olimpiady i Konkursu oraz rozdano
nagrody. Dominik Stasiak zosta³ laureatem I miejsca. To olbrzymi sukces,
gdy¿ w etapie centralnym uczestniczy³o 47 uczniów z ca³ej Polski. Wszyscy
byli �wietnie przygotowani. Jak powiedzia³ na uroczysto�ci otwarcia
zawodów przewodnicz¹cy jury prof. Grzegorz Nowik: �Na zawodach
centralnych pojawi³a siê �mietanka uczniów spo�ród paru tysiêcy uczest-
ników Olimpiady i Konkursu�. Zadania postawione przed uczestnikami
wymaga³y rozleg³ej i gruntownej wiedzy, gdy¿ by³y trudne, czêsto pod-
chwytliwe. Dominik osi¹gn¹³ ten sukces dziêki osobistej pasji. Od lat
interesuje siê wiedz¹ z zakresu broni i umundurowania wojska, nie tylko
polskiego. Zgromadzi³ w³asn¹ okaza³¹ biblioteczkê z tego zakresu. Sam
systematycznie pog³êbia³ tajniki wiedzy o wojskowo�ci. Nauczyciel opiekun
mgr Jan Zawadzki by³ dla niego przewodnikiem, który odkry³ jego talent.
W tym roku nasza szko³a otrzyma³a tytu³ �Szko³y Odkrywców Talentów�.
Sukces Dominika, a tak¿e osi¹gniêcia innych uczniów potwierdzaj¹, ¿e
�Staszic� zosta³ obdarowany tym zaszczytnym wyró¿nieniem nieprzypad-
kowo.
W dniach 10-11 czerwca 2011 r. w Piñczowie mia³o miejsce XXIII Ogól-
nopolskie Sympozjum Szkó³ Staszicowskich. Stowarzyszenie, pod nazw¹
Towarzystwo Przyjació³ Szkó³ Staszicowskich, skupia szko³y ponadgim-
nazjalne nosz¹ce imiê Stanis³awa Staszica z ca³ej Polski - obecnie jest ich 50.
�Byæ narodowi u¿ytecznym�� to dewiza dzia³alno�ci Ogólnopolskiego
Klubu Szkó³ Staszicowskich. Coroczne spotkania przedstawicieli nauczycieli
i uczniów w/w placówek organizowane s¹ w ró¿nych czê�ciach naszego
kraju. Spotkania te s³u¿¹ przede wszystkim wymianie do�wiadczeñ oraz
wspó³pracy  uczniów i nauczycieli. W�ród uczniów rozgrywany jest Kon-
kurs Wiedzy o Stanis³awie Staszicu i Jego Czasach. W tegorocznej XVIII
edycji Konkursu uczennica kutnowskiego �Staszica� Justyna Jêdrzejewska
z klasy II D, zajê³a II miejsce w Polsce. Zmagania uczniów polega³y na
rozwi¹zywaniu testu z zakresy wiedzy o ¿yciu i dzia³alno�ci Patrona oraz
wydarzeñ historycznych z jego epoki. Justynê do udzia³u w konkursie
przygotowa³ nauczyciel historii Pawe³ Babecki. 11 czerwca odby³a siê
sesja popularno-naukowa pod tytu³em �Materialne �lady dzia³alno�ci pu-
blicznej Stanis³awa Staszica oraz formy upamiêtnienia Jego postaci w �ro-
dowiskach spo³ecznych szkó³ klubowych TPSS�. Siedem szkó³ podjê³o
trud pracy badawczej na powy¿szy temat. Nasze uczennice: Monika
G¹siorowska, Anna Bandachowicz oraz Aneta Skowron z klasy II D, pod
kierunkiem mgr Anety Urbañskiej-Matczak, przygotowa³y pracê doku-
mentuj¹c¹ ��lady� Staszica w Kutnie i regionie. Nasz zespó³ badawczy
zosta³ wyró¿niony i otrzyma³ dyplom uznania oraz pami¹tkow¹ p³asko-
rze�bê z wizerunkiem Stanis³awa Staszica.

Uczniowie Staszica - laureatami

OGÓLNOPOLSCY ZWYCIĘZCY
Dramatyczne sygna³y p³yn¹ z ró¿nych stron i dotycz¹ one efektów
dzia³alno�ci megaubojni Pini Polonia w Kutnie. Widaæ wyra¿nie,
¿e firma nie radzi sobie z utrzymaniem standardów pracowni-
czych, o czym w czwartek 9 czerwca br. szeroko w du¿ym repor-
ta¿u pisa³a Gazeta Wyborcza. Wcze�niej miejscowe media wielo-
krotnie relacjonowa³y fatalne traktowanie pracowników oraz
opó¿nienia w wyp³atach pensji nale¿nej przecie¿ za wyj¹tkowo
ciê¿k¹ pracê. Ciekawe, czy i kiedy zostan¹ zrealizowane zapew-
nienia w³a�ciciela o poprawie sytuacji  w tym zakresie ?!
Wracam do problemów zwi¹zanych z utrzymaniem przez Pini
Polonia obowi¹zków zwi¹zanych z dba³o�ci¹ o ochronê �rodo-
wiska naturalnego. Od 2008 roku wielokrotnie porusza³em te
kwestie. Zwraca³em uwagê prezydentowi Zbigniewowi Burzyñ-
skiemu, Radzie Miasta, spó³kom PWiK i GO� oraz w³a�cicielowi,
na bezwzglêdn¹ konieczno�æ przestrzegania obowi¹zuj¹cych
przepisów, ustaleñ decyzji �rodowiskowej i warunków pozwolenia
zintegrowanego. Mówi³em o tykaj¹cej bombie ekologicznej
i o potencjalnym du¿ym zagro¿eniu dla naszego �rodowiska
naturalnego. W¹tpliwo�ci by³y zbywane, prezydent i czê�æ radnych
klubu prezydenta podkre�lali dobrodziejstwo jakie daje ta inwe-
stycja w postaci wielu miejsc pracy. Wszystko by siê zgadza³o
i argumenty zatrudnieniowe równie¿ by przekona³y wielu w¹t-
pi¹cych, w tym pisz¹cego ten felieton, gdyby firma powa¿nie
potraktowa³a sprawy zwi¹zane z ochron¹ �rodowiska naturalnego.
Po protestach mieszkañców ul. Górnej i Psurza, po spotkaniach
liderów klubów radnych SLD, PO i PIS wydawa³o siê, ¿e optyka
i podej�cie w³a�ciciela zmieni³o siê na lepsze. Liczyli�my, ¿e
nast¹pi moment, od którego wszystko bêdzie w porz¹dku, a Pini
Polonia z nale¿ytym poszanowaniem bêdzie traktowaæ ochronê
�rodowiska. Ponadto wydawa³o siê, ¿e po burzliwej lutowej sesji
na której prezydent Zbigniew Burzyñski zosta³ zobowi¹zany do
pilnego i bezwzglêdnego monitorowania zagro¿eñ, prezydent
powa¿nie potraktuje to zobowi¹zanie. Rzeczywisto�æ okaza³a siê
zgo³a zupe³nie inna. Pini Polonia za pomoc¹ sprzêtu wynajêtych
firm zawala okolice gnojem, który stanowi¹ �wiñskie odchody
przemieszane z ró¿nymi wnêtrzno�ciami i �wiñskimi fragmentami.
Szkoda, ¿e do tego procederu w³¹czy³a siê  znana i ceniona spó³ka
Ekoserwis, w której udzia³y ma równie¿ miasto. Gnojenie terenu
odbywa³o siê w Byszewie. Go�cinnie zgnojony zosta³ równie¿
s¹siedni powiat ³êczycki. Fetor nie do zniesienia i zagro¿enia
epidemiologiczne zmusi³y mieszkañców Byszewa do konkretnego
dzia³ania. Wziêli oni sprawy w swoje rêce i  zablokowali dowóz
cysternami �wiñskiego, odchodowego gnoju okraszonego wnêtrz-
no�ciami i nie tylko. Podobno mo¿na by³o znale�æ kawa³ki uszu,
�wiñskiego ryja i wiele innych atrakcyjnych czê�ci . Szeroko
informowa³y o tym media.
Widaæ go³ym okiem, ¿e firma ma dalej nierozwi¹zany problem
odpadów i odchodów. Ten problem istnieje przy dziennym uboju
8 tysiêcy �wiñ na dobê. Panie prezydencie, bardzo chcê wiedzieæ
co siê stanie z naszym �rodowiskiem w sytuacji, gdy firma bez
stosownych gwarancji, analiz i zabezpieczeñ otrzyma pozwolenie
na dobowy ubój 16 tysiêcy szt. �wiñ, które wa¿yæ bêd¹ blisko
2 tysi¹ce ton. Czas najwy¿szy, by prezydent Zbigniew Burzyñski,
który jest niekwestionowanym �ojcem� tej inwestycji, g³o�no
i jednoznacznie  zareagowa³ na istniej¹ce zagro¿enia. Czas naj-
wy¿szy, by równie¿ inne odpowiedzialne instytucje, zanim podejm¹
wymagane prawem decyzje zwi¹zane z nowym wnioskiem Pini
Polonia, zadba³y o interes mieszkañców miasta i powiatu oraz
naszego �rodowiska naturalnego. Ten interes nie jest mniej wa¿ny
od interesu firmy komercyjnej dbaj¹cej o godziwy zysk. Nieza-
le¿nie od tego, ¿e mega ubojnia jest ju¿ faktem, gnój z tak zwan¹
tre�ci¹ nie mo¿e byæ faktem w naszym �rodowisku. Mówi¹c
obrazowo miejsce g.... jest w klozecie, a nie w pokoju, w którym
mieszkamy. Krzysztof Wac³aw Dêbski

Kutnowskie obserwacje

GNÓJ W KUTNIE
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Uczniowie O�rodka Szkolno-Wychowawczego dla S³abo S³ysz¹cych
w Kutnie zaprezentowali Projekt Edukacyjny, który jest obowi¹zkowym
zadaniem dla uczniów gimnazjum. Opracowano dwa tematy: Jan Pawe³
II (klasa II a) oraz drugi temat - Pod czyim patronatem móg³by dzia³aæ
O�rodek (klasa II b). To zagadnienie ³¹czy³o siê z pokazaniem sylwetek
znanych osób: Antoniego Troczewskiego, Boles³awa Prusa, Wojciecha
Rychtelskiego, ksiêdza Jana Twardowskiego, profesora W³odzimierza
Pietrzaka. Ca³o�æ prezentacji mia³a formê multimedialn¹, a stosowne
materia³y uczniowie opracowali w domu korzystaj¹c z ró¿nych form
pomocy, tak¿e internetu. W zwi¹zku z w³a�ciwie przeprowadzon¹ realizacj¹
Projektu wspólnie z dyrekcj¹ opracowali�my regulaminy i ca³¹ dokumen-
tacjê z tym zwi¹zan¹ - zaznaczy³a Jolanta Antoniewicz, nauczycielka
O�rodka. Wybór tematów by³ zgodny z podstaw¹ programow¹ nauki
uczniów, a wiêc ich wiedzy jak¹ posiadaj¹. Drugi temat ³¹cz¹cy siê
z wyborem patrona O�rodka by³ w du¿ym stopniu zainteresowaniami
rodziców, gdy¿ i oni w³¹czyli siê, oprócz uczniów i nauczycieli, do wype³-
niania opracowanych ankiet. £¹cznie badaniem objêto 82 osoby. Zdecy-
dowana wiêkszo�æ uzna³a, ¿e O�rodek powinien mieæ patrona. Czy bêdzie
to postaæ prof. W³odzimierza Pietrzaka czy ksiêdza Jana Twardowskiego
- czas poka¿e. Jedno jest pewne - opracowanie Projektu Edukacyjnego
przez uczniów by³o interesuj¹ce.          /A.B./

PROJEKT EDUKACYJNY

Polski Zwi¹zek G³uchych, Ko³o Terenowe w Kutnie, go�ci w naszym
mie�cie od roku 1997. W siedzibie przy ulicy Narutowicza spotkania
odbywaj¹ siê we wtorki i czwartki w godzinach 17.00-19.00, a w �rody
od 10.00-13.00. Kutnowski PZG (prezes Halina G³ogoza) od 2007 r. jest
organizatorem Dnia Matki i Dnia Dziecka dla wszystkich z Kutna i okolic.
Jak nam powiedzia³a sympatyczna pani prezes ka¿dorazowo w pracowni
plastycznej, dzia³aj¹cej przy Kole, wykonywane s¹ prezenty. By³y ju¿
kwiatki z bibu³y, kwiatki z materia³u w koszyczkach, woreczki zapachowe
i serduszka ozdobione metod¹ �decoupage� z piêknym wierszem. W tym
roku Mamy otrzyma³y kolorowe kartki z kwiatkami. Ka¿dego roku obchody
u�wietniaj¹ wystêpy zespo³ów dzieciêcych, m³odzie¿owych i ludowych.
PZG, Oddzia³ w £odzi, zorganizowa³ dla urzêdników kursy jêzyka migo-
wego. Skorzystali z nich kutnowscy pracownicy Urzêdu Miasta, Powia-
towego Urzêdu Pracy, Urzêdu Skarbowego, Policji, Stra¿y Miejskiej,
Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz pracownicy szpitala.
Wszêdzie tam osoba g³ucha mo¿e liczyæ na pomoc. Odby³ siê równie¿
kurs jêzyka migowego dla cz³onków rodzin �Pomigaj mi mamo�. Co roku
organizowane s¹ wycieczki krajoznawcze z dofinansowaniem od Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Przed ka¿d¹ tak¹
imprez¹, podkre�la prê¿na dzia³aczka stowarzyszenia Danuta Konopczyñska,
opracowywana jest informacj¹ o miejscowo�ciach, które grupa ma zwie-
dzaæ. S¹ te¿ zawsze starania o to, aby na ka¿dej wycieczce by³ t³umacz
jêzyka migowego. By³y ju¿ wycieczki do Ciechocinka, Torunia, Krakowa,
Wieliczki, Zakopanego, na Mazury, do Wroc³awia, w Pieniny, do Nieborowa,
Maurzyc, ¯elazowej Woli. Zwiedzano tak¿e Kotlinê K³odzk¹ i czesk¹
Pragê. W tym roku planowana jest turystyczna eskapada na 3 dni do San-
domierza i £añcuta oraz do Warszawy, gdzie kutnianie zwiedz¹ Centrum
Nauki �Kopernik�. Prezes G³ogoza z dum¹ podkre�la, ¿e ka¿dego roku
organizowane s¹ spotkanie integracyjne z okazji Wielkanocy, Bo¿ego
Narodzenia, Walentynek, Andrzejek. Zawsze jest z nimi �Powiatowe ̄ ycie
Kutna�. Od stycznia 2009 r. wiadomo�ci w kutnowskiej telewizji lokalnej
t³umaczone s¹ na jêzyk migowy (sponsor - Urz¹d Miasta Kutna). W ci¹gu
ostatnich 5 lat Ko³o PZG w Kutnie wzbogaci³o siê o nowy sprzêt. Dzi� do
dyspozycji s¹ dwa komputery, dwie drukarki (kolorowa atramentowa
i laserowa), odtwarzacz DVD, rzutnik, aparat fotograficzny, kamera, sprzêt
nag³a�niaj¹cy wysokiej klasy, mikrofalówka, parowar, robot kuchenny,
ekran.            /J.P./
P.S. 2 i 3 lipca w Kutnie odbêdzie siê druga ju¿ Olimpiada G³uchych
Regionu £ódzkiego, a jej organizatorem bêdzie kutnowskie Ko³o.

AKTYWNE STOWARZYSZENIE

31 maja 2011 r. mistrzostwami w Spiningu zainaugurowano tegoroczn¹
III edycjê Trójkowej Magistrali Rowerowej. Pierwsi zawodnicy ze Szklar-
skiej Porêby, wynikiem 81,884 km ustanowili pierwszy rekord mistrzostw.
Na trasê rajdu ze Szklarskiej Porêby do Augustowa stawi³o siê 11 �mia³ków,
w tym 3 rowerzystów z Kutna (Andrzej �nieæ, Krzysztof Sudomir, Pawe³
Markiewicz), którzy w 10 dni przejechaæ mieli 1000 km. W Kutnie grupê
przywitali�my 5 czerwca podczas Festynu Dnia Wolno�ci, a nasza dru¿yna
w sk³adzie: Micha³ Kawiñski, Krzysztof £ukasiewicz, Mariusz W³odar-
czyk, Tomasz Pszenny, Pawe³ Sa³ata, £ukasz Ojrzanowski ustanowi³a
trzeci w kolejno�ci rekord tych mistrzostw przeje¿d¿aj¹c dystans 88,787 km,
który okaza³ siê czwartym wynikiem w ca³ej edycji. Na metê tegorocznej
Trójkowej Magistrali Rowerowej do Augustowa rowerzy�ci dojechali
10 czerwca w godzinach popo³udniowych, gdzie na rynku zostali powitani
przez mieszkañców Augustowa. £¹cznie rowerzy�ci przejechali 975 km
230 m w czasie ³¹cznym 43 godz. 18 min. Kolejna edycja Trójkowej
Magistrali Rowerowej odbêdzie siê za rok, ale ju¿ we wrze�niu spotkamy
siê w Kutnie, by omówiæ wszystkie kwestie zwi¹zane z jej organizacj¹.

Pawe³ Szczepanik - Wydzia³ Edukacji, Kultury i Sportu, UM Kutno

MAGISTRALA ROWEROWA
30 maja - ten dzieñ zapamiêtamy na d³ugo. Wtedy w³a�nie, rozpoczê³a siê
wyprawa m³odzie¿y z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza
w Kutnie do Wilna, która prowadzi³a nas przez interesuj¹ce miejsca
w naszym kraju, zwi¹zane z najwiêkszymi religiami �wiata. Pierwszym
celem wyprawy by³ Tykocin, gdzie znajduje siê synagoga, �wi¹tynia
wyznawców judaizmu. Potem byli�my w Monastyrze i Muzeum Ikon
w Supra�lu, gdzie podziwiali�my bogat¹ sztukê prawos³awia w nastroju
przyciemnionych wnêtrz i �piewów cerkiewnych - niesamowite do�wiad-
czenie. Nastêpnie wys³uchali�my interesuj¹cej opowie�ci o zwyczajach
i obrzêdach islamu siedz¹c w meczecie w Kruszynianach (najstarszy
w Polsce - zbudowany prawdopodobnie w XVIII lub na pocz¹tku XIX w.).
Poznali�my historiê Tatarów na terenach Polski. We wnêtrzu widzieli�my
wiele cytatów z Koranu umieszczonych na tablicach, które mówi³y min.
o zasadach wiary. Przewodnik mówi³ w sposób tak interesuj¹cy, ¿e ka¿dy
z nas na pewno wiele wyniós³ z jego opowie�ci. Jednak¿e g³ównym celem
naszej historycznej wycieczki by³o Wilno. Stolica Litwy od razu urzek³a
nas swoim wygl¹dem. Wieczorny spacer wileñsk¹ Starówk¹, mocno o�wietlone
place, w¹skie uliczki, klimatyczne zau³ki i du¿a ilo�æ zieleni to pierwszy
smak miasta. Nastêpnego dnia z wielkim zapa³em (w bezlitosnym upale)
rozpoczêli�my zwiedzanie. Pierwszym punktem by³ ko�ció³ pod wezwaniem
�w. Piotra i Paw³a. Us³yszeli�my jego historiê zwi¹zan¹ z dziejami Polski
i kupili�my pami¹tki (za z³otówki!). Kolejne miejsce to cmentarz na Rossie,
na którym spoczywaj¹ m.in. Joachim Lelewel i Adam Pi³sudski, brat
marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Pó�niej udali�my siê do centrum miasta,
aby zobaczyæ Ostr¹ Bramê z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostro-
bramskiej - miejsce kultu religijnego ka¿dego Polaka, katolika. Nastêpnie
zobaczyli�my Klasztor Bazylianów i znajduj¹c¹ siê w pobli¿u historyczn¹
Celê Konrada gdzie wiê�niem by³ m.in. Adam Mickiewicz - toczy³a siê
tam akcja III czê�ci �Dziadów� oraz dziedziniec Uniwersytetu Stefana
Batorego, obecnie Akademii Wileñskiej. Spaceruj¹c uliczkami Starówki,
co chwilê mijali�my tablice i pomniki znacz¹ce miejsca zwi¹zane z wielkimi
Polakami. Na koniec jeszcze Pa³ac Prezydencki i Katedra z kaplic¹ �w.
Kazimierza, w podziemiach której pochowani zostali miêdzy innymi Alek-
sander Jagielloñczyk - król Polski i Barbara Radziwi³³ówna, ¿ona Zygmunta
Augusta. Wieczorem z okazji Dnia Dziecka przyjemnie spêdzili�my czas
w centrum rozrywki i rekreacji Belmontas. Nastêpnego dnia, pe³ni energii,
wyruszyli�my po nowe doznania. Pomimo wszechobecnego upa³u we-
szli�my na Górê Trzech Krzy¿y, z której rozci¹ga³ siê przepiêkny widok
na ca³e miasto. Potem spacerowali�my po cmentarzu na Antokolu
(olbrzymia przestrzeñ z kwaterami ¿o³nierzy polskich z 1919-1920 i 1939
roku, francuskich - Wielkiej Armii Napoleona, sowieckich i Alej¹ Zas³u-
¿onych, gdzie spoczêli Litwini polegli pod wie¿¹ telewizyjn¹ w 1991 roku
w starciach z wojskami sowieckimi. Musieli�my zobaczyæ równie¿
Zarzecze - presti¿ow¹ dzielnicê bohemy artystycznej, nazywane wileñskim
Montmartrem. �Republika� artystów z w³asnym prezydentem, konstytucj¹
i patronem � Anio³ Zarzecza z br¹zu. Po¿egnanie z Wilnem nast¹pi³o na
Wzgórzu Giedymina � krótki wjazd kolejk¹ pod Wie¿ê Giedymina i pano-
rama miasta ... Starówka, Ko�cio³y, Cerkwie, Wilejka, Wilia, b³yszcz¹ce
stal¹ i szk³em dalekie, nowoczesne Wilno � bezcenne. Ostatniego dnia
wyruszyli�my do Trok, gdzie g³ówn¹ atrakcj¹ by³ zamek Witolda. Wspania³a
budowla wzniesiona na wzór oryginalnego zamku, imponowa³a swoj¹
majestatyczno�ci¹. Po³o¿ona urokliwie nad jeziorem zachêca³a do spacerów.
Dodatkowo mieli�my okazjê skosztowaæ regionalnej potrawy Karaimów
(lud pochodzenia tureckiego wyznaj¹cy karaimizm wywodz¹cy siê z ju-
daizmu) - Kibin � pieczonych pierogów z miêsnym farszem. I tu niestety
opowie�æ siê koñczy ... Do Kutna wrócili�my pó�nym wieczorem, zmê-
czeni, ale zadowoleni. Z niecierpliwo�ci¹ czekamy na kolejn¹ wycieczkê
szlakiem historycznym.          �Kasprowicz�

Szlakiem wielkich religii i krêgów kulturowych

WILEŃSKA WYPRAWA

W Ko�ciele Parafialnym w Kaszewach Ko�cielnych, uczestnictwem we
mszy �wiêtej 12 czerwca, rozpoczêli �wiêto Wsi Polskiej mieszkañcy
gminy Krzy¿anów. Przewodniczyli jej: ksi¹dz Zbigniew Strza³kowski
i ksi¹dz Andrzej  K³oszewski, który na wstêpie mówi³: �To �wiêto tych,
którzy ¿ywi¹ i broni¹. Potrzeba nam jedno�ci, zjednoczenia polskich ch³o-
pów. Bêdziemy modliæ siê w intencji wszystkich rolników o ich zdrowie
i bogate urodzaje, by w polskich rodzinach, na polskiej ziemi nie zabrak³o
powszedniego chleba�. Dalsza czê�æ niedzielnych uroczysto�ci mia³a
miejsce na terenie dziedziñca przy stra¿nicy OSP, gdzie zaplanowano
festyn ludowy. �Dzisiejsza uroczysto�æ jest okazj¹ do spotkania braci rol-
ników, do wymiany do�wiadczeñ i pogl¹dów, ale równie¿ do oderwania
siê od codziennych problemów - stwierdzi³ Tomasz Jakubowski, wójt
gminy Krzy¿anów, otwieraj¹c to gminne spotkanie. ¯yczê wszystkim
dobrej zabawy, a rolnikom za� - aby wasza praca zosta³a w³a�ciwie
nagrodzona, a plony z pól by³y wysokie i przynios³y nadziejê na godne
¿ycie na polskiej wsi�. W imieniu samorz¹dowców powiatu równie ciep³e
s³owa przekaza³ rolnikom wicestarosta powiatu, Konrad K³opotowski.
W imieniu organizacji powiatowej PSL wyst¹pi³ Zdzis³aw Trawczyñski.
Wszystkim gospodarzom Ziemi Krzy¿anowskiej oraz tym którzy go�cinnie
przybyli do Kaszew ¿yczy³ sukcesów w tegorocznych zbiorach. Zebrani
nagradzali brawami bior¹cych udzia³ w programie artystycznym: dzieci
z SP w Kaszewach, zespo³y �piewacze z Kaszew, Rustowa, M³ogoszyna
i Siemienic, zespó³ wokalno-muzyczny �Têcza� i m³odzie¿ gimnazjaln¹
z Krzy¿anowa. Organizatorami tegorocznego �wiêta Wsi byli: Samorz¹d
Gminy Krzy¿anów i Gminny O�rodek Kultury i Sportu.           /A.B./

ZIELONE ŚWIĄTKI

Czytelniczy Hyde Park

Ma³o kto wie, ¿e od 1 grudnia 2010 r. dzia³a w energetyce kolejna spó³ka
Energa O�wietlenia w Sopocie, która do�æ skutecznie pognêbi³a wójtów
gmin. Otó¿ otrzymali oni projekty umów o �wiadczeniu us³ugi o�wietlenia
(dotychczas o konsekwencji o�wietlenia), pod któr¹ za³¹czono now¹ ofertê
kalkulacji. Przyk³adowo - gminê Kutno o�wietla 1167 lamp, czyli do
I pó³rocza 2011 samorz¹d (p³ac¹c 4,04 od sztuki + Vat) p³aci³ po oko³o
5800 z³otych brutto miesiêcznie. Tymczasem zgodnie z now¹ kalkulacj¹
op³aty by wzros³y do 15,62 z³. netto od o�wietleniowej lampy. Nietrudno
zgadn¹æ, ¿e w sumie wzros³yby one czterokrotnie. Uwierzycie! Ja te¿ nie
... S¹dzê, ¿e to nieporozumienie. Podobne do tego, gdy na pocz¹tek roku
przed³o¿ono ofertê na a¿ 20 z³ za lampê. Chocia¿ ... To grozi, ¿e nie tylko
w ¯ychlinie, ale w ca³ym powiecie lampy, bêd¹ ¿a³o�nie zwisa³y: NIE
�WIEC¥C!      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

ENERGETYCZNE SPIĘCIE

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam w³asno�ciowe 42 m2, II p.
w centrum Kutna. Tel. 668-310-268
Sprzedam w³asno�ciowe 58,3 m2. Tel.
667-189-360
Sprzedam w³asno�ciowe 60,5 m2, III p.,
na ul. Olimpijskiej. Tel. 609-610-788
Sprzedam w³asno�ciowe ok. 37 m2,
IV p., centrum Kutna, ul. S³owackiego.
Tel. 601-331-762
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2 w osa-
dzie le�nej w Ostrowach. Tel. 24 252-
18-39
Sprzedam w³asno�ciowe mieszkanie.
Tel. 722-059-474
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2, piwnica,
gara¿ murowany, dzia³ka, ogródek, Leszno
k/Kutna. Tel. 725-770-228

Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2, II p.
w Kutnie ul. Barlickiego. Tel. 694-113-884
Sprzedam komfortowe 48 m2, I p. Tel.
509-561-803 po 15
Sprzedam lub zamieniê 37 m2. Tel. 516-
024-028 po 17
Zamieniê  mieszkanie w £odzi na
podobne w Kutnie do 40 m2. Tel. 500-
401-831
Kupiê mieszkanie do II piêtra w centrum
- Staszica, D³ugosza. Tel. 505-084-095
Posiadam do wynajêcia 36 m2, umeblo-
wane, II p., centrum. Tel. 669-484-489
Posiadam do wynajêcia pokoje z ³azien-
kami, Dobrzelin k/¯ychlina. Tel. 606-
390-642
Sprzedam dom 180 m2, gara¿ 46 m2,
dzia³ka 1200 m2. Tel. 782-280-223
Sprzedam dom, budynek gosp., gara¿
na dzia³ce 17.500 m2, 10 km od Kutna,
gm. Bedlno. Tel. 785-470-840

Spó³dzielnia Ogrodnicza w Kutnie

SKUPUJE
czarn¹ porzeczkê, wi�niê, aroniê.

Zawieramy umowy kontraktacyjne na zakup ogórka.

Tel. 607−092−666

WIEŚCI GMINNE
Wiosna radosna
W V przegl¹dzie Piosenki Osób
Niepe³nosprawnych I miejsca ex
equo otrzymali: WTZ przy Spó³-
dzielni Inwalidów w Sochaczewie
i WTZ ¯ychlin. II miejsce otrzyma³o
WTZ przy Miejskim Centrum
Opieki Spo³ecznej z Pabianic, a III
SOSzW im. J. Tuwima ze Stemplewa.

Zanieczyszczona woda
Ponad 28 tysiêcy mieszkañców
powiatu kutnowskiego pije wodê,
dopuszczan¹ warunkowo do spo¿ycia.
Najwiêksze problemy z eliminacj¹
z wody g³ównie ¿elaza i magnezu
maj¹: Bedlno, ¯ychlin i Oporów.

Gminne mieszkania
Jak dobrze pójdzie, to wkrótce wójt
£ani¹t kupi za 260 tysiêcy trzy
budynki. W tym jeden, w którym
mieszka³o 59 osób, a który w syl-
westrow¹ noc siê spali³. Jak tak siê
stanie, to jeszcze w tym roku obiekt
ten otrzyma ... dach.

Druga podwy¿ka
Drug¹ w tym roku podwy¿kê cen
wody i �cieków zafundowali radni
¯ychlina. Co prawda, to prawda, ¿e
�za� g³osowa³o ledwie 6 radnych,
a o�miu wstrzyma³o siê od g³osu.
Za 1 m3 wody mieszkañcy zap³ac¹
od lipca 3,16 z³, za �cieki 3,37 z³
brutto (przedsiêbiorstwa odpowied-
nio: 4,29 z³ i 6,33 z³ brutto).

Nowa - stara
Nowym - starym dyrektorem
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kutnie zosta³a Anna
Antczak.

Narkotykowy biznes
Policjanci z Kutna zatrzymali
32-letni¹ kobietê i 34-letniego mê¿-
czyznê za ukrycie 101 gram amfe-
taminy w ... kontenerze na �mieci,
przy ul. 1 Maja. Wcze�niej zatrzy-
mali 26-letniego mê¿czyznê, który
9 gram marihuany schowa³ w paczce
od papierosów, a 33 w ... lesie.
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

2 lipca 2011 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy pol-
skiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Biote-
rapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim
w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu
pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach
itd. Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi�:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Jestem bardzo wdziêczna Tomaszowi Æwiekowi za zlikwidowanie moich
chorób kobiecych - Jadwiga Bagiñska Maków Maz.

W pi¹tek, 3 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 5 odby³ siê VII Piknik
Rodzinny. W tym dniu na wszystkich go�ci czeka³y liczne atrakcje: popisy
artystyczne uczniów, spektakl teatralny, loteria fantowa, liczne konkursy
i zawody sportowe. Dzieci bawi³y siê klockami Lego, które jako partne-
rowi szko³y udostêpni³a firma Lego Market. By³y te¿ gabinety urody
- makija¿u zorganizowane przez Oriflame oraz fryzur, które wykonywa³y
uczennice z klasy ZDZ w Warszawie CK w Kutnie. Wszyscy ze smakiem
zajadali siê domowymi wypiekami, wat¹ cukrow¹ i kie³baskami z grilla.

PIKNIK RODZINNY

Zespó³ m³odziutkich artystów z Integracyjnego Przedszkola Miejskiego
nr 3 w Kutnie (dyr Gra¿yna Pleszczyñska) zaj¹³ I miejsce podczas 32
Miêdzynarodowego Dzieciêcego Festiwalu Piosenki i Tañca w Koninie.
Zdobywcy �Z³otego Aplauzu� wystêpowali w sk³adzie: Marysia Waw-
rzyñczak, Marysia Koz³owska, Aleksandra Kozarska, Julia Antczak, Maja
Andrzejewska i Jakub G³ogoza. Nale¿y odnotowaæ tak¿e inne sukcesy
podopiecznych Katarzyny Karolak-Rojewskiej i Rados³awa Rojewskiego.
W kategorii zespo³ów wokalnych 13-16 lat �Srebrny Aplauz� zdoby³a
grupa �OKAY� z M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie, a w�ród soli-
stów, w wieku 10-11 lat, �Br¹zowy Aplauz� wywalczy³a Agata Daniel.
Laureaci otrzymali, oprócz okoliczno�ciowych statuetek, tak¿e nagrody
finansowe.            /J.P./

TRIUMF „JARZĘBINEK”

Dnia 6 czerwca 2011 r. w Bia³ej Rawskiej odby³o siê wojewódzkie pod-
sumowanie XVII Sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y. Organizatorem spotkania
by³y skierniewicka delegatura Kuratorium O�wiaty w £odzi i Gimnazjum
w Bia³ej Rawskiej. W�ród przyby³ych go�ci znale�li siê m.in.: senator RP
Grzegorz Wojciechowski, pos³owie - Dorota Rutkowska i Artur Ostrowski.
Oficjalnego otwarcia uroczysto�ci dokona³ Jan Kamiñski, ³ódzki Kurator
O�wiaty. Pogratulowa³ m³odzie¿y mandatów poselskich, podziêkowa³ za
wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie prac konkursowych i ¿yczy³ dalszych
sukcesów. Podkre�li³, ¿e 28 pos³ów z województwa ³ódzkiego zyska³o
pierwsze do�wiadczenie parlamentarne, które zostanie na d³ugo w pamiêci
m³odzie¿y. Po wys³uchaniu sprawozdania pos³ów SDiM z pracy w komi-
sjach problemowych, nast¹pi³o wrêczenie upominków od kuratora i organów
prowadz¹cych dla m³odych parlamentarzystów. Uczennice I Liceum Pro-
filowanego w Kutnie - Paulina Tomaszewska i Kinga Szczeciñska - równie¿
uczestniczy³y w wojewódzkim podsumowaniu konkursu. Z r¹k ³ódzkiego
Kuratora O�wiaty otrzyma³y dyplomy. Obecny na uroczysto�ci dyrektor
Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie
Wojciech Banasiak wrêczy³ pos³ankom Ziemi Kutnowskiej nagrody ksi¹¿-
kowe. Szko³a zosta³a nagrodzona dyplomem przekazanym na rêce wice-
dyrektor Anny Pietrzak przez Kuratora O�wiaty.

�Pos³anki� ze �Staszica�

XVII SEJM MŁODZIEŻY

Konkurs dla dzieci pod has³em �Mam talent� zgromadzi³ w Szkole Pod-
stawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych uczniów nie
tylko z terenu gminy Krzy¿anów, ale tak¿e z gmin s¹siednich. Zaprezen-
towali swoje ró¿norodne umiejêtno�ci m³odzi arty�ci ze Szkó³ Podstawowych
w D¹browicach, Kterach, Micinie, Strzegocinie, Strzelcach, Wa³ach,
Wroczynach i Kaszewach Dwornych. Publiczno�æ z uwag¹ �ledzi³a prezen-
tacje nagradzaj¹c brawami wystêpy taneczne i sportowe oraz plastyczne
utalentowanych kolegów. Nie zabrak³o te¿ pokazów plastycznych oraz
prezentacji manualno-zrêczno�ciowych. Doskona³a atmosfera, wzajemna
¿yczliwo�æ, a przede wszystkim wspania³a zabawa towarzyszy³a wszystkim
podczas pierwszej takiej imprezy w gminie Krzy¿anów. Fundatorem
nagród w konkursie byli: Stowarzyszenie Wspieraj¹ce Rozwój Gminy
Krzy¿anów, Ko³o £owieckie �£o�� oraz przedsiêbiorstwo �Jupik�. Nie
pierwszy raz okaza³o siê jaki potencja³ tkwi w dzieciach i �co mo¿e ma³y
cz³owiek�. Zdaniem jury talent godny rozwijania maj¹: uczennica kl. II
z SP w Strzelcach Aleksandra Chabowska - gra na skrzypcach oraz prace
plastyczne uczennicy klasy IV z SP w D¹browicach Sary Ginter. Na wyró¿-
nienie zas³u¿y³y równie¿: Ma³gorzata Siatkowska ze SP w Kaszewach
Dwornych - akrobacje cyrkowe z przyrz¹dem oraz Ewa Jaros z SP we
Wroczynach: taniec nowoczesny.

W SP im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych

MAM TALENT

Od kwietnie do maja w Zespole Szkó³ nr 3 im. W³. Grabskiego by³ pre-
zentowany spektakl poetycki pt. ,,I teraz nie wiem, co by³o prawdziwe ��
oparty na wierszach, fragmentach powie�ci i esejów Czes³awa Mi³osza,
ilustrowany muzyk¹ Micha³a Lorenca. Pierwsze przedstawienie mia³o
miejsce na pocz¹tku kwietnia, a jego celem by³o uczczenia trwaj¹cego
Roku Czes³awa Mi³osza. Pomys³ spotka³ siê z zainteresowaniem uczniów,
wiêc spektakl powtórzona jeszcze piêciokrotnie. Idea przedsiêwziêcia
wi¹za³a siê z przera¿aj¹cymi danymi statystycznymi dotycz¹cymi poziomu
czytelnictwa w�ród Polaków. Otó¿ ostatnie badania Biblioteki Narodowej
wykaza³y, ¿e 56 procent spo³eczeñstwa nie czyta ksi¹¿ek. Po wys³uchaniu
tekstów poety widzowie mogli przeczytaæ wybrany utwór Czes³awa
Mi³osza i z obserwatorów zamieniæ siê na chwilê w artystów. Program
przygotowali uczniowie dzia³aj¹cy w Kole Dziennikarsko-Teatralnym pod
opiek¹ pani Doroty Chojnackiej.

Tomasz Justyñski, Ko³o Dziennikarsko-Teatralne
w Zespole Szkó³ nr 3 im. W³. Grabskiego w Kutnie

POEZJA I MUZYKA

W Szkole Podstawowej nr 9 realizowano projekt ekologiczny �Na ratunek
lasom równikowym� w ramach konkursu grantowego �Chroñmy klimat
Ziemi�. Organizatorem projektu by³o Regionalne Centrum Edukacji Eko-
logicznej w P³ocku. Na terenie szko³y zajmowa³y siê nim nauczycielki
przyrody: Beata Ostrowska, Ewa Wachowska, Alina Murzynowska.
W kwietniu klasy IV-VI ogl¹da³y prezentacjê multimedialn¹ pt. �Chroñmy
�rodowisko poprzez zrównowa¿one u¿ytkowanie energii�. Sadzono drzewka,
by³ te¿ konkurs plastyczny na plakat promuj¹cy idee dba³o�ci o czyste
i zdrowe �rodowisko ¿ycia cz³owieka. Brali udzia³ w pierwszej edycji
Miêdzyszkolnego Turnieju Ekologicznego. Organizowali happening
w mie�cie po³¹czony z wywiadem �rodowiskowym �Jak chroniê �rodo-
wisko�. Natomiast w maju odby³ siê pokaz filmów o lasach tropikalnych
i konkurs pt. �Chroñmy lasy tropikalne�. Wystawiono przedstawienie
ekologiczne pt. �Ziomal sam w d¿ungli�. By³ szkolny festiwal piosenki
ekologicznej i artystyczne uczestnictwo w podsumowaniu projektu
w Szkole Podstawowej w Strzelcach. Za szczególnie wyró¿niaj¹cy siê
udzia³ w projekcie nagrodzono dyplomami i ksi¹¿kami 26 uczniów.

EKOLOGICZNA DZIEWIĄTKA

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odby³o siê pod-
sumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego na zaprojektowanie
plakatu promuj¹cego ideê zdrowego, higienicznego �rodowiska i ¿ycia
cz³owieka. Zosta³ on zorganizowany przez Sanepid i Wydzia³ Ochrony
�rodowiska Urzêdu Miasta. Celem konkursu by³o propagowanie profi-
laktyki chorób zaka�nych, w tym chorób odzwierzêcych, mog¹cych prze-

W hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Kutnie odby³y siê ju¿ po raz 14
Konfrontacje Ró¿nych Form Tanecznych. W tych bardzo ciekawych
zawodach wziê³o udzia³ 21 dru¿yn z ró¿nych regionów Polski, m.in.
z Warszawy, Stargardu Szczeciñskiego, Zgierza, Skierniewic, Kutna. Turniej
mia³ kilka kategorii. Kutnianie spisali siê na przys³owiowe medale.
W kategorii hip hop - street dance formacja Cool Kids zajê³a III miejsce,
a wkategorii hip hop - street dance grupa Street Dance Crew by³a druga.
Przewodnicz¹cym jury by³ Jacek Suchiñski, a organizatorem udanych kon-
frontacji Kutnowski Dom Kultury - instruktor Anna Zwierzyñska.     /J.P./

W RYTMIE TAŃCA

PIĘKNO UCZNIOWSKICH PLAKATÓW

W pi¹tek, 10 czerwca 2011, w II LO w Kutnie, odby³o siê spotkanie warsz-
tatowo-szkoleniowe uczestników projektu Wolontariusze Ma³ej Ligi
Baseballowej. W zajêciach uczestniczy³a m³odzie¿ ze szkó³ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z powiatu kutnowskiego. Pierwsza czê�æ zajêæ, pro-
wadzona pod kierunkiem pana Krzysztofa Stasiaka, (Grupa Ratownictwa
Medycznego OSP D¹browszczak), przedstawia³a zasady postêpowania
w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia. Cz³onkowie grupy w sk³adzie: A. Krêpowicz
i £. Marciniak (I LO) oraz A. Tomaszewska, J. Kulesza i M. Stasiak (II LO),
na fantomie, prezentowali i uczyli wolontariuszy jak udzielaæ pierwszej
pomocy. W drugiej czê�ci tego spotkania zabra³ g³os przedstawiciel Policji,
aspirant K. Olesiñski, który zwróci³ uwagê na odpowiedzialno�æ jaka spo-
czywa na ochotnikach podczas poruszania siê z grupami obcokrajowców
po ulicach naszego miasta. Nastêpnie m³odzie¿ uczestniczy³a w warsztatach
jêzykowych zorganizowanych przez nauczycielki II LO, D. Kubiak
i M. Bilick¹.

Info: II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza w Kutnie

WOLONTARIUSZE

nosiæ siê w �rodowisku zewnêtrz-
nym ¿ycia cz³owieka. Wziêli w nim
udzia³ uczniowie klas IV-VI z kut-
nowskich szkó³ podstawowych
oraz uczniowie z Gimnazjum Nr 2
i Nr 3, razem 24 osoby. Jolanta
Dudkiewicz z �Sanepidu� stwier-
dzi³a, i¿ wszystkie nades³ane prace
spe³nia³y za³o¿enia regulaminowe,
a wybór najciekawszego plakatu
stwarza³ jurorom spore problemy.
Postanowiono, i¿ tym najciekaw-
szym bêdzie plakat wykonany przez
Kamila Lemañskiego, ucznia
klasy VI c ze Szko³y Podstawowej
Nr 1. Wszyscy wykonawcy prac
zostali uhonorowani dyplomami
i nagrodami rzeczowymi, które
wrêczy³ S³awomir Gogó³ z Urzêdu
Miasta.     /A.B./

We wnêtrzach, wype³nionej po brzegi, kutnowskiej Szko³y Muzycznej
im. Karola Kurpiñskiego odby³ siê 7 czerwca koncert dyplomowy m³odej,
niezwykle utalentowanej artystki Ma³gorzaty Paw³owskiej. Na fortepianie
akompaniowa³a �piewaczce Oliwia Ró¿añska. W programie znalaz³y siê
utwory znanych twórców, m.in. Wolfganga Amadeusza Mozarta - aria
Zuzanny z opery �Wesele Figara�, Giacomo Pucciniego - aria Lauretty
z opery �Gianni Schicchi�, Giuseppe Verdiego - ballada Oscara z opery
�Bal maskowy�, Leonarda Bernsteina - aria Kunegundy z opery �Kandyt�
oraz Johanna Straussa - aria Arseny z operetki �Baron Cygañski�. W sumie
artystka zaprezentowa³a 12 pie�ni. Po koncercie dyrektorka szko³y Ma³-
gorzata Musierowicz odczyta³a decyzjê komisji, która talent Ma³gorzaty
Paw³owskiej oceni³a bardzo wysoko. Jej nauczycielem �piewu jest
Witold Tomczyk.            /P II/

KONCERT DYPLOMOWY
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic
... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Kro�niewice jak Warszawa,
Maj¹ tak¿e miejskie prawa,
A, ¿e mniejsze troszkê s¹,
Nie pomyli Ci siê dom.

Widaæ ¿yje nam siê lepiej,
Skoro mamy sklep przy sklepie,
Tu siê mieszka, tu kupuje,
Tu podgl¹da i plotkuje.

Ju¿ nie mamy kolejarzy,
Ale nadal or³ów w Stra¿y,
Niezale¿nie od pogody,
Pierwsi s¹ do lania wody.

W czwartek ¿yje  �targowica�,
Wraz z ni¹ ca³a okolica,
Ci¹gn¹ do nas ze wsz¹d t³umy,
Jakby miasto by³o z gumy.

Hej, ch³opaki to nie kpina!
Tu co druga to dziewczyna,
Nie przegapcie tej nowiny,
Becikowe bêdzie z  � gminy�.

Czy to lato, czy to zima,
W naszym mie�cie korków nie ma,
Chyba, ¿e na skwerku z rana,
Po Sylwestrze, od szampana.

Czyste miasto oko cieszy,
Warto wpajaæ od pieleszy,
¯e porz¹dek wtedy bêdzie,
Gdy kto� m¹dry na Urzêdzie.

Obwodnic¹ je¿d¿¹ tiry,
My po rondach jak labirynt,
Przyby³ wiadukt do G³azowa,
Wielka szkoda, ¿e po³owa.

Chocia¿ miasto nasze mini,
Niechaj wielkie kroki czyni,
Przy tym wa¿ne by w kierunku,
Gdzie uczciwi s¹ w rachunku.

Nasze ma³e Kro�niewice,
Ja siê chêtnie nimi szczycê,
Ma³a ziemia a wyda³a,
Tak Wielkiego Genera³a.

Nikt z nas tego nie ukrywa,
¯e sam Napoleon bywa³,
Gdy na czele swej dru¿yny,
Szed³ do Rosji w odwiedziny.

My mieszkañcy doceniamy,
¯e w tym miejscu miasto mamy,
Dziêki takiej topografii,
Nie dokucza³ nam Kadafi.

Roman Cybu³ka

Nie lada ballada

Czytelniczy Hyde Park

Sprawa dotyczy miejsc parkingowych oznakowanych dla inwalidy na
terenie miejsc p³atnego parkowania. W maju zaparkowa³em na parkingu
na placu Wolno�ci posiadaj¹c kartê inwalidy na ogólnie dostêpnym miejscu
parkingowym z uwagi na fakt, ¿e miejsca oznakowane dla inwalidy by³y
zajête. Po powrocie do samochodu z mam¹, która jest inwalid¹ z upo�le-
dzeniem ruchowym, za wycieraczk¹ mia³em wezwanie za pope³nione
wykroczenie i nieuiszczenie op³aty parkingowej. Po udaniu siê do biura
Strefy p³atnego parkowania zosta³em poinformowany, ¿e zgodnie z roz-
porz¹dzeniem prezydenta miasta Kutna, je¿eli parkujê na miejscu dla
inwalidy zwolniony jestem z op³aty, jednak kiedy te miejsca s¹ zajête, a ja
zaparkujê obok, to muszê ponie�æ op³atê parkingow¹. Chcê nadmieniæ,
¿e do tej pory je¿eli parkowa³em na innym miejscu ni¿ inwalida poniewa¿
nie by³o tam miejsca, nigdy nie p³aci³em za parking, to sk¹d jako zwyk³y
obywatel mam wiedzieæ o danych rozporz¹dzeniach i uchwa³ach miasta.
Pani w tym biurze pyta³em siê czy jak s¹ miejsca dla inwalidy i s¹ zajête
to co mam zrobiæ. Poinformowano mnie, ¿e mam sobie znale�æ inne miejsce
dla inwalidy, a jak go nie ma to ui�ciæ op³atê. Wychodzi na to ¿e mam
znale�æ wolne miejsce odleg³e np. o kilometr i przenie�æ mamê na plecach.
A mo¿e zrobi to pan prezydent Burzyñski skoro nawet od inwalidy potrze-
buje op³aty za parking pomimo jego choroby. Jest to chore rozporz¹dzenie,
poniewa¿ nigdy nie spotka³em siê poruszaj¹c siê po terenie RP z takim
mo¿na to nazwaæ upodleniem dodatkowo inwalidy, nigdzie nie p³aci³em
za parking w ¿adnym mie�cie, a wrêcz przeciwnie do inwalidy podcho-
dzon¹ z pe³n¹ wyrozumia³o�ci¹ i starano siê pomóc jak tylko mo¿na, nawet
w miejscach takich jak parkingi ko³o muzeów.

(imiê i nazwisko do wiadomo�ci Redakcji)

Odpowied� z Urzêdu Miasta:
Zgodnie z ustaw¹ Prawo o ruchu drogowym karta parkingowa nie zwalnia
z obowi¹zku uiszczania op³at w strefach p³atnego parkowania. Mimo tego
obecnie obowi¹zuj¹ca uchwa³a Rady Miasta, w zakresie strefy p³atnego
parkowania, pozwala na bezp³atne parkowanie osobom niepe³nospraw-
nym w miejscach do tego przeznaczonych. Parkuj¹c na innych miejscach
trzeba wykupiæ bilet parkingowy. Przepisy w tej sprawie nie zmieni³y siê
od czasu wprowadzenia strefy p³atnego parkowania. Pan prezydent ma
�wiadomo�æ problemu i na najbli¿szej sesji Rady Miasta zaproponuje radnym
uchwa³ê, która rozwi¹¿e problem parkowania osób niepe³nosprawnych
w kutnowskiej strefie p³atnego parkowania.
P.S. Sprawy strefy p³atnego parkowania reguluje uchwa³a Rady Miasta.

Micha³ Adamski - Biuro Prasowe
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

PERYPETIE Z PARKOMATAMI

Masz babo placek! W tym roku wcze�nie rozpocz¹³ siê sezon ogórkowy.
Tyle, ¿e nomen-omen - prawdziwy. Jak to siê u nas mawia �chlapniêcie�
jêzorem przez jedn¹ osobê i �pseudoreklama medialna� spowodowa³y
bezprzyk³adn¹ psychozê w spo¿yciu ogórków. Zreszt¹ nie tylko. Prak-
tycznie ograniczenie siêgnê³o wszystkich warzyw-nowalijek. W samej
Hiszpanii spowodowa³o ju¿ straty miliard euro. W Polsce te¿ dostali �w ...
skórê� g³ównie hodowcy, w tym ³ódzki Janów, najwiêkszy producent ogór-
ków w kraju. Dla Rosji sta³o siê to okazj¹ do kolejnego embarga, dla
pewno�ci obejmuj¹cego ju¿ du¿o szerszy zasiêg. Ju¿ i polscy rolnicy,
czyli nasi czo³owi spece od nowalijek licz¹ straty, bo spo¿ycie zmala³o
o ... po³owê (refundacja pokryje czê�æ strat). Póki co, to siê okazuje, ¿e
zaraza wybuch³a nie w Hiszpanii, a w Niemczech. Poch³onê³a 33 osoby,
które zmar³y w wyniku zaka¿enia, a co ciekawe, ¿e najprawdopodobniej,
powsta³a w ... ekologicznej (tfu, tfu) farmie. Masz babo placek! Za to ci co
uprawiaj¹ truskawki, to inni im zazdroszcz¹. Ceny - bowiem tego smako-
³yku trzymaj¹ cenê, jak wojskowemu na warcie bagnet. Cztery lub piêæ
(dobre odmiany) za kilogram to dwa razy wiêcej ni¿ przed rokiem. Tyle
tylko, ¿e z pola nie widaæ zbiorów, gdy¿ - póki co - s¹ wielko�ci - pozio-
mek. Masz babo placek! W minion¹ niedzielê, dwunastego, by³y Zielone
�wi¹tki uznawane za �wiêto Wsi Polskiej.

Szukam przepisu na polsk¹ demokracjê.
Takiego na przyk³ad jak na placek dro¿d¿owy.
Dotychczas s³yszê jedynie same negacje.
Czy mo¿e ma kto� taki przepis, czy pomys³ gotowy?

Czy nadejdzie kiedy� taki czas,
¿e rz¹dziæ Polsk¹ bêd¹ m¹drzy ludzie,
którzy naprawdê zadbaj¹ o naród, czyli nas
i bêd¹ siê chcieli w tym celu trudziæ.

Mo¿e wreszcie nastanie okres taki,
¿e w wyniku kolejnych wyborów
w sejmie przewa¿¹ rozs¹dku oznaki
i przestanie on byæ aren¹ gorsz¹cych sporów.

Niech¿e kto� wymy�li wreszcie
albo po prostu od innych skopiuje
przepis na demokracjê nareszcie,
bo inaczej nasz naród siê zbuntuje!

Kazimierz Ci¹¿ela

W du¿ym uproszczeniu modny aktualnie �piar� polega na propagandzie
sukcesu. Czyli, jak pora¿kê zamieniæ na sukces! W dodatku stosuj¹c siê
do kolejnej �piarowskiej� metody: �k³am do koñca�. Celuje w tym rz¹d
polski, chocia¿by w zakresie budowy autostrad czy stadionów. Jednak
ciekawe, ¿e ten sposób mniej sprawdza siê w sytuacji, gdy mo¿liwo�æ
faktycznej oceny jest wiêksza. Przyk³adowo - w ma³ym miasteczku. Wtedy
takie postêpowanie szybko nabiera gorzko - humorystycznego wyd�wiêku.
Chocia¿by tak jak z �trikami� propagandowo stosowanymi przez Wielce
Szanownego Prezydenta miasta Kutna. Ot przyk³adem w takiej sprawie
jest budowa aquaparku (i w mniejszym stopniu remont KDK). Otó¿
pierwotny planowany termin oddania kutnowskiego parku wodnego to
30 wrze�nia 2011 r. Chyba ju¿ nikt w ten termin nie wierzy!? Wiêc dlaczego
jeszcze w maju radnym miejskim wciska³ pan prezydent �kit o jego realno�ci�.
Jednak k³amstwo ma �krótkie nó¿ki�, bo ju¿ w maju dyrektor MOSiR
przed³o¿y³ dokumenty z nowym terminem oddania tego obiektu: koniec
2011 r. Ale w kilka dni pó�niej podawano ju¿ kolejny termin luty 2011 r.
Znamy specjalistów budownictwa z du¿ym do�wiadczeniem, którzy nie
wierz¹ i w ten termin. Podaj¹ inn¹ datê. Najpierw usi¹d�cie! 30 czerwca
2012 r.! I to jak dobrze pójdzie? Nietrudno dostrzec, ¿e opó�nienia spowo-
duj¹ wzrost kosztów. Ju¿ wzros³y o 1,5 miliona z³otych, bo o tyle podnios³a
je Rada Miejska. Wiêc panie prezydencie Wdowiak: �Czy mamy przyznaæ
Kutnowski Hit 2011 roku ... niedokoñczonej inwestycji!? Z wyrazami
szacunku (i bez �piaru�).            Andrzej Stelmaszewski

Nie jest dobrze! Na koniec maja zarejestrowanych by³o w Urzêdach Pracy
7282 osób poszukuj¹cych (z czego 4128 to kobiety). Czyli a¿ prawie 56,7%
to przedstawicielki �p³ci piêknej�. Odwrotnie od innych regionów
w I kwartale wygl¹da³ �nap³yw� bezrobotnych, który szczególnie w stycz-
niu (499) i w lutym (196 osób) przewy¿sza³ �odp³yw� osób bez pracy.
Wed³ug wieku dominowa³a grupa osób licz¹ca 18-34 lata (51,4%), s³abo
wykszta³ceni (60,4%) posiada³o wykszta³cenie zasadnicze zawodowe,
gimnazjalne i poni¿ej), z ma³ym sta¿em zawodowym (63% bez sta¿u lub
ze sta¿em do 5 lat), oczekuj¹cych ju¿ d³ugo na zatrudnienie (od roku do
dwóch lat oczekuje na nie 34,1%). Stopa bezrobocia w powiecie kutnow-
skim (znana tylko za kwiecieñ 2011 r.) wynosi³a 16,9% ludno�ci, czynnej
zawodowo (w województwie - 12,7%, w kraju - 12,6%).      Jan Widz

Poszukiwanie

Gmina Bezrobotni Bezrobotni
Miasto ogó³em Kobiety z prawem Kobiety

do zasi³ku

Kutno 2895 1663 675 391
Bedlno 345 186 64 35
D¹browice 120 62 20 10
Krzy¿anów 276 161 41 20
Kutno Gmina 658 358 110 68
Kro�niewice 848 506 111 53
£aniêta 225 114 34 19
Oporów 175 82 21 7
Ostrowy 322 178 65 30
Strzelce 314 184 46 28
¯ychlin 1104 634 227 125

Ogó³em 7282 4128 1414 786

BE, BE − CZYLI BOLESNE BEZROBOCIE

W majow¹, burzliw¹ i gor¹c¹ �rodê Kutno go�ci³o 17-osobow¹ delegacjê
samorz¹dowców z miast Ukrainy. �Nasze - kutnowskie - rozwi¹zania
z zakresu zarz¹dzania gospodark¹ mieszkaniow¹ s¹ wyj¹tkowo rozwiniête
(wykorzystujemy dostêpne formy realizacji polityki mieszkaniowej).
Kutno, Poznañ i Gdañsk go�ci³y gospodarzy miast ukraiñskich� - powie-
dzia³ Micha³ Adamski z Biura Prasowego Urzêdu Miasta Kutno. Tematyk¹
wizyty by³a wymiana do�wiadczeñ z zakresu gospodarki mieszkaniowej
i wodno-�ciekowej. Samorz¹dowcy z Ukrainy pytali te¿ o funkcjonowanie
i organizacjê systemu zarz¹dzania w Polsce. Interesowa³a ich budowa
aquaparku i system o�wiaty w mie�cie, a tak¿e rola zakres dzia³ania w³adz
powiatu. Na pytania odpowiadali zastêpcy prezydenta miasta Jacek Boczkaja
i Zbigniew Wdowiak. Go�ciom z Ukrainy zaprezentowano Strategiê Roz-
woju Miasta oraz rolê sektora mieszkaniowego i wodno-kanalizacyjnego
w jej realizacji. Ukraiñscy samorz¹dowcy odwiedzili te¿ firmê AMZ - Kutno,
gdzie uczestniczyli w uroczystej prezentacji nowo zbudowanego autobusu
i 12 rocznicy istnienia firmy. Organizatorem wizyty by³ Zwi¹zek Miast
Polskich i Zwi¹zek Miast Ukraiñskich. Poza spotkaniem w Urzêdzie Miasta
ukraiñscy w³odarze miast odwiedzili Podstrefê Kutno £SSE, Grupow¹
Oczyszczalniê �cieków, MOPS - Wspólny Dom i budowê mieszkañ
w systemie TBS i komunalnych. W�ród goszcz¹cych w Kutnie byli m.in.:
Myroslav Pittsyk - dyrektor wykonawczy i wiceprezes Zwi¹zku Miast
Ukrainy (ZMU), Olena Tomniuk - dyrektor wydzia³u ds. polityki miêdzy-
narodowej ZMU; Viacheslav Demchenko - dyrektor regionalnego biura
ZMU w Odessie i burmistrz miasta Nowa Odessa.          /G.B./

W Urzêdzie Miasta

SAMORZĄDOWCY Z UKRAINYLIST OTWARTY

W poniedzia³ek, 13 czerwca, obradowa³a Miejska Konwencja SLD.
W obradach uczestniczy³ cz³onek Zarz¹du Krajowego SLD Krzysztof
Makowski i przewodnicz¹cy Rady Powiatowej Miros³aw Ruciñski.
Obradom przewodniczy³ Miros³aw Kucharski. Delegaci z kó³ miejskich
udzielili cz³onkom Zarz¹du Miejskiego wotum zaufania. - Cieszê siê, ¿e
udzielono nam wotum zaufania i ¿e podjêli�my te¿ pierwsze decyzje
o listach wyborczych (kutnowskie SLD wystawi kandydatów na listy
wyborcze do parlamentu) - mówi³ Bartosz Serenda, przewodnicz¹cy
Zarz¹du Miejskiego partii. Konwencja zaakceptowa³a sprawozdania Rady
Miejskiej i Zarz¹du SLD w Kutnie. Zebrani przyjêli te¿ statutowe doku-
menty - stanowiska i uchwa³y. W drugiej (otwartej) czê�ci konwencji wzi¹³
udzia³ prezydent miasta Zbigniew Burzyñski i starosta kutnowski Miro-
s³awa Gal-Grabowska. Dyskusja i pytania zebranych cz³onków SLD
dotyczy³y inwestycji miejskich, ale tak¿e s³u¿by zdrowia i bezrobocia.

/G.B./

KONWENCJA
W KUTNOWSKIM SLD

W zwi¹zku z licznymi sygna³ami jakie otrzymujemy od mieszkañców
o zagro¿eniach dla �rodowiska naturalnego wywo³ywanych przez dzia-
³alno�æ mega ubojni Pini Polonia w Kutnie czujemy siê w obowi¹zku po
raz kolejny zabraæ publicznie g³os w tej sprawie. Jeste�my bardzo zanie-
pokojeni szokuj¹cymi informacjami przekazywanymi w ostatnich dniach
przez media o zdarzeniach niebezpiecznych zrzutów �wiñskich odchodów
i wnêtrzno�ci jakie mia³y miejsca w Byszewie i na terenie powiatu ³êczyc-
kiego. Wyra¿amy zdziwienie brakiem szybkiej reakcji odpowiedzialnych
s³u¿b i instytucji w zwi¹zku z tymi zdarzeniami. Nasze dotychczasowe
interwencje u prezydenta Kutna i rozmowy z w³a�cicielem firmy Pini
Polonia nie przynios³y oczekiwanych rezultatów. Ochrona naszego �ro-
dowiska naturalnego zamiast ulegaæ poprawie w sposób dramatyczny siê
pogarsza. W tej sytuacji z wielkim zaniepokojeniem odnosimy siê do
wniosku firmy Pini Polonia o zwiêkszeniu uboju z 8 tysiêcy sztuk do 16
tysiêcy sztuk na dobê. Dzisiaj firma wyra¿nie nie mo¿e sobie poradziæ
z gospodark¹ odpadami (odchodami) i jaka jest gwarancja, ¿e przy podwo-
jeniu uboju bêdzie lepiej? Musimy mieæ �wiadomo�æ skali problemu, chodzi
przecie¿ o blisko 2000 ton masy na dobê, z czego czê�æ w postaci odpadów
i odchodów trzeba zagospodarowaæ tak, by nie degradowaæ naszego
�rodowiska. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, powodowani trosk¹ o ochronê
�rodowiska i interes naszych mieszkañców, stawiamy publiczne pytania.
Pytanie do Pini Polonia:
- Kiedy firma zacznie respektowaæ i przestrzegaæ obowi¹zuj¹ce przepisy
i kiedy �rodowisko naturalne Kutna i Powiatu nie bêdzie nara¿one na
negatywne skutki dzia³alno�ci ubojni?
Pytania do Prezydenta Miasta Kutna:
- W zwi¹zku z wnioskiem Pini Polonia dotycz¹cym zwiêkszenia do 16 tys.
szt. dobowego uboju �wiñ, kiedy zostanie wydana przez prezydenta decyzja
o �rodowiskowych uwarunkowaniach i czy decyzja bêdzie zabezpieczaæ
¿ywotne interesy mieszkañców  i ochronê �rodowiska naturalnego?
- Czy prawd¹ jest, ¿e prezydent zamierza uchyliæ siê od wydania decyzji?
Pytanie do Starosty Kutnowskiego:
- Na jakim etapie jest procedura wydania pozwolenia zintegrowanego
i jak zabezpieczaæ ono bêdzie interes mieszkañców i �rodowiska natural-
nego?
Pytanie do Komendanta Policji w Kutnie:
- Czy w zwi¹zku ze zdarzeniami w Byszewie zosta³y podjête jakie� czyn-
no�ci, je¿eli tak to jakie?
Pytanie do Prokuratora Rejonowego w Kutnie:
- Jak chce zareagowaæ Prokuratura w Kutnie na zdarzenia w Byszewie,
w �wietle nowych zaostrzonych przepisów, dotycz¹cych skuteczniejszej
ochrony �rodowiska obowi¹zuj¹cych od 10 czerwca bie¿¹cego roku ?
Pytania do Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska:
- Jakie s¹ wyniki kontroli przeprowadzonej w Byszewie i w Gledzianowie
na terenach, na których nast¹pi³y zrzuty odchodów z ubojni Pini Polonia,
jakie wnioski i dzia³ania pokontrolne zosta³y podjête przez WIO�?
- Jaki wp³yw na �rodowisko naturalne i zdrowie mieszkañców ma zrzut
�wiñskich odchodów do gleby?
Maj¹c na wzglêdzie powagê sytuacji uprzejmie prosimy o priorytetowe
potraktowanie zg³oszonych problemów i odpowied� na zadane pytania.

Janusz Pawlak - przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO, W³odzimierz
Klimecki - przewodnicz¹cy Klubu Radnych PIS, Krzysztof Wac³aw

Dêbski -  przewodnicz¹cy Klubu Radnych SLD
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¯YCIE PROMOCYJNE

Na stadionie ³ódzkiego AZS-u rozegrany zosta³ ogólnopolski
fina³ Vena Sport Festival 2011. To najwiêksza impreza dla
dzieci i m³odzie¿y w lekkoatletyce. Du¿y sukces odnios³a
sztafeta 4x100 m ZS nr 1 w Kutnie im. �Staszica�, która
z czasem 53,41 s zajê³a VI miejsce. Mistrzem kraju zosta³a
ekipa ZS nr 22 z Wroc³awia. W zawodach bra³o udzia³
14 szkó³ z 8 województw. Sztafeta �Staszica�: Magdalena
Lewandowska, Anna Koziczak, Anna Pigulska, Zuzanna
�wirska, Zuzanna Mojsiej. Trenerem jest Mariusz £ubiñski.

/J.P./

Lekkoatletyka

6 MIEJSCE STASZICA W POLSCE
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

WIADOMO − KONGSKILDE !
Rozmowa z DARIUSZEM B£ASZCZYKIEM, prezesem

jednoosobowego Zarz¹du Kongskilde Polska
Spó³ka z o.o. w Kutnie

- Jak d³ugo kieruje pan najwiêksz¹
w Europie fabryk¹ maszyn rolni-
czych Kongskilde Polska Spó³ka
z o.o. w Kutnie?
- To ju¿ 14 lat jako Prezes Zarz¹du,
a od 1992 (przez pierwsze 5 lat)
jako Dyrektor Techniczny jeszcze
wtedy pod nazw¹ Danagri-pol
Sp. z o.o.
- Jak skrótowo przedstawi³by pan
historiê firmy?
- W 1992 roku wraz z kilkoma
wspó³pracownikami z dawnej
Fabryki Maszyn Rolniczych Kraj,
przedsiêbiorc¹ z £odzi oraz udzia-
³owcem z Danii utworzyli�my firmê

joint venture produkuj¹c¹ i handluj¹c¹ maszynami rolniczymi pod nazw¹
Danagri-pol Sp. z o.o.  Kutno posiada³o przecie¿ ponad stuletni¹ tradycjê
oraz do�wiadczon¹ i wykwalifikowan¹ kadrê w produkcji maszyn rolni-
czych. W 1997 roku nastêpuje przy³¹czenie firmy do Grupy Kongskilde
Industries A.S. oraz zmiana nazwy na Kongskilde Polska Sp. z o.o. Od
tego momentu rozpoczyna siê szybki rozwój zaplecza produkcyjnego firmy
oraz transfery produkcji zak³adu w Kutnie. W 1999 r. pierwsza rozbudowa
hali produkcyjnej z 3.000 m2 do 4.500 m2. W tym¿e roku przeniesiono
produkcjê kultywatorów z Kongskilde Maskinfabrik A.S. W 2000 r. za-
kupiono tereny do 9 hektarów, a w 2002 r. druga rozbudowa hali produk-
cyjnej do 11.300 m2 (wówczas to przeniesiono produkcjê z Howard DE,
Nordsten DK, Kongskilde Ltd, Howard HI). W 2008 r. uzyskano certyfi-
katy jako�ci ISO 9001 i ochrony �rodowiska ISO 14001. Rok pó�niej na-
stêpuje trzecia rozbudowa hali produkcyjnej do 25.000 m2 (!). W 2009 r.
rozpoczynamy inwestycjê polegaj¹ca na rozbudowie i unowocze�nieniu
produkcji w wysoko�ci oko³o 50 mln PLN w ramach unijnego programu
� Innowacyjna Gospodarka. W 2010 r. przeniesiono produkcjê z Finlandii
- Kongskilde Juko i uzyskujemy certyfikat najwy¿szej jako�ci us³ug celnych
- AEO. 11 czerwca 2011 r. rozpoczêcie budowy Centralnego Magazynu
Czê�ci Zamiennych i Towarów o powierzchni 3.000 m2 oraz rozbudowa
Budynku Administracji i reorganizacja logistyki wewnêtrznej.
- Jaka jest Kongskilde Polska w Kutnie w roku 2011?
- Ju¿ dzi� Kongskilde Polska to 9 hektarów terenu, 25.000 m2 hala pro-
dukcyjna, 29 grup ró¿nych wyrobów maszyn, 256 zatrudnienie (w tym 60
w administracji), osiem ró¿nych procesów produkcji (w tym malowanie
proszkowe), 24.500 aktywnych pozycji magazynowych i 6.500 przyrz¹dów
produkcyjnych. To w sumie 120 dostawców i oko³o 40.000 zleceñ
produkcyjnych w roku. Aktualnie produkuje kultywatory uprawowe, siew-
niki, brony rotacyjne, brony wirnikowe, kultywatory miêdzyrzêdowe, brony
talerzowe, maszyny do zbioru kamieni.
- Zapewne du¿¹ satysfakcjê sprawi³o wam Wyró¿nienie w Konkursie
Maszyna Rolnicza Roku 2011?
- Podczas Targów AGROTECH 2011 w Kielcach odby³o siê nadanie

Tak bêdzie wygl¹da³o Kongskilde Polska Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ w Kutnie po zakoñczeniu inwestycji w 2012 roku.

- W ubieg³ym roku otrzymali�cie równie¿ �wiadectwo AEO (Authorised
Economic Operators). Co ono oznacza?
- �wiadectwo AEO (Authorised Economic Operators) to dokument, który
potwierdza, ¿e firma przestrzega standardów bezpieczeñstwa i ochrony
³adunków. Zyskuje status tzw. upowa¿nionego przedsiêbiorcy, dziêki temu
korzysta z u³atwieñ podczas importu czy eksportu towarów, a odprawê
celn¹ mo¿e za³atwiæ szybciej i pro�ciej. Droga do uzyskania certyfikatu
nie jest ³atwa. To pó³toraroczny, typowy audyt. Sprawdza siê m.in.
poprawno�æ obrotu celnego, jak s¹ archiwizowane i przechowywane dane,
jak jest zorganizowana logistyka firmy. Fakt przyznania przez Organy Celne
statusu AEO jest potwierdzeniem, i¿ Kongskilde-Polska jest wiarygod-
nym partnerem biznesowym. Podczas procesu kontroli zweryfikowano
spe³nienie przez firmê Kongskilde-Polska wymogów w zakresie przestrze-
gania przepisów celnych, systemów zarz¹dzania ewidencjami handlowymi
oraz transportowymi, które umo¿liwiaj¹ w³a�ciw¹ kontrolê celn¹, udoku-
mentowania wyp³acalno�ci. Wartym podkre�lenia jest fakt, i¿ nasza
firma jest pierwsz¹ firm¹ w Kutnie oraz jedn¹ z piêciu pierwszych
firm w £ódzkiej Izbie Celnej, której przyznano to presti¿owe �wia-
dectwo. Jest ono ukoronowaniem naszej wieloletniej pracy, dbania o wi-
zerunek i wiarygodno�æ naszej firmy. Ponadto wyró¿nienie to jest dla nas
mobilizacj¹, aby dalej siê rozwijaæ i byæ profesjonalnym partnerem
biznesowym. Status AEO daje naszej firmie nastêpuj¹ce przywileje: mniejsz¹
liczbê fizycznych kontroli celnych, priorytetowe traktowanie przesy³ek
wytypowanych do kontroli, mo¿liwo�æ przeprowadzenia kontroli w innym
miejscu ni¿ urz¹d celny, wcze�niejsze powiadomienie o wytypowaniu prze-
sy³ki do kontroli, u³atwienia w uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleñ
wydawanych przez organy celne, u³atwienia wynikaj¹ce ze zmian w usta-
wodawstwie unijnym. Status upowa¿nionego przedsiêbiorcy mo¿na nadawaæ
od 2008 r. Dotychczas w £ódzkiem uzyska³o go ³¹cznie 12 firm.
- Rozpoczêli�cie tak¿e inwestycjê koñcz¹c¹ rozbudowê zak³adu ...
- Praktycznie to ci¹gle inwestujemy; ostatnio w ramach programu PARP
4.4. Innowacyjna Gospodarka (dofinansowanie unijne), a w sobotê
11 czerwca podpisano umowê z firm¹ Mavex Marek Michalski z Kutna
(zwyciêzc¹ konkursu ofert) na zakres budowlany inwestycji, która ma byæ
zakoñczona w przysz³ym roku. Poni¿ej zdjêcie z uroczystego rozpoczêcia
budowy, na wspólnym zdjêciu z w³a�cicielem firmy Mavex Panem Mar-
kiem Michalskim i Dyrektorem Finansowym Kongskilde Polska Pani¹
Alin¹ Jó�wiak.�

tytu³ów i wrêczenie statuetek laureatom konkursu Maszyna Rolnicza Roku
2011. Komisja, w oparciu o kryteria funkcjonalno�ci, bezpieczeñstwa
w eksploatacji, niepowtarzalno�ci konstrukcji, estetyki oraz kosztów u¿yt-
kowania, nada³a Wyró¿nienie w Konkursie Maszyna Rolnicza Roku 2011,
w kategorii maszyna krajowa bronie kompaktowej Kongskilde Terra D
produkowanej przez Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie.
- Czym charakteryzuje siê kompaktowa brona talerzowa kutnowskiej
produkcji?
- Kongskilde Terra D jest kompaktow¹ bron¹ talerzow¹ odpowiedni¹ do
p³ytkiej uprawy po�cierniskowej oraz pracy w ciê¿kich warunkach. Terra D
sk³ada siê z dwóch rzêdów talerzy docinaj¹cych podzielonych na sekcje.
K¹t pracy talerzy ustawiany jest hydraulicznie, co u³atwia regulacjê
maszyny w zale¿no�ci od warunków glebowych i prêdko�ci pracy. Terra D
pozwala obni¿yæ koszty przez redukcjê ilo�ci przejazdów na polu. Sekcje
talerzy montowane s¹ w dwóch rzêdach, ka¿dy rz¹d skierowany w inn¹
stronê. Ka¿da sekcja wyposa¿ona jest w 4 wklês³e uzêbione talerze
zamocowane na sprê¿ynach wibracyjnych. Sprê¿yna jest nie tylko zawie-
szeniem, ale i zabezpieczeniem przeciw kamieniom i innym przeszko-
dom na polu. K¹t pracy talerzy ustawiany jest hydraulicznie w czasie pracy.
Oznacza to, ¿e mo¿e byæ ³atwo regulowany w zale¿no�ci od warunków
glebowych, prêdko�ci pracy i g³êboko�ci. Terra D mo¿e byæ wyposa¿ona
w wa³ strunowy lub wa³ typu Cracer. Przed wa³em montowany jest zagar-
niacz palcowy. G³êboko�æ pracy regulowana jest w zakresie do 10 cm.
Wa³y montowane z ty³u narzêdzia kontroluj¹ g³êboko�æ pracy. Du¿a �red-
nica wa³u powoduje dobre wymieszanie i ugniatanie resztek ro�linnych
z ziemi¹, ostatecznie przygotowuj¹c glebê i stwarzaj¹c optymalne warunki
rozk³adu. Kongskilde Terra D dostêpna jest w szeroko�ciach roboczych
3,4 i 6 m. Modele powy¿ej 3 m sk³adane s¹ hydraulicznie do szeroko�ci
transportowej 3 m, co zapewnia bezpieczny transport drogowy.

Przewiduje ona budowê: hali magazynowej, czê�ci zamiennych, towarów
i serwisu; rozbudowê budynku administracji; wykonanie placy, dróg i innych
modernizacji oraz wyposa¿enie biurowe i komputerowe. Oczywi�cie inwe-
stycja polega g³ównie na zakupie nowoczesnych, innowacyjnych maszyn
i linii technologicznych na produkcji i do dzia³u Badawczo-Rozwojowego.
Realizujemy liniê obróbki blach CNC TRUMPF, maszyny obróbki pla-
stycznej, roboty spawalnicze, maszyny obróbki skrawaniem CNC, liniê
do �rutowania konstrukcji z cienkich blach, rozbudowê i modernizacjê
malarni proszkowej, maszyny obróbki skrawaniem CNC Dzia³u B+R.
Równie¿ wyposa¿enie nowo budowanego Centralnego Magazynu Czê�ci
Zamiennych (3100 m2) oraz Hali Monta¿u w suwnice, rega³y magazynowe,
wózki wid³owe. Przewidujemy przebudowê CO na w³asne - ekologiczne,
a instalacjê zasilania w ciep³¹ wodê zamierzamy wspomagaæ kolektorami
s³onecznymi.
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Najwiêksz¹ powierzchni¹ zasobów gospodaruje Administracja �Grunwald
- £¹koszyn�. Jej udzia³ w stosunku do ca³ej powierzchni eksploatowanej
przez Spó³dzielniê wynosi ponad 47 procent, prawie 26 procent stanowi¹
zasoby Administracji �Tarnowskiego - Rejtana�. Nieznacznie wiêksz¹
powierzchniê obs³uguje Administracja ��ródmie�cie� - 26,5 procent.
- Ilu mieszkañców Kutna mieszka w zasobach RSM �PIONIER�?
- W lokalach Spó³dzielni na koniec 2010 roku mieszka³o 22.238 osób.
Jest to o 430 osób mniej ni¿ w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zjawisko zmniejszania siê ilo�ci osób zamieszka³ych w naszych zaso-
bach obserwujemy ju¿ od kilku lat. Wg. danych GUS na dzieñ 30.12.2009 r.
liczba mieszkañców Kutna wynosi³a 46.610. Jak z tego wynika w naszych
zasobach zamieszkuje 47,7% mieszkañców miasta.
- Jaka jest sytuacja ekonomiczna Spó³dzielni?
- Odpowiadaj¹c jednym zdaniem trzeba mocno podkre�liæ, i¿ sytuacja
ekonomiczna naszej Spó³dzielni jest znakomita. Przyjêty przez Radê Nad-
zorcz¹ plan gospodarczy spó³dzielni na 2010 r. zak³ada³ na eksploatacji
zasobów nadwy¿kê przychodów nad kosztami w wysoko�ci 723.200 z³.
Osi¹gniêty wynik na tej dzia³alno�ci za rok 2010 wykazuje nadwy¿kê
w kwocie 1.005.217,04 z³. Jest korzystniejszy od za³o¿eñ planu
o 282.017,04 z³, a wiêc jest o 39% wy¿szy od zak³adanego. Nale¿y zaznaczyæ,
i¿ na gospodarce lokalami mieszkalnymi, mimo planowanego niedoboru
w kwocie 262.500 z³otych - kwota przychodów i kosztów prawie siê zrów-
nowa¿y³a. Gospodarka lokalami u¿ytkowymi i gara¿ami w zakresie pono-
szonych kosztów i ustalonych op³at by³a prawid³owa a osi¹gniêty wynik
jest wy¿szy od za³o¿eñ planowych o 2,8%. Poziom kosztów eksploatacji
spó³dzielczych zasobów ukszta³towa³ siê na poziomie 98,1% planu rocz-
nego, natomiast koszty ogólne stanowi³y 96,8% planu rocznego, a koszty
gospodarki zasobami mieszkaniowymi osi¹gnê³y wynik 93,5 % wielko�ci
planowanych. Reasumuj¹c, nale¿y mocno podkre�liæ, ¿e osi¹gniête wyniki
�wiadcz¹ o racjonalnej i bardzo oszczêdnej polityce w zakresie ponoszo-
nych kosztów.
- Zaleg³o�ci finansowe.
- Bie¿¹c¹ mo¿liwo�æ realizacji rzeczowych zadañ planowych ogranicza
niestety pog³êbiaj¹ce siê zjawisko zad³u¿eñ mieszkañców wynikaj¹ce
z niezachowania statutowych terminów wnoszenia op³at. Na dzieñ 31 grudnia
2010 roku stan nale¿no�ci w op³atach eksploatacyjnych wynosi³
2.734.662,06 z³. W tym: lokale mieszkalne 2.302.135,56 z³, lokale u¿yt-
kowe 427.082,30 z³, gara¿e 5.444,20 z³. Bior¹c pod uwagê okres zalegania
najwiêksz¹ grupê stanowi¹ nale¿no�ci powy¿ej 5 miesiêcy. Wynosz¹ one
1.357.771,45 z³, tj. 59% ogó³u nale¿no�ci za mieszkania. W drugiej
kolejno�ci s¹ nale¿no�ci jednomiesiêczne i stanowi¹ kwotê 326.239,88
z³otych. W zakresie op³at za lokale u¿ytkowe - oko³o 61% wierzytelno�ci
zosta³o skierowanych do s¹du i egzekucji przez Komornika Pozosta³e
nale¿no�ci nie przekraczaj¹ okresu dwóch miesiêcy, a u¿ytkownicy tych
lokali praktycznie uregulowali swoje nale¿no�ci w pierwszych dniach
stycznia 2011 roku.
- Liczba cz³onków Spó³dzielni.
- Wed³ug stanu na 31.12.2010 r. Spó³dzielnia zrzesza³a 8.640 cz³onków
w tym: cz³onków mieszkaj¹cych - 7.954 (77 rodzin posiada podwójne
cz³onkostwo), cz³onków oczekuj¹cych - 639, cz³onkowie posiadaj¹cy prawo
do lokalu u¿ytkowego lub gara¿u - 47.
- Liczba pracowników oraz Zarz¹d.
- Swoj¹ dzia³alno�æ statutow¹ w 2010 r. Spó³dzielnia prowadzi³a w oparciu
o strukturê organizacyjn¹ zawieraj¹c¹ 87,5 etatów zgrupowanych w trzech
pionach, tj.: w pionie prezesa Zarz¹du - mgr Andrzej Nowakowski,
w pionie zastêpcy prezesa ds. Technicznych i Gospodarki Zasobami Miesz-
kaniowymi - mgr in¿. Krzysztof Matusiak, w pionie zastêpcy prezesa ds.
Ekonomicznych - mgr Lidia Tomaszewska.
- Rada Nadzorcza.
- Zgodnie ze statutem Rada Nadzorcza sk³ada z 20 cz³onków wybranych
przez Zebranie Przedstawicieli w 2010 r. Pracê Rady organizuje Prezy-
dium Rady w sk³adzie: przewodnicz¹cy - Góreczny Zdzis³aw, zastêpca
przewodnicz¹cego - Grzelak W³odzimierz, sekretarz Rady - Kwapiñski
Stefan. Rada pracuje w oparciu o trzy komisje: Komisja Rewizyjna - prze-
wodnicz¹cy Tatarata Waldemar, Komisja Inwetycyjno-techniczna - prze-
wodnicz¹cy Jêdrzejczak Bogus³aw,  Komisja ds. Kontaktów z mieszkañ-
cami - przewodnicz¹cy Kamiñski Zbigniew.
- Roboty termomodernizacyjne.
- Do koñca 2010 roku termomodernizacji poddano 182 budynki i tym
samym zakoñczono proces termomodernizacji budynków mieszkalnych.
W bie¿¹cym roku realizowana jest termomodernizacja lokali u¿ytkowych
przy ul. Jana Paw³a II 3 i Grunwaldzkiej 10. £¹czne nak³ady poniesione
na termomodernizacjê stanowi¹ kwotê 64,8 miliona z³otych, a otrzymane
premie termomodernizacyjne, które zmniejszy³y wp³aty cz³onków na uzu-
pe³nienie wk³adów mieszkaniowych b¹d� budowlanych, stanowi¹ kwotê
10,4 miliona z³, tj. 16% poniesionych nak³adów.
- Budowa bloków.
- Zgodnie z za³o¿eniami planu na 2010 r.zakoñczono l etap budowy inwe-
stycji - osiedle domów wielorodzinnych przy ul. Bukowej. Inwestycja ta
obejmowa³a budowê dwóch budynków jedno - klatkowych z 16 mieszka-
niami i pomieszczeniami przynale¿nymi. Inwestycja obejmowa³a równie¿
wykonanie niezbêdnej infrastruktury. Zgodnie z uchwa³¹ nr 37/2010
z dnia 7 maja 2010 r. Rady Nadzorczej RSM �Pionier� w Kutnie podjêto
decyzjê o kontynuowaniu inwestycji wzd³u¿ ul. Bukowej, obejmuj¹cej
³¹cznie 9 budynków w kolejnych czterech etapach. W dniu 15.07.2010 r.
podpisana zosta³a umowa z wykonawc¹ na realizacjê II etapu budowy
dwóch budynków wielorodzinnych. Wykonawc¹ inwestycji zosta³o wy-
brane w drodze przetargu konsorcjum �BUKOWA� sk³adaj¹ce siê z dwóch
firm, tj. �BUDIMUS� i �BUDOTERM�. S¹ to budynki podpiwniczone
z trzema kondygnacjami. Powierzchnia u¿ytkowa budynków wynosi 919,4 m2.
Mieszkania maj¹ powierzchniê ok. 30 m2, 60 m2, 90 m2. Budowê zakoñ-
czono i w dniu 9.06.2011 r. nast¹pi³o uroczyste przekazanie kluczy.
W kwietniu rozpoczêto realizacjê trzeciego etapu inwestycji obejmuj¹cego
realizacjê kolejnych dwóch budynków wielorodzinnych. Powierzchnia
u¿ytkowa budynków bêdzie wynosi³a 925 m2. Inwestycja przewiduje
budowê mieszkañ o powierzchni ok. 40 m2, 50 m2, 60 m2. Zakoñczenie
budowy planowane jest na koniec br.

SPÓŁDZIELCZE DYLEMATY
Rozmowa z Andrzejem Nowakowskim, prezesem

Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej �Pionier� w Kutnie

- Tegoroczne Walne Zgromadzenie cz³onków Spó³dzielni przebiega³o
w innej ni¿ dotychczas formule ?
- Na wstêpie chcê pañstwa poinformowaæ, ¿e w roku bie¿¹cym poraz
pierwszy w naszej Spó³dzielni odbywali�my spotkania z cz³onkami w innej
formule prawnej. W dniach 30, 31 maja, 1, 2, 3 czerwca odby³o siê Walne
Zgromadzenie przeprowadzone w czê�ciach. Nie wszystkim cz³onkom
jak i mieszkañcom naszych zasobów taka formu³a odbywania zebrañ siê
podoba. �ci�le okre�lone ramy prawne odbywania Walnych Zgromadzeñ
ograniczaj¹ mo¿liwo�æ przedstawienia przez cz³onków wszystkich swoich
uwag na tym konkretnym Zgromadzeniu oraz uniemo¿liwiaj¹ udzia³
w nim innych osób poza cz³onkami.
- Co, pan jako prezes spó³dzielni, s¹dzi o szykowanej w trybie awa-
ryjnym specustawie?
- Od 2000 roku ustawodawca konsekwentnie ingeruje w sprawy
spó³dzielni - nie tylko mieszkaniowych - czego dowodem jest
nowelizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych dokonana
15 razy, a tak¿e wielokrotne wypowiedzi Trybuna³u Konstytu-
cyjnego stwierdzaj¹ce niekonstytucyjno�æ uchwalanych przepi-
sów. Spotyka siê pogl¹dy, ¿e chodzi o likwidacjê reliktów czy
zasz³o�ci. Dlatego wprowadzenie wykupu mieszkañ za 3% war-
to�ci rynkowej czy wykup mieszkañ za przys³owiow¹ z³otówkê
powodowa³o kolejny podzia³ spó³dzielców poniewa¿ nastêpowa³o
bogacenie siê jednych, kosztem drugim (za mieszkania w³asno-
�ciowe p³acone by³y znaczne kwoty do Spó³dzielni i z tych kwot
korzystali tak¿e ci, którzy przekszta³cali mieszkania za z³otówkê).
Ten sposób �uw³aszczania� by³ krytykowany. By³ to niejako
jeden z etapów zmierzaj¹cych do likwidacji spó³dzielni, uzasadniany
tym, ¿e to dla dobra cz³onków. Ostatni z projektów specustawy
zaczyna byæ procedowany przed wyborami co nabiera szczegól-
nego wyrazu. Na pytanie co w miejsce Spó³dzielni mieszkaniowych
- ustawodawca proponuje utworzenie wspólnot mieszkaniowych.
Pytanie co lepsze, czy wspólnoty czy spó³dzielnie jest tyle samo
warte co pytanie czy lepsze budowanie autostrad tanio (patrz na
firmy chiñskie) czy profesjonalnie przez specjalistów. Odpowied�
nasuwa siê sama. Poniewa¿ dotychczas do likwidacji spó³dzielni
nie dosz³o - pos³owie postanowili zastosowaæ wariant likwidacji
z mocy prawa. Rzeczywi�cie, zasoby spó³dzielni s¹ ci¹gle moderni-
zowane, utrzymywane profesjonalnie w nale¿ytym stanie tech-
nicznym z uwzglêdnieniem realizacji programów dla oszczêdzania
energii. Zasoby spó³dzielcze z regu³y s¹ w znacznie lepszym stanie
ni¿ inne z tego samego okresu budowy. Spó³dzielcy nie mog¹
liczyæ na pomoc Pañstwa w rozwi¹zywaniu swoich problemów.
Pañstwo nie dop³aca z³otówki do utrzymania naszych. Spó³dziel-
czych zasobów. My utrzymujemy siê sami. Podobnie gdy chodzi o
utrzymanie wspólnych obiektów np. boisk, placów zabaw dla dzieci,
dzia³alno�ci spo³eczno-kulturalnej itp. Spó³dzielnie w swojej masie
s¹ w stanie ponie�æ koszty tych placówek natomiast wspólnoty
bêd¹ mia³y nie tylko problemy z p³ynno�ci¹ finansow¹ ale tak¿e
z finansowaniem kosztów tej dzia³alno�ci. Wprowadzenie przez
ustawodawcê sztywnych regu³ mo¿e byæ uznane za sprzeczne
z konstytucj¹ poniewa¿ ustawodawca ingeruje w sferê prywatnej
w³asno�ci cz³onków. Czy chodzi o likwidacjê konkurencji dla
deweloperów buduj¹cych wcale nie tanie mieszkania na wynajem
(op³aty w spó³dzielni s¹ znacznie ni¿sze ni¿ czynsze za podobne
mieszkania)? Ustawodawca pomija wolê cz³onków, którzy do dnia
dzisiejszego nie decydowali siê na prawnie dopuszczaln¹ likwi-
dacjê czy podzia³ spó³dzielni, dlatego dla zyskania szerszego elek-
toratu zamierza wprowadziæ zmiany, których nie chc¹ sami cz³on-
kowie. Ustawodawca wie lepiej czego chc¹ spó³dzielcy. Zarz¹d
Spó³dzielni wykona dyspozycje wynikaj¹ce z przepisów ustawy
- podobnie jak wykonywa³ je od 2000 roku. My, jako jedna z nie-
licznych Spó³dzielni byli�my przygotowani na realizacjê nowych
przepisów. Problemy jakie wyst¹pi¹ mo¿na sobie wyobraziæ ale
tutaj nale¿y poczekaæ na wypowiedzi teoretyków i praktyków
zajmuj¹cych siê mieszkalnictwem, w szczególno�ci w zakresie
funkcjonowania wspólnych dróg, parkingów, sieci, urz¹dzeñ
architektury, czy ponoszenia wspólnych kosztów, itp. Problemy
jakie wyst¹pi¹ na styku granic w³asno�ci wspólnot do koñca nie
mo¿na przewidzieæ. Wierzyæ pozostaje, ¿e cz³onkowie bêd¹ w stanie
oceniæ co jest dla nich a nie dla ustawodawcy dobre i korzystne,
poniewa¿ to dziêki cz³onkom zasoby mieszkaniowe s¹ na odpo-
wiednim poziomie technicznym. Jest jeszcze wiele do zrobienia
i jest nadzieja, ¿e zamierzenia zostan¹ wykonane, niezale¿nie od
tego jaka opcja zwyciê¿y, poniewa¿ decyduj¹cym kryterium
powinno byæ dobro spó³dzielców, a nie kolejna próba uw³aszczenia
na prywatnej w³asno�ci cz³onków.

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

Osiedla Spó³dzielcze
Ca³o�æ eksploatowanych zasobów RSM �PIONIER� jest podzielona na
trzy organizacyjnie wydzielone administracje, które zarz¹dzaj¹ nastêpu-
j¹c¹ powierzchni¹:

Powierzchnia         Z powierzchni ogó³em  przypada na:
Administracja u¿ytkowa lokale lokale gara¿e

ogó³em m2 mieszkalne u¿ytkowe

��ródmie�cie� 119.828,70 115.778,60 2.786,00 1.264,10
�Grunwald
- £¹koszyn� 215.325,42 200.672,02 9.016,20 5.637,20
�Tarnowskiego
- Rejtana� 117.569,80 111.427,40 3.538,10 2.604,30

RSM �PIONIER� 452.723,92 427.878,02 15.340,30 9.505,60

Strzelce

DNI POLA

Na uroczystym spotkaniu w sali konferencyjnej MOSiR uhonorowano
wyró¿niaj¹cych siê pi³karzy i koszykarki MKS-u �Kutno� w sezonie 2010/
2011. Uczestniczyli w Nim przedstawiciele samorz¹du m. Kutna, rodzice
zawodniczek i zawodników, trenerzy zespo³ów i przedstawiciele stowa-
rzyszeñ sportowych. Srebrn¹ statuetkê �Kutnowski lew�, �Kronikê Sportu
Polskiego 2010� i szalik klubowy otrzymali: w sekcji koszykówki - Micha-
lina Kamiñska, Maria Z³otowska, And¿elina Przytulska, Anna Walicka,
Anna Wo�niak, Ma³gorzata Wo�niak, Oliwia Sienkiewicz, Paulina Jêdrzejczak
i Zuzanna Molka; w sekcji pi³ki no¿nej - Rafa³ Kubiak, Adam Grzybowski,
Rafa³ Jankowski, Marcin Panek, Andrzej Grzegorek, Bartosz Kaczor,
Dawid Ga³¹zka, Maciej Rogala, £ukasz Wszo³ek, Piotr Mucha, Szymon
Górkiewicz, Kamil Kowalczyk, Bartosz Karwacki, Micha³ Maciejewski,
Adrian Krzymieniewski. Gratulujemy!            /J.P./

NAGRODZENI

Po raz kolejny Hodowla Ro�lin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR i  BASF
Polska Sp. z o.o. zorganizowa³y w podkutnowskich Strzelcach �Dni Pola�.
Ju¿ od wczesnych godzin na miejscu imprezy zaczêli pojawiaæ siê uczestnicy
i zwiedzaj¹cy. W tegorocznych �Dniach Pola� wziê³a udzia³ rekordowa liczba
uczestników, a by³o ich z pewno�ci¹ �grubo� ponad tysi¹c. Imprezê otwo-
rzyli: Wojciech B³aszczak - prezes Zarz¹du HR Strzelce i Marcin Chojecki
- z BASF Polska z udzia³em prof. dr. hab. Andrzeja Anio³a, wiceprze-
wodnicz¹cego Rady Nadzorczej Spó³ka IHR (wicedyrektor Instytutu ds.
naukowych). Hodowla Ro�lin Strzelce pokaza³a tym razem polskie odmia-
ny ro�lin uprawnych, a tak¿e zaprezentowa³a nowe technologie ochrony
ro�lin. Zwiedzaj¹cy mogli obejrzeæ poletka z oko³o 100 odmianami najwa¿-
niejszych gatunków ro�lin rolniczych. Mogli siê oni konsultowaæ siê
z hodowcami i ekspertami ds. ochrony ro�lin oraz upraw. Na imprezie
zaprezentowano te¿ szerok¹ ofertê producentów i dystrybutorów maszyn
rolniczych, nawozów, materia³u siewnego i sadzeniaków ziemniaka. �Dni
Pola� to imponuj¹ca, promuj¹ca szeroko rozumiany postêp w rolnictwie,
najciekawsza i najwiêksza w powiecie kutnowskim impreza. �Prezentu-
jemy na poletkach osi¹gniêcia polskich spó³ek hodowli ro�lin z HR Strzelce,
HR Smolice, HR Zamarte i w tym roku KHBC. Kolekcja ponad 90 odmian
w najwa¿niejszych gatunkach rolniczych jest znakomitym dowodem na to,
¿e polski rolnik mo¿e z powodzeniem wybieraæ w�ród warto�ciowych
odmian krajowej hodowli. Za� nasz partner BASF prezentuje rolnikom
zastosowane na poletkach nowoczesne technologie ochrony ro�lin� - stwier-
dzi³ w czasie otwarcia Wojciech B³aszczak, prezes Strzeleckiej HR. Go�cie
mogli wzi¹æ udzia³ w licznych konkursach z cennymi nagrodami, wybraæ
�Miss Pola�, a tak¿e skorzystaæ z poczêstunku i napojów ch³odz¹cych.
Dla wszystkich go�ci przewidziane s¹ liczne atrakcje i konkursy z warto-
�ciowymi nagrodami. Z kutnowskich firm (poza HR Strzelce) swoje
produkty pokaza³y m.in.: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.
i Kongskilde Polska.          /G.B./

Kongskilde - pierwszy z prawej W³odzimierz Spryszyñski - dyrektor
sprzeda¿y.
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Najwspanialsze u�ciski i gor¹ce ¿yczenia wszelkiej pomy�l-
no�ci dla redakcji �P¯K� i jej czytelników przesy³a tym
razem z piêknego amerykañskiego Las Vegas (stan Nevada)
s³ynnego o�rodka turystycznego i rozrywkowego - kasyna
gry - po³o¿onego w pobli¿u Wielkiego Kanionu Miros³aw
Brózio, prezes £ódzkiego Okrêgowego Zwi¹zku Bokser-
skiego, który przebywa³ tam na Kongresie Sêdziów Zawo-
dowych (IBF). Pan Miros³aw, sympatyk naszego miasta, jest
jednym z nielicznych arbitrów boksu zawodowego nie
tylko w Polsce, ale i w Europie, a do tej pory pozdrowi³
�Powiatowe ¯ycia Kutna� z Albanii, Republiki Po³udniowej
Afryki i Puerto Rico. Dziêkujemy.

GORĄCE POZDROWIENIA
Z LAS VEGAS

Następne wydania
„Powiatowego Życia Kutna”
5.07, 19.07, 17.08, 30.08.2011 r.

TRZYMAJ FORMĘ

W VII Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej �Ogólnopolski Program
Profilaktyczny Trzymaj Formê - V lat realizacji na terenie województwa
³ódzkiego�, 7 czerwca 2011 r., uczestniczyli przedstawiciele w³adz lokal-
nych, dyrektorzy i nauczyciele szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, które
podczas realizacji Programu Profilaktycznego �Trzymaj Formê!� wyró¿ni³y
siê w szczególny sposób. Podczas Konferencji zosta³ rozstrzygniêty
II Wojewódzki Konkurs na  ksi¹¿kê kucharsk¹ �Gotuj z nami - ekspertami�.
Uczennica Szko³y Podstawowej w Ostrowach Paulina �mia³ek zajê³a
II MIEJSCE w województwie (opiekun - Anna Grz¹dziela).
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CHWILA WSPOMNIEŃ
Ze zbiorów Jana Brody

Ustaleñ dokonano na podstawie badañ dostêpnych materia³ów �ród³owych.
Pewne nieliczne rozbie¿no�ci w datach wynikaj¹ z ró¿nicy kwalifikacji
faktu powstania OSP, np.: czy wg daty zebrania organizacyjnego, czy wg
daty zatwierdzenia organizacji przez w³adze administracyjne. Trudno�ci
w dotarciu do dokumentów dotycz¹ zw³aszcza lat zaboru rosyjskiego.
1. Stra¿e miejskie: OSP Kutno powsta³a w 1875 roku, OSP ̄ ychlin - 1902,
OSP Kro�niewice - 1901 roku.
2. OSP wiejskie (wg gmin):
a) gmina Ostrowy (B³onie): Kajew - 1927, Ostrowy - 1912;
b) gmina D¹browice: Baby - 1912, D¹browice - 1902, Kopy - 1927;
c) gmina Dobrzelin: Chocho³ów - 1927, Dobrzelin - 1910, Drzewoszki
- 1927, Grzybów - 1918;
d) gmina Kro�niewice: G³ogowa-folwork - 1925, Mi³onice - Jankowice
- 1919, Nowe - 1912, Szubsk - 1927, Wroczyny - 1927;
e) gmina Krzy¿anów (Krzy¿anówek): Kaszewy Ko�cielne - 1927, Krzy-
¿anów - 1918, Mieczys³awów - 1919, Siemienice - 1926, Wa³y - 1928;
f) gmina Kutno: Go³êbiewek - 1925, Go³êbiew - 1926;
g) gmina £aniêta: Grochów - 1917, Imielno - 1927, Suchodêbie - 1927;
h) gmina Oporów: Kurów - 1927, Mnich - 1926, Skórzewa - 1918;
i) gmina Plecka D¹browa: G³uchów-Tomczyca - 1919, Plecka D¹browa
- 1917, Pniewo - 1927, Stradzew - 1918, Wola Ka³kowa - 1912, Za³usin
- 1918;
j) gmina Rdutów: Bowyczyny - 1928, Chodów - 1923, Czerwonka - 1928,
Dzierzbice - 1924, Kocewia - 1927, Rdutów - 1927;
k) gmina Sójki (Strzelce): D³ugo³êka - 1927, Klonowiec Stary - 1926,
Kozia Góra - 1928, Przyzórz - 1925, Strzelce - 1921, Wierzbie - 1926;
l) gmina Bedlno (Wojszyce): Bedlno - 1925, £êki - 1928, Miros³awice
- 1919, Szczyt - Gajew - 1927.             dr Eugeniusz Walczak

OSP Miros³awice powsta³a w 1919 r., zdjêcie z 1938 r.

Eugeniusz Filipowicz urodzi³ siê 31 grudnia 1903 r. w Koluszkach w rodzinie
Ludwika i Franciszki z Wasilewskich. Jego ojciec by³ pracownikiem
kolejowym. Po kilku latach rodzina Filipowiczów przenios³a siê z Koluszek
do Kutna. Tutaj E. Filipowicz, ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, a nastêpnie
w latach 1918-1924 uczêszcza³ do Pañstwowego Gimnazjum im. gen. J.H.
D¹browskiego, gdzie w 1924 r. uzyska³ maturê. Podczas wojny polsko-
bolszewickiej by³ uczniem i harcerzem. W czerwcu 1920 r. ca³y kutnowski
hufiec harcerski wst¹pi³ ochotniczo do 37 pu³ku piechoty Ziemi £êczyckiej.
W�ród ochotników znalaz³ siê E. Filipowicz. Przysiêgê od 15-17-letnich
¿o³nierzy odebra³ ówczesny komendant Rejonowej Komendy Uzupe³nieñ
major Albin Skroczyñski. W czerwcu i lipcu harcerze przeszli przeszko-
lenie wojskowe i na pocz¹tku sierpnia 1920 r. trafili na front w rejon Pilawy
ko³o Garwolina. Kutnowscy ochotnicy stworzyli stuosiemdziesiêciooso-
bow¹ Kompaniê Szturmow¹. Do koñca wojny dowodzi³ ni¹ porucznik
Iriuszka, natomiast pu³kiem p³k Micha³ Remizowski. Chrzest bojowy
E. Filipowicz przeszed³ pod Gór¹ Kalwari¹, gdzie Wojsko Polskie broni³o
miasta i przeprawy mostowej. Nastêpnie wraz z 37 pp zosta³ przerzucony
kolej¹ w¹skotorow¹ do Warszawy i statkiem wi�lanym do Modlina, sk¹d
trafi³ na szlak bojowy od Sierpca do Baboszewa. Tam toczy³ heroiczne
boje z bolszewikami nacieraj¹cymi na P³ock i W³oc³awek. Nastêpnie jego
pu³k zosta³ przetransportowany kolej¹ w rejon Lwowa, gdzie przez ca³y
wrzesieñ prowadzi³ wa³ki z Armi¹ Konn¹ Siemiona Budionnego na szlaku
bojowym pod Rohatynom i Z³oczowem. Nastêpnie 14 Dywizja, w sk³ad
której wchodzi³ 37 pp, zosta³a zluzowana przez oddzia³y gen. Józefa Hallera.
¯o³nierze kutnowskiego pu³ku trafili na Litwê w rejon miejscowo�ci Orany
i Druskienniki, gdzie pozostali do koñca pa�dziernika 1920 r. W listopadzie
1920 r. harcerze - ochotnicy zostali zdemobilizowani i wrócili do Kutna.
Przez kutnowian zostali powitani bardzo serdecznie, a dyrektor Karol
Kostro przyj¹³ ich w szkole s³owami - �Witajcie bohaterowie!�. Dla upa-
miêtnienia udzia³u kutnowskich harcerzy w wojnie polsko-bolszewickiej
w holu gmachu gimnazjum im. gen. J.H. D¹browskiego wmurowano
marmurow¹ tablicê - ufundowan¹ przez mieszkañców Kutna - z nazwi-
skami wszystkich uczniów szko³y bêd¹cych ¿o³nierzami - ochotnikami.
Pó�niej E. Filipowicz otrzyma³ medal �Za wojnê 1920 roku�. Po zdanej
maturze trafi³ do Warszawy na studia w Wy¿szej Szkole Handlowej (pó�niej
Szko³a G³ówna Handlowa), gdzie skoñczy³ w 1927 r. Wydzia³ Samorz¹-
dowy. W trakcie studiów by³ prezesem Bratniej Pomocy SGH tzw. bratniaka
- studenckiej organizacji samorz¹dowej. Po ukoñczeniu studiów odby³
s³u¿bê wojskow¹ w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Piechoty w Tomaszowie
Lubelskim otrzymuj¹c czwart¹ lokatê. Po jej ukoñczeniu wróci³ do Kutna,
gdzie jego pierwszym stanowiskiem by³o kierownictwo rachuby w Wydziale
Powiatowym. Pó�niej zosta³ inspektorem samorz¹du gminnego, wreszcie
sekretarzem Wydzia³u Powiatowego. By³ znanym, pe³nym energii kut-
nowskim dzia³aczem spo³ecznym. Dzia³a³ w Polskim Czerwonym Krzy¿u,
Zwi¹zku Zachodnim, przewodniczy³ Zarz¹dowi Zwi¹zku Oficerów
Rezerwy w Kutnie, a tak¿e Zarz¹dowi Okrêgu Wojewódzkiego tego zwi¹zku.
Sprawowa³ te¿ funkcjê naczelnika Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, obejmuj¹c
potem stanowisko prezesa. By³ tak¿e prezesem Komunalnej Kasy Oszczêd-
no�ciowej, której celem by³o umo¿liwienie szerokim krêgom spo³ecznym
gromadzenie oszczêdno�ci. W okresie l.09.1934-15.10.1934 r. by³ bur-
mistrzem komisarycznym. W dniu 25 listopada 1936 r. E. Filipowicz,
poparty przez Polsk¹ Partiê Socjalistyczn¹, zosta³ wybrany burmistrzem
Kutna. W swym inauguracyjnym przemówieniu zapewni³ Radê Miejsk¹,
¿e: �bêdzie d¹¿y³, aby w granicach mo¿liwo�ci, skutki bezrobocia, biedy
i bezdomno�ci zaspakajaæ i ³agodziæ�. Ponadto K. Filipowicz doda³:
�Wyra¿am przekonanie, ¿e na tej p³aszczy�nie spotkaj¹ siê wszyscy ludzie
dobrej woli, którym zale¿y, by miasto rozwija³o siê, gospodarka miejska
u³atwi³a zaspokajanie niezbêdnych potrzeb publicznych...�. Za g³ówne
zadanie burmistrz K. Fihpowicz stawia³ sobie rozwój gospodarczy miasta
(kontynuacja budowy rze�ni miejskiej i ch³odni stanowi¹cych podstawê
dochodów miasta) oraz podniesienie poziomu infrastruktury miejskiej
(nowe chodniki, ulice, inwestycje wodoci¹gowe i kanalizacyjne). Po latach
K. Filipowicz wspomina: �Do dzi� mam szczególn¹ satysfakcjê, ¿e przy
budowie dwóch hydroforni miasto otrzyma³o �wietnej jako�ci wodê�.
Z kolei budowa rze�ni miejskiej trwa³a kilka lat, lecz by³a wysokodocho-
dowym zak³adem. �Ogólnie oceniano, ¿e inwestycja ta to wielka rzecz
dla Kutna�. �Po objêciu stanowiska przez K. Fi³ipowicza bud¿et zaczyna
wykazywaæ tendencje wzrostowe zarówno po stronie dochodów jak
i wydatków. Prócz inwestowania w rze�niê i przebudowywania oraz, uszla-
chetniania nawierzchni dróg i chodników, wodoci¹gowania i kanalizo-
wania miasta istotn¹ pozycjê w bud¿ecie 1937/38 r. zajmuje wykup ziemi
pod ogródki dzia³kowe d³a bezrobotnych, zakup parku i pa³acu Adama
Zawadzkiego (obecnie park Wiosny Ludów) oraz wydatki na o�wiatê
i budowê szkó³. We wrze�niu 1937 r. burmistrz E. Fihpowicz uroczy�cie
otworzy³ nowo zbudowan¹ Szko³ê Powszechn¹ nr 6. W tym okresie tak¿e
powa¿nie zmniejszono zad³u¿enie i niedobory bud¿etowe. Burmistrz
K. Fihpowicz dba³ o rozwój Kutna. Henryk Lesiak w ksi¹¿ce �Kutno
w latach 1927-1939� pisze: �W 1939 roku burmistrz E. Kilipowicz z trudem
przeforsowa³ uchwa³ê Rady Miejskiej w sprawie nabycia 42 ha na Azorach
dla budowy osiedla kolejarzy z ko�cio³em, szko³¹, domem ludowym�.
Oddajmy g³os panu Ludwikowi Jasiñskiemu, mieszkaj¹cemu dzi� w War-
szawie, przedwojennemu urzêdnikowi Wydzia³u Powiatowego i Komu-
nalnej Kasy Oszczêdno�ci. �W czasie mojej pracy w Kutnie (...) mia³em
wielokrotnie mo¿no�æ spotykania siê z panem Eugeniuszem Filipowiczem.
Wspominam Filipowicza jako cz³owieka solidnego, szlachetnego, dobrego
organizatora pracy urzêdowej, jak i prac spo³ecznych. Uchodzi³ za dobrego
urzêdnika, a tak¿e niezwykle energicznego spo³ecznika�. W 1938 r. zosta³
wybrany pos³em na Sejm RP z listy Obozu Zjednoczenia Narodowego
w okrêgu 11 obejmuj¹cym powiaty kutnowski, nieszawski i w³oc³awski.
Od momentu wyboru na pos³a do wybuchu wojny mija tylko rok, w tym
czasie K. Filipowicz daje wyraz swej sejmowej aktywno�ci wyg³aszaj¹c
podczas debaty nad bud¿etem Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych d³u¿sze
przemówienie, a 8 marca 1939 r. z³o¿y³ interpelacjê przyjêt¹ w ca³o�ci.
Po wybuchu II wojny �wiatowej burmistrz E. Filipowicz obj¹³ funkcjê
szefa obrony narodowej oraz by³ komendantem obrony miasta i dworca
kolejowego. Posiada³ wówczas stopieñ porucznika Wojska Polskiego.

(c.d.n.)
Rafa³ Jó�wiak, Eugeniusz Filipowicz - honorowy obywatel miasta

Kutna [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne, t. II, TPZK 1998

Publikuj¹c poni¿szy tekst z okazji 67 rocznicy Powstania Warszawskiego,
pragniemy oddaæ cze�æ znanemu kutnowianinowi i utrwaliæ jego patrio-
tyczne czyny w pamiêci rodaków. Artyku³ jest skrótem wiêkszej ca³o�ci,
przygotowywanej do publikacji z okazji 60-tej rocznicy powo³ania do
¿ycia Armii Krajowej. Z du¿ym zadowoleniem nale¿y odnotowaæ istotny
postêp w zakresie prowadzonych badañ nad dziejami Ziemi Kutnowskiej
i wzrastaj¹cej liczby publikacji historycznych. Cennym dorobkiem
poszczyciæ siê mo¿e Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej oraz grupa
kutnowskich historyków-amatorów. Dotychczasowy dorobek nie mo¿e
jednak w pe³ni satysfakcjonowaæ, nie jest bowiem ani na miarê dziedzictwa,
ani potrzeb �rodowiska, ani te¿ na miarê ambicji historyków-amatorów.
Wiele jest do zrobienia w zakresie nowych opracowañ, ale i wiele w zakresie
weryfikacji i uzupe³niania danych. Odnosz¹c siê z pietyzmem i szczególn¹
czci¹ do w³asnej historii, która nie szczêdzi³a nam bolesnych do�wiadczeñ,
wiele ju¿ uczyniono na Ziemi Kutnowskiej, aby oddaæ cze�æ i obiektywnie
oceniæ tych, którzy prac¹ i czynem zbrojnym s³u¿yli spo³eczeñstwu
w jego walce o wolno�æ, godno�æ i ludzkie prawo do ¿ycia wed³ug w³a-
snego wyboru. Jednym z nich by³ - syn tej Ziemi Ksawery Frank.
Ksawery Jan Frank, ps. �Kiejstut� (u¿ywany w ZWZ-AK w latach 1940-1945),
urodzi³ siê 16 kwietnia 1923 roku w rodzinie ziemiañskiej, w Cyganach,
w powiecie kutnowskim, zmar³ 12 stycznia 1994 r. w Warszawie. Rodzina
Franków jest pochodzenia niemieckiego. Przodkowie przybyli do Polski
w XVI w. z Inflant i osiedlili siê na Kujawach. Du¿e musia³y byæ zas³ugi
tej rodziny dla Polski, skoro król Stefan Batory ju¿ w 1577 r. nada³ proto-
plascie rodu Piotrowi Frankowi polskie szlachectwo, a w XVII w. ród
przyjêty zosta³ do herbu Zamoyskich - Jelita�. Ojciec Ksawcrego, Jan
wyszed³ z maj¹tku rodzinnego Siemiany i po�lubiwszy ziemiankê, Lucynê
z domu Z³otnick¹, poprzednio ¿onê Ignacego Zbigniewa Cygañskiego,
wszed³ w posiadanie czê�ci maj¹tku ziemskiego Cygany (120 ha). Rodzina
Franków prowadzi³a wzorowo gospodarstwo i cieszy³a siê tak w�ród zie-
mian, jak i w³o�cian du¿ym autorytetem i opini¹ przyzwoitych, uczynnych
obywateli. Ojciec Ksawerego by³ czynnym cz³onkiem Zwi¹zku Ziemian,
ale polityk¹ siê nic zajmowa³. Matka za� by³a domatork¹ i organizatork¹
ca³ego ¿ycia rodzinnego. Szczególn¹ ambicj¹ i celem nadrzêdnym dzia³añ
ca³ej rodziny by³o wychowanie dzieci na ludzi przyzwoitych, prawych,
dobrych obywateli, patriotów i katolików. Ksawery wspomina³, ¿e dom
by³ miejscem kultywowania tradycji narodowej, a zw³aszcza niepodle-
g³o�ciowej. Do 1939 r. Ksawery ukoñczy³ dwie klasy Gimnazjum im. gen.
J.H. D¹browskiego w Kutnie. W tym te¿ roku uzyska³ samochodowe prawo
jazdy. Ze sztuk¹ prowadzenia samochodu od najm³odszych lat zapoznawa³
go ojciec, tote¿ Ksawery ju¿ w 12 roku ¿ycia by³ dobrym kierowc¹, roz-
mi³owanym w tym �sporcie�. Piszê o tym, bowiem samochody i sport
samochodowy, to wielka pasja i znacz¹ca czê�æ jego ¿yciorysu. 1 wrze�nia
1939 r. Niemcy hitlerowskie, bez wypowiedzenia wojny, uderzy³y na Polskê
i odnios³y zwyciêstwo. Nadesz³y ciê¿kie czasy okupacji i widmo wynisz-
czenia i biologicznej zag³ady narodu polskiego. W³adze niemieckie powiatu
kutnowskiego zaczê³y natychmiast sk³adaæ J. Frankowi kolejne propozycje
przyjêcia obywatelstwa niemieckiego. To, ¿e nie dopuszcza³y one mo¿li-
wo�ci ich odrzucenia by³o oczywiste, a mimo to zosta³y zdecydowanie
odrzucone. J. Frank twierdzi³, ¿e nie mo¿e zdradziæ kraju, w którym jego
ród znalaz³ chleb, opiekê, licznych przyjació³, i w którym obdarzony by³
licznymi zaszczytami i honorami. Na odwet w³adz niemieckich d³ugo nie
czekano, rodzina Franków, jako jedna z pierwszych, zosta³a pozbawiona
gospodarstwa (wysiedlona) i wywieziona w rejon Limanowej. Po licznych
perypetiach Frankowie osiedlili siê w £yczynie, gmina Jeziorna, powiat
Piaseczno i rozpoczêli pracê w maj¹tku dalszej rodziny. Ksawery w 1941 r.
wst¹pi³ do szko³y rolniczej: �Priv. Laudwitschtiiche Fachschulc�. Kiedy
rodzice zamieszkali na krótko w Warszawie, Ksawery poprzez przyjació³
zwi¹za³ siê z ruchem konspiracyjnym. Do konspiracyjnej organizacji har-
cerskiej Szarych Szeregów wprowadzi³ go w Warszawie kutnowianin
Olszyñski, syn w³a�ciciela maj¹tku ziemskiego w Kalinowej. By³ to dzia³acz
dusz¹ i sercem oddany harcerstwu, jeden z czynnych dzia³aczy Szarych
Szeregów w Warszawie. To on nada³ Ksaweremu pseudonim �Kiejstut�
z racji, ¿e rodzina jego pochodzi³a z Inflant. On te¿ odebra³ od �Kiejstuta�
uroczyst¹ przysiêgê. W ruchu konspiracyjnym w Warszawie dzia³ali
w tym czasie kutnowiacy: Andrzej Brudziñski, syn ziemianina z Pniewa
k. ¯ychlina, Maciej Napiórkowski, syn ziemianina z Emilianowa i S³a-
wiñska, córka w³a�ciciela maj¹tku z Bedlna. K. Frank w jednej z relacji
o wst¹pieniu do ZWZ powiedzia³: W nowym miejscu zamieszkania
w £yczynie szybko z³apa³em kontakt z cz³onkiem ZWZ Henrykiem
Dyszczykiem ps. �¯bik� (b. plutonowy w s³u¿bie zawodowej WP). Wst¹-
pienie do ZWZ mia³em u³atwione, poniewa¿ by³em ju¿ cz³onkiem Szarych
Szeregów i potrafi³em to udowodniæ. W czerwcu 1941 r., po przeszkoleniu
z zakresu bojowego i zasad konspiracji, z³o¿y³em przysiêgê i zosta³em
pe³noprawnym cz³onkiem dru¿yny dywersyjno-bojowej, która dowodzi³
plut. Osuch (�Ochota�). Dru¿yna podlega³a komendantowi Rejonu V-Pia-
seczno, kpt. Bródko-Kêsickiemu (�Grzegorz�). Z jego rozkazu dru¿yna
wykona³a pierwsz¹ akcjê likwiduj¹c w listopadzie 1942 r. konfidenta
gestapo. Wówczas szeregowy �Kiejstut� wyst¹pi³ w akcji w roli ubezpie-
czaj¹cego jej przebieg. W pierwszej po³owie 1943 r. dru¿ynê rozbudowano
do stanu plutonu, który jako Oddzia³ Samodzielny (OS) �G¹tyñ� dowo-
dzony by³ przez plut. pchor. (pó�niej ppor.) Stanis³awa Milczyñskiego
(�Gryf). Od sierpnia 1943 r. do stycznia 1944 r, szeregowy (�Sztyft�)
�Kiejstut� uczêszcza³ do konspiracyjnej Szko³y Podchor¹¿ych. W szkole
wyró¿nia³ siê pomys³owo�ci¹, wiedz¹ i odwag¹, a przy tym sprawno�ci¹
fizyczn¹ i wybitnymi wynikami w strzelaniu. Ze szko³y wyszed³ w stopniu
kpr. pchor. i przydzielony zosta³ do OS �G¹tyñ�, utworzonego dla wyko-
nywania zadañ dywersyjno-bojowych. Oddzia³ sk³ada³ siê z czterech plu-
tonów i na pocz¹tku 1944 r. liczy³ oko³o 110 ludzi, pochodz¹cych z miej-
scowo�ci le¿¹cych w granicach Rejonu V OS �G¹tyñ�. Dowodzony przez
ppor. S. Milczyñskiego (�Gryf), a od 1943 r. by³ w dyspozycji �Kedywu�
(Kierownictwo Dywersji AK) Okrêgu Warszawskiego. Kpr. pchor.
K. Frank (�Kiejstut�) mianowany zosta³ w drugim plutonie OS �G¹tyñ�
zastêpc¹ dowódcy, plut. pchor. H. Dyszczyka (�¯bika�). Pluton drugi
i czwarty mia³y najwiêkszy udzia³ w prowadzonych akcjach dywersyjno-
bojowych. One stanowi³y g³ówn¹ si³ê uderzeniow¹ oddzia³u�.      (c.d.n.)

Eugeniusz Walczak, Ksawery Frank - by³y ¿o³nierz ZWZ-AK
i uczestnik Powstania Warszawskiego [w:] Kutnowskie

Zeszyty Regionalne, t. IV, TPZK 2000

OSP Nowe powsta³a w 1912 r., zdjêcie z 1938 r.

OSP Or³ów -  zdjêcie z 1938 r.

¯yciorysy niepospolite

KSAWERY FRANK
DATY POWSTANIA

STRAŻY POŻARNYCH POWIATU KUTNOWSKIEGO

HONOROWY OBYWATEL  KUTNA
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

12

DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�-
niaków. Tel. 605-557-827

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

Doktor nauk medycznych

RAFA£ KAMIÑSKI
przyjmuje w Gabinecie
Rehabilitacji w Kutnie,

przy ul. Lelewela 10
w zakresie ortopedii

zapisy mgr Ewa Rutkowska

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

Choroby serca
Nadci�nienie têtnicze

Kontrola rozruszników serca
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Szp. ul. S. Sterlinga w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (024) 254 39 76

Listopad i grudzieñ 1998 r. Od zwyciêstwa do zwyciêstwa w II lidze
koszykówki grupy pó³nocnej graj¹ podopieczne trenerów - Adama Paw-
³owskiego i Mariusza £ubiñskiego. W siódmym meczu z rzêdu kutnianki
pokona³y silny team Szko³y Mistrzostwa Sportowego Polskiego Zwi¹zku
Koszykówki z Warszawy (nieoficjalna reprezentacja naszego kraju juniorek).

MKS Marion Kutno - SMS PZKOSZ Warszawa 68:61 (30:33)
SMS PZKOSZ: Kêpa 17, D³u¿yk 0, Mieszkowska 0, Bibrzycka 4, Rezler
2, Zalewska 0, Kuras 0, Lambert 0, Marta Dydek (najm³odsza z trzech
sióstr) 13, Czarnecka 9, Miêdzik 16, Klat 0.
MKS Marion: Magdalena Sienkiewicz 2, Aleksandra G³adka 2, Beata
Czarnecka 0, Ludmi³a Buzmakowa 16, Oksana Olczenko 19, Monika
Czarnecka 4, Joanna Kie³basa 0, Agnieszka Burzyñska 0, Marta Paw³ow-
ska 14, Monika Pop³awska 11. Widzów 1000. Sêdziowali: Stanis³aw
Ja³oszyñski i Krzysztof �wierzyñski (obaj £ód�).
By³ to bardzo zaciêty i wyrównany pojedynek, w którym w pierwszych
20 minutach lepiej prezentowa³ siê zespó³ ze stolicy. Pierwszy kosz spo-
tkania rzuci³a Marta Dydek. W 3 minucie warszawianki prowadzi³y 5:4.
W 5 minucie, za spraw¹ nie�le graj¹cej Ludmi³y Buzmakowej, �miejskie�
wyrówna³y na 8:8, a pierwsze prowadzenie (10:8) mia³y w 6 minucie po
celnym rzucie Marty Paw³owskiej. Wyrówna³a jednak kapitan �sto³ecz-
nych� Dorota Kêpa i tak by³o do 18 minuty. Kosz za kosz. W tym okresie
dwoma kapitalnymi rzutami za 3 punkty popisa³a siê El¿bieta Miêdzik,
która nale¿a³a do wyró¿niaj¹cych siê zawodniczek w dru¿ynie SMS. Pierwsza
po³owa zakoñczy³a siê trzypunktowym prowadzeniem podopiecznych
trenera Remigiusza Kocia 33:30. Druga ods³ona tego pasjonuj¹cego
widowiska basketballowego i trzymaj¹cego w napiêciu nadkomplet ¿ywo
reaguj¹cej publiczno�ci rozpoczê³a siê od celnego rzutu Kêpy. Paw³owska
rzutem za 3 punkty zmniejszy³a rozmiary prowadzenia kadrowiczek.
W 22 minucie by³o 37:35 dla SMS-u. W 22 minucie Buzmakowa dopro-
wadzi³a do remisu 39:39, a w 28 minucie Ilczenko na 43:43. I od tego
czasu na parkiecie go�cinnej jak zwykle hali sportowej SP nr 9 panuj¹ ju¿
kutnianki. Ca³y zespó³ gra dobrze w obronie i celnie kontratakuje.
W 31 minucie jest ju¿ 52:43 dla MKS-u Marion, a w 34 minucie 57:48.
Warszawianki jednak tak ³atwo siê nie poddaj¹ i na pó³torej minuty przed
koñcem spotkania przegrywaj¹ tylko jednym punktem 61:62. Ale celne
rzuty Marty Paw³owskiej i Moniki Pop³awskiej doprowadzaj¹ do wyniku
67:61 na 15 sekund przed koñcem meczu. Jeszcze jeden wykorzystany
rzut osobisty przez Oksanê Olczenko i ku rado�ci wspania³ych kutnow-
skich kibiców MKS Marion odnosi cenne, kolejne zwyciêstwo. To by³a
9 kolejka, w której osi¹gniêto ponadto wyniki: Polfa II Pabianice - Widzew
£ód� 62:90, AZS Koszalin - Fota II Gdynia 71:73, Quay Sport Poznañ
- Elita Wo³omin 79:38, W³ókniarz Bia³ystok - Olimpia Poznañ 72:78.
Pauzowa³a £¹czno�æ Olsztyn. Ju¿ wtedy pisali�my i mówili�my, ¿e
w zwi¹zku z coraz wiêkszym zainteresowaniem basketem ¿eñskim w na-
szym mie�cie nasuwa siê wszystkim s³uszna uwaga o rozbudowie hali
sportowej SP nr 9 albo o wybudowaniu nowej. Na mecze przychodzi
ponad tysi¹c osób (nadkomplet), a du¿o odchodzi z przys³owiowym kwit-
kiem z powodu braku miejsc. Nasze pro�by zosta³y wys³uchane i w tej
chwili mamy ju¿ nowoczesn¹, rozbudowan¹ halê, nie tylko do koszykówki!
Wróæmy jednak do historii. W kolejnym meczu mistrzowskim nasza
dru¿yna gra³a w Koszalinie z miejscowym AZS-em i wysoko zwyciê¿y³a.

AZS Koszalin - MKS Marion Kutno 59:80 (27:38)
Tylko do 6 minuty miejscowe studentki by³y równorzêdnym partnerem
dla kutnianek. AZS prowadzi³ po raz ostatni w 7 minucie (13:12) i to by³o
wszystko z jego strony. Pó�niej na koszaliñskim parkiecie dominowa³y
ju¿ zdecydowanie podopieczne trenera Adama Paw³owskiego i jego
asystenta Mariusza £ubiñskiego, które z ka¿d¹ minut¹ zwiêksza³y swoj¹
przewagê.
MKS Marion: Oksana Ilczenko 20, Ludmi³a Buzmakowa 16, Marta Paw-
³owska 14, Monika Pop³awska 12, Monika Czarnecka 6, Magdalena Sien-
kiewicz 5, Beata Czarnecka 4, Joanna Kie³basa 2, Agnieszka Burzyñska 1,
Paulina Ma³ecka 0.         Jerzy Papiewski

MKS MARION NA FALI
W³am po kosztowno�ci
W Kutnie, z mieszkania przy ulicy
Oporowskiej, skradziono aparaty
fotograficzne marki Samsung
i Panasonic, notebook Sony oraz
cztery pier�cionki i ³añcuszek
wykonany ze z³ota. Straty okre�lono
na 4500 z³otych.

Skok przy Ba¿antowej
Z budynku mieszkalnego przy ulicy
Ba¿antowej w Kutnie, skradziono
pieni¹dze w kwocie 4 tysiêcy euro,
2 tysiêcy z³otych oraz pier�cionek
ze z³ota z oczkiem ametystowym.
£¹czne straty 28 tysiêcy z³otych.

Wo�niakowski napad
W Wo�niakowie dwóch sprawców,
z zakrytymi twarzami, u¿ywaj¹c
przemocy wobec 61-letniego
gospodarza domu skrad³o pieni¹dze
w kwocie 400 z³otych.

Mieæ mied�
W £aniêtach, z nieczynnej hali
produkcyjnej gorzelni, skradziono
wê¿ownicê wykonan¹ z miedzianej
rury o �rednicy 75 mm, bêd¹cej
czê�ci¹ sk³adow¹ kot³a zacierni.
Szkody oszacowano na 15 tysiêcy
z³otych.

Napad w �kominiarkach�
W miejscowo�ci Julinki dwóch
zamaskowanych kominiarkami
sprawców doprowadzi³o do stanu
bezbronno�ci gospodarza domu,
a nastêpnie skrad³o dowód osobisty
i pieni¹dze w kwocie 1450 z³otych.

Blask z³ota
Z mieszkania, przy ulicy Tarnow-
skiego w Kutnie, skradziono z³ot¹
bi¿uteriê powoduj¹c straty warto�ci
1325 z³otych.

Znikaj¹cy telefon
Z pomieszczenia baru przy placu
Wolno�ci w Kro�niewicach skra-
dziono telefon komórkowy marki
Nokia C2-01. W³a�cicielka telefonu
ponios³a stratê 400 z³otych.

Nieproszona wizyta
Z budynku w miejscowo�ci Krze-
sinówek skradziono telewizor LG,
dwa piloty do telewizora oraz
dekoder telewizji Cyfra +, a tak¿e

komplet kluczy nasadowych. Spo-
wodowane szkody okre�lono na
1700 z³otych.

Drobiowe straty
W miejscowo�ci Lipie skradziono
z pomieszczenia gospodarczego 23
kaczki i 5 gêsi. Szkody oceniono
na 955 z³otych.

Znikaj¹ca �Nivea�
Ze sklepu �Biedronka�, przy ulicy
Grunwaldzkiej w Kutnie, skradziono
20 opakowañ z kremem do cia³a
marki Nivea Soft. Warto�æ strat -
400 z³otych.

Zakupy bez zap³aty
Ze sklepu w Szubsku Du¿ym skra-
dziono papierosy ró¿nych marek
oraz ró¿nego rodzaju artyku³y
chemiczne. Spowodowane straty
oszacowano na kwotê dwóch
tysiêcy z³otych.

Samochodowa corrida
W miejscowo�ci Mnich O�rodek na
prostym odcinku drogi kieruj¹cy
motorowerem �Wamgye� 71-letni
mê¿czyzna wykonuj¹c manewr
zawracania wjecha³ bezpo�rednio
pod maj¹cy go wymin¹æ samochód
osobowy VW. Dosz³o do zderzenia
pojazdów, �mieræ poniós³ kieruj¹cy
jedno�ladem. Kierowca samochodu
trze�wy.
£upem w³amywacza sta³ siê samo-
chód marki Audi A8 zaparkowany
na ulicy Bluszczowej w Kutnie.
W³a�ciciel poniós³ stratê warto�ci
40 tysiêcy z³otych.
Nieznany sprawca zarysowa³
pow³okê lakiernicz¹ i wybi³ przed-
ni¹ szybê samochodu marki BMW
X3, stoj¹cego na ulicy Wojska Pol-
skiego w Kutnie. Naprawa kosztowaæ
ma 2 tysi¹ce z³otych.

Papierowe straty
Na ulicy Objazdowej w Kutnie
w nieustalonych okoliczno�ciach,
podczas poruszania siê po drodze
pojazdu marki Daf, dosz³o do za-
palenia siê naczepy tego pojazdu.
Spaleniu uleg³a plandeka oraz prze-
wo¿ony towar w postaci ... papieru
toaletowego.

SKUP
PALET PRZEMYSŁOWYCH

SPRZEDAŻ
DREWNA OPAŁOWEGO

I DRZEWA TARTACZNEGO
Kutno, ul. Spółdzielcza 1

Tel. 24 253−33−55, 510−159−126

W Kutnie tenis sto³owy zaczêto uprawiaæ dopiero w latach trzydziestych
minionego wieku. By³ on szczególnie popularny w�ród ¿ydowskich spor-
towców skupionych w klubach �Makabi� i �Jutrznia�. Zreszt¹ nale¿eli
oni do najlepszych pingpongistów w naszym mie�cie. Do czo³owych
zawodników nale¿eli m.in.: Nachmam Mosze Degensztain, Abram Falc
i Samuel Falc (przysz³y bohater narodowy Polski i Izraela i niezwykle
odwa¿ny lotnik). Tê dyscyplinê przed 1939 rokiem uprawiali, ale z gor-
szymi rezultatami, sportowcy TUR-u, �Soko³a�, �Strzelca� i �Kutnowianki�.
Tu¿ po zakoñczeniu dzia³añ wojennych na jedynym ocala³ym stole roz-
grywki prowadzi³a sekcja TUR-u. Niespe³na rok pó�niej sekcja tenisa
sto³owego powsta³a równie¿ w GKS �Vis�, który toczy³ zaciête mecze
z zespo³ami z P³ocka i £odzi. W pierwszych powojennych latach do naj-
lepszych tenisistów sto³owych nale¿eli; Kazimierz Dziêdziela, Henryk
Jasiñski, Leonard Buszkiewicz, Emil Pilch i Wies³aw Sodulski. Kolej-
nym kutnowskim klubem, gdzie zainteresowano siê t¹ dyscyplin¹, by³
�Kolejarz�. Dru¿yna powsta³a w 1950 roku i gra³a na poziomie �A� klasy.
Jej barw bronili m.in.: Zbigniew Bednarek, Roman Bielicki, Wac³aw
D¹browski, Narcyz Lonkwic i Jan Strupagiel. Sekcja z powodów finan-
sowych zosta³a rozwi¹zana w 1962 roku. W 1949 roku w tenisa zaczêto
graæ w �Spójni� i dzia³a³a do momentu po³¹czenia z ZKS �Budowlani�,
czyli do 1954 roku. Tenisi�ci tego klubu, po krótkim pobycie w �B� klasie,
szybko awansowali szczebel wy¿ej. Jednak i tu ta dyscyplina nie mia³a
szczê�cia. Sekcja w drugiej po³owie XX wieku zosta³a zlikwidowana. Jej
barwy reprezentowali: Janusz Baczyñski, Antoni Jagacki, Jerzy Król, Andrzej
Rze�nicki, Stefan Strêbski i Tadeusz Wasiak. Kolejna próba popularyzacji
ping ponga mia³a miejsce w 1959 roku, gdy powo³ano do ¿ycia TKKF
�Zaporê�. Jej zawodnicy reprezentowali Kutno w klasie �B�. W �Zaporze�
grali m.in.: Boles³aw Brz¹ka³a, Sylwester Góreczny, S³awomir Mular,
Anna Piech, Krystyna Sobczyk i Adela Szwarc. Kolejnym klubem, gdzie
uprawiano tenis by³a za³o¿ona w 1966 roku Pogoñ Kutno, z inicjatywy
pasjonata tej dyscypliny Tadeusza Sochalskiego. W barwach Pogoni wystê-
powali m.in.: Eugeniusz Cichocki, Tadeusz Sochalski, Anna Kowalska.
Klub zosta³ rozwi¹zany w 1975 roku, kiedy to Rada Wojewódzka LZS
w P³ocku przesta³a finansowaæ sekcjê. Ostatni¹ prób¹ reaktywacji tenisa
w Kutnie by³o za³o¿enie na pocz¹tku tego wieku �Dworku� Kutno. Czo³ow¹
zawodniczk¹ by³a Paulina Pilarska, mistrzyni województwa ³ódzkiego
i br¹zowa medalistka mistrzostw �wiata juniorek. Jednak i ten klub po
kilku latach przesta³ istnieæ.            /P II/

DAWNEGO SPORTU CZAR

Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe
w Kutnie, przy ulicy Wilczej: 64 m2, I p.
4 pokoje z du¿ym balkonem; okna PCV,
glazura, terakota, panele, czê�ciowo umeblo-
wane. Blok ocieplony. Tel. 695-759-016
Sprzedam niedrogo dom z zabudowa-
niami gosp. + dzia³ka 28 arów, Grabów
k/¯ychlina. Tel. 500-211-542
Sprzedam dom parterowy 70 m2 i dom
40 m2 na dzia³ce 648 m2, media, centrum
Kutna. Tel. 512-444-918, 518-791-872
Tanio sprzedam domek, dzia³ka 0,5 ha
pod lasem, ko³o Gostynina. Tel. 516-
199-906
Sprzedam dom na wsi Micha³ów. Tel.
722-059-474
Sprzedam dom na dzia³ce 0,28 arów,
pomieszczenie warsztatowe. Tel. 500-
211-542
Sprzedam lub zamieniê dom 100 m2 +
dzia³ka 1090 m2 w Kro�niewicach. Tel.
515-195-083
Sprzedam dom wolnostoj¹cy, dobra
lokalizacja, Kutno. Tel. 504-363-388
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 950 m2,
przy ul. Zielonej w Kutnie. Tel. 604-586-443

Sprzedam dom piêtrowy w ̄ ychlinie na
obrze¿ach miasta wraz z 1,27 ha ziemi.
Tel. 661-667-476
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, 55 z³/m2, Piwki. Tel.
889-084-794
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane po 1500 m2

Florek k/Kutna. Tel. 502-257-652
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 5200 m2

w Kutnie ul. Boczna. Tel. 505-909-158,
171-287-3902
Sprzedam dzia³ki budowlane, Siecie-
chów. Tel. 602-383-970
Sprzedam dzia³ki budowlane Kutno
ko³o szpitala. Tel. 668-277-265
Sprzedam dzia³kê przy ul. Objazdowej
(parking). Tel. 604-254-132
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 450 m2

os. Rejtana do zabudowy bli�niaczej.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê 0,5 ha bud.-inwest. przy
trasie, media w ulicy. Tel. 697-586-508
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1400 m2

z budynkiem parterowym, media. Tel.
504-201-637
Sprzedam posiad³o�æ 140 m2 parter +
zagospodarowane poddasze 100 m2,
dzia³ka 0,8 ha w tym 20 arów, ogrodzone,
centrum Bedlna. Tel. 24 282-10-72
Sprzedam 1,06 ha w tym dom 90 m2 +
gospodarczy, 7 km od Kutna. Tel. 694-
705-323, 698-511-235
Sprzedam gospod. 1,75 dom 220 m2,
gara¿, budynek gosp. Krêcieszki, gm.
Bedlno. Tel. 785-470-840
Sprzedam 1,75 ha + budynki we wsi
Wymys³ów, gm. Kro�niewice. Tel. 663-
470-881
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub na
dzia³ki, ok. Kutna. Tel. 608-797-871
Sprzedam dzia³kê 648 m2 budynek
mieszkalny i inne zabudowania, media.
Tel. 24 254-72-40
Sprzedam budynek 85 m2 + dzia³ka 325 m2

+ budynki gosp. + gara¿. Tel. 503-101-965
Sprzedam 2 ha przy KPB �Eko Serwis�,
dzia³ka 50 - 400 m2. Tel. 508-722-413
Sprzedam ziemiê 2,55 ha + budynek
gosp. 220 m2, ko³o Kutna. Tel. 602-286-672

Sprzedam ziemiê 4,5 ha w Chro�nie,
gm. £aniêta. Tel. 669-066-027
Kupiê ziemiê w ok. Klonowca, Woli
Chru�cianej, £ani¹t. Tel. 607-092-666
Posiadam do wynajêcia plac 270 m2

w centrum Kutna. Tel. 601-310-151
Posiadam do wynajêcia lokale ró¿nej
powierzchni, I i II p. pod dzia³alno�æ
gosp. i piwnica 45 m2. Tel. 605-196-230
Sprzedam stoisko na placu handlowym
Manhatan w Kutnie. Tel. 513-837-559
Sprzedam stoisko na placu handlowym
Manhatan w Kutnie. Tel. 502-127-530
Sprzedam stoisko na placu handlowym
Manhatan w Kutnie. Tel. 531-901-111
Sprzedam wyposa¿enie salonu fryzjer-
skiego. Tel. 513-016-245
SPRZEDAM RENAULT MEGANE
1.4 16V, ROK. PROD. 1999.X., STAN
DOBRY. TEL. 722-399-374
Sprzedam VW Passat 1.9 TDI Kombi,
2004 r. Tel. 600-742-602
Sprzedam Skodê Favorit 1.3, 1991 r.,
stan dobry, sprawna. Tel. 784-695-396
Sprzedam Mercedes Sprinter 312 D
Max, plandeka, kabina 6 oso. (95). Tel.
509-302-316
Sprzedam C-3, przebieg 45 tys., faktu-
ra Vat, (2004). Tel. 509-302-316
Sprzedam rower stacjonarny rehabili-
tacyjny Oskar. Tel. 502-609-015

Sprzedam rega³ na ksi¹¿ki 2,20x95x32
czarny, dywan 3x4 wzorzysty bordo,
2,5x3,6 wzorzysty jasny. Tel. 504-681-080
Sprzedam pompê szambow¹ typu GN
z wê¿ami (bez smoka). Tel. 502-324-566
Sprzedam blachê czarn¹ kawa³kow¹
650x1500x1 - 9 szt., 850x1500x1 - 9 szt.
Tel. 502-324-566
Sprzedam dwu osobow¹ ³ódkê wêdkar-
sk¹. Tel. 782-773-628
Sprzedam piece gazowe �Rapido� 60 i
120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam kiszonkê z kukurydzy w pry-
zmie z 1 ha. Tel. 783-468-981
Sprzedam 200 beczek plastikowych
100 l do kwaszenia kapusty, ogórków.
Tel. 24 254-46-25
Sprzedam tanio materac do masa¿u i b.
tanio ró¿ne numizmaty. Tel. 604-254-132
Poszukujê pracy jako opiekunka do
dziecka lub osoby starszej. Tel. 502-609-005

POGOÑ
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Judo

W Opolu odby³ siê Miêdzynarodowy Otwarty Puchar Polski Juniorów.
W zawodach uczestniczy³o kilkuset zawodników z ró¿nych regionów kraju
oraz ekipy z Niemiec, Bia³orusi, Litwy i S³owacji. Na opolskich matach
rywalizowali te¿ reprezentanci grupy wiekowej junior m³odszy z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego �Ippon� MDK Kutno (trenerzy: Maciej Kisie-
liñski i Jacek Wasiak); Martyna Ka�mierczak, Mateusz Kura i Weronika
Kura. W pierwszym dniu PP rewelacyjnie zaprezentowa³a siê zw³aszcza
Martyna, która potwierdzi³a swoj¹ wysok¹ formê wygrywaj¹c wszystkie
pojedynki przed czasem. Jej tata - prezes UKS �Ippon� - Krzysztof Ka�-
mierczak z dum¹ mówi³: �Walki Martyny trwa³y bardzo krótko i koñczy³y
siê efektownymi rzutami�. Kutnianka wywalczy³a I miejsce i otrzyma³a
okaza³y puchar. Dobrze wypad³a Weronika, która jest jeszcze m³odziczk¹
i skorzysta³a z prawa startu w zawodach starszej grupy wiekowej. Toczy³a
dobre pojedynki i w efekcie zdoby³a V lokatê. W drugim dniu zawodów
o miejsce na podium walczyli juniorzy i juniorki (U-20). W�ród nich:
Maciej Ligêza, Seweryn Wiktorek i Martyna Ka�mierczak (juniorka m³odsza),
która skorzysta³a z prawa startu w zawodach starszej grupy wiekowej.
Najlepiej wypad³ Seweryn, który stoczy³ �wietne pojedynki i zaj¹³ III
miejsce. Dobrze zaprezentowa³a siê Martyna zdobywaj¹c V miejsce. Sto-
czy³a ona bardzo d³ug¹ i emocjonuj¹c¹ walkê z o 3 lata starsz¹ Ma³gorzat¹
Tracz z TS Wis³a Kraków (z³ot¹ medalistk¹ turnieju). Punktowane VII
miejsce zdoby³ Maciej. Zdaniem prezesa Ka�mierczaka udzia³ w turnieju
z bilansem z³oty i br¹zowy medal oraz punktowane dwa pi¹te i jedno
siódme miejsce z pewno�ci¹ mo¿na zaliczyæ do udanych. Wyjazd do
Opola, s³ynnego z Festiwalu Piosenki Polskiej, odby³ siê dziêki wsparciu
Urzêdu Miasta Kutna.

PUCHAR POLSKI DLA MARTYNY

Lekkoatletyka

III liga
MKS Kutno - Radomiak Radom 1:4 (0:1)

Gole: 0:1 - Cezary Czpak (39), 0:2 - Marcin Grunt (64), 0:3 - Grunt (67),
0:4 - Daniel Barzyñski (74), 1:4 - Rafa³ Jankowski (76). Od ósmej minuty
MKS gra³ w �10� po czerwonej kartce Przemys³awa Michalskiego. Przed
meczem uroczy�cie po¿egnano trenerów MKS-u - Paw³a �lêzaka i Mie-
czys³awa Sztonderskiego, którzy w latach 2004-2011 prowadzili zespo³y
klasy okrêgowej, IV i III ligi. Dziêkujemy Im.

V liga
MKS II Kutno - W³ókniarz Pabianice 0:2 (0:1)

Rezerwy MKS-u uleg³y liderowi po golach: Artura Kulika (4) i Przemy-
s³awa Kity (67).

GKS Bedlno - Victoria R¹bieñ 4:3 (1:1)
Cenne zwyciêstwo dru¿yny trenera Leszka Sowiñskiego. Bramki: 1:0 -
Damian Okupski (21), 1:1 - Mariusz Nowak (30), 2:1 - Okupski (49),
3;1 - Mariusz Kosiorek (55), 3:2 - Piotr Skórzewski, 3:3 - Skórzewski (72),
4:3 - Okupski (90+2)

Stal G³owno - Kro�niewianka 4:1 (3:1)
Zespó³ trenera Witolda Wojtczaka przegra³ z czwart¹ dru¿yn¹ tabeli i jest
ju¿ jedn¹ �nog¹� w klasie A. Honorowego gola zdoby³ Jakub Molik (30)
i by³o wtedy 1:1. Ale pó�niej ...

KKS Koluszki - MKS II Kutno 0:2 (0:0)
Gole: 0:1 - Marcin Panek (61), 0:2 - Piotr Michalski (82)

Kro�niewianka - Górnik £êczyca 1:0 (0:0)
Niespodzianka in plus! Bramkê zdoby³ w 86 minucie Krzysztof Bart³o-
miejczak.

MKS II Kutno - Kro�niewianka 3:0 (2:0)
Derby wyra�nie dla podopiecznych Mieczys³awa Sztonderskiego i Ma-
riana Czerwiñskiego. Gole: 1:0 - Micha³ Michalski (19), 2:0 - Emmanuel
Ohagwu (29), 3:0 - Ernesto Mensah (86, karny).

P³ywanie

Ta utalentowana zawodniczka kutnowskiego UKS �Dziewi¹tka� (trener
Jacek Kud³a) wywalczy³a szóst¹ lokatê w siedmioboju w kategorii juniorek
podczas Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w wieloboju, które
odby³y siê w Toruniu. W biegu na 100 metrów przez p³otki uzyska³a 15.29 s,
w skoku wzwy¿ zaliczy³a 157 cm, w pchniêciu kul¹ mia³a 7.55 m, a w
biegu na 200 metrów 27.02. s. Po pierwszym dniu zawodów Ania zajmo-
wa³a IV miejsce z rezultatem 2585 punktów. W nastêpnych konkurencjach
mia³a wyniki: w skoku w dal 480 cm (rekord ¿yciowy 515 cm), w rzucie
oszczepem 25.60 m i w biegu na 800 metrów 2.38.39 min. £¹czny wynik
Anny Pigulskiej 4073 punkty jest nowym jej rekordem ¿yciowym. Ania
by³a w Toruniu rocznikowo m³odsza i w kategorii junior bêdzie mog³a
startowaæ jeszcze w przysz³ym roku.

ZŁOTE MEDALE FROMA
W Centrum Rekreacyjno-Sportowym miasta sto³ecznego Warszawy,
w dzielnicy Bielany, odby³y siê XVI Mistrzostwa Warszawy Masters. Zna-
komicie spisa³ siê w nich 78-letni kutnianin Kazimierz From, który bra³
udzia³ w dwóch konkurencjach i w obu zdecydowanie wygra³, nie daj¹c
¿adnych szans swoim rywalom. Reprezentant kutnowskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, sponsorowany przez Zarz¹d
Inwestycji w Kutnie, zwyciê¿y³: na 50 metrów stylem dowolnym z czasem
0.54.07 minuty oraz na 400 m dowolnym z wynikiem 11.04.86 min. Sym-
patycznemu panu Kaziowi i wiernemu sympatykowi �P¯K� gratulujemy.

VI MIEJSCE ANI PIGULSKIEJ

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Kutnie (prze-
wodniczy W³adys³aw Sokó³) wspólnie z Ludowym Uczniowskim Klubem
Sportowym w £aniêtach, przy wspó³udziale Wojewódzkiego Zrzeszenia
LZS w £odzi zorganizowa³a indywidualne mistrzostwa powiatu w kate-
gorii juniorów. Na stadionie w £aniêtach startowa³o 132 zawodników,
w tym 48 dziewcz¹t. Trzej najlepsi w ka¿dej konkurencji otrzymali medale
i dyplomy. Oto wyniki:
100 m: 1. Kinga Stasiak Krzy¿anów, 2. Ewelina Polañska Krzy¿anów,
3. Natalia Wêglarek Strzelce. 1. Konrad Nowak Ostrowy 2. Przemys³aw
Adamski Ostrowy 3. Sebastian Wronkowski Strzelce.
400 m: 1. Ma³gorzata £uczak Go³êbiewek, 2. Marta Walczak Krzy¿anów,
3. Anna Mañkowska £aniêta. 1. Adam Stanis³awski Krzy¿anów, 2. Sebastian
Czubak Strzelce. 3. Janusz B³achowicz Krzy¿anów.
800 m: 1. Karolina Kakaryga Ostrowy, 2. Pamela Ignaczak £aniêta,
3. Samanta Kruszyna Strzelce.
1000 m: 1. Mariusz Wichliñski Strzelce, 2. £ukasz Matusiak Ostrowy,
3. £ukasz Cierpikowski Strzelce.
Skok w dal: 1. Natalia Wêglarek Strzelce, 2. Daria Seklecka £aniêta,
3. Ewelina Polañska Krzy¿anów. 1. £ukasz Kaczyñski Krzy¿anów, 2. Rafa³
Rybiñski Strzelce, 3. Damian Madzio £aniêta.
Pchniêcie kul¹: 1. Agnieszka Banasiak Go³êbiewek, 2. Karolina Balcerak
Strzelce, 3. Adrianna Olejnik Ostrowy. 1. Sebastian Gajewicz Go³êbiewek,
2. Mateusz Kaniewski Go³êbiewek, 3. Sebastian Wronkowski Strzelce.
Impreza cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem.

MISTRZOSTWA W ŁANIĘTACH

W hali Orlen Arena odby³y siê VI Otwarte Mistrzostwa, tego historycz-
nego miasta. W turnieju wziê³o udzia³ 380 zawodników, którzy rywalizowali
w kategoriach dziecko - junior. UKS Ippon MDK Kutno reprezentowa³o
21 zawodników. I miejsca zajêli: Kacper Bombrych, Adrian Kotkowski,
Ma³gorzata Miller, Marcel Darul, Julia Rejmonciak, Micha³ Fratczak,
Oliwia Medyñska, Natalia Stobiñska, trzecie - Hubert Witczak, Wojciech
Piotrowski. Obecnie du¿a grupa zawodników przygotowuje siê do zgru-
powania w Zakopanem (kadra wojewódzka). Na obóz kadry juniorów
w chorwackiej Puli i we W³adys³awowie zostali powo³ani: Martyna Ka�-
mierczak, Maciej Ligêza, Seweryn Wiktorek. Miniony sezon by³ dla UKS
Ippon udany: medale - mistrzostw Polski juniorów m³., Pucharu Polski
juniorów m³., Puchar Polski juniorów.

MISTRZOSTWA PŁOCKA

Niezwykle udane by³o spotkanie najlepszych sportowców Ziemi £ódzkiej,
zrzeszonych w Ludowych Zespo³ach Sportowych, w kategorii szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych. Rywalizowali oni o miano najlepszych
w naszym województwie. Patronat medialny trzyma³o �Powiatowe ¯ycie
Kutna�. W imprezie, która mia³a miejsce na Stadionie Miejskim im. H.T.
Reymana w Kutnie, wziê³o udzia³ ponad 200 zawodników z 21 szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych naszego regionu. Startowali oni w 26 konku-
rencjach. Celem mistrzostw by³a popularyzacja �królowej sportu� w�ród
dzieci i m³odzie¿y oraz realizacja programu upowszechniania kultury
fizycznej. Organizatorem by³o Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w £odzi i Rada
Powiatowa tego¿ Stowarzyszenia w Kutnie. Wyniki poszczególnych kon-
kurencji: 60 metrów szkó³ podstawowych -1. Paulina Ko³odziejczyk SP
Rozprza 9.08 s., 2. Izabela Konowalczyk SP Go³êbiewek 9.22 s., 3. Daria
Miko³ajczyk SP nr 4 Zelów 9.23 s.; 1. Artur Danielak SP Bujny 8.33 s,
2. Wiktor Dytnerski SP Kleszczew 8.59 s, 3. Wiktor Kurusiewicz SP Bujny
8.62 s. Skok w dal: 1. Maciej Sowa³a SP 4 Zelów 460 cm, 2. Dawid
Domañski SP Lipiny 452 cm, 3. Piotr Stelmachowski SP Wroczyny 451 cm.
Pchniêcie kul¹: 1. Klaudia Ku�mierska - GM Oporów 9.96 m, 2. Agnieszka
Banasiak Go³êbiewek 9.46 m, 3. Agnieszka Kapusta Rozprza 9.04 m. 100
metrów: 1. Anna Wi¹czek GM Opoczno 14.04 s, 2. Anna Lalek Rozprza
14.15 s, 3. Wioletta Szymczyk Opoczno 14.20 s; 1. Aleksander Weso³owski
GM Rozprza 12.16 s, 2. Rafa³ Borowiecki Wi¹czyn Dolny 12.61 s, 3. Domi-
nik Gozdek Rozprza 12.74 s. Skok wzwy¿: 1. Joanna Dró¿dz GM Rozprza
140 cm, 2. Dominika Magiera Rozprza 140 cm. Sztafeta szwedzka dziewcz¹t:
Szkó³ Podstawowych (400, 300, 200, 100 m): 1. SP 4 Zelów 2.48.24 min.,
2. SP 2 Zelów 3.06.22 min., 3. SP Go³êbiewek 3.07.67 min., w�ród ch³op-
ców: 1. SP Domiechowice 2.41.57 min., 2. SP Kleszczów 2.42.13 min.,
3. SP nr 4 Zelów 2.46.31 min. Sztafeta 4 x 100 metrów dziewczêta:
1. Gimnazjum Mniszków 54.59 s, 2. Rozprza 55.27 s, 3. Krzy¿anów 1.00.06 min.;
ch³opcy: Gimnazjum Mniszków 47.91 s, 2. Rozprza 49.15 s, 3. Kleszczów
49.97 s. 600 metrów: 1. Angelika Michalak SP Domiechowice 1.58.63 min.,
2. Izabela Skowronek SP Rokszyce 1.59.42 min., 3. Patrycja Or³owska
SP Rokszyce 1.59.54 min. 1000 metrów: 1. Przemys³aw Glapiñski SP
Kurnos 3.17.12 min., 2. Rados³aw Adamczyk SP Ostrowy 3.22.90 min.,
3. Adrian Grudziñski SP Domiechowice 3.23.91 min. Skok w dal:
1. Marietta Krawczyk SP 4 Zelów 460 cm, 2. Magdalena Malenta SP 2
Zelów 420 cm, 3. Aleksandra Bia³ecka SP 4 Zelów 390 cm; 1. Krystian
Kie³bik Gimnazjum Rozprza 561 cm, 2. £ukasz Kaczyñski Krzy¿anów
539 cm, 3. Jakub Grzywacz Opoczno 530 cm; 1. Katarzyna Marciniak
Gimnazjum Wi¹czyn Dolny 420 cm, 2. Ewelina Polañska Krzy¿anów 414 cm,
3. Anna Rakoczy Rozprza 410 cm. Rzut pi³k¹ palantow¹: 1. Kamila Marczak
SP Kutno 42 m, 2. Natalia Cuba³a SP Mierzyn 38 m, 3. Patrycja Soko-
³owska SP Domiechowice 35 m; 1. Micha³ Kutyba SP Domiechowice 57 m,
2. Sebastian Pogodziñski SP Lipiny 55,5 m, 3. Bartosz Pruszkowski SP
Domiechowice 53.5 m. 200 metrów: 1. Patryk �wi¹tczak SP Skoszewy
29.82 s, 2. Piotr Dudek SP Bujny 32.18 s, 3. Micha³ Wi�niewski SP Ostrowy
32.20 s; 1. Klaudia Warchulska SP Rozprza 32.04 s, 2. Adrianna Kopeæ
SP Wo�niki 32.27 s, 3. Izabela Nowicka SP 4 Zelów 32.47 s. Skok wzwy¿:
1. Adrian Wrzesiñski Gimnazjum Rozprza 165 cm, 2. £ukasz Kie³basa
Rozprza 160 cm, 3. Krystian Ko³odziejczyk Tomawa 155 cm. 300 metrów:
1. Olga Wujek Gimnazjum Opoczno 46.41 s, 2. Paulina Jarosiñska Rozprza
46.54 s, 3. Wiktoria Marciniak SP Go³êbiewek 49.07 s; 1. Konrad Maj-
chrzak Gimnazjum Opoczno 38.64 s, 2. Piotr Krê¿el Kleszczów 38.98 s,
3. Kamil W³odarczyk Oporów 39.88 s. Kula: 1. £ukasz Cichoñ Gimnazjum
Tomawa 11.17 m, 2. Rados³aw Pi¹tek Tomawa 10.63 m, 3. Sebastian
Gajewicz Go³êbiewek 10.60 m. 600 metrów: 1. Edyta Konieczna Gimnazjum
Zduñska Wola 1.52.73 min., 2. Sylwia Kowalczyk Rozprza 1.56.21 min.,
3. Aleksandra Biñkowska Opoczno 1.57.90 min.; 1000 m: 1. B³a¿ej Kula
Gimnazjum Zduñska Wola 2.44.18 min., 2. S³awomir Kuc Opoczno
2.44.37 min., 3. Micha³ Mocin Opoczno 2.49.85 min. Przed rozpoczêciem
mistrzostw (drugie z rzêdu w Kutnie) wrêczono nagrody za 2010 r. naj-
lepszym szko³om w województwie ³ódzkim pod wzglêdem osi¹gniêæ
w pionie LZS-ów. W�ród szkól podstawowych nagrodzono: SP Rozprza,
SP nr 4 Zelów i SP Kleszczów, a najlepsze sportowe gimnazja z osi¹gniê-
ciami �ludowymi� to: Rozprza, Opoczno i Wola Krzysztoporska. Gratu-
lujemy Wszystkim!

MISTRZOSTWA REGIONU ŁÓDZKIEGO LZS
Lekkoatletyka

UEFA REGION CUP
W Kutnie rozegrano spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Pucharu
Regionalnego. Zmierzy³y siê reprezentacje Mazowieckiego i £ódzkiego
Zwi¹zku Pi³karskiego.

MZPN - £ZPN 3:2 (2:1)
Gole: 0:1 - Hubert Górski (10), 1:1 - Marcin Rawski (13), 2:1 - Szymon
Kiwa³a (22), 3:1 - Dawid Klepczyñski (59), 3:2 - Kamil Kubiak (79).
Trenerami zespo³u £ZPN byli: Pawe³ �lêzak i Ryszard Polak. Zwyciêski
zespó³ graæ bêdzie w nastêpnej rundzie z reprezentacj¹ Warmii i Mazur.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zmierzy³y siê w nim: tegoroczny mistrz kraju Unia Racibórz i czwarta
dru¿yna ekstraligi Pogoñ Women Szczecin. By³a wiêc okazja do rewan¿u,
bowiem te dwa zespo³y równie¿ walczy³y o palmê pierwszeñstwa w PP
w ubieg³ym roku. Zdecydowanie wtedy lepsza by³a Unia, która rozgromi³a
ówczesnego beniaminka ekstraligi 7:1. Nie by³o niespodzianki i tym razem.

RKP Unia Racibórz - Pogoñ Women Szczecin 2:0 (1:0)
Unia: Dorota Wilk, Hanna Konsek, Marta Mika, Alicja Pawlak, Marta
Stobba (kpt.), Ivana Bojdova, Iva Landeka, Patrycja Po¿erska, Anna
¯elazko, Agnieszka Winczo, Patrycja Wi�niewska. Na zmiany wchodzi³y:
Aleksandra Sosnowska, Katarina Istokova, Katarzyna Krupa, Marlena
Hajduk. Sêdzia g³ówny - Karolina Radzik (Opole). Widzów ok. 800. Bramki:
1:0 - Anna ¯elazko (35, g³ow¹), 2:0 - Agnieszka Winczo (64). Racibo-
rzanki (trener i prezes Remigiusz Trawiñski) mia³y zdecydowan¹ prze-
wagê, ale szczecinianki umiejêtnie broni³y dostêpu do swojej bramki. Unia
reprezentowaæ bêdzie Polskê w Pucharze Europy. Przed tym spotkaniem
rozegrano fina³ Ogólnopolskich Rozgrywek Dziewcz¹t U-13 im. Kazimierza
Górskiego, w którym reprezentacja Lubelskiego pokona³a Kujawsko-Po-
morskie 4:1. Pami¹tkowe puchary, medale, nagrody rzeczowe wrêczali:
trener reprezentacji Polski seniorek Roman Jaszczak, trener reprezentacji
narodowej U-15 Andrzej Soroka, cz³onek Wydzia³u Pi³karstwa M³odzie-
¿owego PZPN Zbigniew Bartnik i Grzegorz Chojnacki, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutna.

Puchar Polski w Kutnie

UNIA RACIBÓRZ TRIUMFUJE

W Bielawie (Dolny �l¹sk, powiat d�ier¿oniowski) rozegrano z udzia³em
34 zawodników Turniej Sportów Walki �Submission Fight�. W�ród
zawodników z ró¿nych regionów Polski by³ reprezentant Kutnowskiego
Stowarzyszenia Bokserskiego Adam Grzelak, na co dzieñ nauczyciel
wychowania fizycznego w kutnowskim Gimnazjum nr 2. Podopieczny
ambitnego trenera Jerzego Karolewskiego spisa³ siê �wietnie w kategorii
76 kg i cztery walki rozstrzygn¹³ na swoj¹ korzy�æ oraz jedn¹ przegra³.
Zdoby³ br¹zowy medal i zaj¹³ III miejsce. Gratulujemy!

ADAM GRZELAK W CZOŁÓWCE

Wêdkarstwo

UDANE ZAWODY
17 zawodników z ró¿nych kó³ m. Kutna bra³o udzia³ w Wojszycach
w imprezie o Puchar Andrzeja Stoliñskiego, w³a�ciciela akwenu.
Z³owiono blisko 49 kg ryb. Zawody wygra³ Marek Majchrzak, II by³
Wojciech Dêbski, a III Mariusz Komoda. Sêdziowali - Jan Dêbski i Zbi-
gniew Maciejewski.

PODZIĘKOWANIE
W poprzednim numerze "P¯K" zamie�cili�my dwa zdjêcia z Afganistanu,
gdzie przebywaj¹ z kilkumiesiêczn¹ misj¹ wojskow¹ bracia Damian
i Tomasz Papiewscy (zwi¹zani z Ziemi¹ Kutnowsk¹ poprzez rodzinê tu
mieszkaj¹c¹ i ojca Krzysztofa - starszego oficera WP ur. w ¯ychlinie)
oraz Sebastian Warszawski, kutnianin. Dziêkujemy Im za gor¹ce pozdro-
wienia dla redakcji "P¯K" i naszych czytelników i ¿yczymy samego szczê�cia.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 312
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MIESZKANIE
DLA FIRM

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

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

WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE

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

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

Has³o: C11-G3-L7-A2-Ñ I1-C8-K4-E1
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

BIURO
MATRYMONIALNE

serdecznie zaprasza
Tanio !!!

24 268-12-76Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Pilnie wynajmê Sklep Spo¿ywczy
26 m2 przy ulicy Sosabowskiego
w Kutnie z ca³ym wyposa¿eniem
i towarem. Tel. 691-916-747.
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2, Dudki
- Leszczynek. Tel. 0603-765-295
Sprzedam lokal mieszkalny w ka-
mienicy (89 m2, I p, w³asno�æ hipo-
teczna), �cis³e centrum Kutna, piec
CO w piwnicy. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ lub
mieszkanie, 53 m2, parter, ul. 3 Maja.
Ogrzewany. Tel. 603-691-630, 661-
347-220
Lokal handlowy 25 m2, centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej ok. 3000 m2. Mo¿li-
wo�æ najmu czê�ciowego lub zmiana

adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
695-59-1002
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie. Dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maksymalne
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-913-028
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527

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

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

OG£OSZENIA
DROBNE

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³
24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Kokoszki odchowane
szczepione - zamawiaæ

AGROPLON
- Sójki Parcel
Tel. 24 252-11-34
Data sprzeda¿y

9 czerwiec 2011 r.

OSTEOPOROZA
Badanie

densytometryczne ko�ci
� krêgos³upa
� szyjki ko�ci udowej

Ceny promocyjne
Telefon:

605-109-333

Uk³adanie kostki brukowej.
Wykonawstwo kompleksowe

z materia³em lub bez.
Odwodnienia melioracyjne.

Kutno i okolice.

Tel. 508-722-413

Brukarstwo
Jab³onowski

- Przedstaw siê naszym czytelnikom.
- Nazywam siê Seweryn Wiktorek. Jestem zawodnikiem UKS
�IPPON� MDK Kutno. Obecnie jestem uczniem II Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie.
- Dlaczego judo, a nie inna dyscyplina sportu?
- Od najm³odszych lat fascynowa³y mnie sporty walki. Judo
zacz¹³em trenowaæ maj¹c 7 lat, choæ ju¿ w wieku sze�ciu lat
prosi³em rodziców, aby zapisali mnie na judo. Trener nie wyrazi³
na to zgody, poniewa¿ by³em za ma³y i musia³em poczekaæ jeszcze
rok. Judo to co� wiêcej ni¿ sport, przekona³em siê o tym z bie-
giem lat. Ten sport jest drog¹ do poznania i doskonalenia samego
siebie.
- Co ci ono daje?
- Dziêki judo czujê siê wysportowany i silny. Mam �wiadomo�æ,
¿e poradzê sobie w ka¿dej sytuacji. Ta dyscyplina uczy wytrwa-
³o�ci i samokontroli. Judo daje mi wiele rado�ci i satysfakcji, jest
dla mnie relaksem oraz odskoczni¹ od problemów. Dziêki
czêstym podró¿om, zwiedzi³em wiele ciekawych miejsc w Polsce
i Europie oraz zawar³em wiele nowych znajomo�ci.
- Kto zafascynowa³ ciê judem?
- To kwestia przypadku, ¿e trenujê akurat judo, poniewa¿ w tam-
tym okresie w Kutnie nie istnia³a ¿adna inna sekcja sportów
walki.

Specjalnie dla �P¯K�

JUDO −TO BRZMI DUMNIE
- Twoja pierwsza walka?
- Osobi�cie nie pamiêtam swojej pierwszej walki, lecz pamiêtam
pierwsze zawody, które odby³y siê w Warszawie. Pamiêtam jedynie,
¿e by³em okropnie zdenerwowany i przejêty swoim pierwszym
startem.
- Ile stoczy³e� do tej pory pojedynków, który najbardziej utkwi³ ci
w pamiêci?
- Nie jestem w stanie okre�liæ dok³adnej liczby stoczonych przeze
mnie pojedynków, aczkolwiek bêdzie to na pewno kilkaset walk.
Najbardziej utkwi³a mi w pamiêci walka, któr¹ stoczy³em
w Szczyrku 2 lata temu na Pucharze Europy. By³a to walka o br¹-
zowy medal z Wêgrem, któr¹ wygra³em po bardzo zaciêtym poje-
dynku.
- Najwiêkszy twój dotychczasowy sukces?
- Moim najwiêkszym dotychczasowym sukcesem jest zdobycie
br¹zowego medalu na Pucharze Europy w Szczyrku oraz repre-
zentowanie naszego kraju na Mistrzostwach Europy w S³owenii,
jako reprezentant kadry narodowej juniorów m³odszych.
- Jak wygl¹da twoje przygotowanie do walki?
- Staram siê wyj�æ do walki w pe³ni skoncentrowany i skupiony
na tym aby stoczyæ dobr¹ walkê.
- Nauka i sport - umiejêtno�æ ich ³¹czenia
- Nie jest ³atwo pogodziæ te dwie rzeczy. Codzienne treningi i czêste
wyjazdy na zawody na ca³e weekendy poch³aniaj¹ wiele czasu.
Dobra organizacja dnia i rozplanowanie czasu to klucz do sukcesu.
- Najbli¿sze plany sportowe?
- Czeka mnie kilka zgrupowañ w wakacje. Najbli¿sze starty na
zawodach zaplanowane s¹ dopiero po wakacjach.
- Inne zainteresowania?
- Oczywi�cie jak ka¿dy w moim wieku lubiê s³uchaæ muzyki, ogl¹daæ
filmy i spêdzaæ czas ze znajomymi.
- Zbli¿aj¹ siê wakacje, jak je spêdzisz?
- W judo. Tak naprawdê wakacje to ciê¿ka praca - treningi.
Wyje¿d¿am na kilka zgrupowañ miêdzy innymi do Chorwacji,
a nastêpnie do Zakopanego, W³adys³awowa i znów do Zakopanego.
- Czy judo i jego uprawianie bêdzie twoim celem ¿yciowym?
- Czas poka¿e na ile bêdzie to mo¿liwe. Judo to moja pasja i spo-
sób na ¿ycie. Obecnie nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez treningów
judo i o ile bêdê w stanie, bêdê trenowa³ tê dyscyplinê sportu jak
najd³u¿ej.
- Czego nale¿y ci ¿yczyæ?
- Zdrowia, wytrwa³o�ci w treningu oraz tego co najwa¿niejsze dla
ka¿dego sportowca, czyli sukcesów.

Dziêkuje za rozmowê - Jerzy Papiewski

Poziomo: A-1. Twórca muzyki i s³ów piosenki �Nie bêdziesz ty, to ...�
A-7. �Wzgórze b³êkitnego ...� w tytule powie�ci Igora Neverly B-9. Trener
naszej reprezentacyjnej dru¿yny szczypiorniaka (wybrany trenerem roku
2009) C-1. Wybucha D-9. Twórca serialowego �Czterdziestolatka� (Jerzy)
E-1. Dokument urzêdowy E-5. Uciek³ z niej dezerter G-1. � ... kontrolo-
wane� (filmowa komedia Chêciñskiego ze St. Tymem) I-1. W ¿³obie Siwka
I-6. Uprowadzenie panny J-9. Sok z aloesu K-1. Warszawska dzielnica
L-9. Przycisk klawiatury komputera M-1. Filmowy dramat Pasikowskiego
z Pazur¹ i Lind¹ M-5. Lewy lub prawy przy marynarce lub swetrze.

Pionowo: 1-A. Zwierzê ¿ywi¹ce siê padlin¹ 1-I. Czê�æ kniei-matecznik
2-E. Bieg na prze³aj 3-A. Narzêdzie do ostrzenia no¿y przez rze�ników
3-I. Cenne w muszli 4-F. Miêk³awka (ryba s³odkowodna) 5-A. Miara tapety
5-J. Rzeka we Francji lub aktorka z filmu �Wp³yw ksiê¿yca� 6-E. Z ram¹
i peda³ami 7-A. Nasiona tej ro�liny maj¹ zastosowanie przy produkcji
cha³wy 7-I. Niewielki ssak z kubañskich lasów 9-A. Baczna, a tak¿e
podzielna 9-I. Przep³ywa przez Puszczê Solsk¹ (prawy dop³yw Sanu)
11-A. Swoje �ród³a ma w Tybecie 11-I. G³o�no w muzyce 13-A. Skamie-
nia³o�æ na dnie jaskini 13-I. Ozdobne obramienie tarczy herbowej.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka
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¯YCIE DIECEZJALNE

12 LAT AMZ − KUTNO

W trakcie uroczysto�ci 12-lecia firmy AMZ Kutno Spó³ka z o.o. ksi¹dz biskup Józef Zawitkowski po�wiêci³
najnowsze dzie³o kutnowskich konstruktorów i wykonawców - autobus miejski City Smile. W uroczysto�ci bra³
udzia³ wicepremier RP Waldemar Pawlak, który by³ nawet ... kierowc¹ tego pojazdu. Trudno dzi� orzec, czy
autobus ten zapewni zak³adom kolejne zyski, czy te¿ pozostanie - prototypem. Mimo to, od Redakcji powodzenia
tak¿e w XIII roku dzia³alno�ci tego Dobrego Zak³adu.

Ju¿ od sobotniego ranka, 11 czerwca
2011 roku, w parku Traugutta
 rozpoczê³y siê przygotowania do
kolejnego ju¿ festynu zuchowego
organizowanego przez Hufiec ZHP
Kutno. Tegoroczna edycja przebie-
ga³a pod has³em Radosna Planeta
Têczowych Zuchów i jak mo¿na siê
domy�leæ motywem przewodnim
by³a szeroko pojêta ochrona �rodo-
wiska. Jako, ¿e ka¿dy zuch kocha
przyrodê, uczestnicy festynu, blisko
200 zuchów z Hufca Kutno oraz
z Hufca £owicz, z wielkim entuzja-
zmem wznosz¹c proekologiczne
transparenty przemaszerowali
ul. Królewsk¹. Nastêpnie kolorowy

RADOSNA
PLANETA

korowód dotar³ do parku Traugutta, gdzie rozpoczê³a siê g³ówna czê�æ
festynu. Tu na 13 przyby³ych zuchowych gromad czeka³a �wietna zabawa:
atrakcyjne gry, konkursy, zawody sportowe, tañce integracyjne. Po piêcio-
godzinnej zabawie i ma³ej przek¹sce przyszed³ czas na podsumowanie
imprezy. Zwyciêzcami zosta³y naturalnie wszystkie uczestnicz¹ce gromady
i wszyscy odebrali nagrody ufundowane przez Urz¹d Miasta Kutna oraz
Hufiec ZHP Kutno.




