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Lepiej dzia³aæ, ni¿ gadaæ ...

SZCZERZE, AŻ DO BÓLU ...
Rozmowa z Konradem K³opotowskim,

wicestarost¹ kutnowskim, by³ym starost¹ kutnowskim

- Dlaczego Walne Zgromadzenie Wspólników Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego  Sp. z o. o. nie udzieli³o absolutorium Radzie i Zarz¹dowi
za rok 2010 ?
- W �rodê 22 czerwca 2011 r. odby³o siê Zwyczaje Walne Zgromadzenie
Wspólników Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Sp. z o.o. Oceni³o
ono sprawozdania Zarz¹du i Rady Nadzorczej Spó³ki za okres od 01.12.
do 31.12.2010 r. oraz opiniê bieg³ego rewidenta. Formalnie jej dzia³al-
no�æ zakoñczy³a siê strat¹ brutto 220.303,15 z³. W rzeczywisto�ci jednak
wynik za dzia³alno�æ powinien byæ skorygowany o wysoko�æ sk³adki ZUS
od grudniowych wynagrodzeñ wyp³aconych w styczniu 2011 r., które
- zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami - stanowi¹ koszt uzyskania przy-
chodu, zatem mog³y byæ uwzglêdnione dopiero w 2011 r. Wynikaj¹cy
z tego powodu podatek dochodowy wyniós³ 111.393,57 z³ i w efekcie
spó³ka w grudniu 2010 r. ponios³a stratê netto 331.696,72 z³. Zarz¹d
spó³ki w osobie prezesa S³awomira Zimnego nie dope³ni³ ci¹¿¹cych na
nim obowi¹zków zwi¹zanych z redukcj¹ ponoszonych przez firmê kosz-
tów. Zgromadzenie Wspólników negatywnie oceni³o pracê prezesa
Zarz¹du i nie udzieli³o Zarz¹dowi skwitowania. Ponadto Zgromadzenie
Wspólników, zgodnie z art. 231 § 2 pkt. 2 ksh, podjê³o uchwa³ê o pokryciu
straty z zysków przysz³ych okresów. Tak w ogóle to przyjêty 22 sierpnia
2010 r. akt za³o¿ycielski spó³ki zawiera³ zasadniczy b³¹d dotycz¹cy pierw-
szego okresu rozliczeniowego. Ustalono, ¿e tym okresem jest grudzieñ,
zamiast podjêcia decyzji, i¿ okres ten wynosiæ bêdzie 13 miesiêcy: od
1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Mistrzostwa Ma³ej Ligi

TRIUMF WŁOCH

Ju¿ XVI raz na boiska Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie wybiegli baseballi�ci
z najlepszych europejskich zespo³ów.          (ci¹g dalszy - strona 13)

PODSUMOWANIE “KASPROWICZA”

Rok szkolny 2010/2011 zakoñczony. Co przyniós³ on uczniom, nauczy-
cielom i rodzicom?         (ciag dalszy - strona 16)

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

Mo¿e byæ HIT LATA!

ODYSEJA HISTORYCZNA
Rozmowa z Micha³em £uczakiem, dyrektorem

O�rodka Kultury Gminy Kutno

- Jaka jest geneza imprezy, która w ubieg³ym roku przyci¹-
gnê³a do Leszczynka tysi¹ce osób?
- Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych �Odyseja Histo-
ryczna� Kutno to impreza, która powsta³a w efekcie próby
realizacji w³asnych marzeñ przez kilkunastu zapaleñców
skupionych, pod wodz¹ Czarka Walczaka, w Stowarzyszeniu
Historycznym Pu³k 37 we wspó³pracy z prezydentem miasta
Kutna oraz O�rodkiem Kultury Gminy Kutno.

(ciag dalszy - strona 3)

Swoj¹ piêædziesi¹t¹ rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego �wiê-
towali Pañstwo Danuta i Januariusz Foczpaniakowie. Z tej okazji
w kutnowskim Urzêdzie Stanu Cywilnego prezydent miasta
Zbigniew Burzyñski udekorowa³ ich medalami �Za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie�, przyznane im przez Prezydenta RP. Jubilaci
otrzymali ¿yczenia i gratulacje, kwiaty, a obecni na uroczysto�ci
za�piewali znan¹ melodiê �Sto lat�. By³ te¿ okazyjny toast. Jak
wspomina pan Foczpaniak, do naszego miasta przyby³ zaraz po
skoñczonych studiach w 1959 roku. Tu wcze�niej zamieszkali jego
rodzice. Swoj¹ ¿onê Danutê zapozna³ w 1961 roku i od tej pory,
a¿ do dzi�, przebywaj¹ w szczê�ciu i w zgodzie. Maj¹ dwoje dzieci
- Barbarê i Macieja, a Bartosz jest kochanym wnukiem. Aby
dotrwaæ do takiego jubileuszu zdaniem Jubilatów - trzeba siê
nawzajem kochaæ, rozumieæ jedno drugiego i u�miechaæ siê, wtedy
bêdzie dobrze. Nasza redakcja przy³¹cza siê do sk³adanych
¿yczeñ.         /A.B./

UROCZYSTOŚĆ W USC

MIĘDZYNARODOWY FOLKLOR

W sobotnie popo³udnie, 16 lipca, po raz drugi �zawita³y� do
naszego miasta Miêdzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne.

(ci¹g dalszy - strona 2)
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¯YCIE KOLOROWE

WITAMY W KUTNIE
Na poniedzia³kowej konferencji, 11 lipca, �Roli miast powiato-
wych biegunów wzrostu, w systemie osadniczym województwa
³ódzkiego�, która odby³a siê w Urzêdzie Miejskim w Kutnie
prezentowano szczegó³owe dane dotycz¹ce miasta Kutna i jego
roli w kreowaniu rozwoju województwa ³ódzkiego.
- Kutno le¿y w centralnej Polsce, w pobli¿u skrzy¿owania euro-
pejskich szlaków drogowych E-30 (Berlin-Moskwa) i E-75
(Gdañsk-Wiedeñ) oraz kolejowych E-20 (Berlin-Moskwa), oraz
Gdañsk-Katowice.
- Odleg³o�ci do wybranych miast: Warszawa - 123 km, Gdañsk
- 300 km, Poznañ 175 km, £ód� - 53 km, Wroc³aw - 260 km,
Katowice - 260 km, Kraków - 330 km.
- Dziêki rozbudowanemu wêz³owi kolejowemu Kutno jest bardzo
wa¿n¹ stacj¹ na mapie Polski i Europy.
- Zwi¹zek Regionu Kutnowskiego, za³o¿ony 5 lipca 1993 roku,
obejmuje powierzchniê 1.272,6 km2 z liczb¹ 12.4139 mieszkañ-
ców. W jego sk³ad wchodz¹ wszystkie gminy z powiatu kutnow-
skiego w liczbie 11 oraz cztery gminy z s¹siedniego powiatu
³êczyckiego. S¹ to gminy: Bedlno, Daszyna, D¹browice, Góra �w.
Ma³gorzaty, Grabów, Kutno, miasto Kutno, Kro�niewice, Krzy-
¿anów, £aniêta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia,
¯ychlin. Kutno jest stolic¹ powiatu kutnowskiego, w sk³ad którego
wchodzi ³¹cznie 11 gmin.
- Ca³y powiat obejmuje swym obszarem ponad 886 km2, na któ-
rych zamieszkuje oko³o 103.000 ludzi. W samym Kutnie mieszka
ponad 46.000 osób.
- Intermodalny Terminal Kontenerowy - lokalizacja przy linii
kolejowej E-20, oko³o 8 ha powierzchni, 100 tys. TEU roczne
mo¿liwo�ci prze³adunkowe, 4 tory x 600 m, inwestor: PCC Inter-
modal, warto�æ inwestycji 34 mln z³.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Od pocz¹tku g³ównym organizatorem jest Widzewski Dom Kultury
w £odzi, za� wspó³organizatorem od 1995 roku jest Centrum Kultury M³o-
dych i Zespó³ Pie�ni i Tañca �£ód��. Celem tych warsztatów jest m.in.
promocja naszego województwa na arenie krajowej i miêdzynarodowej;
rozszerzenie oferty kulturalnej naszego regionu poprzez organizacjê
widowiskowych parad i koncertów na terenie ca³ego województwa; wzbo-
gacenie ¿ycia kulturowego w regionie ³ódzkim; wymiana do�wiadczeñ
zwi¹zanych z funkcjonowaniem zespo³ów ludowych i organizowaniem
spotkañ folklorystycznych. Pobyt grup folklorystycznych: Kolumbii,
Rumunii, Szwajcarii, Turcji i Polski w naszym mie�cie rozpoczê³a parada

MIĘDZYNARODOWY FOLKLOR

ulic¹ Królewsk¹ do parku im. R. Traugutta, gdzie zespo³y da³y przepiêkny
koncert tañca i pie�ni. Tu, wszystkich zebranych, w imieniu w³adz samo-
rz¹dowych Kutna powita³ Grzegorz Chojnacki, wiceprzewodnicz¹cy Rady
Miasta. Trwaj¹cy ponad dwie godziny koncert sta³ siê okazj¹ do zapoznania
siê z tradycj¹, obrzêdowo�ci¹ i folklorem naszych go�ci, którzy zawitali
do Kutna. Piêkne stroje, temperament tancerzy i ciekawe tañce dawa³y
atmosferê fiesty. Siedz¹ce na widowni niecki parku niekiedy ca³e rodziny
na pewno na d³ugo zapamiêtaj¹ to piêkne, miêdzynarodowe spotkanie
folkloru.           /A.B./

MIĘDZYNARODOWY WSTYD !

Niestety, nie mogê omin¹æ czego�, co w jêzyku ulicznym nazwaæ mo¿na
�syfem�. Id¹ca od placu Pi³sudskiego ulic¹ Wojska Polskiego ca³a barwna
kawalkada poszczególnych grup folklorystycznych musia³a (tak!) prze-
chodziæ obok ba³aganu wokó³ kontenera ze �mieciami. Szed³em obok grupy
ze Szwajcarii. Szanowni Czytelnicy, oni po prostu siê zatrzymali wytykaj¹c
palcami to �piêkne� - kutnowskie �           /A.B./
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Spółka PINI POLONIA
z siedzibą w Kutnie
ZATRUDNI:

CV prosimy sk³adaæ w siedzibie firmy: ul. Wschodnia 21
(portiernia) e-mail: biuro@pinipolonia.pl

• 20 pracowników biurowych
• 200 specjalistów uboju i rozbioru
• 400 pracowników produkcyjnych
  (niewykwalifikowanych)

Początek zatrudnienia
wrzesień/październik 2011 r.

Per³a w Koronie
W czwartkowej edycji �Per³y
w koronie województwa £ódzkiego
2011� znalaz³o siê Centrum Ma³ej
Ligi Baseballu w Kutnie.

Obiecanki - cacanki
Blisko rok temu - z powodu ulewy
- nie dosz³o do wystêpu zespo³u
�Mazowsze� w Kutnie (chocia¿ za
niedosz³¹ imprezê zap³acono prawie
90 tysiêcy z³otych). Ju¿ nied³ugo
minie rocznica, ale o wystêpie �Ma-
zowsza� - obiecanego przez prezy-
denta Kutna - ani widu, ani s³ychu.

Po raz XVI
Kutnowski Dom Kultury jest orga-
nizatorem Ogólnopolskich Letnich

Do czerwca 2012 r., na pi³karskie mistrzostwa Europy, mia³o byæ - zda-
niem ministra infrastruktury - Cezarego Grabarczyka - zbudowanych 900
kilometrów nowych autostrad, a dróg ekspresowych 2100 kilometrów.
Nie bêdzie! Plany autostrad zmniejszono o 200 km, dróg ekspresowych -
wiêcej ni¿ o po³owê. Ale i pozosta³e drogi nie bêd¹ ukoñczone. Wed³ug
raportu GDDKiA dla Ministerstwa Infrastruktury mo¿e nie byæ ukoñczo-
nych blisko po³owa realizowanych dróg. Opó�nienia dotycz¹ równie¿
kutnowskich odcinków dróg. Droga Kowal-Sójki po up³ywie 37,7% jest
zrealizowana w 22,1%. Jeszcze gorzej jest na odcinku Sójki - Kotliska,
gdzie po up³ywie prawie po³owy czasu budowy, wykonano jedynie 20,9%
planowanych prac. Ciut lepiej jest na odcinku trasy Nr 1 z Kotlisk do
Pi¹tku, gdzie przy 47,1% up³ywie czasu zaawansowanie robót wynios³o
25,2%. W redakcji ju¿ w marcu dyskutowano informacje uzyskane od
pracowników z �drogówek�, ¿e inwestor zim¹ wyrazi zgodê na jedynie
tzw. przejezdno�æ trasy (a poza tym podobno w strzeleckim lesie na trasie
drogi stwierdzono nieprzewidziane w planach ... torfowiska). Powody
opó�nieñ to wiêc wykonawstwo, ale tak¿e - b³êdy projektowe.

Jan Widz

TYLKO JEZDNIE − PRZEJEZDNE

Serdecznie dziêkujê lekarzom i pielêgniarkom Oddzia³u
Ortopedii (i personelowi Przychodni Ortopedycznej)
NZOZ KSS w Kutnie za �serce i u�miech� w czasie
mojego pobytu na zabiegu i rekonwalescencji.

Danuta Gajewska

PODZIĘKOWANIE

Ju¿ od 4 lipca Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych organizuje
w siedzibie przy ul. Kiliñskiego pó³kolonie dla swoich podopiecznych.
W codziennych zajêciach (do 16.07) uczestniczy oko³o 35 dzieci plus
opiekunowie i wolontariusze. S¹ to dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Tak
mi³e spêdzenie wakacji jest mo¿liwe dziêki dofinansowaniu przez Urz¹d
Miasta (9000 z³) i hojnym sponsorom. Trzydzie�cioro dzieci uczestniczy³o
w zwiedzaniu Inowroc³awia, Kruszwicy (i okolic), a kolejna wycieczka
to A¹uapark Fala w £odzi. Z tej formy wypoczynku wakacyjnego korzysta
oko³o 70 dzieci.          /B.G./

PÓŁKOLONIE

(ciag dalszy ze strony 1)
Cz³onkom Stowarzyszenia przy�wieca³a idea, aby
w samym �rodku Polski, w Kutnie - niewielkim
mie�cie le¿¹cym na skrzy¿owaniu dróg, którymi
wêdrowa³y armie polskie, napoleoñskie, rosyjskie
i niemieckie, w mie�cie, którego nie ominê³a i nie
oszczêdzi³a historia - stworzyæ miejsce regularnych
spotkañ pasjonatów historii - tej dawnej i tej
ca³kiem wspó³czesnej.
- Jak pamiêtam by³o bardzo du¿o atrakcji ...
- Na Zlocie spotykaj¹ siê w jednym miejscu i czasie
grupy rekonstrukcyjne z przeró¿nych epok. Obok
legionistów mo¿na spotkaæ samurajów, Indian,
rycerzy oraz ¿o³nierzy z frontów I i II wojny �wia-
towej. Ta wyj¹tkowa mieszanka decyduje o niepo-
wtarzalnym klimacie i kolorycie imprezy. Imprezy,
która daje okazjê cz³onkom grup rekonstrukcyj-
nych lepiej poznaæ siê nawzajem i stan¹æ w szranki
z przeciwnikami z innych epok, a widzom umo¿liwia
odbycie wyj¹tkowej podró¿y w czasie od staro¿yt-
no�ci przez �redniowiecze do czasów wspó³czesnych.
- To imponuj¹ce przedsiêwziêcie.
- Organizacja Zlotu nie by³aby zapewne mo¿liwa
bez wsparcia organizacyjnego, finansowego b¹d�
medialnego wielu przeró¿nych firm i instytucji.
Pe³na lista sponsorów, wspó³organizatorów oraz
patronów medialnych znajduje siê na oficjalnej
stronie imprezy - www.odysejahistoryczna.org.pl.
Wspólny wysi³ek tak wielu osób umo¿liwia zorga-
nizowanie udanego przedsiêwziêcia. Serdecznie
zapraszamy zatem wszystkich rekonstruktorów
i widzów, którzy chc¹ prze¿yæ niepowtarzaln¹ przy-
godê i do�wiadczyæ wielu atrakcji, do uczestnictwa
w Zlocie.
- Wkrótce kolejna edycja zlotu.
- Nastêpna, tym razem pod nazw¹ Zlot Grup
Rekonstrukcji Historycznych �Odyseja Historyczna
Epizod II� Kutno 2011, odbêdzie siê w dniach
22-24 lipca 2011 r. w siedzibie O�rodka Kultury
Gminy Kutno w Leszczynku i w samym mie�cie.
Patronat honorowy nad imprez¹ objê³o Polskie
Towarzystwo Historyczne. Wiêcej na stronach
www.odysejahistoryczna.org.pl oraz www.okgk.org.pl.

Dziêkujê za rozmowê - Piotr Pilch

Mo¿e byæ HIT LATA!

ODYSEJA HISTORYCZNA
Rozmowa z Micha³em £uczakiem, dyrektorem

O�rodka Kultury Gminy Kutno

O mo¿liwo�ciach rozwoju naszego miasta dyskutowano w Urzêdzie
Miasta podczas konferencji na temat �Rola miast powiatowych
- biegunów wzrostu, w systemie osadniczym województwa ³ódz-
kiego�. Wziêli w niej udzia³ samorz¹dowcy miasta Kutna i powiatu,
wójtowie gmin, w tym ̄ ychlina i Kro�niewic. Zebrani wys³uchali
wyst¹pienia Marcina Bugajskiego - cz³onka Zarz¹du Województwa
£ódzkiego. Mówi³ m.in. o podstawach rozwoju naszego regionu
w najbli¿szych latach; bêdzie to mo¿liwe w przypadku zg³aszania
przemy�lanych projektów, które zagwarantuj¹ miejsca pracy i uzy-
skanie �rodków finansowych. Pieni¹dze trzeba bêdzie dobrze
zainwestowaæ, gdy¿ unijnych �rodków bêdzie coraz mniej. Twier-
dzi³ on, i¿ strategii rozwoju nie przygotowuje siê za biurka, dlatego
te¿ jego przyjazd do Kutna sta³ siê koniecznym. Go�æ z £odzi
chcia³ zorientowaæ siê w potrzebach poszczególnych gmin i miasta.
Sporo czasu po�wiêci³ zagadnieniu zwi¹zanemu z inwestycjami
drogowymi i kolejowymi (m.in. trasa £ód� - Kutno). Mówi³:
�Wasze miasto ma ogromne szanse wykorzystaæ doskona³e po³o-
¿enie geograficzne, bowiem w planach jest m.in. po³¹czenie lini¹
kolejow¹ Ba³tyku i Adriatyku, a ta mo¿e przebiegaæ w tym regio-
nie�. Po wyst¹pieniu Marcina Bugajskiego g³os zabra³ prezydent
miasta Zbigniew Burzyñski. Twierdzi³, ¿e nasze miasto ma �dobre
pod³o¿e do rozwoju�. Swoje wyst¹pienie popar³ dobrze przygoto-
wanym opracowaniem multimedialnym. Anna Szymañska z Biura
Przestrzennego Województwa £ódzkiego m.in. wskaza³a na mo¿-
liwo�æ rozwoju przemys³u farmaceutyczno-medycznego, a tak¿e
owocowo-warzywnego. Wspomnia³a te¿ o mo¿liwo�ciach powstania
gie³dy rolnej w rejonie i rozwoju strefy turystycznej w oparciu
o zabytki regionu. Czy cel konferencji, jakim by³o wypracowanie
wspólnego kierunku rozwoju miasta Kutna i gmin powiatu,
przyniesie efekty czas poka¿e. Od strony technicznej brak nag³o-
�nienia spowodowa³, ¿e czê�æ wyst¹pieñ by³a ... nies³yszalna.

/A.B./

PERSPEKTYWY KUTNA

A to ciekawe ...
Kutno ma: 237 ulic, 121,1 km (80%) utwardzonych (w tym 14 km
dróg przejêtych od starostwa powiatowego). Wodoci¹gowa sieæ
liczy 216,6 km (w tym: magistrale - 16,7 km, przy³¹cza - 74,2 km,
sieæ rozdzielcza - 125,7 km). Stopieñ zwodoci¹gowania - 99,8%.
Sieæ kanalizacyjna to 134,3 km rur (przy³¹cza - 35,2 km, sieæ
kanalizacyjna - 99,1 km, stopieñ skanalizowania - 96%). W Kutnie
dzia³a 4525 podmiotów gospodarczych.

Na Stadionie Miejskim im. H.T. Reymana 3 sierpnia od
godziny 14.00 odbywaæ siê bêdzie VI Ogólnopolski
Mityng Lekkoatletyczny �O Ró¿ê Kutna�.

Lato
Przesada droga wiosno.
Cz³owiek nie mo¿e byæ wiecznie zielony,
Musi dojrzewaæ, musi rosn¹æ,
A na to jest lato,
¯eby wasze ¿ycie by³o jak czerwiec,
Pe³ne s³oñca,
¯eby mi³o�æ wasza by³a jak lipiec gor¹ca,
I jak sierpieñ w dojrza³e k³osy bogata,
¯yczê zawsze lata.

Henryk Cie�lak

W uzupe³nieniu przekazanych w poprzednim numerze informacji o ma-
turach, uzupe³niamy je o dane szczegó³owe z poszczególnych liceów miasta
Kutna i przedmioty.
Szko³a    Polski (�rednia %)   Matematyka         Angielski
I LO 64,33 70,00 89,57
II LO 62,39 62,74 85,01
III LO 69,47 65,63 79,01
I LO PUL 53,52 29,60 64,81
Katolickie LO 49,16 35,91 57,20

PRAWDZIWA MATURA

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�niejszymi
zmianami) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Kutno Uchwa³y
Nr VIII/37/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obrêbu Sieciechów, Gminy Kutno. Granice obszaru objêtego planem
pokazano w formie graficznej.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce PLANU.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na pi�mie na adres: Urz¹d Gminy w Kutnie, ul.
W. Witosa 1, 99-300 Kutno  w terminie do dnia 5 sierpnia 2011 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w zwi¹zku
z art. 29 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko, w tym sporz¹dzania
prognozy oddzia³ywania na �rodowisko do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrêbu Sieciechów, Gminy Kutno.
Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z dokumentami sprawy i zg³aszaæ uwagi
i wnioski do strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 pa�dziernika 2008 r., uwagi i wnioski mog¹
byæ wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres:  Urz¹d Gminy w Kutnie , ul. W. Witosa 1,
99-300 Kutno;
2) ustnie do protoko³u, w Urz¹d Gminy w Kutnie, ul. W.Witosa 1, 99-300
Kutno, pok. nr 2;
3) za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres
e-mail: sekretariat@gminakutno.pl w terminie do dnia 5 sierpnia 2011 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.

Wójt Gminy Kutno - Jerzy Bry³a

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kutno

Spotkañ Artystycznych. Rozpoczê³y
siê one 18 lipca i trwaæ bêd¹ ponad
tydzieñ. Utalentowana m³odzie¿
z ró¿nych regionów naszego kraju
udoskonala swoje umiejêtno�ci
w dziedzinie tañca, aktorstwa i pio-
senki. G³ównym tematem spotkañ
jest muzyka disco.

Z czytania - �nici�
W 46-tysiêcznym Kutnie korzysta
z bibliotek jedynie oko³o 5.000
czytelników, czyli oko³o 10%
mieszkañców. Nie czyta ksi¹¿ek ...
m³odzie¿ (chyba, ¿e lektury szkolne).
Najczê�ciej czytelnikiem jest osoba
po trzydziestce. Padaj¹ równie¿
ksiêgarnie, wiêc mo¿na mówiæ, ¿e
w Kutnie nie jest modne czytanie.

SPROSTOWANIE
W artykule �Dawnego sportu czar� w nr 13/313 (!) zamieszczono b³êdne
informacje. Jednym z za³o¿ycieli by³ Stefan (a nie Stanis³aw) Walczak.
Tadeusz Chrzuszcz nie by³ inicjatorem i wspó³twórc¹ kortów przy
ul. Grunwaldzkiej, lecz jego brat Kazimierz Chrzuszcz. Ponadto jed-
nym z za³o¿ycieli podnoszenia ciê¿arów w ZKS �Kutnowianka� by³
Tadeusz Chrzuszcz.     Redakcja
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40 lat licz¹ sobie Kieleckie Zak³ady Wyrobów Papierowych. Dok³adnie
28 wrze�nia, na drugiej zmianie rozpoczêto produkcjê opakowañ. Z tej
okazji zak³ady te - obecnie DS Smith Polska S.A. - wyda³y okoliczno�ciow¹
ksi¹¿kê. Znajduje siê w niej fragment dotycz¹cy DS Smith Polska S.A., który
przytaczamy w ca³o�ci.

Witamy w Zak³adzie Kutno !
Ostatnie jedena�cie lat to dla naszej firmy okres dynamicznego rozwoju,
który porównany byæ mo¿e wy³¹cznie z dynamik¹ z pocz¹tku lat 70, gdy
oddawano do u¿ytku kolejne wydzia³y kieleckiej fabryki. Rozwój ten jest
istotny, zw³aszcza, ¿e dokonuje siê w warunkach ostrej konkurencji, zmien-
nych warunków rynkowych, utrudniaj¹cych podejmowanie decyzji. Wyzwa-
niem by³a decyzja o budowie i uruchomieniu zak³adu w Kutnie, gdzie
powsta³a najnowocze�niejsza fabryka tektury falistej w Europie. Przed roz-
poczêciem budowy przeprowadzono proces przygotowania dokumentacji
i uzasadnienia potrzeby inwestycji, który trwa³ prawie rok. Dokumenty
przygotowywane by³y przez Zarz¹d DS Smith Polska S.A. i konsultowane
z kierownictwem dywizji Kaysersberg. 20 kwietnia 2004 Rada Dyrektorów
Holdingu zaakceptowa³a decyzjê o budowie nowej fabryki w Polsce. Roz-
pocz¹³ siê proces inwestycyjny, w który zainwestowano 24,6 mln euro.
Prezes Sadowski mia³ dwa pomys³y na lokalizacjê: Kutno oraz Kêpno
w okolicach Wroc³awia. O wyborze Kutna przesadzi³o po³o¿enie (zbiegaj¹
siê A1 i A2) i postawa miejscowych w³adz, które zaoferowa³y uzbrojona
dzia³kê w bardzo korzystnej cenie. Prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski
bardzo wspiera³ tê inicjatywê na ka¿dym z etapów, a pracownicy Urzêdu
Miasta byli dostêpni o ka¿dej porze. G³ównego wykonawcê wy³oniono
w procesie przetargowym, zosta³a nim firma Hochtief z Poznania. Project
managerem by³ Robert Kasprzak, a kierownikiem budowy Janusz Rzepka.
Projekt architektoniczny wykona³a firma �Archimetria�, instalacje wodne,
kanalizacyjne i przemys³owe firma K&K, instalacje elektryczne PKP Ener-
getyka. Prace prowadzono w rekordowym tempie: w styczniu 2005 r. wbito
pierwsza ³opatê, pierwsze maszyny pojawi³y siê w lipcu tego samego roku,
ca³o�æ inwestycji zg³oszono do odbioru w pa�dzierniku, a pierwsza produkcja
(opakowania dla firmy Thomson) mia³a miejsce 14 listopada 2005 r. Pierwsza
produkcja i pierwsze dni pracy by³y wyj¹tkowe, czu³em siê wtedy nie tylko
dyrektorem, ale tak¿e kierownikiem produkcji i mistrzem; chcia³em byæ
wszêdzie. Nie by³oby jednak mnie dyrektora, gdyby na etapie budowy nie
wspierali mnie wspó³pracownicy - tak Witold Sielicki, pierwszy dyrektor
zak³adu w Kutnie wspomina tamten czas. Wspó³pracownikami dyrektora
Sielickiego byli: Ireneusz Dasiewicz - kierownik utrzymania ruchu zak³adu
Kielce, Micha³ Boñczyk - kierownik utrzymania ruchu zak³adu Kutno,
Ryszard Zakrzewski, Piotr Micha³owski, do³¹czy³ do nich Micha³ Góral, który
przeszed³ szczególny proces rekrutacji: zapuka³ do drzwi dyrektora Sielic-
kiego i o�wiadczy³, ¿e poszukuje pracy, jest in¿ynierem, wcze�niej pracowa³
na statkach handlowych. In¿ynier marynarz tak dobrze siê zaprezentowa³,
¿e nastêpnego dnia zosta³a przyjêty do pracy. W procesie monta¿u maszyn
i szkolenia nowych pracowników z Kutna du¿a rolê odegra³a za³oga fabryki
z Kielc, której do�wiadczenie jest nie do przecenienia, zarówno w�ród sze-
regowych pracowników, jak i kierownictwa: w rozruchu fabryki w Kutnie
uczestniczyli m.in. dyrektor Krzysztof Tartowski, kierownik Wydzia³u P1
Stanis³aw Wijata, szef logistyki Janusz Szymbor. Przy monta¿u maszyn
i urz¹dzeñ pracowa³o 350 specjalistów z jedenastu krajów �wiata. Gdy
w lipcu 2005 roku realizowano dostawê maszyn i elementów wyposa¿enia
technicznego - ca³a ta masa towarowa zajê³a 160 zestawów ciê¿arowych.
Z duma podkre�lamy, ¿e w czasie trwania budowy nie wydarzy³ siê ani jeden
wypadek. Zak³ad w Kutnie pierwszy zysk zanotowa³ ju¿ po sze�ciu miesi¹-
cach swej dzia³alno�ci.
Produkcyjne atuty zak³adu w Kutnie:
- TEKTURNICA-BHSCORRUGATED (Niemcy) - mo¿liwo�ci produkcyjne
tej maszyny siêgaj¹ 30 000 m2/h, a rekord produkcji to 32.343 m na zmianê,
co daje 124.094 mb. Maszyna jest wyposa¿ona dodatkowo w automatyczn¹
liniê do paletyzacji p³yt. Za³ogê stanowi 8 osób.
- BOBST 51160 - S VISION (Szwajcaria) - prasa sztancuj¹ca z mo¿liwo�ci¹
nadruku do czterech kolorów, linia w pe³ni zautomatyzowana: samonak³a-
dacz, G-Break, G-Pal, obs³ugê stanowi¹ 2 osoby. Rekordowe osi¹gniêcie
produkcyjne dla tej maszyny wynosi 43.913 arkuszy na zmianê.
- 60BST 52160 - S VISIOIM (Szwajcaria) - prasa sztancuj¹ca z mo¿liwo�ci¹
nadruku do dwóch kolorów, linia jest w pe³ni automatyczna: samonak³a-
dacz, G-Break, G-Pal, obs³uga to 2 osoby rekordowe osi¹gniecie produkcyjne
dla tej maszyny wynosi 43.913 arkuszy na zmianê.
- BOBST 53160-ER MATIC (Szwajcaria) - prasa sztancuj¹ca z mo¿liwo�ci¹
nadruku do trzech kolorów, linia w pe³ni zautomatyzowana: samonak³adacz,
mo¿liwo�æ rozrywania u¿ytków wewn¹trz maszyny. Obs³ugê stanowi¹ 2 osoby,
a rekordowe osi¹gniêcie produkcyjne to 38.036 arkuszy na zmianê.
- PACYFIC 511.7 (BOBST Szwajcaria) - sk³adarko-sklejarka z mo¿liwo-
�ci¹ podania sze�ciu �cie¿ek klejowych. Obs³ugê stanowi 5 osób. Rekord
produkcyjny wynosi 100.282 opakowañ na zmianê.
- MASTERFOLD 521.7 (BOBST Szwajcaria) - sk³adarko-sklejarka z mo¿-
liwo�ci¹ podania czterech �cie¿ek klejowych. Obs³ugê stanowi 5 osób.
Rekord produkcyjny to 100.282 opakowañ na zmianê.
- LMC51(180) (LATITUDE MACHINERY CORPORATION TAJWAN) -
mo¿liwo�æ nadruku w trzech kolorach. Pe³na automatyzacja linii: samona-
k³adacz i robot do formowania stosów. Za³ogê stanowi¹ 3 osoby. Rekord
produkcyjny 123.000 opakowañ na zmianê.
- LMC52 (250) (LATITUDE MACHINERY CORPORATION TAJWAN) -
mo¿liwo�æ nadruku w trzech kolorach. Pe³na automatyzacja linii: samona-
k³adacz i robot do formowania stosów. Za³ogê stanowi¹ 3 osoby. Rekord
produkcyjny 54.070 opakowañ na zmianê.
- RDC GOPFERT EVOLUTION (N) - mo¿liwo�æ nadruku w piêciu kolorach
+ suszarki. Maszyna posiada mo¿liwo�æ nadruku na papierach powlekanych
i wykrojnik rotacyjny dla wysoce skomplikowanych konstrukcji. Linia jest
w pe³ni automatyczna, posiada 2x G-break oraz Corpall do uk³adania sto-
sów. Obs³ugê stanowi¹ 3 osoby. Rekord produkcyjny tej maszyny to 52.963
arkuszy na zmianê.
Wyposa¿enie produkcyjne uzupe³niaj¹ trzy automatyczne linie paletyzujace
firmy ME - Engineering z W³och.
W Zak³adzie Kutno pracuje 160 osób. Od 2009 r. funkcjê dyrektora od pe³ni
Konrad Brzozowski, jeden z najzdolniejszych menad¿erów m³odego poko-
lenia w naszej firmie. Awans Konrada Brzozowskiego jest jeszcze jednym
przyk³adem na to, ¿e wspó³praca miêdzy fabryka w Kielcach i fabryka
w Kutnie ma charakter ci¹g³y: Brzozowski jest bowiem �wychowankiem�
zak³adu w Kielcach. 14 listopada jest oficjalnym dniem urodzin fabryki, tego
dnia zarz¹dzana jest trzydzieslominutowa przerwa, w czasie której dyrektor
podejmuje pracowników tortem i kaw¹.

WITAMY W DS SMITH POLSKA S.A.Lepiej dzia³aæ, ni¿ gadaæ ...

SZCZERZE, AŻ DO BÓLU ...
(ci¹g dalszy ze strony 1)
- W jakim celu wywo³ali�cie uchwa³ê Rady Miasta Kutna w sprawie przed-
³u¿enia terminu likwidacji pañstwowego szpitala w Kutnie?
- Rada Miasta Kutno pozytywnie zaopiniowa³a mo¿liwo�æ przed³u¿enia
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Kutnie. Czekamy teraz na decyzje Ministerstwa Zdrowia; spe³nili�my
wszystkie konieczne warunki do pomocy z tak zwanego �Planu B�. To,
¿e s¹ wakacje powoduje, i¿ nie wszyscy urzêdnicy s¹ obecni w pracy.
Liczymy, ¿e tê decyzjê otrzymamy w lipcu, ale kiedy dok³adnie to siê
stanie, tego w tej chwili nikt nie jest w stanie okre�liæ. Gdyby
pozostawiæ te sprawy bez tej zmiany oznacza³oby to mo¿liwo�æ blokady
wszystkich kont bankowych i praktycznie, brak mo¿liwo�ci dzia³ania
Starostwa Powiatowego w Kutnie. Ponadto naszym obowi¹zkiem by³o
skierowanie pytania do samorz¹dów gminnych o opinie w tej sprawie,
choæ nie s¹ one w ¿aden sposób wi¹¿¹ce  dla Zarz¹du i Rady Powiatu, ale
mog¹ byæ traktowane jako wska�nik �zainteresowania� rad miasta i rad
gmin naszego regionu  sprawami ochrony zdrowia mieszkañców.
- Co oznacza pismo Narodowego Funduszu Zdrowia - Centrali w Warszawie
Departamentu Ekonomiczno- Finansowego z 27 czerwca 2011 r.?
- Jest to ocena Narodowego Funduszu Zdrowia o ocenach i warunkach
ustalonych w umowie z Ministrem Zdrowia i Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w zwi¹zku z Programem �Wsparcie jednostek samorz¹du
terytorialnego dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia�. Na
podstawie ust. 12 Programu wieloletniego pod nazw¹ �Wsparcie jednostek
samorz¹du terytorialnego w dzia³ach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia�
stanowi¹cych za³¹cznik do Uchwa³y Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
2009 r. w sprawie ustanowienia Programu pod nazw¹ �Wsparcie jedno-
stek samorz¹du terytorialnego w dzia³ach stabilizuj¹cych system ochrony
zdrowia�. NFZ POZYTYWNIE oceni³ analizê mo¿liwych do uzyskania
przychodów z tytu³u udzielenia �wiadczeñ zdrowotnych w okresie od
II po³owy 2010 roku do 31.12. 2015 roku przez Niepubliczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej Kutnowski Szpital Samorz¹dowy w Kutnie, przedstawion¹
przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Dokument podpisa³ pan Jan Wojciech
Bieñkiewicz, dyrektor NFZ w £odzi. Proces jego wydania trwa³ do�æ d³ugo,
a przy jego ocenie wziêto pod uwagê wiele czynników, m.in. natury eko-
nomiczno-finansowej, demograficznej, epidemiologicznej.
- Czy szpital po reorganizacji zwi¹zanej z �Planem B� spe³ni swoj¹ rolê
w zabezpieczeniu medycznym mieszkañców powiatu kutnowskiego?
- Wbrew potocznym opiniom z analiz NFZ wynika - i warto, by mieszkañcy
naszego regionu o tym wiedzieli - ¿e 80 % hospitalizacji zrealizowanych
by³o w SP ZOZ w Kutnie, a 20% hospitalizacji mieszkañców powiatu
kutnowskiego zrealizowano w innych powiatach. W�ród pacjentów
korzystaj¹cych z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 92% porad zreali-
zowano dla mieszkañców powiatu kutnowskiego, natomiast 8% �wiadczeñ
udzielono mieszkañcom innych powiatów: dla �wiadczeñ w rodzaju opieka
psychiatryczna i leczenie uzale¿nieñ 98% z nich zrealizowano dla miesz-
kañców powiatu kutnowskiego, a 2% zrealizowano dla mieszkañców
innych powiatów. �wiadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w 83%
zrealizowano dla mieszkañców powiatu kutnowskiego, a 17% dla miesz-
kañców innych powiatów. Poza tym dla �wiadczeñ w rodzaju �wiadczenia
pielêgnacyjne i opiekuñcze 83%  zrealizowano dla mieszkañców naszego
powiatu, a 17% dla mieszkañców innych powiatów. Zaprezentowane dane,
dotycz¹ce zagro¿eñ epidemiologicznych wskazuj¹, i¿ NZOZ Kutnowski
Szpital Samorz¹dowy w Kutnie wype³ni swoj¹ rolê zabezpieczenia
medycznego dla mieszkañców powiatu kutnowskiego, jak równie¿ dla
czê�ci pacjentów spoza powiatu.
- Jak wiele jeszcze procedur pozosta³o do wype³nienia, by uzyskaæ pomoc
z �Planu B�?
- Uwa¿am tak: trzeba dzia³aæ, nie gadaæ. Skoro zosta³ rozpoczêty pewien
projekt - i zosta³ on oceniony pozytywnie - to trzeba go realizowaæ do
koñca. Przy tym nanie�li�my wymagane poprawki. Poprawiono, miêdzy
innymi analizê konkurencyjno�ci kutnowskiego szpitala w stosunku do
placówek s¹siednich: w £êczycy, Zgierzu i £owiczu. Sporo czasu zajê³y
nam te¿ negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyja�niono te¿
zapisy dotycz¹ce planowanych przychodów niektórych oddzia³ów. B³êdów
w planie pierwotnym by³o znacznie wiêcej. Na szczê�cie w NFZ s¹ ludzie,
którzy chc¹ pracowaæ, nie bacz¹c na bie¿¹c¹ politykê. Cieszê siê zatem,
¿e i nasza praca nie posz³a na marne - uda³o siê poprawiæ wiele uchybieñ
w biznesplanie przygotowywanym przez poprzedni zarz¹d. Warto by³o,
a pozytywna opinia NFZ to naprawdê wielki sukces. Teraz czekamy na
decyzjê Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozytywna ocena analizy mo¿-
liwych do uzyskania przychodów z tytu³u udzielania �wiadczeñ zdrowotnych
od drugiej po³owy 2010 r. do koñca 2015 r. jest niezbêdna do pozyskania
funduszy z �Planu B�, czyli planu wieloletniego �Wsparcie jednostek
samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony
zdrowia�. S¹dzê równie¿, i¿ Bank Gospodarstwa Krajowego (oraz Minister
Zdrowia i Wojewoda £ódzki) podejm¹ decyzjê w miarê szybko, gdy¿
jeste�my dobrym, wiarygodnym partnerem. Wszystko idzie w dobrym
kierunku. Procedury musz¹ byæ zachowane, a to wymaga czasu. Moim
zdaniem ta decyzja to milowy krok do rozwi¹zania problemów kutnow-
skiego szpitala.
- Tymczasem do mieszkañców Kutna najczê�ciej docieraj¹ informacje
o pañskich s³ownych potyczkach z radnym Krzysztofem Debichem, preze-
sem ARRK �
- Có¿, ja jego sytuacjê rozumiem, ale nie popieram sposobów i metod
stosowanych w my�l zasady �Cel u�wiêca �rodki�. U�miecham siê tak¿e
patrz¹c na wysi³ki niektórych kutnowskich dziennikarzy, którzy � ale
dajmy temu spokój. Dobrze wykonuj¹ swoj¹ pracê � No i fora internetowe,
na których anonimowi (dla siebie, bo przecie¿ s¹ doskonale znani) - stale
ci sami - autorzy plot¹, co im �lina na jêzyk przyniesie. Osobi�cie jestem
np. atakowany za wspomnian¹ decyzjê NFZ. Zapytam: gdyby decyzja NFZ
by³a inna, by³oby lepiej? To z kolei w my�l zasady: �Czy s³oñce �wieci,
czy pada deszcz - zawsze �le� (�miech).
- Ostatnio du¿o obiekcji wywo³a³ nabór do kutnowskich liceów?
- Wszelkie twierdzenia, jakoby Starostwo zabra³o szko³om po jednej klasie,
nie znajduj¹ ¿adnego odzwierciedlenia w rzeczywisto�ci; s¹ po prostu
nieprawdziwe. Zasady naboru klas by³y znane od dawna, akceptowane

i nie zosta³y zmienione. W szko³ach uruchomiono te oddzia³y, które by³y
planowane i cieszy³y siê najwiêkszym zainteresowaniem. Tak naprawdê
decyduj¹ uczniowie i ich rodzice. W tej chwili w szko³ach ponad gimna-
zjalnych jest jeszcze oko³o 80 wolnych miejsc. Do koñca wakacji trwaæ
bêdzie rekrutacja uzupe³niaj¹ca. Mo¿liwe, i¿ mog³y wyst¹piæ b³êdy
w systemie elektronicznego podawania danych - w powiecie kutnowskim
wprowadzili�my ten system po raz pierwszy. Zarejestrowa³o siê w nim
1096 by³ych gimnazjalistów, z tego 998 deklarowa³o chêæ nauki w szko³ach
prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. Zak³adali�my utworzenie
50 oddzia³ów - powsta³o 35. To oznacza, ¿e wszyscy absolwenci gimnazjów
bêd¹ mieli mo¿liwo�æ kontynuowania nauki w szko³ach ponad gimna-
zjalnych, dla których organem prowadz¹cym jest starostwo.
- Co uczynicie ze szkolnictwem zawodowym?
- Dobrze, ¿e Pan o to pyta. Podjêli�my bardzo trudne i d³ugotrwa³e zadanie
dostosowania szkolnictwa, g³ownie zawodowego, do potrzeb naszego
regionu. Jeste�my otwarci na rynek wysoko wykwalifikowanych �lusarzy,
ale dzi� suwmiarka i pilnik to za ma³o! Dzi� trzeba nam pracowników,
którzy rysunek techniczny wykonaj¹  komputerowo, a obróbkê metali
potrafi¹ wykonaæ na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
- Mass media okre�laj¹ was jako wyrzucaj¹cych ludzi ze stanowisk ze
wzglêdów politycznych. Jak to jest pañskim zdaniem w rzeczywisto�ci?
- Nawet pañskie pismo drukowa³o anonimowy wykaz osób przyjêtych
z takich powodów przez poprzednie kierownictwo Starostwa Powiatowego.
O ile pamiêtam by³o ich chyba � 49. Zatem nie mo¿na o nas pisaæ, ze
stosujemy podobn¹ politykê kadrow¹, gdy¿ w ci¹gu pó³rocza zwolnili�my
zaledwie kilka osób i to za przewinienia rzeczywi�cie pope³nione, a nie
ze wzglêdów politycznych (nawiasem mówi¹c, zawsze o ka¿dym zwol-
nieniu mo¿na powiedzieæ, ¿e sta³y za tym przyczyny polityczne). Po wtóre,
pragnê zwróciæ uwagê na fakt, ze nasza koalicja jest bardzo rozleg³a. Na
379 powiatów w Polsce - taka jest jedna, jedyna! Takie szerokie spektrum
ugrupowañ powinno cieszyæ - mo¿na siê dogadaæ i dzia³aæ w imiê dobra
wspólnego - a nie stanowiæ powód do utyskiwañ, narzekañ, niezrozumia-
³ych ataków, a nawet (tak!) donosów. Wnioski czytelnik (i wyborca) mo¿e
wysnuæ sam. Jest jeszcze jedne powód ataków: w porównaniu z poprzednim
Zarz¹dem Powiatu - nie stosujemy lobbingu i sponsoringu tekstów - o nas!
Oczywi�cie skutek jest taki, ¿e generalnie w mediach jest moda na pisanie
o nas �le albo wcale. Ja osobi�cie najchêtniej jestem przedstawiany w roli
�czarnego luda� - ale w sytuacji panuj¹cej dzi� political correctness to
mo¿e i dobrze?(�miech). Tak na powa¿nie, s¹dzê, ¿e  w miarê up³ywu
czasu, naszej pracy i jej powodzenia sytuacja szybko bêdzie siê zmieniaæ.

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

Wicestarosta kutnowski Konrad K³opotowski urodzi³ siê 15 lutego
1962 roku w Kutnie. Ukoñczy³ Technikum Elektrotechniczne
w ¯ychlinie. Pracowa³ m.in. w �Mifleksie�, w PKP (pozaklasowym
odcinku ³¹czno�ci przewodowej), WPHW P³ock, prowadzi³ w³asn¹
dzia³alno�æ gospodarcz¹. Aktualnie studiuje europeistykê w WSGK
w Kutnie ¯ona Marzena pracuje w SP nr 1 w Kutnie. Dwoje dzieci:
Karolina (absolwentka gimnazjum, przyjêta do I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. J. Henryka D¹browskiego) i Micha³ (uczeñ SP
nr 1 w Kutnie). Hobby: turystyka. Uwa¿a Polskê za kraj o piêknych
krajobrazach; szkoda, ¿e  niedocenianych przez rodaków.

WIEŚCI GMINNE
Dworek w Kaszewach
Zniszczony dworek w Kaszewach
sprzedano piêciu spadkobiercom za
61.820 z³.

Bezp³atna pomoc
¯ychliñski Oddzia³ Polskiego
Komitetu Pomocy Spo³ecznej rozda³
5 ton ¿ywno�ci prawie 300-osobo-
wej grupie mieszkañców.

Biesiada Aposto³ów
Po raz pierwszy w ̄ ychlinie odby³a
siê Biesiada u Aposto³ów - impreza
zorganizowana przez proboszcza
parafii �wiêtych Aposto³ów Piotra
i Paw³a ksiêdza Wies³awa Frelka.
By³a loteria fantowa, wystêpowa³y
zespo³y, m.in.: dzieciêcy zespó³
ludowy z Pacyny i grupa m³odzie-
¿owa. Mo¿na by³o podziwiaæ
¿ychliñskie hafciarki.

Personalia
Sekretarz gminy Bedlno, wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Kut-
nowskiego, z³o¿y³ mandat radnego.
To skutek jazdy samochodem po
pijanemu.

Dom Kultury
Miejsko-Gminny O�rodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w ¯ychlinie
zmieni³ nazwê na Dom Kultury.

Mediator
Kolejn¹ szans¹ na rozwi¹zanie kon-
fliktu miêdzy dyrekcj¹ Powiatowego
Urzêdu Pracy w Kutnie a NSZ

�Solidarno�æ� ma byæ Ma³gorzata
Marweg, mediator z Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Laureat
Na VII Przegl¹dzie Piosenki Tury-
stycznej �Nocnik� w £êczycy
w�ród wykonawców ze szkó³ pod-
stawowych wygra³ piosenkarz Eryk
Wo�niak, uczeñ Szko³y Katolickiej
Kutno - Wierzbie.

K³opoty w zasiedlaniu
Jeszcze 14 mieszkañ jest �niezasie-
dlonych� we �Wspólnym Domu�
przy ulicy Stefana Wyszyñskiego.
Maj¹ byæ zajête do koñca ... roku.

Szczê�cie w pechu
O szczê�ciu mo¿e mówiæ 45-latek,
który k¹pa³ siê w niestrze¿onym
k¹pielisku w Grodnie, w gminie
Nowe Ostrowy. W pewnym
momencie znikn¹³ pod wod¹ ...
Uratowa³ go przechodzieñ, który
odholowa³ ton¹cego na brzeg i roz-
pocz¹³ akcjê reanimacyjn¹.

Szkolne szanse
S¹ szanse, aby w Zalesiu i Janko-
wicach dzia³a³y szko³y podstawowe,
ale niepubliczne!Wyst¹pi³y z tak¹
propozycj¹: Parafia Rzymsko-Ka-
tolicka w Mi³onicach i dzia³aj¹ca
od 10 lat Fundacja Edukacyjna
�Elementarz� z Katowic (posiada-
j¹ca 10 szkó³). Jednak mieszkañcy
tych miejscowo�ci wci¹¿ ¿¹daj¹
szkó³ samorz¹dowych.

DEDYKACJA ...
Pi¹tek, 15 lipca 2011 r., godziny 16.00-17.00 wizytujemy teren
wokó³ �Pini Polonia�. Dopiero nadszed³ kolejny transport �wiñ
do kutnowskiej hiperubojni. Kwiki s³yszalne do 2 kilometrów.
Cholerny smród te¿ w tym obszarze. Wiêc dedykujemy ten obra-
zek panu Pierro Pini, który wcze�niej z wielkim entuzjazmem
oznajmia³ nam, ¿e to nie on ... Faktycznie to tylko wieprzki.

Andrzej Stelmaszewski
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

6 sierpnia 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.

Cz³onkami IV kadencji Rady przy Muzeum-Zamku w Oporowie zostali:
prof. Stanis³aw Baj - prorektor Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie,
Joanna Bojarska - dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy,
Stanis³aw Fabianowski - przedsiêbiorca, Adam Handzelewicz - w³a�ciciel
firmy Vester, Rafa³ Jó�wiak - przewodnicz¹cy Rady Powiatu, Zbigniew
Kacprowicz - radny Rady Powiatu, przewodnicz¹cy Komisji Edukacji,
Kultury i Bezpieczeñstwa Publicznego, Krzysztof Kornacki - dyrektor
Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce, Robert Pawlikowski - wójt gminy
Oporów, dr Ewa Roznerska-�wierczewska - adiunkt na Wydziale Sztuk
Piêknych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Miros³aw Ruciñski -
cz³onek Zarz¹du Powiatu w Kutnie, Halina Wo�ko - Polfarmex S.A. oraz
Norbert Zawisza - dyrektor Centralnego Muzeum W³ókiennictwa w £odzi.
Cz³onkowie Rady jednog³o�nie ponownie powierzyli funkcjê przewodni-
cz¹cej Joannie Bojarskiej. Wiceprzewodnicz¹cym Rady zosta³ natomiast
zas³u¿ony dla Muzeum-Zamku w Oporowie Stanis³aw Fabianowski. Rada
przyjê³a i pozytywnie oceni³a sprawozdanie z dzia³alno�ci Muzeum za
2010 rok, które przedstawi³a dyrektor Muzeum-Zamku w Oporowie Anna
Majewska-Rau. Rada pozytywnie zaopiniowa³a równie¿ plan dzia³alno�ci
na rok bie¿¹cy.

NOWA RADA

¯yciorysy niepospolite

KSAWERY FRANK
(ciag dalszy z nr 13/313)
�Kiejstut� ustawi³ pracowników Arbeitsamtu pod �cian¹ i wezwa³ patrol
roboczy do wykonania zadania. Z biura zabrano: akta, druki, blankiety
i pieczêcie urzêdowe, 2 maszyny do pisania, 2 aparaty telefoniczne,
2 pistolety (�Parabellum� i �Vis�), odbiornik radiowy i inne materia³y
biurowe. Po zakoñczeniu akcji �zwiniêto� wszystkie patrole, a zdobycze
przewieziono w bezpieczne miejsce. Zdobyte akta zosta³y spalone w Lesie
Chojnowskim. Ca³a akcja - powiedzia³ Frank - by³a udana i nasza konspi-
racyjna rodzina prze¿ywa³a du¿¹ satysfakcjê, tym wiêksz¹, ¿e Niemcy
nie stosowali ¿adnych represji. Konspiratorzy - dywersanci - mówi³
K. Frank ¿yli nie tylko pacyfikacjami niemieckich wsi, niszczeniem
dokumentów niemieckich urzêdów, przyjmowaniem zrzutów lotniczych,
czy wymierzaniem sprawiedliwo�ci niemieckim oprawcom. Mieli tak¿e
swoje ¿ycie towarzyskie i �rodowiskowe zwi¹zane z obyczajami, kultur¹
i tradycj¹ narodow¹. Jedn¹ z uroczysto�ci o charakterze zdecydowanie
patriotyczno-religijnym K. Frank wspomina³ w sposób szczególny. By³a
ni¹ okupacyjna �¿o³nierska wigilia�, zorganizowana w wieczór gwiazd-
kowy 1943 r. przez Adama i Beatê Branickich w Wilanowie, w pa³acu
króla Jana III. Podczas piêknej  uroczysto�ci, na tym niewielkim skrawku
ziemi, mimo zagro¿enia - powiedzia³ K. Frank - czuli�my siê jak w wolnej
ojczy�nie. W tej ¿o³nierskiej, prawdziwie polskiej wigilii uczestniczy³o
kilka ziemiañskich rodzin wysiedlonych m.in. z Wielkopolski i Wileñsz-
czyzny (Ch³apowskich, ¯ó³kiewskich, Dowgi³³ów i Czackich). Najlicz-
niejsz¹ grupê stanowi³a m³odzie¿ - ¿o³nierze konspiracyjnego wojska
i dywersji bojowej. W gronie tym - czyni¹c honory domu - znalaz³y siê
trzy córki gospodarzy - cz³onkinie ruchu oporu: Maria (�Ry� II�), Anna
(�Pó�na�) i Beata (�Beata�). W�ród go�ci byli znani ju¿ miejscowi
dywersanci: podchor¹¿y K. Frank (�Kiejstut�) i dowódca OS �G¹tyñ� plut.
S. Milczyñski. Honorowymi go�æmi byli cz³onkowie warszawskiego
�Kedywu� z legendarnego dzi� batalionu �Zo�ka�. Pa³ac Branickich
w Wilanowie by³ swoistym �skrawkiem wolnej Polski�, ale niebezpiecznie
zagro¿onym, bowiem tu têtni³o drugie, konspiracyjne ¿ycie. Hr. Adam
Branicki - najstarszy z rodu - dzia³a³ w patronacie opiekuñczym nad wiê�-
niami kierowanym przez Delegaturê Rz¹du na Kraj. ̄ ona Beata ps. �Matka�
opiekowa³a siê tzw. �spalonymi�, poszukiwanymi przez gestapo. W pa³acu,
w ró¿nych zakamarkach, ukrywano broñ, dokumenty, bibu³ê konspira-
cyjn¹ itp. Wigilia i podobne spotkania integrowa³y �rodowisko, dawa³y
poczucie si³y i bezpieczeñstwa. Oddzia³ �Kiejstuta� prowadzi³ akcje nisz-
czenia dokumentów urzêdów gminnych, zawieraj¹cych dane o wymiarze
kontyngentów, meldunkach osób itp. Przeprowadza³ te¿ liczne rozmowy
ostrzegawcze z Niemcami szkodz¹cymi Polakom. W lipcu 1944 r. rodzinê
Franków spotka³a du¿a tragedia. Po jednej z akcji dywersyjnych, prze-
prowadzonych przez Ksawerego, gestapo aresztowa³o jego ojca. W lipcu
1944 r. �Kiejstut� z grup¹ dywersantów przeprowadzi³ pacyfikacjê wsi
Szulec k/Góry Kalwarii, w której zamieszkiwa³o du¿o Niemców szko-
dz¹cych Polakom. Do akcji �Kiejstut� zabra³ konie i wóz z maj¹tku,
w którym pracowa³ jego ojciec. ¯andarmeria po �ladach trafi³a do maj¹tku
i znalaz³a ewidentne dowody: mokre konie i zab³ocony wóz. Skatowany
stró¿ powiedzia³ im, ¿e zaprzêgu u¿ywa³ syn J. Franka. Natychmiastowa
próba aresztowania Ksawerego nie powiod³a siê, bowiem zd¹¿y³ siê ukryæ.
Przeprowadzona w domu rewizja da³a ¿andarmom nowe dowody w postaci
�bibu³y� konspiracyjnej. 6 lipca 1944 r. J. Frank zosta³ aresztowany i prze-
bywa³ w wiêzieniach i obozach: w Al. Szucha, na Pawiaku, w Gross Rossen
i w Buchenwaldzie, gdzie zgin¹³ w lutym 1945 r. Z powodu aresztowania
ojca Ksawery do koñca ¿ycia mia³ powa¿ne wyrzuty sumienia, wiedzia³
bowiem, ¿e uchybi³ zasadom konspiracji. Ojca czê�ciowo pom�ci³,
wykonuj¹c na jednym z jego katów wyrok �mierci, wydany przez s¹d
oddzia³u konspiracyjnego. Od dnia aresztowania ojca �Kiejstut� pozostawa³
w lesie. Nic trwa³o to jednak d³ugo, bowiem wybuch 1 sierpnia 1944 r.
powstania w Warszawie zmieni³ zasadniczo sytuacjê w oddziale OS �G¹tyñ�.

(ci¹g dalszy - strona 11)

Podczas X Ogólnopolskiego �wiêta Kolekcjonerów w Muzeum im.
J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach, 4 czerwca 2011 r., odby³ siê
wernisa¿ wystawy prac znanego polskiego fotografika Czes³awa Czapliñ-
skiego �Arty�ci�, zaprezentowano 50 portretów wybitnych Polaków i osób
z Polsk¹ zwi¹zanych. Widz odnajdzie tu przedstawicieli �wiata literatury,
malarstwa, rze�by, kina, muzyki, fotografii. Nie sposób krótko opisaæ
wszystkich fotografii. Odnajdziemy tu m.in. wspó³czesnych polskich
noblistów - Czes³awa Mi³osza i Wis³awê Szymborsk¹, a tak¿e laureatów
Oscara - Andrzeja Wajdê oraz mniej znanych, choæ równie zas³u¿onych
dla polskiej kultury, Ewê Braun i Zbigniewa Rybczyñskiego. W�ród artystów
znajduj¹ siê prawdziwi ambasadorowie polskiej kultury w �wiecie, choæby
Magdalena Abakanowicz, Krzysztof Kie�lowski, Jan Lebenstein, Stanis³aw
Lem, Witold Lutos³awski, Roman Opa³ka, Andrzej Seweryn. Z pe³n¹ odpo-
wiedzialno�ci¹ nale¿y stwierdziæ, i¿ uwagê � nawet przypadkowego prze-
chodnia - zwróci ka¿de zdjêcie prezentowane na wystawie. Jak choæby
Bogus³awa Lindy z nieod³¹cznie towarzysz¹cym aktorowi papierosem,
Niny Andrycz o niezwykle ciep³ym a zarazem magnetyzuj¹cym spojrzeniu,
zamy�lonego Czes³awa Niemena czy Katarzyny Figury, sportretowanej
w delikatnym negli¿u. Wystawa prezentuje niezwykle skromny wycinek
z dorobku artystycznego Czes³awa Czapliñskiego. Tak mówi o fotografii
artysta: Najtrudniejsze w sztuce fotografii, dla mnie, s¹ tak zwane wybory
(�). Czêsto na wystawê, licz¹c¹ zaledwie 50 zdjêæ, wybieram prace z serii
kilku tysiêcy. Prawdê mówi¹c, dokonywanie selekcji jest dla mnie �ród³em
ogromnych frustracji (�). Na wystawê �Arty�ci� wybiera³em fotografie
z prawie 200 tysiêcy zdjêæ. Czes³aw Czapliñski uznawany jest za jednego
z mistrzów fotografii portretowej. Postacie ze zdjêæ artysty sprawiaj¹ wra¿enie
niejako zatrzymanych w ruchu. �Osi¹gn¹³ Pan umiejêtno�æ fotografowania
prostoty. To jest najtrudniejsze. Pana portrety s¹ zupe³nie pozbawione jakich-
kolwiek efektów. To, co ja najbardziej ceniê i do czego dochodzi siê po
wielu latach� - powiedzia³ o jego twórczo�ci  Benedykt Jerzy Dorys, zali-
czany do klasyków polskiej fotografii artystycznej, wspó³za³o¿yciel ZPAF-u.
Wernisa¿ wystawy, zbli¿onej zestawem fotografii i wyborem artystów do
tej prezentowanej w kro�niewickim muzeum, odby³ siê równie¿ 30 czerwca
2011 r. w £azienkach Królewskich w Warszawie, za� 1 lipca jej oficjalnej
inauguracji dokona³ Prezydent RP Bronis³aw Komorowski. �Arty�ci Europie�
- bo taka jest jej nazwa - jest czê�ci¹ bogatego programu wydarzeñ kultu-
ralnych i artystycznych, przygotowanych na inauguracjê polskiej prezy-
dencji w Unii Europejskiej. Ma ona tak¿e pokazaæ polski wk³ad do ogól-
noeuropejskiej kultury, poprzez ukazanie portretów wspó³czesnych arty-
stów polskich o dorobku uznanym i cenionym na ca³ym �wiecie. War-
szawska wystawa, której wernisa¿ zgromadzi³ wielu znakomitych go�ci,
bêdzie czynna do 15 grudnia 2011 r. Wystawê w Kro�niewicach mo¿na
zwiedzaæ do 25 wrze�nia bie¿¹cego roku. Obie wystawy warto, a nawet
trzeba obejrzeæ. Mo¿na siê przy okazji przekonaæ, ¿e w dziedzinie kultury
mamy siê czym pochwaliæ w Europie.      Grzegorz Bielicki

W Kro�niewicach i Warszawie

“ARTYŚCI”

Letni wypoczynek zarówno dzieci jak i m³odzie¿ maj¹, w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana ̄ eromskiego w Kutnie, ukie-
runkowany tematycznie tygodniami. S¹ wiêc has³a: Tydzieñ dobrych
zasad - bezpieczne i zdrowe wakacje; tydzieñ w krainie flory; tydzieñ
rytmiczno -muzyczny: mo¿esz tañczyæ i �piewaæ; tydzieñ bajek i ba�ni
- �wiat bajki; tydzieñ regionalny - �ladami historii; tydzieñ plastyczny
- spotkanie ze sztuk¹; tydzieñ teatralny - wszyscy na scenê; tydzieñ spor-
towy - ¿yjmy zdrowo i sportowo; tydzieñ - z u�miechem i�æ do szko³y;
tydzieñ origami - sztuka sk³adania papieru. Podczas atrakcyjnych zajêæ
odbywaj¹ siê spotkania z ciekawymi osobami ró¿nych profesji, wycieczki,
spotkania czytelnicze �Bli¿ej ksi¹¿ki�, konkursy i warsztaty plastyczne
w plenerze. Ciekawie zapowiadaj¹ siê wycieczki: do £odzi, do Muzeum
�SE-MA-FOR�, palmiarni i do Aquaparku �Fala� oraz do P³ocka - zwie-
dzanie Muzeum Mazowieckiego i rejs po Wi�le statkiem. Podczas zorga-
nizowanych zajêæ pod kierunkiem instruktorów bywalcy Ksi¹¿nicy
poznaj¹ historiê miasta Kutna, szlacheck¹ kulturê, ro�linno�æ naszej oko-
licy oraz odbywaj¹ wirtualne wycieczki po muzeach sztuki. S¹ zajêcia
rekreacyjne, ró¿ne konkursy, internet i gry planszowe. Na pewno nikt siê
nie nudzi, bo wra¿eñ jest moc. Zajêcia dofinansowane s¹ przez Miejski
Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Kutnie.            /J.P./

WAKACJE W BIBLIOTECE

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy w Kutnie og³asza I przetarg

ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomo�ci
stanowi¹cej w³asno�æ Gminy Kutno

1. (nr dz.) 219/1; (pow. nieruchomo�ci) 1110 m2; (po³o¿enie i prze-
znaczenie nieruchomo�ci w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy) obrêb Go³êbiew, po³o¿ona na terenach o podstawowym
przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej; (cena wywo-
³awcza) 41.700 z³ plus 23% VAT; (wysoko�æ post¹pienia) 2000 z³;
(wadium) 4000 z³; (uwagi) LD1K/00028115/3.
2. (nr dz.) 219/2; (pow. nieruchomo�ci) 1110 m2; (po³o¿enie i prze-
znaczenie nieruchomo�ci w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy) obrêb Go³êbiew, po³o¿ona na terenach o podstawowym
przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej; (cena wywo-
³awcza) 41.700 z³ plus 23% VAT; (wysoko�æ post¹pienia) 2000 z³;
(wadium) 4000 z³; (uwagi) LD1K/00028115/3.
3. (nr dz.) 17/1; (pow. nieruchomo�ci) 1620 m2; (po³o¿enie i przezna-
czenie nieruchomo�ci w planie zagospodarowania przestrzennego gminy)
obrêb Podczachy, po³o¿ona na terenach o podstawowym przeznaczeniu
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej; (cena wywo³awcza) 24.200 z³
plus 23% VAT; (wysoko�æ post¹pienia) 1500 z³; (wadium) 2000 z³;
(uwagi) LD1K/00042213/4.
Przetarg odbêdzie siê  w dniu 19 sierpnia 2011 roku o godz. 10.00
w sali Urzêdu Gminy Kutno, pokój nr 4.
Wadium nale¿y ui�ciæ co najmniej na trzy dni przed otwarciem
przetargu w kasie Urzêdu Gminy Kutno, pokój nr 7 lub na konto
BS Kutno 81 9021 0008 0010 6021 2000 0003, tj. do dnia 16.08.2011 r.
Wadium wp³acone przez uczestnika ,który przetarg wygra³ zostanie
zaliczone na poczet kupna dzia³ki. Pozosta³ym uczestnikom przetargu
wadium zostanie zwrócone niezw³ocznie po zakoñczeniu przetargu.
Je¿eli osoba, która wygra³a przetarg, uchyli siê od zawarcia umowy,
wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy.
Do chwili rozpoczêcia przetargu organizator przetargu mo¿e odst¹piæ
od jego przeprowadzenia jedynie z uzasadnionej przyczyny.
Informacje o przedmiocie i warunkach przetargu mo¿na uzyskaæ
w Urzêdzie Gminy Kutno, pokój nr 2  lub tel. 355-70-24.

Wójt Gminy Kutno - Jerzy Bry³a
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic
... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...
Chcia³bym na samym pocz¹tku swojego wyst¹pienia z ca³¹ moc¹ podkre-
�liæ, ¿e obowi¹zkiem cz³onków Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa
Obywatelska, wynikaj¹cym z jego statutu, jest m.in. zwalczanie wszelkiej
patologii i walka o poszanowanie prawa, a z tym w naszym powiecie nie
jest dobrze. Dlatego te¿ nie wolno nam trwaæ w bezczynno�ci, gdy jeste�my
�wiadkami m.in.:
- nieudolnego zarz¹dzania maj¹tkiem powiatu, a co gorsze, prób jego
zaw³aszczania przez ludzi spoza jego terenu;
- pozbawiania wynikaj¹cej z prawa kontroli mieszkañców powiatu nad
bie¿¹c¹ dzia³alno�ci¹ jego zarz¹du, czemu np. s³u¿y ograniczenie naszego
dostêpu do informacji o osi¹ganych wynikach ekonomicznych przez nowo
powsta³¹ spó³kê na bazie SP ZOZ;
- namawianie przez wysoko postawionego urzêdnika starostwa pacjentów
Red-Med, aby oni za³atwili za niego w³a�ciw¹ wspó³pracê miêdzy Red-
Medem a szpitalem poprzez pisanie skarg na Red-Med do Oddzia³u NFZ
w £odzi. Ten sam urzêdnik, który by³ pracownikiem PCPR w latach 2009-
2010, dopiero teraz szczyci siê ujawnieniem powsta³ych tam nieprawi-
d³owo�ci. Dobrze, ¿e teraz, ale dlaczego nie zrobi³ tego wcze�niej. By³
przecie¿ radnym i cz³onkiem Powiatowej Komisji Rewizyjnej w poprzedniej
Radzie Powiatu;
- stwarzanie pozorów wy�cigu po 54 mln z³ dla szpitala i zapewnianie
opinii spo³ecznej, ¿e pieni¹dze te powiat otrzyma, gdy wszystkim wiado-
mym jest, ¿e najwa¿niejszym warunkiem ich otrzymania jest bilansowanie
siê nowo powsta³ej spó³ki szpitalnej i zakoñczenie likwidacji SP ZOZ.
Jakie s¹ realia? Do bilansowania siê wyników spó³ki to jeszcze daleka
droga, a likwidacja SP ZOZ to zapowied� jej wyd³u¿enia o dalsze trzy
miesi¹ce. Nie powinno to byæ zaskoczeniem dla obecnego Zarz¹du
Powiatu, bowiem wg naszych informacji praca likwidatora SP ZOZ
w Kutnie ogranicza siê do 2 godzin dwa razy w tygodniu. Pani starosto,
jak to wszystko siê ma do nadchodz¹cych informacji z Ministerstwa Zdrowia,
¿e podzia³ pieniêdzy wynikaj¹cych z rz¹dowego programu B ma siê odbyæ
najpó�niej do 15X br? Jakimi wynikami swej pracy mo¿e siê poszczyciæ
likwidator SP ZOZ?
- jeste�my równie¿ obserwatorami, ¿e niektórzy dzia³acze partyjni bêd¹cy
równocze�nie dzia³aczami samorz¹dowymi nagminnie wykorzystuj¹ pe³-
nione w swoich partiach funkcje do osi¹gania osobistych korzy�ci i cz³on-
ków swoich rodzin oraz przez swoich kolesiów. W pe³ni zgadzamy siê tu
z panem Przewodnicz¹cym PO Donaldem Tuskiem, ¿e cz³onkowie partii,
którzy w³asny interes przedk³adaj¹ nad interes partyjny, s¹ gorsi od prze-
ciwników politycznych.
Zdajemy sobie sprawê, ze wymienione postawy samorz¹dowców oraz ich
dzia³ania, lub nie podjête przez nich dzia³ania w odpowiednim czasie,
zagra¿aj¹ czêsto zdrowiu mojemu i ¿yciu nas wszystkich. Dlatego te¿ wszel-
kimi dostêpnymi prawem �rodkami bêdziemy robiæ wszystko, aby te za-
gro¿enia minimalizowaæ, a ludzie którzy s¹ ich �ród³em ¿eby nie zostali
wybrani w nadchodz¹cych wyborach pos³ami, czy te¿ senatorami. Wdziêczni
bêdziemy wszystkim cz³onkom Wysokiej Rady, którzy bêd¹ nam pomocni
w powy¿szym dziele.
Na koniec zwracam siê do Pana Wiceprzewodnicz¹cego. Panie Wiceprze-
wodnicz¹cy ! W tej chwili, tu i teraz przywo³ujê Pana s³owa wypowie-
dziane w tej sali, które utkwi³y i s¹ w murach tego budynku, ¿e ta obecna
Wysoka Rada bêdzie pracowa³a zupe³nie inaczej, po nowemu.  A jak jest?
A tak, ¿e jest od nowa, ale po staremu.

Dziêkujê za uwagê - Wies³aw Bry³ka

WYSOKA RADO!Sz.P.
Zbigniew Burzyñski
Prezydent Miasta Kutna
Jacek Sikora
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Memorandum w sprawie Festiwalu
„Złoty Środek Poezji” w Kutnie

Szanowni Pañstwo, my�lê, ¿e Miêdzynarodowy Festiwal �Z³oty �rodek
Poezji� w Kutnie po siedmiu latach istnienia dojrza³ ju¿ i zas³u¿y³ sobie
na godne potraktowanie przez w³adze. Jego rozmach i znaczenie w kulturze
polskiej s¹ coraz bardziej dostrzegane w ca³ym kraju, inni siê od nas ucz¹.
Nie sposób jednak dalej rozwijaæ tej inicjatywy w obecnym kszta³cie
organizacyjnym. Choæ w projekt zaanga¿owani s¹ wszyscy pracownicy
Kutnowskiego Domu Kultury i cz³onkowie �rodkowoeuropejskiego Sto-
warzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego �RODEK, to jednak g³ówne ciê¿ary
spoczywaj¹ na dwóch osobach: Aleksandrze Rzadkiewicz - prezesie �rod-
kowoeuropejskiego Stowarzyszenia Spoteczno-Kulturalnego �rodek
i Arturze Fryzie - instruktorze Kutnowskiego Domu Kultury. Przy czym
Aleksandra Rzadkiewicz za swoj¹ nadludzk¹ pracê nie otrzymuje w ogóle
wynagrodzenia, czêsto dok³adaj¹c z w³asnej kieszeni, a ja festiwal orga-
nizujê w ramach pensji instruktora, któr¹ pobiera³bym i tak bez bycia
koordynatorem tej imprezy, za inne moje obowi¹zki w Kutnowskim Domu
Kultury. Przez kilka lat �Z³otego �rodka� pozyskali�my osobi�cie: pani
Aleksandra Rzadkiewicz i ja, dla Kutna z pieniêdzy zewnêtrznych: od
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prywatnych Mecenasów,
w tym spó³ki PKP. Intercity ponad 100.000 z³. Nigdy nie otrzymali�my za
to najmniejszej nagrody pieniê¿nej ani nawet podziêkowania. Ale nie
w tym rzecz. To pozostawiam sumieniu moich w³adz: pani dyrektor, rad-
nych, zw³aszcza cz³onków komisji kultury, prezydentów. Tymczasem
Festiwal daje mojemu miastu, mojej ojczy�nie z wyboru, szansê zaistnienia
w innych przestrzeniach ni¿ dotychczas. Jest te¿ przedsiêwziêciem
gospodarczym. Wiedz¹ o tym zw³aszcza hotelarze i restauratorzy, wiedz¹
o tym firmy poligraficzne, transportowe oraz medialne. To by³o widaæ
podczas tegorocznej edycji. Ro�nie zainteresowanie imprez¹ czo³owych
polskich mediów. W tym roku w Kutnie by³y w zwi¹zku z Festiwalem,
m.in: TVP Polonia, Go�æ Niedzielny, Pierwszy Program Polskiego Radia,
ekipa krêc¹ca film o portalu Nasza Klasa. Bêdzie w tym filmie Kutno! Do
tego niemal wszystkie pisma literackie w Polsce oraz portale internetowe
po�wiêcone poezji. Wszystkie media lokalne. Problem polega na tym, ¿e
wiêkszo�ci z wymienionych niemal nikt w ³onie kutnowskich w³adz nie
ogl¹da, nie s³ucha, nie czyta. Starych ju¿ nie nauczymy otwarto�ci na �wiat,
ale m³odzi s¹ nasz¹ nadziej¹. W tegorocznej akcji plebiscyt i konkurs
�Poetycka Kostka Wolnego Wyboru� wziê³o udzia³ 883 uczniów z kut-
nowskich szkó³ ponad gimnazjalnych. Niech mi kto powie, ¿e poezja jest
sfer¹ niszow¹! Oka¿e siê bardziej przywi¹zany do w³asnych stereotypów
ni¿ do prawdy. O tym jak no�na mo¿e byæ kultura promocyjnie �wiadczy
choæby nastêpuj¹ca anegdota. Zapyta³em szefa ekipy telewizyjnej TVP
Polonia dlaczego zdecydowa³ siê prezentuj¹c Kutno pokazaæ w³a�nie �cianê
Poetów i Festiwal Z³oty �rodek Poezji czy Festiwal Szaloma Asza, a nie
np., jak chcia³yby w³adze, strefê ekonomiczn¹. Odpowiedzia³ od razu;
�ciana poetów jest bardziej interesuj¹ca. Mam widzom pokazywaæ Jakie�
blaszaki, które stawiaj¹ w Polsce wszêdzie, a �ciana Poetów jest jedyna.
Warto przez chwilê siê nad t¹ opowie�ci¹ zatrzymaæ. Na przysz³y rok planujê
zaproszenie poetów irlandzkich. Byæ mo¿e nawet uda nam siê go�ciæ
w Kutnie laureata literackiej Nagrody Nobla Seamusa Heaneya. Rysuje
siê szansa na wydarzenie, którego ju¿ nikt w Polsce nie bêdzie móg³ prze-
oczyæ, mo¿e nawet w Kutnie niektórzy je dostrzeg¹. Aby to by³o mo¿liwe,
trzeba wydzieliæ organizacyjnie Biuro Festiwalu i daæ mi tam odpowiada-
j¹ce funkcji stanowisko oraz jednego lub najlepiej dwóch wspó³pracow-
ników. Biuro mo¿e byæ umieszczone w ramach struktury organizacyjnej
KDK. Bêdziemy mogli byæ wtedy jeszcze aktywniejsi w pozyskiwaniu
pieniêdzy zewnêtrznych, bêdziemy mogli zadbaæ o jeszcze wiêkszy rozmach
i wy¿sz¹ rangê imprezy. Gwarantujê, ¿e je�li Biuro zostanie powo³ane do
¿ycia, to Kutno naprawdê zyska markê rozpoznawaln¹ w ca³ej Polsce,
a nawet poza jej granicami. Oprócz pracy nad Festiwalem, biuro zajmo-
wa³oby siê tak¿e realizowaniem kutnowskich pomys³ów wydawniczych.
Od lat czeka na obleczenie w realny kszta³t pomys³ antologii tekstów
literackich z motywami kutnowskimi, pt. Miasto Spotkania. Dokona³em
szerokiej kwerendy, dysponujê sporym zasobem tekstów wybitnych
autorów polskich. Aby to zrealizowaæ potrzebna jest ogromna praca, ale
przede wszystkim konieczne s¹ odpowiednie warunki organizacyjne
i finansowe. Potraficie Pañstwo dbaæ o sport i rekreacjê oraz portfele ich
dygnitarzy. Zróbcie teraz co� dla kultury. Bo choæby�my wyremontowali
wszystkie obiekty kultury, to bez ludzi z talentem i pasj¹ kultury w Kutnie
nie bêdzie Decyzje s¹ w waszych rêkach!
Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Baczcie, by miasto nie ponios³o szkody.
By nie sta³o siê tak, ¿e festiwal st¹d odejdzie jak z Legnicy do Wroc³awia
przeniós³ siê niegdy� Port Literacki. W 2016 to Wroc³aw bêdzie Europejsk¹
Stolic¹ Kultury. Z wiar¹, ¿e jest miejsce dla z³otego �rodka poezji w Kutnie.

Artur Fryz

To dopiero po³owa sezonu sportowego 2011 roku. Ale nadszed³ czas na
podsumowanie zakoñczonych ligowych rozgrywek. W Kutnie dotyczy to
przede wszystkim koszykówki i pi³ki no¿nej. Koszykarska kutnowska liga
�cudzoziemska� zrobi³a to co do niej nale¿a³o. Wygrali rozgrywki,
nawet z lepszym Sidenem Toruñ (zreszt¹ ten zespó³ wspierany przez
silnego sponsora - Krajow¹ Spó³kê Cukrownicz¹ - te¿ zakwalifikowa³ siê
do I koszykarskiej ligi). Co wa¿ne, zdobyli publiczno�æ, a w dru¿ynach
m³odzie¿owych doprowadzili, ¿e sport ten uprawia ponad dwustu koszy-
karzy. Jednak zdrowy rozs¹dek nakazuje by pamiêtaæ, ¿e dru¿yna - mimo
wszystko - wymaga zewnêtrznych uzupe³nieñ, aby chocia¿ utrzymaæ siê
w wy¿szej, ligowej tabeli. St¹d teraz uwierzmy, ¿e raczej nieoczekiwane
zmiany trenerskie temu maj¹ s³u¿yæ ... Inna sprawa - to postawa kutnow-
skich pi³karzy. Mieli szansê jakiej ¿aden pi³karski zespó³ z Kutna dotych-
czas nie mia³. Ju¿ wiêkszo�æ kibiców zaciera³a rêce, ¿e mamy II pi³karsk¹
ligê. A to ju¿ co�! Zreszt¹ utwierdza³ w tym przekonaniu ówczesny
trener, któremu zezwolono na ró¿ne zawodnicze transfery, a nawet stycz-
niowy obóz kondycyjny - w miejscowo�ci naszego Adama Ma³ysza - w Wi�le.
Wyjazd ten by³ tylko turystycznym �na narty�, gdy¿ innego celu nie spe³ni³.
Ale rozpoczê³y siê rozgrywki. A¿ do czterech - piêciu kolejek przed koñ-
cem �Mieli�my szansê�. Dziêki - przede wszystkim postawie innych
zespo³ów, tej grupy rozgrywek. Grali tak jakby w ogóle nie zale¿a³o im
na awansie ... Ale nasi pi³karze grali jeszcze gorzej, ni¿ oni. St¹d efekt
wiadomy; Pogoñ Siedlce w II lidze! Przy okazji krach ponios³a transferowa
polityka zarz¹du MKS. Aktualnie w pierwszej dru¿ynie jest 1 (jeden)
wychowanek klubu z Kutna Mariusz Jakubowski oraz £ukasz Znyk
z ¯ychlina i Kamil Zagajewski z Kro�niewic. Rozczarowanie kibiców
pi³karskich by³o i jest du¿e. Co by nie powiedzieæ najw³a�ciwsze dla tej
sytuacji jest stwierdzenie, ¿e pi³karski MKS to najwiêksze rozczaro-
wanie sportowe Kutna 2011 roku. Có¿ dalej?            /a.s./

- Polska z³o¿y³a skargê do Trybuna³u Sprawiedliwo�ci UE na narzu-
canie nam przez Brukselê surowych limitów dwutlenku wêgla, co mo¿e
zniszczyæ nasz przemys³. Decyzja Komisji jest szkodliwa dla polskich
przedsiêbiorców - zorientowa³ siê wreszcie wicepremier Waldemar
Pawlak. Tylko dlaczego do jasnej cholery rz¹d, w którym Pawlak
pracuje, przyj¹³ w 2008 roku tak szkodliwy pakiet klimatyczny.
- Polacy odwracaj¹ siê od Totalizatora Sportowego - zauwa¿y³ �Puls
Biznesu�. W II kwartale 2011 r. jego sprzeda¿ by³a o oko³o 5% ni¿sza
ni¿ przed rokiem. A ju¿ w ubieg³ym roku przychody zmala³y o 17%,
co by³o najgorszym wynikiem w historii spó³ki. Tak siê staæ musia³o
po podniesieniu op³at za zak³ady.

Masz babo placek! Ani siê cz³ek nie obejrza³ a tu ju¿ ¿niwa. Co prawda,
jeszcze �ma³e� - rzepakowe, ale tak mi siê widzi, ¿e po 27 lipca - jak
rzadko bywa³o - zaczn¹ siê te prawdziwe, zbo¿owe, du¿e ¿niwa. I bêdzie
tak, zarówno w gminie ¯ychlin, Oporów, Bedlno, Krzy¿anów, Strzelce,
Kutno, jak te¿ w £aniêtach, Nowych Ostrowach, Kro�niewicach - czy
D¹browicach. Nawet jest kilkana�cie gospodarstw w mie�cie �sto³ecz-
nym�  Kutnie. Znowu zaroj¹ siê pola, a ludzi na nich nie bêdzie mniej, ni¿
przy budowie autostrad. Masz babo placek!
S¹ ju¿ pierwsze dane rolnego spisu powszechnego. Co dziwnego, co
zaskoczy³o nawet specjalistów, ale w ci¹gu o�miu ostatnich lat liczba
pracuj¹cych - w coraz mniejszej liczbie gospodarstw - wzros³a o 13%!!!
Konkretnie podjê³o pracê a¿ o 249 tysiêcy osób wiêcej, czyli ogó³em jest
ju¿ ich 2,2 miliona. W ubieg³ym roku by³o ju¿ tylko 2,3 miliona gospo-
darstw (w 2002 r. by³o ich 2,9 miliona). Ciekawe jest te¿, ¿e liczba osób,
dla których praca na roli jest g³ównym, ale nie jedynym zajêciem wzros³a
od 2002 r. czterokrotnie - z 68 tysiêcy do 271 tysiêcy osób. Masz babo
placek!
Ubezpieczeni w KRUS 4 lutego 2012 roku strac¹ prawo do darmowego
leczenia ... To na razie realna gro�ba, gdy¿ rz¹d mo¿e nie przygotowaæ
projektu nowelizacji na czas i wtedy rolnicy, i ich rodziny, zmuszeni bêd¹
p³aciæ za leczenie z w³asnej kieszeni. ¯e to nie przelewki �wiadczy fakt,
i¿ w tej sprawie wyst¹pi³ do ministra zdrowia sam rzecznik praw obywa-
telskich. Masz babo placek! Ale siê jeszcze nie martwmy �na zapas�, gdy¿
jeszcze trochê czasu pozosta³o. Masz babo placek!
Na wschodzie bez zmian, Rosja ma dla nas tylko embargo na warzywa.
Szykuje siê do tego samego Ukraina. A my mo¿emy wstydziæ siê tylko za
resort rolnictwa, który przekaza³ Rosjanom informacjê, ¿e w Polsce jest
16 placówek badawczych badaj¹cych ostatnie zagro¿enia mikrobiolo-
giczne ... Fakt, faktem, ¿e jest tylko jedna - w Pu³awach. Wiêc jak! Masz
babo placek!

Podczas piêtnastominutowej konferencji prasowej, jak¹ zwo³a³a na ulicy
Królewskiej Federacja M³odych Socjaldemokratów w Kutnie, Bartosz
Serenda - radny miasta(SLD), przedstawi³ swój pomys³ zwi¹zany z wyko-
rzystaniem internetu do kontaktu z wyborcami. W krótkiej wypowiedzi
zachêca³ internautów do przekazywania swych problemów, jak równie¿
propozycji maj¹cych na celu polepszenie ¿ycia mieszkañców Kutna. Radny
Serenda nie zamierza oczywi�cie rezygnowaæ z dy¿uru radnego. Przecie¿
bywa tak, ¿e kto� nie mo¿e danego dnia przybyæ na rozmowê, ale dziêki
przedstawieniu swej sprawy drog¹ internetow¹ mo¿e byæ pewien, ¿e bêdê
stara³ siê problem wyja�niæ - nadmieni³ B. Serenda. To co robiê nie zmierza
w kierunku mojego �startu� w wyborach parlamentarnych. Radny posta-
nowi³, dziêki kutnowskim mediom, podaæ do wiadomo�ci swój numer
telefonu: 523-655-200 oraz komunikator GG (Gadu-Gadu) nr 36910869.
Konferencji na Królewskiej przewodniczy³a Magdalena Andzelak, sekre-
tarz Zarz¹du Federacji M³odych Socjaldemokratów w Kutnie.        /A.B./

INTERNETOWE KONTAKTY

Z „Angory” ...

Konstytucja tego nie przewiduje
ani te¿ wyborcza ordynacja,
¿e gdy pose³ do innej partii wêdruje,
powinien z³o¿yæ legitymacjê.

Pose³ z partyjnej listy startuje.
Wybieraj¹c go, program tej partii popieram.
Gdy potem z tej partii on rezygnuje,
powinno siê mandat pos³owi odbieraæ.

Handluj¹ partie bez ¿enady
miejscami na swoich listach.
Czy naprawdê nie ma na to rady
i wyborca musi na to przystaæ?

Czy odwo³uj¹c siê do zdrowego rozs¹dku
o zmianie w tej materii siê dowiem?
W¹tpiê, bowiem prawnego porz¹dku
pilnuj¹ w³a�nie �wêdruj¹cy� pos³owie.

Kazimierz Ci¹¿ela

Wędrowcy

MAFIJNA SIEĆ
W 2010 roku dosz³o w Polsce do ponad 1 mln 138 tys. przestêpstw czyli
o ok. 0,8 proc. wiêcej ni¿ rok wcze�niej (w 2009 r. by³o ich 1 mln 129
tys.) Ich liczba jest wiêksza g³ównie dlatego, ¿e policja wykrywa coraz
wiêcej przestêpstw narkotykowych i korupcyjnych. Raport o stanie
bezpieczeñstwa pañstwa (MSWiA) podaje, ¿e w zesz³ym roku CB�
rozpracowa³o 547 gangów, a Stra¿ Graniczna 220 takich grup.
W 2010 r. CB� rozbi³o 150 grup, Stra¿ Graniczna -116, ABW - 24.

�Rzeczpospolita� z 15 lipca 2011 r. nr 163/8979

Kutnowskie obserwacje

Mija po³owa lipca, który tradycyjnie pogodowo nie jest korzystny dla urlo-
powiczów oraz dzieci i m³odzie¿y spêdzaj¹cych wakacje. Wielu z nas
korzysta niezale¿nie od pogody z bardziej lub mniej aktywnego wypoczynku
i zwyczajnie ³aduje akumulatory i resetuje stresy. W minionej siermiê¿nej
epoce tempo ¿ycia by³o znacznie wolniejsze, a pracownicy i ich dzieci
licznie korzystali z wypoczynku w mizernym standardzie FWP. Brakowa³o
wówczas demokracji, obowi¹zywa³a jedynie s³uszna linia si³y przewodniej,
ale nie brakowa³o dobrej pogody i s³oñca. Mieli�my równie¿ znacznie
wiêcej czasu na ¿ycie rodzinne i kontakty towarzyskie. W okresie wakacyjno-
urlopowym panowa³ sezon ogórkowy, a media karmi³y nas wiadomo-
�ciami o lataj¹cych talerzach i potworze w Loch Ness. Dzisiaj jest zupe³nie
inaczej. Mamy demokracjê, wolno mówiæ prawie wszystko, ³¹cznie z g³u-
pot¹. Mo¿na tak¿e przedstawiaæ tzw. wirtualn¹ rzeczywisto�æ, która tak
siê ma do �wiata realnego jak przys³owiowa piê�æ do oka. Internet sta³
siê wa¿nym �ród³em uzyskiwania informacji oraz istotnym kana³em
komunikowania siê. Szkoda, ¿e mimo zapowiedzi rz¹d wycofa³ siê z prze-
kazania do Sejmu projektu ustawy gwarantuj¹cej pieni¹dze na laptopy
dla dzieci. Ten projekt, jak wiele innych, zosta³ od³o¿ony na pó�niej. Zde-
cydowanie za czêsto stosowana jest zasada jeszcze poczekajmy jeszcze
siê nie spieszmy. Tak wiêc dzieci musz¹ jeszcze poczekaæ. Nie bardzo chcia³
czekaæ radny Grzegorz Chojnacki, szef klubu radnych Porozumienie dla
Kutna (d. Komitet Wyborczy Z. Burzyñskiego), który na ostatniej sesji
zg³osi³ propozycjê, by miejscy radni mieli do dyspozycji laptopy. Mówi³
mniej wiêcej tak: zakup laptopów zrównowa¿ony bêdzie oszczêdno�ciami
papieru. Radny chyba zapomnia³, ¿e wiêkszo�æ w radzie raczej posiada
laptopy i wydawanie publicznych pieniêdzy na ich zakup, by³oby mówi¹c
delikatnie nieprzyzwoite. Propozycja bêd¹ca przejawem beztroskiej
nierozwagi nie zosta³a podjêta, a na forach internetowych zosta³a pod-
dana totalnej krytyce. Trudno siê dziwiæ tak ostrej krytyce w czasach
du¿ych k³opotów bud¿etu pañstwa i pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej
samorz¹dów. Radny zyska³ ksywê �laptop� i to by³ jedyny jego �sukces�
zwi¹zany z t¹ propozycj¹.      Krzysztof Wac³aw Dêbski

WAKACJE  Z LAPTOPEM
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Polna mysz wszystkiego siê ba³a,
przed najmniejszym listeczkiem
dr¿a³a,
a gdy wiatr poruszy³ oknami
myszka �myk� ju¿ by³a za drzwiami.
Najlepiej wiêc by³o jej w polu
w z³otym zbo¿u, w p³atkach k¹kolu.
Od �witu do nocy z k¹kolem
zarz¹dza³a dziadkowym polem,
dogl¹da³a z³otej pszenicy,
liczy³a ziarnka jak w mennicy,

Myszka Polna
wiedzia³a jak dojrzewa proso,
kiedy siê biega w polu boso,
jak pachnie jêczmieñ w stodole,
kiedy wiosn¹ wychodz¹ w pole.
Tylko trochê zrobi³a dziurek,
lecz ¿eby zaraz wszcz¹æ awanturê?
Trzêsie siê myszka i dr¿y ze strachu,
wygryz³a w³a�nie dziurkê w dachu,
a drug¹ w sukience od �wiêta.
Jak j¹ z³api¹ to popamiêta!

Janina Barbara Soko³owska

Zespó³ wokalny �Buziaki� z M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie (opie-
kunowie - instruktorzy: Katarzyna Karolak-Rojewska i Rados³aw Rojewski)
wystêpowa³ z powodzeniem na Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki �Magia
Italiana� w Rimini. Zaj¹³ II miejsce i zdoby³ nagrodê za szczególny wyraz
artystyczny. Dobrze wypad³a te¿ Agata Daniel, która w kategorii solistów wy-
walczy³a III lokatê. M³ode kutnianki zdoby³y sobie publiczno�æ piosenk¹
�Il gatto puzzodone�. Oto nasze bohaterki: Agata Daniel, Marysia Nodzak,
Basia Cie�liñska, Julia Wo�niak, Zuzia Jó�wiak, Alicja G³adysiak.          /J.P./

SUKCES KUTNIANEKSUKCES KUTNIANEK

Wydarzeniem gospodarczym lipca bêdzie uroczyste wrêczenie kluczy
mieszkañcom dwóch bloków TBS Sp. z o.o. na osiedlu Szymanowskiego.

WYDARZENIE GOSPODARCZE
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XXXIV Miêdzynarodowe Targi Rolno-Przemys³owe w Minikowie,
w tym roku po³¹czone by³y z Wystaw¹ Zwierz¹t Hodowlanych,
odby³y siê w dniach 2 - 3 lipca.
Na powierzchni oko³o 3 ha prezentowa³o swoje produkty prawie
100 firm produkuj¹cych maszyny i urz¹dzenia rolnicze, ³¹cznie
by³o oko³o 500 wystawców. Oprócz maszyn i zwierz¹t hodowla-
nych mo¿na by³o zapoznaæ siê z unikaln¹ kolekcj¹ odmian ro�lin
uprawnych. Wystawê wspiera³o i wspó³organizowa³o Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Firma EXPOM Kro�niewice ju¿ od wielu lat uczestniczy w tej
wystawie, gdy¿ rolnictwo kujawsko-pomorskie zaliczane jest do
�cis³ej krajowej czo³ówki, tak pod wzglêdem osi¹ganych wyników
produkcyjnych jak i aktywno�ci inwestycyjnej, a tego typu
imprezy targowe maj¹ znaczny wp³yw na intensyfikacjê sprzeda¿y
sprzêtu rolniczego.
Ekspozycja EXPOM-u jak zwykle cieszy³a siê du¿ym zaintereso-
waniem rolników, którzy ju¿ posiadaj¹ ten sprzêt lub w najbli¿-
szym czasie planuj¹ jego nabycie.

Prezentowano ju¿ maj¹ce swoj¹ renomê w ca³ej Europie wa³y upra-
wowe: TYTAN, JACEK, PROGRES, UNIWERSAL, PARTNER,
agregaty uprawowe: LECH, WICHER, TORNADO, agregaty
podorywkowe: AJAX i GROM, brony talerzowe: GOLIAT
i PIORUN oraz maszyny do pielêgnacji ³¹k i pastwisk jak: wa³
³¹kowy MORS, w³óka ³akowo-polowa NIWA oraz spulchniacz
chwastownik AKTYWATOR.
Wiêcej o maszynach EXPOM Kro�niewice mo¿na dowiedzieæ siê
na stronach: www.expom.eu.  Leszek Weremczuk

EXPOM KROŚNIEWICE NA TARGACH ROLNO−PRZEMYSŁOWYCH W MINIKOWIE
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W Strzelcach odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿ar-
nicze, w których bra³o udzia³ piêæ 9-osobowych dru¿yn
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i po jednej - M³odzie¿owa
i Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza. Zawody sk³ada³y siê ze szta-
fety po¿arniczej 7x50 metrów oraz æwiczenia bojowego. Nad
regulaminowym przebiegiem rywalizacji czuwa³a Komisja
Sêdziowska z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Kutnie, na czele z m³odszym ogniomistrzem
Robertem Przybyszewskim. I miejsce zajê³a OSP z Klonowca
Starego przed OSP z D³ugo³êki, a trzecie miejsce przypad³o
druhom z Zak³adu Hodowli Ro�lin w Strzelcach. Dalsze
miejsca przypad³y OSP z Przyzorza i Muchnic Nowych.
Dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe wrêczali: Ewa
Zielak, zastêpca wójta gminy Strzelce, Stanis³aw Kruglak
- przewodnicz¹cy Rady Gminy i prezes Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Strzelcach druh Marian
Adamusiak. Te zawody by³y okazj¹ do dekoracji z³otymi,
srebrnymi i br¹zowymi medalami �Za zas³ugi dla po¿ar-
nictwa� 24 ochotników z gminy Strzelce, natomiast 10 stra-
¿aków z OSP Klonowiec Stary otrzyma³o odznakê �Stra¿ak
wzorowy�. Nagrody rzeczowe ufundowa³ wójt gminy
Tadeusz Kaczmarek.       /A.B./

ZAWODY
SPORTOWO−POŻARNICZE

Niecodzienn¹ imprezê mogli ogl¹daæ, podziwiaæ i oklaskiwaæ
wspania³ych artystów mieszkañcy nie tylko grodu nad S³udwi¹,
ale i ca³ej Ziemi Kutnowskiej oraz o�ciennych powiatów. Sta³o
siê to za spraw¹ Gra¿yny i Jana Fukowskich, w³a�cicieli prê¿nego
kompleksu hotelowo-gastronomicznego �Pod Wierzb¹� w ̄ ychlinie
oraz Don Vasyla i jego �Cygañskich Gwiazd�. W przepiêknie
po³o¿onym przy ul. 1 Maja 37 amfiteatrze gra³y w ramach I Miê-
dzynarodowej Biesiady Cygañskiej zespo³y i soli�ci z ró¿nych

ROMOWIE W ŻYCHLINIE

regionów Europy i to z najwy¿szej, �wiatowej pó³ki. Swoim
niepowtarzalnym repertuarem podbili serca widowni: Genadi Isha-
kow z Bu³garii, Makso z Niemiec, Vasyl Zhadan z Ukrainy, Jany
Schella ze Szwecji, zespó³ Balkan Rom z Bu³garii. Nasz kraj
reprezentowa³ lider roz�piewanych Romów w Polsce , kompozytor
i poeta oraz �wietny wokalista Don Vasyl i Gwiazdy Cygañskiej

Pie�ni. Wszyscy �piewali ich przeboje, a zabawa trwa³a blisko sze�æ
godzin. By³a to jakby tegoroczna prapremiera Festiwalu Kultury
Romów, który najpierw odbywa³ siê w Ciechocinku, a od paru lat
jest w Glinojecku (w tym roku 23.07). Pomys³odawc¹ tej cudownej
imprezy, na któr¹ zje¿d¿aj¹ Romowie z ca³ego �wiata, jest Don
Vasyl. Polubi³ �ychlin, Kutno i byæ mo¿e tereny �Pod Wierzb¹�
bêd¹ kiedy� g³ównym o�rodkiem w Polsce pie�ni romskiej. Za to
przedsiêwziêcie ju¿ dzi� trzymamy mocno kciuki!          /J.P./

(foto: Maciej Byczkowski)
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¯yciorysy niepospolite

KSAWERY FRANK
(ciag dalszy ze strony 5)
W jednej z relacji K. Frank powiedzia³, ¿e wiadomo�æ o wybuchu
powstania w OS �G¹tyñ� zosta³a przyjêta entuzjastycznie. Oddzia³ podj¹³
niezbêdne przygotowania do ewentualnych dzia³añ bojowych. Przygoto-
wywano siê równie¿ do ewentualnej obrony ludno�ci cywilnej na wypadek
agresji okupanta. Sytuacja stawa³a siê trudna i niebezpieczna, bowiem
w rejon ten przybywa³o coraz wiêcej wojska niemieckiego. Panowa³o jed-
nak przekonanie, ¿e powstanie, po³¹czone z uderzeniem Armii Radzieckiej,
doprowadzi do szybkiego wyzwolenia stolicy. Planowanego zaskoczenia
Niemców nie osi¹gniêto. Czas up³ywa³, sytuacja powstañców i ludno�ci
cywilnej stawa³a siê coraz trudniejsza, wrêcz tragiczna. Niemcy powoli
i bezwzglêdnie likwidowali kolejne punkty oporu powstañców, a w tym
czasie wojska radzieckie sta³y bezczynnie na przedpolach Warszawy. ̄ o³-
nierze Rejonu V - Piaseczno, Obwodu VII (�Obro¿a�), zaniepokojeni
przed³u¿aj¹cym siê powstaniem i tragicznymi wiadomo�ciami nap³ywa-
j¹cymi z Warszawy, postanowili utworzyæ specjalny oddzia³ i wesprzeæ
si³y powstañcze na Mokotowie. Doborem ludzi i gromadzeniem sprzêtu
zajêli siê: ppor. S. Milczyñski �Gryf�, ppor. H. Maciejewski �Lech�, por.
rez. Laskowski �Twardy�, kpr. pchor. K. Frank �Kiejstut�. Nie wszyscy
wyrazili chêæ udzia³u i nie wszyscy w tego typu walkach mogli uczestni-
czyæ. Do tego �piek³a�, które obserwowano co dzieñ i co noc w postaci
wybuchów ognia, ³un, detonacji, i o którym kr¹¿y³y niesamowite opo-
wie�ci, mogli pój�æ tylko ludzie najtwardsi, najodwa¿niejsi, silnie patrio-
tycznie i moralnie motywowani. W jednej z relacji Frank stwierdzi³, ¿e
wielu ludzi by³o niezdecydowanych, bo ba³o siê walki w nieznanym
mie�cie, a wielu nie chcia³o zostawiæ rodzin na pastwê losu. Ja - powiedzia³
Frank - nie nale¿a³em do boja�liwych i nie mia³em innych zahamowañ.
Do powstania szed³em z ochot¹ i nie bêdê zarozumia³y, je�li powiem, ¿e
chcia³em biæ wroga i nie�æ pomoc braciom krwawi¹cym w nierównym
boju. Przyznajê, ¿e lubi³em dzia³ania niebezpieczne i ryzykowne, ale
racjonalne, szlachetne i s³u¿¹ce realizacji celów spo³ecznie po¿¹danych.
Poddawa³em siê wyzwaniom trudnym, nie zwa¿aj¹c zbytnio na fina³, który
najczê�ciej nie dawa³ siê przewidzieæ i móg³ byæ równie dobrze - zwyciêski,
jak i tragiczny. Jak ka¿dy cz³owiek te¿ siê ba³em, ale nie mog³em obojêtnie
patrzeæ jak cierpi mój naród, moi bliscy i s¹siedzi. Nie chcia³em byæ
�dekownikiem�, bowiem, m³odych, obojêtnych, pozostaj¹cych poza
ruchem konspiracyjnym, za takich w³a�nie uwa¿ano. Sformowana na terenie
Rejonu V (�G¹tyñ�), w Obwodzie VII (�Obro¿a�) kompania piechoty ps.
�Krawiec�, w nocy z 18 na 19 sierpnia przebi³a siê na Dolny Mokotów.
Dowódc¹ kompanii �Krawiec� by³ ppor. S. Milczyñski �Gryf, dowódc¹
plutonu 1 ppor. H. Maciejewski �Lech�, a 2 por. rez. Laskowski �Twardy�.
Kpr. K. Frank by³ dowódc¹ dru¿yny w 1 plutonie. Kompania wesz³a
w sk³ad batalionu �Ry�� w pu³ku �Baszta�. K. Frank w relacji powiedzia³:
Kompania nasza, wypoczêta i dobrze wyposa¿ona w broñ maszynow¹
ciê¿k¹ i lekk¹ oraz pistolety krótkie, granaty i �pi¹ty� ppanc, niemal
natychmiast skierowana zosta³a do walki w rejonie ulic: Podchor¹¿ych,
Belwederska, Grottgera, Spacerowa. Ciê¿kie, walki toczyli�my o rejon
Wilanowa i na Sadybie, gdzie umocniwszy swoje pozycje pozostali�my
na forcie, który by³ centralnym punktem oporu. 9 wrze�nia kompania
�Krawiec�, zajmuj¹ca stanowiska bojowe na ulicach Che³mskiej i Czer-
niakowskiej, walcz¹ca w obronie Siele, by³a silnie bombardowana przez
artyleriê i samoloty niemieckie. Po przerwaniu bombardowania, z rejonu
placu Bernardyñskiego, ruszy³o silne natarcie piechoty poprzedzane
czo³gami. Nie przerywaj¹c walki, kompania wycofa³a siê w rejon ulic:
Polkowskiej, Pu³awskiej i Konduktorskiej. Kompania ponios³a powa¿ne
straty, ranny zosta³ m.in. por. �Gryf�. Szczególnie silny atak na Sielce
podjêli Niemcy 11 wrze�nia. Dopiero pó�niej zrozumia³em - mówi³
K. Frank - ¿e by³o to zwi¹zane z rozpoczêciem dzia³añ frontu za Wis³¹.
Niemcy, ze wzglêdów taktyczno-operacyjnych, d¹¿yli do zdobycia Sielc,
aby armii radzieckiej uniemo¿liwiæ wysadzenie desantu na Siekierki. Walki
o Sielce trwa³y kilka dni i przynios³y powstañcom bardzo ciê¿kie straty.
Kompania �Kiejstuta� przesz³a na Górny Mokotów i walczy³a na Pu³aw-
skiej, w rejonie Poborskiej, Paczewskiej i Królikarni. 23 wrze�nia, kiedy
�zastyg³� front wschodni nad Wis³¹, Niemcy postanowili skoñczyæ z po-
wstaniem na Mokotowie. 23 i 24 wrze�nia przeprowadzili totalne bom-
bardowanie stanowisk powstañczych z wszystkich rodzajów broni ciê¿kiej.
Przygotowywali siê do natarcia, które 25 wrze�nia mia³o zlikwidowaæ
si³y powstañcze. Dowództwo powstania po zreorganizowaniu si³, podjê³o
zdecydowan¹ obronê. Kompania �Krawiec�, mimo du¿ych strat, zacho-
wa³a oko³o 80 ludzi i walczy³a teraz w nowo utworzonym batalionie �Oaza
- Ry�� w rejonie miêdzy Skarp¹ a ul. Pu³awsk¹, na wprost Malczewskiego.
Sytuacja powstañców by³a bardzo ciê¿ka, tym bardziej, ¿e zawiod³y wszelkie
nadzieje na pomoc. Si³y fizyczne i psychiczne by³y na wyczerpaniu,
brakowa³o wszystkiego do przetrwania i walki. O panuj¹cej w oddzia³ach
sytuacji K. Frank powiedzia³: Powstañcy ju¿ nie chodzili, a s³aniali siê ze
zmêczenia, g³odu i braku snu. Szczególnie dotkliwie odczuwali�my brak
wody, uzbrojenia i medykamentów. W ostatniej fazie walki na Mokotowie
upad³a nadzieja zwi¹zana z frontem wschodnim. Armia Radziecka i Wojsko
Polskie od 23 wrze�nia przesz³y do obrony�. Powa¿ne za³amanie by³o
faktem i wyst¹pi³o ono równie¿ w�ród ¿o³nierzy w kompanii �Kiejstuta�.
Do pp³k. J. W. Rokickiego (�Karol�), dowódcy dywizji, zg³osi³a siê dele-
gacja kompanii �Krawiec� ze skarg¹, ¿e: wykrwawieni, wyg³odzeni,
pozbawieni snu i amunicji ¿o³nierze nie maj¹ ju¿ si³y do dalszej walki.
Dowódca mia³ �wiadomo�æ, ¿e delegaci wyra¿ali przekonanie niemal
wszystkich oddzia³ów linii. Apel �Karola� do ich ¿o³nierskiego sumienia
i poczucia odpowiedzialno�ci odniós³ skutek i zdecydowali walczyæ
nadal. Po trzech dniach intensywnego, totalnego ataku Niemców na Mo-
kotów (24 wrze�nia - 27 wrze�nia) K. Frank - podobnie jak inni - mia³
�wiadomo�æ koñca powstania. Po 40 dniach walki, 27 wrze�nia �Kiejstut�
wraz z ca³ym plutonem dosta³ siê do niewoli na ulicy Pu³awskiej. Wcze-
�niejsza próba wyj�cia z okr¹¿enia do Lasu Chojnowskiego upad³a, kiedy
dowódca dywizji pp³k �Karol� stwierdzi³, ¿e przebicie siê jest niemo¿liwe,
i ¿e on jest zdania, ¿e by³aby to dezercja. Teraz, w niewoli, �Kiejstut�
poinformowa³ swoich ¿o³nierzy, ¿e podejmie próbê ucieczki, bo takie jest
prawo ka¿dego ¿o³nierza. Zaraz pierwszego dnia �Kiejstut� i jeden z ¿o³-
nierzy zbiegli i po ró¿nych perypetiach dotarli do Konstancina, do swoich
konspiracyjnych kolegów. Walki ju¿ nie prowadzono, ale jak twierdzi³

Frank zachowano pe³n¹ gotowo�æ do ewentualnego wspó³dzia³ania z Armi¹
Radzieck¹ i Wojskiem Polskim. Rzeczywisto�æ polityczna, która powsta³a,
by³a wroga wobec AK i w³adz Polski Podziemnej. Nie tylko odrzucono
ofertê wspólnej walki z wrogiem, ale na wyzwolonych terenach prowa-
dzono izolacjê i prze�ladowanie cz³onków AK. Odpowiadaj¹c na pytanie
- jak przyjêto wiadomo�æ o tym, ¿e rozpoczê³o siê wyzwalanie ziem pol-
skich przez wojska Zwi¹zku Radzieckiego - K. Frank stwierdzi³: Pano-
wa³o ogólne zadowolenie, ¿e zbli¿a siê wyzwolenie, ¿e skoñczy siê g³ód
i codzienne zagl¹danie �mierci w oczy. W tej chwili niewa¿ne by³o,
z której strony zbli¿a siê wyzwolenie i kto bêdzie wyzwolicielem. W duchu
liczyli�my powa¿nie na �Zachód�, ale najwa¿niejsze by³o, ¿eby nast¹pi³o
to jak najprêdzej. Liczyli�my na sojusznika, który pozwoli nam walczyæ
u swego boku samodzielnie. Docieraj¹ce do �rodowisk AK informacje
o postêpowaniu radzieckich w³adz wojskowych z oddzia³ami AK na
wyzwolonych trenach, budzi³y niepokój, grozê i wiele niejasno�ci i dyle-
matów Oddzia³y Armii Krajowej, które wyrazi³y chêæ wspó³dzia³ania
z Armi¹ Radzieck¹, by³y czêsto podstêpnie rozbrajane, a cz³onków
dowództwa i bardziej aktywnych internowano i wywo¿ono w g³¹b Zwi¹zku
Radzieckiego. Przekazywane informacje poddawano w w¹tpliwo�æ i nadal
³udzono siê, ¿e Warszawa i inne miejscowo�ci bêd¹ wyzwalane wspólnie
przez wojska radzieckie i Wojsko Polskie Berlinga i AK. Do tego jednak
nie dosz³o. Pó�niej - powiedzia³ Frank - gdy kompania �Krawiec� w nie-
równej walce krwawi³a na Mokotowie, jcj ¿o³nierze nie ukrywali ¿alu do
tych, którzy stali za Wis³¹ i patrzyli na agoniê miasta i setek tysiêcy ludzi.
Problemy polityczne Powstania Warszawskiego ani nie by³y brane pod
uwagê, ani nie by³y dyskutowane. K. Frank powiedzia³, ze sprawy poli-
tyczne to domena polityków. My wiedzieli�my, ¿e celem naszym jest walka
z Niemcami hitlerowskimi, i ¿e wejdziemy w sojusz z ka¿dym, kto bêdzie
szanowa³ zasady równo�ci i demokracji, i bêdzie po naszej stronie.
Liczyli�my na ¿o³nierza radzieckiego, podziwiali�my ich po�wiêcenie,
bohaterstwo i zdeterminowanie w walce. Byli�my im radzi i wdziêczni,
ale o Polskê i jej ksztalt polityczno-spo³eczny chcieli�my walczyæ sami,
co najwy¿ej z pewn¹ pomoc¹ sojuszników. Niestety, nie wszyscy na miano
naszych sojuszników chcieli zas³u¿yæ. Ale o tym mo¿emy mówiæ swo-
bodnie dopiero dzi� - w 1988 r. Jednostki AK na zachód od Wis³y, po
jesiennych walkach z Niemcami, zosta³y zdemobilizowane, a 19 stycznia
1945 r. Komendant G³ówny AK gen. Okulicki wyda³ rozkaz o ich rozwi¹-
zaniu. Kpr. pchor. K. Frank �Kiejstut� rozkazem nr 512/BP z dnia 2 pa�-
dziernika 1944 r. awansowany zosta³ do stopnia podporucznika. Stopnia
tego wojskowe w³adze polskie nie zweryfikowa³y. W 1945 r. K. Frank
wróci³ do swego maj¹tku w Cyganach i jak zgodnie twierdzili rozmówcy,
przyjêty zosta³ bardzo serdecznie. W 1947 r. skorzysta³ z amnestii
i w Warszawie, na terenie na którym dzia³a³, ujawni³ swoj¹ dzia³alno�æ
w ZWZ-AK i Powstaniu Warszawskim. Na zg³oszone pretensje przez
kutnowskie w³adze SB, ¿e nie ujawni³ siê w miejscu pobytu, K. Frank
odpowiedzia³: Ujawni³em siê tam, gdzie mnie dobrze znali, gdzie mieli
o mnie wszystkie dane. Jestem cz³owiekiem honoru, broni³em swego
narodu i nie mam nic do ukrycia. Zaraz po wyzwoleniu powiatu kutnow-
skiego, 21 stycznia 1945 r., K. Frank wraca do swojego gospodarstwa do
Cygan. Do Cygan K. Frank przyby³ z ma³¿onk¹. Jego wybrank¹ zosta³a
Halina Lewiñska (�Jaskó³ka�), dobrze mu znana sanitariuszka oddzia³u
partyzanckiego OS �G¹tyñ�, któr¹ po�lubi³ 2 stycznia 1945 r. Tu zostaje
przyjêty z du¿ym zadowoleniem i bardzo serdecznie, mia³ bowiem du¿y
kredyt zaufania, na który zapracowa³ jego ojciec. Maj¹c �wiadomo�æ
konieczno�ci przeprowadzenie reformy rolnej, natychmiast nawi¹za³ roz-
mowy z pracownikami maj¹tku i mówi³, ¿e jest zdecydowany w sprawie
jego parcelacji. Uda³ siê równie¿ do Powiatowego Komisarza Ziemskiego,
wylegitymowa³ siê �wiadectwem ukoñczenia szko³y rolniczej i poprosi³
o prawo administrowania maj¹tkiem rodziców. Urz¹d wyrazi³ zgodê
i K. Frank zosta³ administratorem w³asnego maj¹tku i pe³nomocnikiem
do przeprowadzenia jego reformy. Aby nie zmarnowaæ dobrze zapowia-
daj¹cych siê plonów, K. Frank w porozumieniu z pracownikami ustali³,
¿e podzia³ ziemi nast¹pi po ¿niwach, w jesieni. Po zebraniu plonów
- powiedzia³ K. Frank - i ich podziale miêdzy wszystkich pracuj¹cych,
³¹cznie ze mn¹, dokonali�my podzia³u ca³ej ziemi. Ja, za wyra�n¹ sugesti¹
w³adz, zrezygnowa³em z przys³uguj¹cego mi prawa do dzia³ki i przesta³em
bezpo�rednio zajmowaæ siê produkcj¹ roln¹, chocia¿ jako rolnik mia³em
bardzo dobre oceny nawet u kutnowskiego starosty Kazimierza Kucnera.
W 1946 r. K. Frank zatrudniony zosta³ w Przedsiêbiorstwie Traktorów
i Maszyn Rolniczych jako inspektor brygad traktorowych. Praca terenowa
nie nale¿a³a do naj³atwiejszych, a przy tym mia³ do czynienia z lud�mi,
którzy w zakresie techniki byli zupe³nie surowi. W 1948 r, kupi³ ci¹gnik
i podj¹³ pracê us³ugow¹ na w³asny rachunek. Dokonywa³ u rolników
om³otów i wywozi³ buraki do cukrowni w Ostrowach i Dobrzelinie.
Dochody mia³ spore, ale p³aci³ coraz wiêksze podatki. Kiedy powsta³y
Pañstwowe O�rodki Maszynowe dostrzeg³ widmo upadku �przedsiêbior-
stwa� i w tej sytuacji kupi³ samochód osobowy i zarejestrowa³ go pod
nr 2 jako taxi (nr 1 taxi mia³ Nowaczyk). Przez dziesiêæ lat �wiadczy³
us³ugi transportowe i zajmowa³ siê rajdami, pocz¹tkowo motocyklowymi,
a nastêpnie - od 1955 r. - samochodowymi. K. Frank pracuj¹c jeszcze na
terenie Kutna uzyska³ w 1959 r. w Warszawie koncesjê na po�rednictwo
w handlu samochodami osobowymi. W 1960 r. wyjecha³ na sta³e z Kutna
do Warszawy. Uchodzi³ za cz³owieka maj¹cego dobre i liczne kontakty,
u którego mo¿na by³o kupiæ samochód niemal ka¿dej marki. K. Frank,
poza prac¹ zawodow¹, zajmowa³ siê powa¿nie sportem motocyklowym
i samochodowym i to go poch³ania³o, i dawa³o mu olbrzymi¹ satysfakcjê.
Polityk¹ - podobnie jak jego ojciec - nie zajmowa³ siê w ogóle. W³adze
powiatowe uznawa³y go za warto�ciowego obywatela. On za� twierdzi³,
¿e na terenie Kutna nie zazna³ ¿adnych trudno�ci czy szykan. Za dzia³al-
no�æ w AK otrzyma³ nastêpuj¹ce odznaczenia: Odznakê Grunwaldzk¹
(22 lipca 1945 r.), Medal za Warszawê (26 pa�dziernika 1945 r.), Krzy¿
Armii Krajowej (1 sierpnia 1966 r.), Warszawski Krzy¿ Powstañczy
(26 stycznia 1983 r.). Spo³eczeñstwu Kutna by³ znany jako cz³owiek
honoru, skromny i uczynny dla ludzi. W gronie bli¿szych znajomych
i przyjació³ by³ lubiany, szanowany i podziwiany za optymizm i rado�æ
¿ycia. By³ cz³owiekiem kordialnym i lojalnym, na którego przyjaciele
mogli zawsze liczyæ, i których przyja�ñ wysoko sobie ceni³. Kariera spor-
towa K. Franka to oddzielna karta jego ¿yciorysu.

Eugeniusz Walczak, Ksawery Frank - by³y ¿o³nierz
ZWZ-AK i uczestnik Powstania Warszawskiego

[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne, t. IV, TPZK 2000

Brat zmar³ego przed kilkunastu laty kutnowskiego pedagoga,
nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 8 Janusza Stawickiego,
Stefan by³ jednym z ¿o³nierzy Powstania Warszawskiego. Rodzina
Stawickich w 1939 roku otrzyma³a od w³adz okupacyjnych nakaz wysie-
dlenia z Kutna. By³a to forma represji za dzia³alno�æ w POW Wincentego
Stawickiego (ojca braci), który pocz¹tkowo by³ nawet aresztowany za
swoj¹ patriotyczn¹ postawê, ale dziêki staraniom ¿ony wyszed³ z wiêzienia.
Stawiccy zamieszkali wiêc w niewielkim mieszkaniu na warszawskim
¯oliborzu i niemal od razu rozpoczêli dzia³alno�c konspiracyjn¹ w s³u¿bach
pomocniczych ZWZ (AK). Stefan Stawicki (znany po wojnie lekarz)
zaciaga siê do Szarych Szeregów, gdzie przyjmuje pseudonim �Wolf�.
Zajmuje siê kolporta¿em nielegalnej prasy i zbieraniem informacji o nie-
mieckich jednostkach wojskowych. Powstanie rozpocz¹³ w Kompanii
Motorowej �Orl¹t� na Starówce. Walczy³ miedzy innymi w ruinach Zamku
Królewskigo i na placu Krasiñskich. By³ strzelcem wyborowym, gdy¿
jako jeden z niewielu dysponowa³ d³uga broni¹. dzia³a³ samotnie ukryty
na dachach staromiejskich kamieniczek. Ka¿dy celny strza³ oznacza³
poprawê stanu wyposa¿enia jednostki. Zabitym Niemcom zabierano bowiem
broñ, amunicjê i mundury. Koniec walk na Starym Mie�cie by³ dla
powstañców gehenn¹. Hitlerowcy mordowali rannych i bezbronnych.
Le¿¹cych w szpitach palono ¿ywcem miotaczami p³omieni lub obrzucano
granatami. Nastepnie Stefan Stawicki przeszed³ kana³ami na ¯oliborz.
Jednak ta droga by³a prawdziwym piek³em; smród, ciemno�ci, rozk³adaj¹ce
siê zw³oki. Dodatko jeszcze Niemcy wrzucali przez studzienki granaty,
b¹d� puszczali truj¹ce gazy. Jednak poczatkowo ta dzielnica w porównaniu
ze Starówk¹ wydawa³a siê prawdziw¹ oaz¹ spokoju. �Wolf: mia³ wiêc
nawet czas, by spotkaæ siê z mieszkajaca tu rodzin¹. Jednak ich dom by³
typowy dla powstañczych obiektów. W piwnicach znajdowa³ siê szpital,
za� na piêtrze prowizoryczne prosektorium, a w³asciwie sala z nie¿yj¹cymi.
Na ¯oliborzu Stefan Stawicki walczy³ w szeregach zgrupowania majora
�¯ubra�. W koñcówce walk oddzia³ otrzyma³ rozkaz przebicia siê przez
obronê niemieck¹ i zajêcie umocnionego wa³u wi�lanego i stamt¹d przedo-
staæ siê na praski brzeg. Jednak pomoc Berlingowców nie nadesz³a, wiêc
jednostka musia³a wróciæ na pierwotne miejsce. Tu¿ przed kapitulacj¹
Stefan przekaza³ rodzicom proporzec swojego oddzia³u. W pa�dzierniku
1944 roku trafi³ do stalagu XIA w Altenbergu. Tymczasem jego rodzina
w ostatnich dniach powstania by³a na krawêdzi tragedii. Dom, a jedno-
cze�nie szpital, zosta³ zajêty przez hitlerowców, którzy chcieli rozstrzelaæ
wszystkich mieszkañców oraz rannych i personel medyczny. Uratowa³
wszystkich ranny jeniec z Wehrmachtu, który poinformowa³, ¿e by³ trak-
towany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi konwencjami. Rodzina Stawickich
znalaz³a siê w obozie przej�ciowym w Pruszkowie, sk¹d ponownie wróci³a
do Kutna. Stefan do³¹czy³ do nich w 1947 roku.            /P II/

(NIE)ZNANI BOHATEROWIE

Dawnego sportu czar

OBIEKTY SPORTOWE (cz. I)
Tu¿ po odzyskaniu niepodleg³o�ci w 1918 roku, kiedy w Kutnie za³o¿ono
dwie pierwsze organizacje sportowe �Strzelca� i �Soko³a�, pojawi³ siê
problem z obiektami. Pierwsze jeszcze bardzo prymitywne boisko, bez
ogrodzenia i trybun, wybudowano w okolicach dworca PKP. Nastêpne
pojawi³o siê w 1923 roku przy ulicy Narutowicza (obecnie odkryta p³y-
walnia). Tam te¿ przez kilka nastêpnych lat wszytkie kutnowskie dru¿yny
rozgrywa³y swoje mecze. Dopiero w 1930 roku miasto doczeka³o siê
pierwszego profesjonalnego obiektu. By³o to mo¿liwe dziêki w³a�cicie-
lowi Kutna Adamowi Zawadzkiemu i jednocze�nie prezesowi �Soko³a�,
który za symboliczn¹ z³otówkê sprzeda³ klubowi teren nad Ochni¹. Tak
powsta³a s³ynna �Sokolnia� (pó�niejszy stadion �Kutnowianki�). Otwarcie
by³o sporym wydarzeniem. Po�wiêcenia dokona³ kardyna³ Aleksander
Kakowski (w 1918 roku cz³onek Rady Regencyjnej). Na stadionie by³o
przede wszystkim boisko pi³karskie, ale te¿ urz¹dzenia lekkoatletyczne,
m.in. bie¿nia do biegów sprinterskich, szatnie oraz budynki gospodarcze.
Jako kolejne, z inicjatywy dowództwa 37 pu³ku piechoty, powsta³o
boisko przy ulicy Grunwaldzkiej. Swoje spotkania rozgywa³a tam dru¿yna
Wojskowego Klubu Sportowego �Boruta�. Ostatnim stadionem w Kutnie,
który powsta³ przed wybuchem drugiej wojny �wiatowe by³ obiekt Kole-
jowego Klubu Sportowego �Parowóz� przy ulicy Siemiradzkiego. Budowê
zainicjowano ju¿ w lecie 1934 roku. Jednak k³opoty finansowe sprawi³y,
ze otwarcie nast¹pi³o dopiero cztery lata pó�niej. Ciekawostka jest fakt,
i¿ by³a tam te¿ kryta trybuna. Kutno przed 1939 rokiem posiada³o równie¿
hale sportowe. Pierwszy tego typu obiekt posiada³ �Sokó³� przy ulicy
Kiliñskiego w zaadoptownej specjalnie w tym celu by³ej cerkwi prawo-
s³awnej. Nastêna hala, istniej¹ca do dzisiaj, nale¿a³a do Liceum i Gimna-
zjum im. J. Henryka D¹browskiego przy ulicy Ko�ciuszki. Przed wojn¹
tenis ziemny by³ bardzo modny w�ród bogatszych kutnian. Istnia³y wiêc
korty na prywatnych terenach. W 1935 roku oddano do u¿ytku pierwszy
publiczny obiekt dla tego sportu. Mie�ci³ siê przy ulicy Siemiradzkiego,
w pobli¿u boiska �Parowozu�. Inicjatorem budowy by³ prezes tego klubu
Zygmunt Rytwiñski. S³u¿y³ tenisistom przez blisko czterdzie�ci lat, kiedy
to zosta³ zlikwidowany przy rozbudowie infrastruktury tej czê�ci miasta.
W dwudziestoleciu miedzywojennym funkcjonowa³a te¿ w naszym mie�ci
strzelnica przy ulicy Oporowskiej. S³u¿y³a przede wszystkim pu³kowi
piechoty do szkoleñ, ale rozgrywano te¿ tam zawody strzeleckie, w których
uczestniczy³y zespo³y �Strzelca� i �Soko³a�.            /P II/

Boisko KKS Parowóz.
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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

PRZEGRANA INAUGURACJA

Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe w Kutnie, przy ul. Wilczej:
64 m2, I p. 4 pokoje z du¿ym
balkonem; okna PCV, glazura,
terakota, panele, czê�ciowo ume-
blowane. Blok ocieplony. Tel.
695-759-016
Tanio sprzedam domek na wsi
ko³o Gostynina, pod lasem,
dzia³ka 0,5 ha. Tel. 516-199-906

Kokoszki odchowane
szczepione - zamawiaæ

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

9 czerwiec 2011 r.

Pocz¹tek drugiej rundy rozgrywek o mistrzostwo II grupy pó³nocnej
(11 kolejka - 30.12.1998 r.) koszykówki ¿eñskiej nie wypad³ pomy�lnie
dla zaspo³u MKS Marion Kutno. Tak jak pierwszy mecz przegrany z Quay
Poznañ u siebie 50:69, tak i rewan¿ by³ dla dru¿yny z grodu Przemys³awa.
Quay Dobur AZS Poznañ - MKS Kutno 76:53 (38:29). Quay: Ko�mider 2,
Muraszkina 23, Roszak 12, Urbañczyk 0, Grze�czyk 1, ¯urkowska 2,
Sibora 12, M³ynarczyk 12, Vialento 12, Karpiñska 0. MKS Marion: Stêp-
niak 0, Sienkiewicz 0, G³adka 0, Buzmakowa 8, Ilczenko 11, Czarnecka 5,
Paw³owska 18, Pop³awska 11, Kucharska 0. Sêdziowali: Igor Kucenko
(Koszalin), Tomasz Trawicki (Szczecin). Widzów oko³o 1000. Po 11 ko-
lejkach podopieczne trenera Adama Paw³owskiego maj¹ na koncie dwie
pora¿ki i to w³a�nie z poznañskimi studentkami. Zespó³ MKS Marion
wypad³ w tym spotkaniu s³abo. Ma³o by³o skutecznych ataków, akcji
w walce o zbiórki pi³ek i co najwa¿niejsze, celnych rzutów na kosz. Dziew-
czêta zatraci³y gdzie� bojowo�æ i odnosi³o siê wra¿enie, ¿e gra³y tak, aby
dotrwaæ tylko do koñcowej syreny. Jedynie Marta Paw³owska i w koñ-
cówce meczu Monika Pop³awska (chora - 38,5 temperatura) stara³y siê
dorównaæ bardzo dobrze dysponowanym tego dnia podopiecznym coacha
miejscowych Andrzeja S³abêckiego (ojca Aliny, czo³owej koszykarki Polfy
Pabianice). Pierwszy kosz meczu rzuci³a Olga Muraszkina, reprezentantka
Bia³orusi, najlepsza - jak siê pó�niej okaza³o - snajperka spotkania. Kilka
potem udanych akcji kutnianek i 2 minucie wysz³y one na prowadzenie
5:4. I to by³o praktycznie wszystko je¿eli chodzi o pozytywny rezultat
zespo³u z grodu nad Ochni¹. Od 3 minuty ju¿ do koñca meczu prowadzi³y
dobrze i ostro graj¹ce poznannianki. Brylowa³a w�ród nich, oprócz
Muraszkiny, inna reprezentantka Bia³orusi Elena Vialento oraz kapitan
zespo³u Monika Sikora i Barbara M³ynarczyk. W 10 minucie miejscowe
prowadzi³y 19:11 i wtedy kutnianki porwa³y siê jakby do walki. Celnie
rzucaj¹ w tym okresie - Oksana Ilczenko i Ludmi³a Buzmakowa. W 12
minucie jest 20:16 dla Quay, w 13 - 20:18, a w 14 - 22:20. I kiedy wszyscy
my�leli, ¿e zespó³ MKS-u Marion wyjdzie na prowadzenie koszykarki
z Kutna jakby przesta³y wierzyæ w zwyciêstwo i stanê³y, co wykorzysta³y
i to szybko gospodynie. W 18 minucie by³o ju¿ 33:25, a pierwsza po³owa
zakoñczy³a siê o�miopunktow¹ przewag¹ miejscowych. W drugiej ods³onie
przewaga �azetesiaczek� ro�nie z minuty na minutê. W 23 minucie jest
42:31, a w 24 ju¿ 50:31. W 30 minuie poznanianki osi¹gaj¹ najwy¿szy
wynik 65:35 i od tego momentu trener S³abêcki wprowadzi³ na parkiet
kameralnej hali sportowej Instytutu Wychowania Fizycznego Akademii
Medycznej dwie rezerwowe zawodniczki. W koñcówce spotkania Monika
Pop³awska mia³a trzy rzuty za trzy punkty i w rezultacie mecz w Poznaniu
zakoñczy³ siê dwudziestotrzypunktow¹ przewag¹ Quay Dobur AZS. To
by³a dotlkliwa pora¿ka za przys³owiowe cztery punkty. Pokonuj¹c MKS
Marion Quay w³¹czy³ siê do walki o awans do II etapu pojedynków
o I ligê. Na czele tabeli tercet dru¿yn: Kutno, Fota II Gdynia i Widzew
£ód� po 9 zwyciêstw i 2 pora¿ki przed Quayem Poznañ 8 - 3, SMS-em
Warszawa 7 - 4, £¹czno�ci¹ Olsztyn 6 - 5, Polf¹ II Pabianice 4 - 7, Olimpi¹
Poznañ 3 - 8, AZS-em Koszalin 3-8, W³ókniarzem Bia³ystok 2 - 9, Elit¹
Wo³omin 1 - 9.         Jerzy Papiewski

Uk³adanie kostki brukowej.
Wykonawstwo kompleksowe

z materia³em lub bez.
Odwodnienia melioracyjne.

Kutno i okolice.

Tel. 508-722-413

Brukarstwo
Jab³onowski

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

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

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

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

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

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

Spó³dzielnia Ogrodnicza w Kutnie

SKUPUJE
czarn¹ porzeczkê, wi�niê, aroniê.

Zawieramy umowy kontraktacyjne na zakup ogórka.

Tel. 607−092−666

Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2,
piwnica, gara¿ murowany,
dzia³ka, ogródek, Leszno k/Kut-
na. Tel. 725-770-228
Pilnie sprzedam mieszkanie
w³asno�ciowe 48 m2 (2 poko-
je+kuchnia+ ³azienka) III p.
Kutno, ul. Barlickiego 8. Tel.
694-113-884
Sprzedam mieszkanie z lokato-
rami 48 m2 w centrum Kutna. Po
17.00. Atrakcyjna cena. Tel.
500-124-410
Sprzedam lub zamieniê 37 m2.
Tel. 516-024-028 po 17
Sprzedam lub zamieniê 48 m2,
II p., na wiêksze. Tel. 694-113-884
Sprzedam lub zamieniê 58 m2,
IV p. Tel. 665-738-414
Sprzedam lub zamieniê miesz-
kanie w £odzi 33 m2 na podob-
ne w Kutnie. Tel. 500-401-831
Sprzedam lub wynajmê miesz-
kanie M5, najchêtniej firmie.
Tel. 669-642-255
Wynajmê mieszkanie 36 m2;
2 pokoje + kuchnia, umeblowane
II piêtro, centrum Kutna. Tel.
783-503-250
Wynajmê pokój na os. Grun-
wald dla uczennicy lub student-
ki. Tel. 721-323-290
Wynajmê lokal przy ulicy
Królewskiej. Parter. Tel. 510-
712-893
Wynajmê lokal przy ulicy
Królewskiej, parter. Tel. 510-
712-893

Kupiê kawalerkê do 32 m2,
w okolicach Staszica, Ko³³¹taja,
Braci �niad. Tel. 512-444-900
Kupiê mieszkanie do II piêtra,
centrum - Staszica, D³ugosza.
Tel. 505-084-095
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel.
782-280-223
Sprzedam dom w Dobrzelinie
70 m2 (z budynkami gospodar-
czymi) i dzia³k¹ 2600 m2. Tel.
24 285-07-13, 24 285-22-09
Sprzedam niedrogo dom z za-
budowaniami 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
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
950 m2, przy ulicy Zielonej
w Kutnie. Tel. 604-586-443
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane
po 1500 m2, Florek k. Kutna.
Tel. 502-257-652
Sprzedam dzia³ki budowlane,
Kutno ko³o szpitala. Tel. 668-
277-265
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
ok. 2400 m2, media w granicy
dzia³ki, Kuczków. Tel. 24 253-
34-40
Sprzedam dzia³kê 0,5 ha bu-
dow.-inwest. (gaz, woda, �cieki
w ulicy). Tel. 697-586-508,
24 254-46-22
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
300 m2, wszystkie media, os.
£¹koszyn. Tel. 668-788-024
Sprzedam 1,75 ha + budynki
we wsi Wymys³ów, gmina Kro-
�niewice. Tel. 663-470-881
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel.
608-797-871
Sprzedam 2 ha przy KPB �Eko
Serwis�, dzia³ka 50 - 400 m2.
Tel. 508-722-413
Sprzedam 1,06 ha ziemi, budy-
nek mieszkalny 90 m2 + gospo-
darczy, 7 km od Kutna. Tel. 694-
705-323;  698-511-235
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, Piwki. Tel.
889-084-794

SKUP
PALET PRZEMYSŁOWYCH

SPRZEDAŻ
DREWNA OPAŁOWEGO

I DRZEWA TARTACZNEGO
Kutno, ul. Spółdzielcza 1

Tel. 24 253−33−55, 510−159−126
Zatrudnimy dwie osoby

z orzeczeniem o niepe³nosprawno�ci:
� sprz¹taczka (kobieta) � prac. fizyczny (mê¿czyzna).

Tel. 24 254−46−71

Z³odziejski cyklosport
Z piwnicy budynku, przy ulicy
Warszawskie Przedmie�cie w Kutnie,
skradziono rower górski marki
�Author�. W³a�ciciel poniós³ straty
warto�ci 3200 z³otych.

Cenne papierosy
W Maryninie w³amano siê do sklepu
spo¿ywczo-przemys³owego i skra-
dziono papierosy ró¿nych marek.
Straty - 4 tysi¹ce z³otych.

�Zwinêli� laptopa
Na ulicy 3-go Maja w Kutnie
wykorzystuj¹c nieuwagê znajduj¹cej
siê tam kobiety, z³odziej skrad³ jej
laptopa marki IBM T400 powoduj¹c
straty warto�ci 1500 z³otych.

Nowy biznes
W Bielawkach z nieogrodzonej
posesji skradziono trzy elementy
górne rusztowania elewacyjnego
i dziesiêæ sztuk poprzeczek ³¹cz¹-

cych rusztowanie powoduj¹c straty
na sumê tysi¹ca z³otych.
Z zamkniêtego pomieszczenia
gospodarczego przy ulicy K³odaw-
skiej w D¹browicach skradziono
pi³ê spalinow¹ marki �March Power�
oraz szlifierkê k¹tow¹ marki �Eu-
rotec�. Warto�æ strat - tysi¹c z³otych.

Kutnowski szejk
W Sójkach z terenu ogrodzonej
posesji, na której zaparkowany by³
samochód ciê¿arowy MAN, skra-
dziono z jego baku 300 litrów oleju
napedowego. Straty - 1600 z³otych.

Mieæ z³om
W Sójkach z terenu prywatnej
posesji �znikn¹³� drut zbrojeniowy
w ilo�ci 190 sztuk warto�ci 1500
z³otych.

W³amy w Ostrowach
W Ostrowach z kiosku przemys³o-
wego skradziono ró¿nego rodzaju

papierosy i pieni¹dze w kwocie 100
z³otych. Ogó³em straty oszacowano
na 3 tysi¹ce z³otych. Natomiast
z tamtejszego sklepu skradziono
równie¿ papierosy i pieni¹dze
w kwocie 700 z³otych. Straty ogó³em
oceniono na sumê 3100 z³otych.

Dziwny w³am
Z budynku hurtowni w Dobrzelinie
skradziono likier Malibu i pieni¹dze
w bilonie. W³a�ciciel poniós³ szkody
warto�ci 800 z³otych.

Samochodowa corrida
W Kutnie skradziono samochód
Mazda 2 Elegance zaparkowany na
ulicy Batorego. Straty - 28 tysiêcy
z³otych.
Nieznany sprawca po wy³amaniu
korka wlewu paliwo do dwóch
koparko-³adowarek dokona³ kra-
dzie¿y oleju napêdowego w ilo�ci
160 litrów, powoduj¹c straty war-
to�ci 800 z³otych. Pojazdy zaparko-

wane by³y na ulicy Sklêczkowskiej
w Kutnie.
Nieustalony sprawca na stacji
paliw w Pomarzanach zatankowa³
pojazd marki Ford Focus olejem
napêdowym, a nastêpnie oddali³ siê
nie dokonuj¹c zap³aty za paliwo.
Straty - 404 z³ote.
Z samochodu marki Peugeot, sto-
j¹cego na ulicy Staszica w Kutnie,
skradziono radioodtwarzacz marki
Blaupunkt o warto�ci 300 z³otych.

Drogowe tragedie
W Kutnie na ulicy Rychtelskiego
kieruj¹cy samochodem osobowym
Audi A6 nie dostosowa³ prêdko�ci
do warunków drogowych, zjecha³
na przeciwny pas ruchu i doprowadzi³
do czo³owego zderzenia z samo-
chodem marki Daewoo Lanos.
Obaj kierowcy trze�wi. W wyniku
zderzenia kieruj¹cy doznali obra¿eñ
cia³a i przebywaj¹ w szpitalu.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
ul. Niemcewicza, pi³ê tarczow¹
i siatkê górnicz¹. Tel. 24 355-
56-70, 505-933-968
Kupiê ziemiê w okolicach
Klonowca, Woli Chru�cianej,
£ani¹t. Tel. 607-092-666
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1350 m2, ul. Konopnicka, ogro-
dzona, wszystkie media. Tel.
784-232-360, 24 355-56-25
Posiadam do wynajêcia plac
270 m2 w centrum Kutna. Tel.
601-310-151
Sprzedam stoisko na placu han-
dlowym Manhatan w Kutnie.
Tel. 513-837-559
Sprzedam stoisko na placu han-
dlowym Manhatan w Kutnie.
Tel. 502-127-530
Sprzedam Renault Scenic RXE
1,9 DTI (2000 r), klimatyzacja,
4x airbag, podgrzewane fotele,
skórzane siedzenia, otwierana
tylna szyba. Tel. 666 256 885
Sprzedam Renault Megane 1.4
16 V rok prod.1999.X., stan
dobry. Tel. 722-399-374
Sprzedam VW Passat 1,9 TDI
Kombi rok prod. 2004. Tel. 600-
742-602
Sprzedam Opel Agila 1.1 rok
prod. 2005, przebieg 50 tys. km.
stan bdb. Tel. 502-163-644
Sprzedam Opel Corsa 1,2 rok

prod. 1996 gara¿owany, stan
dobry. Tel. 608-491-526
Sprzedam do ¯uka: tarczê
sprzêg³ow¹, pompê paliwow¹
(benzyna), resor, sprê¿yny, cy-
linderki i inne. Tel. 502-324-566
Posiadam do wynajêcia gara¿
ulica Krasiñskiego. Tel. 605-
569-508
Sprzedam dywan o wym. 3 x 2,
stan bdb. Tel. 667-637-006
Sprzedam wersalkê, ³awê, szaf-
kê RTV, kuchniê gazow¹. Tel.
24 253-51-16
Sprzedam ³awostó³, drzwi
kuchenne i ³azienkowe z de-
monta¿u i szafkê na buty oraz
wisz¹c¹ szafkê naro¿n¹. Tel.
696-482-360
Sprzedam szafkê nocn¹ bia³¹
50 z³ �Thomson� z pilotem.
Cena 200 z³ kolor czarny. Tel.
607-190-927
Sprzedam ³ó¿eczko z matera-
cem ma³o u¿ywane 80 z³ (jasny
br¹z; umywalkê ma³¹, bia³¹
now¹ 100 z³. Tel. 607-190-927
Sprzedam piece gazowe Rapido
60 i 120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam wyposa¿enie salonu
fryzjerskiego. Tel 513-01-62-45
Sprzedam silniki elektryczne;
22 kW; 7,5 kW; 5,5 kW i mniej-
sze oraz motoreduktory. Tel.
502-324-566
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Szybownictwo

Dwóch zawodników podpisa³o kontrakt z dru¿yn¹ beniaminka I Ligi
basketu mêskiego AZS-sem WSGK Polfarmex Kutno. Koszykarzami,
którzy wzmocni¹ zespól ulubieñców naszego miasta, s¹ rozgrywaj¹cy:
Dawid Brêk - urodzony w 1989 r., 185 cm wzrostu; poprzedni klub - Sie-
dlecki Klub Koszykówki Siedlce oraz Krzysztof Jakubczyk - r. 1986, 183 cm;
by³y klub Sportino Inowroc³aw.

SUKCES ŁUKASZA WÓJCIKA

Pocz¹tek lipca by³ szczê�liwy dla kutnianina, gdy¿ w IV Szybowcowych
Mistrzostwach Polski w klasie 18-metrowej zdoby³ trzecie miejsce i tym
samym wywalczy³ br¹zowy medal. £ukasz (pierwszy z prawej), który jest
pilotem szybowcowym Aeroklubu W³oc³awskiego i Gliding Team Klinika
Kolasiñski dokona³ tego wyczynu ju¿ po raz drugi w tym roku. Przed nim
znalaz³ siê tylko aktualny mistrz �wiata w klasie 18-metrowej Zbigniew
Nieradko oraz Tomasz Rubaj - partner Wójcika w reprezentacji kraju. Jak
podkre�li³a w rozmowie z nami Liliana Urbañczyk-Wójcik, mened¿erka
i ¿ona kutnowskiego pilota, £ukasz lata³ na gorszym pod wzglêdem osi¹gów
szybowcem klasy 15-metrowej, niemieckim ASW 27. Zawody rozegrane
zosta³yna terenie lotniska Centralnej Szko³y Szybowców w Lesznie Wiel-
kopolskim. Bra³o w nim udzia³ 35 zawodników, a w�ród nich kilku
medalistów mistrzostw Europy i �wiata. Byli tak¿e obecni w nich aktualni
reprezentanci kraju. W trakcie zawodów rozegrano cztery konkurencje,
z których najd³u¿sza mia³a ponad 500 kilometrów. By³ to ostatni ju¿ spraw-
dzian przed zbli¿aj¹cymi siê Mistrzostwami Europy, w których nasi piloci
wystartuj¹ ju¿ za dwa tygodnie. Zawody odbêd¹ siê na litewskim lotnisku
w Pociunai. Pani Liliana doda³a jeszcze, ¿e cieszy wysoka forma £ukasza,
gdy¿ bêdzie on wszak¿e broni³ tytu³u wicemistrza Europy, który wywal-
czy³ dwa lata temu w S³owacji. Trzymamy wszyscy kciuki za £ukasza
Wójcika i po cichu liczymy na z³oto!

Tenis ziemny

PUCHAR LATA 2011
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie jest organizatorem ciesz¹cej
siê du¿ym zainteresowaniem imprezy w tenisie ziemnym w�ród amatorów,
w ramach kutnowskiego �Pucharu Lata�. Turnieje indywidualne odbêd¹
siê w nastêpuj¹cych terminach: 24 i 31 lipca oraz 14 i 28 sierpnia. Tego-
roczny Puchar rozgrywany bêdzie w dwóch kategoriach wiekowych: do
lat 45 i ... powy¿ej. Pocz¹tek turniejów o godzinie 9.00, a zg³oszenia przyj-
mowane bêd¹ w dniu zawodów. Zdobywc¹ Pucharu bêdzie zawodnik,
który w trzech turniejach wywalczy najwiêksz¹ liczbê punktów.

ŻYCHLIN W CZOŁÓWCE POLSKI
Koszykówka

Znakomicie spisali siê wicemistrzowie regionu ³ódzkiego, UKS �M-G SZS�
¯ychlin na Festiwalu Koszykówki Dzieci i M³odzie¿y w Katowicach.
Zawody by³y imprez¹ towarzysz¹c¹ Mistrzostwom Europy Kobiet. W sto-
licy Górnego �l¹ska, na 14 obiektach sportowych szkó³ miejskich, pod-
opieczni trenera i nauczyciela wychowania fizycznego Jacka Filiñskiego
zajêli pi¹te miejsce w kategorii U-14. Rozegrali piêæ meczów, z których
wygrali trzy. Wyniki m³odych basketballistów z grodu nad S³udwi¹:
z Astori¹ Bydgoszcz 23:17, MKS D¹browa Górnicza 40:51, Startem £ód�
38:24, MKS Ochota Warszawa 25:46, MOSM Tychy 33:26. Sk³ad dru¿yny
UKS �MG-SZS� ̄ ychlin - obok zdobyte punkty: Rafa³ Pietrzak 61, Adam
Filiñski 31, Marcin Stasiak 18, Maciej Wiliñski 13, Hubert Lewandowski 10,
Jakub Szymczak 10, Mateusz Stêpieñ 7, Mateusz Krzewicki 3, Mateusz
Jab³oñski 2.

4 ZESPOŁY MKS−u
Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego zdecydowa³, ¿e w sezonie 2011/
2012 w rozgrywkach mistrzowskich £ódzkiego Zwi¹zku Koszykówki
wezm¹ udzia³ zespo³y: kadetek - trener Adam Paw³owski - MKS �Sirmax
Kutno�; m³odziczek - trener Tomasz Pasiñski - MKS �Kutno�; ¿aczek
- trener Mariusz £ubiñski - MKS �Kutno�; skrzatek - trener Karolina
Kociurska-Tomczak - MKS �Kutno�. Dziewczêta przygotowania do walki
pod koszami rozpoczn¹ w sierpniu w hali SP Nr 9 i na Stadionie Miej-
skim im. H.T. Reymana w Kutnie, a wcze�niej przebywaæ bêd¹ na obozie
w Gdañsku.

NOWI W AZS

Po blisko dwutygodniowych zmaganiach z udzia³em 1585 zawodniczek
i zawodników z ró¿nych regionów �wiata, zakoñczy³y siê V Otwarte
Mistrzostwa Europy w Bryd¿u Sportowym Poznañ 2011. Du¿y sukces
w grodzie Przemys³awa zanotowali reprezentuj¹cy Polskê kutnianie Adam
Paw³owski i Wies³aw Niciñski z klubu KDK 1, którzy zajêli w finale B
�wietne szóste miejsce na 182 pary z wynikiem 58,29%. Z³oty medal
i mistrzostwo Europy wywalczyli niespodziewanie m³odzi Polacy Miko³aj
Taczewski i Artur Gu³a, którzy zwyciê¿yli w 52-parowym finale A z wy-
nikiem 56,81%. Ogó³em w tej konkurencji na starcie stanê³o 722 zawod-
ników, którzy przez sze�æ dni walczyli w eliminacjach, pó³fina³ach i fina³ach.

Bryd¿

DOBRY WYSTĘP KUTNIAN

£ódzka klasa A, grupa III
1. Uniejów/Ostrowsko 22 63 115:20
2. Ner Poddêbice 22 50 74:26
3. Sparta le�mierz 22 44 50:30
4. Magnat Sierpów 22 38 61:56
5. LKS �winice Warckie 22 34 55:52
6. Orze³ II Parzêczew 22 33 57:52
7. Wictoria Grabów 22 26 47:50
8. LKS Cedrowice 22 24 48:51
9. Bzura M³ogoszyn 22 24 43:61
10. D¹browice 22 18 34:65
11. Zryw �liwniki 22 16 30:102
12. Ostrowianka 22 15 31:80

£ódzka klasa B, grupa III
1. GKS Byszew 18 47 69:18
2. Kobra Le�nica 18 46 88:21
3. GKS II Bedlno 18 34 52:29
4. Kanarki Ma³achowice 18 29 75:55
5. Tygrys Solca Wielka 18 26 49:59
6. Sokó³ Skromnica 18 21 35:91
7. Sparta Dobrzelin 18 18 31:48
8. Olimpia Oporów 18 17 31:59
9. Orze³ Wróblew 18 13 40:79
10. Santos Czerchów 18 10 35:46

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Ma³oligowy sezon 2011 otworzyli piêtnastolatkowie, którzy w tej kate-
gorii wiekowej rywalizowali o miano najlepszej dru¿yny Ma³ej Ligi
w Europie, Afryce i Bliskim Wschodzie oraz o prawo reprezentowania
regionu w rozgrywkach o mistrzostwo �wiata, które w tym roku odbêd¹
siê w Taylor, stan Michigan - w USA, w dniach 14 - 20 sierpnia. Udzia³
w tych zawodach jest nagrod¹ od Ma³ej Ligi, która op³aca przelot i pobyt
w Taylor mistrza Regionu Europejskiego. W tym roku do Kutna przyje-
chali mistrzowie: Afryki Po³udniowej, Czech, Holandii, Niemiec, Litwy,
Wielkiej Brytanii, W³och i Polski. Region naszego kraju Ma³ej Ligi
reprezentowa³a dru¿yna Ma³ej Ligi Górno�l¹skiego Okrêgu Baseballu
i Softballu, a jej g³ównym trenerem by³ Arkadiusz ¯urkowski z ¯or.
Rywalizuj¹ce ekipy gra³y w dwóch grupach eliminacyjnych. Zawody pro-
wadzi³ miêdzynarodowy zespó³ sêdziów w sk³adzie: szef Robert Marshall
(USA) - �szeryf z Teksasu� okre�lenie jego kolegów (9 raz w Kutnie),
Zilvinas  Barieka (Litwa) - nazywany przez przyjació³ Zorro Rojo ( 4 raz
w Kutnie), Michael Brigle (USA), Bobby Gumbs (Holandia) - 13 raz
w Kutnie, Dan Hrigora (USA), Dariusz Laget (USA), Marcin Mañkowski
(Polska - Kutno), który Mistrzostwa Regionu Europy Ma³ej Ligi prowadzi
ju¿ 6 raz i w tym roku pojedzie do USA prowadziæ mistrzostwa �wiata,
Jules Martina (Holandia), Dawid Palenshus (USA), Russ Ruslender (USA)
- w Kutnie ju¿ 15 raz, Donald Waddell (USA). Sêdzi¹ technicznym spo-
tkañ by³a Dominyka Barieka z Litwy. Wyniki eliminacyjne: Czechy - Wielka
Brytania 11:1, Polska - Litwa 17:11, Holandia - Po³udniowa Afryka 12:3,
Niemcy - W³ochy 4:3, Wielka Brytania - Polska 11:14, Czechy - Litwa 8:12,
Holandia - W³ochy 1:13, Niemcy - Po³udniowa Afryka 13:1, Polska -
Czechy 5:16, Wielka Brytania - Litwa 5:8, Po³udniowa Afryka - W³ochy 0:17,
Holandia - Niemcy 17:10. W æwieræfina³ach: Czechy - Po³udniowa Afryka
1:3, Polska - Holandia 3:4, Litwa - W³ochy 1:6, Wielka Brytania - Niemcy
5:6. W pó³fina³ach: Po³udniowa Afryka - W³ochy 0:10, Holandia - Niemcy
5:4. W meczu o III miejsce Niemcy - Po³udniowa Afryka 9:7. Mistrzem
piêtnastolatków Ma³ej Ligi Regionu Europejskiego zosta³y W³ochy, które
pokona³y Holandiê 8:2 (mecz by³ trzykrotnie przerywany ze wzglêdu na
du¿e opady deszczu). Brawo Italia! Podczas tego turnieju zespó³ sêdziów
odwiedzi³, jak ka¿dego roku, kutnowski Dom Dziecka. Sêdziowie - wolon-
tariusze Ma³ej Ligi - opiekuj¹ siê mieszkañcami Domu. Udzielaj¹ pomocy
finansowej i rzeczowej. �rodki finansowe s¹ zbierane w�ród samych
arbitrów oraz uczestników mistrzostw. Nie s¹ to mo¿e wielkie kwoty, ale
to jednak dary wielkiego serca. Ceremonia i atmosfera spotkania by³a
wzruszaj¹ca. Dzieci gor¹co powita³y go�ci z Ma³ej Ligi ju¿ przy bramie
Domu traktuj¹c ich jak najbli¿sz¹ rodzinê. Uczestnicy spotkania, co pod-
kre�lali, mieli w tym momencie ��ci�niête gard³a�. Kolejne turnieje to:
Mistrzostwa Ma³ej Ligi Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Regionu Europy
16 - 18 latków z udzia³em Kutna.

Mistrzostwa Ma³ej Ligi

TRIUMF WŁOCH

Od remisu 1:1 (gol dla �Kutna� Kamil Zagajewski ) z beniaminkiem I ligi
Wis³¹ P³ock rozpoczêli przygotowania do sezonu 2011/2012  pi³karze
III-ligowego MKS-u. W zespole miejskich testowanych by³o sze�ciu nowych
pi³karzy: £ukasz Mitek (Warta Sieradz), Wojciech Borowiec Mszczono-
wianka Mszczonów), Jakub Lipczyñski (Lider W³oc³awek), Dariusz
Lipiñski (Unia Skierniewice), Adrian Malicki (W³ókniarz Moszczenica)
- król strzelców (37 goli w piotrkowskiej klasie okrêgowej), Marcin Kudan
(UKS SMS £ód�).
W kolejnym spotkaniu kontrolnym podopieczni trenera Kamila Sochy grali
w Skierniewicach z beniaminkiem IV ligi ³ódzkiej Sorento Zadêbie i osi¹-
gnêli remis 1:1 (bramkê dla MKS-u strzeli³ Piotr Michalski). Testowani
byli kolejni zawodnicy, m.in.: Bartosz Broniarek (Concordia Piotrków
Tryb.), Mateusz i £ukasz Paczkowscy (Górnik Zabrze). Z podstawowego
sk³adu gra³ jedynie Przemys³¹w Michalski. Pozostali to juniorzy i pi³karze
z MKS-u II. Ostatnio kutnianie grali w Gostyninie z Mazurem (3:1 - Prze-
mys³aw Michalski, Dariusz Lipiñski, Kamila Zagajewski).
Kolejne sparingi:
23.07 godz.11.00 MKS I Kutno - Warta Sieradz
24.07 godz.17.30 MKS II - Kujawiak Kowal
27.07 godz.17.00 MKS I - Olimpia Ko³o
30.07 godz.12.00 MKS I - Lech Rypin
30.07 godz.15.00 MKS II - ¯yrardowianka
06.08 godz.12.00 MKS I -  W³oc³awia, W³oc³awek
Spotkania rozegrane zostan¹ na Stadionie Miejskim przy ul. Ko�ciuszki 26.
III liga ³ódzko-mazowiecka rozgrywki rozpocznie 13 i 14 sierpnia.

 PRZED SEZONEM

Ka¿dy wypoczynek jest dobry, a zw³aszcza gdy siê ma do czynienia
z lasem i  wod¹. Tych niestety dobrodziejstw, nie tylko letnich, jest
w naszym Kucieñku jak na lekarstwo, czyli skromnie pisz¹c bardzo ma³o.
Jedynym terenem rekreacyjnym z odkrytym basenem jest obiekt przy ulicy
Narutowicza 47, który gdy jest s³oneczna aura pêka w szwach dos³ownie.
Ale jest na razie i z tego nale¿y siê cieszyæ, zw³aszcza ¿e �wietnie daje
sobie radê z licznymi mi³o�nikami wody i zabaw w niej, i to obojga p³ci.
Jest to niew¹tpliwie ogromn¹ zas³ug¹ organizacyjn¹ Miejskiego O�rodka
Sportu i Rekreacji, kierownika obiektu Edwarda Ksi¹¿ka i trzech ratow-
ników. Basen g³ówny ma wymiary 50x20 metrów, a g³êboko�æ od 90 do
160 cm, natomiast brodzik dla dzieci 20x10 metrów i mo¿na siê w nim
pluskaæ maj¹c g³êboko�æ od 15 do 50 cm. Otwarcie popularnego akwenu
nast¹pi³o 25 czerwca i do tej pory przewinê³o siê przez niego blisko
13 tysiêcy osób w ró¿nych kategoriach wiekowych (mimo ¿e pogoda na
wodê jest w przys³owiow¹ kratkê). Woda jest czysta, a uczestnicy wypo-
czynku nad �Zalewem� mili i nie sprawiaj¹ trudno�ci kierownictwu obiektu,
który jest czynny codziennie w godzinach 9-18.00. Nale¿y podkre�liæ, ¿e
ten jedyny otwarty akwen w Kutnie jest dla wszystkich bezp³atny. Zapra-
szamy wiêc do niego! P.S. W ubieg³ym roku kutnowski basen przy
ul. Narutowicza �odwiedzi³o� ponad 120 tysiêcy osób!

FERIE ... Z WODĄ

Na boisku �Orlika� w Strzegocinie Urz¹d Gminy w Kutnie wspólnie
z Rad¹ Gminn¹ Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe i GKS Byszew
zorganizowali ciekawy turniej futbolowy. Bra³o w nim udzia³ 7 dru¿yn.
Wyniki: LZS Bielawki - LZS Strzegocin 3:1, Leszno - Bielawki 3:2, Strze-
gocin - Leszno 6:2, LZS Kotliska - GKS Byszew 11:1, Effective Team
Wo�niaków - Sklêczki 3:2. W pó³fina³ach: Strzegocin - Kotliska 4:4,
w karnych 3:4; Bielawki - Wo�niaków 1:2. W meczu o III miejsce: Strze-
gocin - Bielawki 4:4, w karnych 2:3. Spotkanie fina³owe: LZS Kotliska
- Effective Team Wo�niaków  4:1. Najlepszym strzelcem (6 goli) zosta³
Micha³ Janakowski z Kotlisk, a bramkarzem Krzysztof Bieganowski ze
Strzegocina. Nagrody wrêcza³ wójt Jerzy Bry³a w asy�cie przewodnicz¹-
cego RG LZS w Kutnie W³adys³awa Soko³a.

O PUCHAR WÓJTA

Na Europejskim Centrum Szkolenia Baseballu i Softballu o tytu³ najlep-
szych walczy³y zespo³y z Bliskiego Wschodu i Afryki w kategorii 11-12
lat oraz Europy (16-18 lat). W tym pierwszym turnieju gra³y dru¿yny
Po³udniowej Afryki, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Ugandy, Arabii
Saudyjskiej i Kuwejtu. Zdecydowanym faworytem by³a ekipa Arabii Sau-
dyjskiej, która w pierwszych meczach wygra³a 11:1 z Emiratami, Ugand¹ 5:1,
Kuwejtem 12:0 W�ród sêdziów by³ kutnianin Marcin Durka. W drugim
turnieju bra³y udzia³: Mo³dawia, Polska, Litwa i Holandia (szkoda, ¿e
tylko 4 dru¿yny!). Nasz kraj reprezentowali kutnianie (trenerzy- Marcin
Smakowski, Andrzej Pietrzak, kierownik dru¿yny Eligiusz Nadolski:
Kacper Kamiñski, Mateusz Nowicki, Gracjan Bielecki, B³a¿ej Matusiak,
Micha³ Partyka, Damian Tuzinkowski, Mateusz Wasielewski, Bartosz
Rudnicki, Jakub Wojtczak, Artur Wojtczak, Jakub Nadolski, Artur Kêdziora,
Jakub Kasica, Cezary Miklas i Maciej Wróblewski. Nasza dru¿yna jednak
nie sprosta³a silnym ekipom Mo³dawii (4:9), Holandii (0:12) i w walce
o prymat nie liczy³a siê. Na mistrzostwa �wiata do USA pojad¹: Holandia,
która pokona³a w finale Mo³dawiê 14:1 i Uganda zwyciê¿aj¹c 6:4 fawo-
ryzowan¹ Arabiê Saudyjsk¹.

MAŁOLIGOWE MISTRZOSTWA
Baseball
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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:  D11-I4-C8-M7-C1-L11-G3
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 !!!

24 268-12-76

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 na dzia³alno�æ gosp.
lokal (ok. 30m2), Kutno, ulica
Roweckiego (przy Klubie Wibro-
trening). Tel. 600 110-474
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 tanio drewniane okna
i drzwi balkonowe po demonta¿u
z bloku. Tel. 606-475-184

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

- Bobby - sk¹d baseball. Czy to taka Twoja ekstrawagancja?
- Nie. Ja jestem prostym cz³owiekiem. Mam swoje hobby, jak wiêkszo�æ
ludzi. U³o¿y³em sobie ¿ycie tak jak chcia³em i najwa¿niejsze, ¿e lubiê to
co robiê.
- To jak trafi³e� do tej dyscypliny sportu?
- Zapewne, tak - jak wiêkszo�æ dzia³aczy i sêdziów. Gdy mój syn Leon
mia³ osiem lat próbowa³ uprawiaæ p³ywanie. Za rad¹ przyjació³ i wspól-
nie z rodzin¹ doszli�my jednak do wniosku, ¿e jego warunki predestynuj¹
go raczej do uprawiania baseballu i tak te¿ siê sta³o. Chcia³ - nie chcia³�
musia³em poznaæ t¹ mniej znan¹ mi przed tym dziedzinê. W Holandii nie
jest to specjalnie trudne, albowiem jest to jedna z bardziej popularnych
tam dyscyplin sportu. Syn siê uczy³, ja siê uczy³em i tak zosta³em trene-
rem. Skoñczy³em specjalne kursy i w koñcu zosta³em licencjonowanym
szkoleniowcem. Jako trener pracowa³em co� ze siedem lat. Trenowa³em
dzieci w tzw. pinetball. to co� podobnego do Waszego teeballu. Czêsto
bywa³em w amerykañskiej bazie wojskowej w Ramstein. Tam te¿ pewnego
razu namówiono mnie do prowadzenia - jako sêdzia zawodów softballu.
Spróbowa³em, spodoba³o siê. Zacz¹³em specjalizowaæ siê w tym zawodzie.
W softballu, ale z czasem równie¿ i w baseballu. Skoñczy³em odpowiednie
kursy, a w roku 1990 uzyska³em licencjê Holenderskiej Królewskiej
Federacji Baseballu i Softballu. Potem to ju¿ by³a zwyk³a praktyka. Czêsto
sêdziowa³em zawody w Ramstein dla Ma³ej Ligi. Sta³em siê fanem tego
programu. My�lê te¿, ¿e równie¿ Ma³a Liga mnie zaakceptowa³a.
- A jak przebiega³a Twoja kariera sêdziowska?
- Nie chcia³bym tego nazywaæ karier¹. Ju¿ Wam mówi³em, jestem pro-
stym cz³owiekiem i nie robiê niczego specjalnego. Na co dzieñ pracujê
zawodowo w firmie, która zajmuje siê ochron¹ obiektów pi³karskich.
Wiadomo Holandia. W wolnym czasie zak³adam strój sêdziego i podró¿ujê.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e najczê�ciej do Polski, do Kutna, ale nie tylko. Ma³a
Liga powierza³a mi równie¿ prowadzenie spotkañ w mistrzostwach �wiata.
W 2002 roku prowadzi³em mistrzostwa �wiata Ma³ej Ligi w kategorii
junior w Taylor, Michigan, USA. W 2004 r. w samym sercu Ma³ej Ligi,
w Williamsport Pensylwania, USA, prowadzi³em mistrzostwa �wiata
w kategorii 12-latków. W 2009 roku Ma³a Liga zaprosi³a mnie do prowa-
dzenia mistrzostw �wiata w kategorii �big league�, tj. 18-latków, w Easley,
w Po³udniowej Karolinie, w USA. No i najwa¿niejsze - od sezonu 1999,
rok w rok przyje¿d¿am na mistrzostwa Europy do Polski.
- Czyli jeste� ju¿ w Kutnie 13 raz?
- Je�li tak policzyli�cie � Goniê w tym zakresie mojego przyjaciela Russa
Ruslendera, który sêdziuje w Kutnie ju¿ 14 rok. W 1999 roku by³em
w Ramstein i tam spotka³em Roberta Manna, ówczesnego dyrektora
regionu europejskiego Ma³ej Ligi i to on zaprosi³ mnie do przyjazdu do
Waszego kraju. Szefostwo Ma³ej Ligi Williamsport, w USA, to zaakcep-
towa³o - ja zaproszenie przyj¹³em i chyba dobrze siê sta³o.
- Czym w takim razie dla Ciebie jest to nasze miasto?
- To proste - to mój drugi dom. Mam tu przyjació³. Znam ju¿ chyba
w Kutnie �ka¿dy k¹t�. Wiele tu siê nauczy³em, wiele tu prze¿y³em.
Mówi¹c trochê ¿artem � mam swój pokój i swoje ³ó¿ko w internacie
Ma³ej Ligi. Có¿ wiêcej � Ka¿dego roku z niecierpliwo�ci¹ oczekujê lata
i sygna³u do odpalenia mojego samochodu i w drogê do Kutna.

Bobby Gumbs dla �P¯K�

ZWYCZAJNIE PROSTY CZŁOWIEK
W�ród licznego grona sêdziów Ma³ej Ligi, którzy w tym roku przyjechali
do Kutna, niew¹tpliwie wyró¿nia siê Holender Bobby Gumbs. Popularny
w Kutnie Bobby jest �dusz¹�, tego elitarnego w pewnym sensie �rodowiska.
Nie³atwo jest otrzymaæ od Ma³ej Ligi �przydzia³� na prowadzenie regio-
nalnych zawodów. Warto podkre�liæ, ¿e ma³oligowi sêdziowie s¹ wolon-
tariuszami w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Ma³o, ¿e przyje¿d¿aj¹ do Kutna
na w³asny koszt, w ramach swoich urlopów, to jeszcze do tego lista chêtnych
sêdziów jest zwykle wiêksza ni¿ ilo�æ miejsc i zapewne nale¿y zg³aszaæ
siê na kilka lat do przodu. Ta regu³a nie dotyczy jednak naszego bohatera.
Bobby Gumbs swoimi kompetencjami i osobowo�ci¹ sprawi³, ¿e Ma³a
Liga ju¿ kilkana�cie lat z rzêdu powierza mu misjê prowadzenia zawodów
w Kutnie. Poprosili�my Bobbiego, ¿eby przybli¿y³ nam nieco swoj¹
sylwetkê. On, jak zwykle, nie odmówi³.

- No tak. Znasz chyba dobrze nasze drogi?
- Pozna³em. Wiem co chcecie przez to powiedzieæ i zgadzam siê, ale
z drugiej strony muszê dodaæ, ¿e przez te kilkana�cie lat mia³em mo¿li-
wo�æ obserwowania, jak to siê szybko u Was zmienia. Jestem z Holandii
- tam drogi mamy, jak �przys³owiowy stó³�, ale ju¿ dzi� tak¹ drog¹ mogê
dojechaæ prawie do samego Kutna. Jest nieco gorzej, gdy - jak ka¿dego
roku wyruszam z Kutna na Litwê, by tam posêdziowaæ zawody, ale pewno
i to siê wkrótce zmieni.
- Bobby, a samo Kutno, jak je widzisz?
- Przez te 12 lat zaobserwowa³em du¿e zmiany, Ka¿dego roku widzê co�
nowego. Pamiêtam Wasz¹ ulicê Królewsk¹ z tamtego okresu. No, najde-
likatniej mówi¹c nie by³a piêkna. Dzi� to ju¿ inna sprawa. Biegamy tam
z kolegami sêdziami prawie ka¿dego dnia. Dobre ciastka, lody no i rewe-
lacyjny zak³ad foto, choæ w tym roku ze smutkiem stwierdzili�my, ¿e jedna
z naszych ulubionych restauracji (najlepsze ciastka) jest zamkniêta.
- Mówisz, ¿e masz w Kutnie drugi dom. A Twój pierwszy dom? Rodzina?
- Mieszkam w Holandii. Choæ urodzi³em siê na Arubie Holenderskiej.
Moi rodzice wyemigrowali do Holandii, gdy by³em ma³ym ch³opcem (st¹d
mo¿e nie gra³em w baseball, jako ch³opak). Mam liczne rodzeñstwo
- siedmiu braci i dwie siostry. Jestem wdowcem - moja ¿ona odesz³a jaki�
czas temu. Ja mam tylko jednego syna, pamiêtacie - ma na imiê Leon.
Dzi� ma 26 lat. Prze¿yli�my bardzo z synem odej�cie mojej ¿ony. Przesta³em
dzia³aæ w baseballu, ale po jakim� czasie powróci³em. Ona, zapewne by
tak chcia³a.
- Mówisz, ¿e nie gra³e� w baseball?
- Trochê tak, ale amatorsko, a mo¿e lepiej � rekreacyjnie. W Holandii
baseball jest popularny. Gra³em w co� co nazywamy �street baseball�,
z u¿yciem stojaka gumowego.
- Wspomnia³e�, ¿e du¿o podró¿ujesz?
- Tak, rzeczywi�cie. Ka¿dego roku bywam w Las Vegas. Mam tam
przyjació³, oczywi�cie z Ma³ej Ligi pomagam im. W Polsce widzia³em
Warszawê, Brzeg, Miejsk¹ Górkê, Gdañsk, £ód�, P³ock, Kraków, ¯ela-
zow¹ Wolê i jeszcze pewnie co� wiêcej.
- Czy masz inne hobby?
- Zbiera³em d³ugopisy i pióra oraz zegary, i zegarki. Mam tego trochê, ale
ostatnio ju¿ siê nie przyk³adam. Tyle tego jest teraz. Kocham dobr¹
muzykê i film. Trochê studiowa³em grê na gitarze klasycznej i to wszystko
- mówi³em Wam, ¿e jestem prostym facetem.
- Akurat z tym siê nie zgadzamy. Jeste� otwartym cz³owiekiem, du¿o ¿ar-
tujesz, zdecydowan¹ wiêkszo�æ czasu jeste� u�miechniêty. Jeste� bardzo
pozytywn¹ postaci¹ a dzieciaki Ciê kochaj¹. Który z maluchów (ale rów-
nie¿ i doros³ych) maj¹cych kontakt z baseballem w Kutnie nie wie - kto to
jest Bobby. Przez te 21 lat Twojej pracy dla baseballu pozna³o Ciebie
i my�lê, ¿e zapamiêta³o - kilka, mo¿e nawet kilkana�cie tysiêcy osób
i dobrze Ciê wspominaj¹.
- Lubiê ludzi szczerych i otwartych. Staram siê rozmawiaæ z lud�mi. Nie
lubiê zak³amania. To wszystko, choæ wiem, ¿e dzi� to trudne. �wiat siê
zmienia. Du¿o ludzi jest zamkniêtych w sobie. Ma³o kiedy ufamy sobie.
Widzê to wszêdzie i u nas, i u Was i w Ameryce. To niedobrze.
- Czy pracujesz jako sêdzia dla Holenderskiej Federacji Baseballu?
- W³a�ciwie to nie. Szef sêdziów w Holandii - Andrew Schrijber, znacie
go, on by³ w Kutnie dwa razy, zaprasza³ mnie do pracy w narodowej fede-
racji. Odmówi³em, bo to niemo¿liwe. Ca³o�æ mojego wolnego czasu
po�wiêcam Ma³ej Lidze.
- Có¿, w taki razie zapewne zobaczymy Ciebie ponownie za rok w Kutnie?
- Nie wiem. Ja chcê, a moje serce mówi mi, ¿e nawet muszê, ale to
w koñcu zale¿y jednak od Ma³ej Ligi. Jak dostanê zaproszenie, skorzystam.
- Dziêkujemy Ci Bobby za rozmowê i przepraszamy, ¿e tak d³ugo mêczyli�my
Ciebie. Jeste� jednak osob¹ niezwyk³¹ i warto by³o.
- Wy znowu¿, a ja ju¿ Wam mówi³em kilka razy - Jestem zwyczajnie �
prostym cz³owiekiem.         Dziêkuj¹ za rozmowê: Magdalena Rosiak,

Waldemar Adam Szymañski, Jerzy Papiewski

Poziomo: A-1. Dodatek do mleka A-7. Ukochana Kalego (�W pustyni
i w puszczy�) B-9. Wymar³y s³oñ z okresu lodowcowego C-1. Agnieszka
z O.N.A. D-9. Wisz¹cy �nieg E-1. System hamulcowy auta E-5. Promie-
niotwórczy pierwiastek chemiczny G-1. Jezioro na Pojezierzu Szczeciñ-
skim I-1. G³ówna tendencja utworu I-6. W tytule opery S. Moniuszki jest
�straszny� J-9. Gatunek antylopy afrykañskiej K-1. Szczyt w Pieninach
(772 m) L-9. Seria rozyjskich statków kosmicznych M-1. Kobiecy g³os
M-5. Instrument strunowy w kszta³cie trójk¹ta.

Pionowo: 1-A. Gra³a w �M³odych wilkach� oraz kilku filmach Wajdy
(Anna) 1-I. Rodzaj zamszu 2-E. �lepy fornir 3-A. Rzeka podziemna
Hadesu 3-I. Rezultat 4-F. Miêk³awka (ryba) 5-A. W rodzinie Seata 5-J.
Stan w USA z Wielk¹ S³on¹ Pustyni¹ 6-E. Zjazd duchowieñstwa jednej
diecezji 7-A. Na nim ¿agle 7-I. Dostojnik pañstwowy w wielu krajach
Wschodu (np. Turcja) 9-A. Aktor z melodramatu 9-I. Pola z ekranu (�Czte-
rej pancerni�) 11-A. Mo¿e byæ o dzie³o 11-I. Twórcze namiêtno�ci 13-A.
Certyfikat produktu 13-I. ... Amigo, auto z Japonii.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka
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Oko³o 400 dzieci z terenu gminy Kutno, miasta i oczywi�cie Wo�niakowa
uczestniczy³o w pó³koloniach zorganizowanych przez ksiê¿y Salezjanów
w parafii �w. Micha³a Archanio³a w Wo�niakowie. By³y to dwa turnusy
w dniach 4-9 lipca i 9-16 lipca. Od strony organizacyjnej to przedsiêwziêcie
przygotowywa³o i realizowa³o Oratorium im. B³ogos³awionego Micha³a
Rua, którym kieruje ksi¹dz Jacek Szewczyk. Przez pierwsze dwa dni
(integracyjne) odbywa³y siê zajêcia muzyczne, plastyczne, taneczne, gry
i zabawy ruchowe. Kolejne dni to wyjazdy w teren-czy to powiatu kut-
nowskiego, czy województwa mazowieckiego. Dzieci by³y w Stadninie

PÓŁKOLONIE W WOŹNIAKOWIE

Pierwszy dzieñ II Festiwalu Ognia Fireproof sta³ siê nieoczekiwanie
starciem dwóch ¿ywio³ów tytu³owego ognia i wody. A to za spraw¹
rzêsistej ulewy, która przesz³a nad Kutnem. Wygranym okaza³ siê
deszcz, gdy¿ organizatorzy poczatkowo odwo³ali nawet imprezê, by
kilkadziesi¹t minut pó�niej zmieniæ program, podczas którego zapre-
zentowali sie uczestnicy. Drugiego dnia oby³o siê ju¿ bez niespodzia-
nek. Tym razem aura dopisa³a i tu¿ po godzinie 20 festiwal ruszy³. Na
rozgrzewkê zagra³ Sound Code prezentuj¹c ostre, rockowe brzmienie.
Kiedy zapad³y ciemno�ci rozpocz¹³ siê konkurs na który publiczno�æ
najbardziej czeka³a. Wyst¹pi³o w nim kilku solistów i zespo³ów
prezentuj¹cych sztukê kuglarsk¹ i taniec z ogniem. W mrokach mo¿na
by³o doceniæ wysokie umiejêtno�ci artystów zajmuj¹cych siê t¹ rzadk¹
dziedzin¹ sztuki. Wystêpy by³y bardzo zró¿nicowane od nawi¹zuj¹-
cych do �redniowiecza poprzez klimaty Dalekiego Wschodu, a¿ do
wzorców interaktywnych i gier komputerowych. Wed³ug jurorów
najlepszymi okazali siê: w�ród solistów Jerzy Koz³owski natomiast
w�ród grup teatralnych �Sirrion�. Choæ nie ukrywam, i¿ mnie najbar-
dziej do gustu przypad³ niedoceniony chyba trochê �Awatar�.   /P II/
P.S. A swoj¹ drog¹ to naprawdê nies³ychane co arty�ci potrafi¹ uczyniæ
z pochodniami, linkami rozpalonymi ogniem. Nie polecam jednak
kopiowaæ tych wyczynów, chyba, ¿e kto� bardzo chce daæ zarobiæ
chirurgom plastycznym.

FESTIWAL OGNIA I ... WODY

Koni w £¹cku, w Ogrodzie Zoologicznym w P³ocku. By³o te¿ spotkanie
ca³ej grupy w Rodzinnym Domu Dziecka w Strzegocinie, gdzie w tutejszym
parku zorganizowano festyn z ró¿nymi konkursami i torem przeszkód.
Codzienne zajêcia rozpoczyna³y siê uczestnictwem w porannej mszy �wiêtej.
Ksiêdzu Jackowi pomagali cz³onkowie wolontariatu (liceali�ci i studenci)
i osoby doros³e z parafii. W organizacji tych pó³kolonii partycypowa³y
w³adze samorz¹dowe Urzêdu Miasta i Gminy Kutno, a tak¿e firma z Gro-
dziska Mazowieckiego Frito Lay Poland, firma Hetman z Bedlna i Budmel
z Leszczynka. Nale¿y te¿ wspomnieæ o pomocy Ogrodu Zoologicznego
z P³ocka, który grupa kutnowskich dzieci zwiedzi³a nieodp³atnie! �Te pó³-
kolonie to wyj�cie do dzieci i m³odzie¿y z propozycj¹ spêdzenia wolnego
czasu choæby w czê�ci tegorocznych wakacji - zaznaczy³ ksi¹dz Jacek.
I jak my�lê, to nam Salezjanom siê uda³o!           /A.B./



PODSUMOWANIE “KASPROWICZA”

(ciag dalszy ze strony 1)

NAJLEPSI
W Kasprowiczu uczy³o siê 363 uczniów.

NAJWY¯SZE �REDNIE OSI¥GNÊLI: TOMASZ
KO£UDZKI - 5,50, JAKUB CZARNECKI � 5,10,
DANIEL JÊDRZEJCZAK - 5,13, MARTA �WIÊ-
CICKA - 5,09, ADAM B£ASZCZYK - 5,08,
WITOLD KAPUSTA - 5,00, ADAM CEGIELSKI
- 5,00, MARTA GA£KA � 5,0, WIKTOR ROZ-
PIÓRSKI � 5,0, MARCIN WAWRZYNOWSKI
� 5,0, KINGA MUSZYÑSKA � 5,0.
�redni¹ powy¿ej 4,75 i wzorowe zachowanie, tym samym �wiadectwa
z wyró¿nieniem, otrzyma³o ³¹cznie 37 osób i s¹ to: Adam B³aszczyk,
Tomasz Borkowski, Adam Cegielski, Miko³aj Chojnacki, Mateusz Cier-
plikowski, Jakub Czarnecki, Marta Ga³ka, Katarzyna Graczyk, Kornel
Grzybek, Agnieszka Janiak, Katarzyna Jankowska, Daniel Jêdrzejczak,
Witold Kapusta, Agata Klimarczyk, Tomasz Ko³udzki, Aleksandra Koro-
wajska, Anna Kowalewska, Anna Kubiak, Jakub Kulesza, Daria Kutkowska,
Marciniak Ma³gorzata, Jeremiasz Markiewicz, Magdalena Michalska,
Kinga Muszyñska, Karina Pilichowska, £ukasz Rowiñski, Wiktor Roz-
piórski, Jakub Sobczyk, Anna Szprengiel, Marta �wiêcicka, Marcin Waw-
rzynowski, Laura Widawska, Miko³aj Wieczorek, Paulina Wodzyñska,
Anna Wojtera, Katarzyna Woliñska, Adam Zacharzewski. £¹cznie 40%
uczniów uzyska³o �redni¹ 4,00 i wy¿ej.

Matury
W tym roku do egzaminu maturalnego przyst¹pi³o 136 uczniów � wszy-
scy, którzy ukoñczyli szko³ê. Efektywno�æ pracy nauczycieli i uczniów
potwierdzi³y wyniki matur.

CZTERECH ABSOLWENTÓW, ZDAJ¥C PO
9 LUB 10 EGZAMINÓW OBOWI¥ZKOWYCH
I DODATKOWYCH NA POZIOMIE PODSTA-
WOWYM I ROZSZERZONYM, OSI¥GNÊ£O
�REDNI¥ POWY¯EJ 90% - ADAM ZACHA-
RZEWSKI, MARTA �WIÊCICKA, KLAUDIA
SZYMAÑSKA, MIKO£AJ CHOJNACKI, MIKO-
£AJ WIECZOREK.
Z kolei 40 absolwentów zdaj¹c po 7-10 egzaminów (równie¿ na poziomie
podstawowym i rozszerzonym) osi¹gnê³o �redni¹ powy¿ej 75%.
�rednie z poszczególnych przedmiotów przewy¿szaj¹ �rednie OKE dla
liceów. Pisz¹cy matematykê potwierdzili wysoki poziom przygotowania,
osi¹gaj¹c na poziomie rozszerzonym wynik prawie o 10% wy¿szy ni¿
�rednia OKE dla liceów, a z fizyki na tym samym poziomie o 12%.
Humani�ci zdaj¹c historiê przekraczali �rednie o ponad 20% na poziomie
podstawowym i o 17% na rozszerzonym. Pisz¹c wiedzê o spo³eczeñstwie
odpowiednio o 11% i 5%. Maturzy�ci wybieraj¹cy biologiê i chemiê prze-
kraczali �rednie odpowiednio o 17% i 25%, a geografiê o 6%. Wyniki
z jêzyków, zdawanych w czê�ci ustnej i pisemnej, okaza³y siê równie¿
wy¿sze ni¿ �rednie OKE. Z jêzyka polskiego, angielskiego i niemieckiego
od 6 do 8%. Natomiast pisemne egzaminy z rosyjskiego by³y bliskie
idea³u, wy³¹cznie na poziomie 80-100%.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów w tym roku szkolnym otrzymy-
wa³ Tomasz Ko³udzki, na nastêpny rok szkolny kandydatem zosta³
Jakub Czarnecki. Do Z³otej Ksiêgi Szko³y za wybitne osi¹gniêcia
w nauce, szczególne zaanga¿owanie w ¿ycie szko³y i wzorow¹ postawê
uczniowsk¹ wpisani zostali Daniel Jêdrzejczak, Krzysztof B�dziel,
Marta �wiêcicka, Anna Kubiak, Tomasz Borkowski, Tomasz Ko³udzki
i Jakub Sobczyk.
Konkursowe sukcesy
Tegoroczne osi¹gniêcia. Anna Tomaszewska zajê³a 11 miejsce w Polsce
w XXI Olimpiadzie Teologii Katolickiej. Tomasz Borkowski zosta³ fina-
list¹ XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej. Maciej Klarzak
uczestniczy³ w finale Ogólnopolskiego Konkursu �Wypromuj Swoj¹ Ma³¹
Ojczyznê�. Krzysztof B�dziel zaj¹³ trzecie miejsce na szczeblu wojewódzkim
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezja �piewana.
Paulina Kowalska, Maja Ambroziewicz i Micha³ Misztal otrzymali
wyró¿nienia za reporta¿e w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym
�Reporter� Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Miko³aj Wieczorek
znalaz³ siê w finale Konkursu Fascynuj¹ca Fizyka. Aleksandra Niewia-
domska zosta³a Mistrzem Ortografii Powiatu Kutnowskiego (ju¿ czwarty
raz z rzêdu tytu³ trafi³ do Kasprowicza). Wiktor Rozpiórski zosta³ finalist¹
Konkursu Informatycznego INTERSIEÆ. Od tego roku szkolnego stali�my
siê wspó³organizatorem Olimpiady Mediewistycznej.
Wyró¿niæ nale¿y dru¿ynê siatkarsk¹ dziewcz¹t, która wywalczy³a po raz
kolejny Mistrzostwo Powiatu oraz trzecie miejsce w Turnieju Rejonowym.

Có¿ jeszcze ...
W tym roku zorganizowanych zosta³o 38 wyjazdów w tym miêdzy innymi
warsztaty na Uniwersytecie £ódzkim (podstawy prawa, laboratoria z che-
mii i biologii, wielka lekcja geografii), w Wy¿szej Szkole Filmowej, na
Politechnice £ódzkiej (seminarium uczniowsko-studenckie), na Uniwer-
sytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu � pokazy do�wiadczalne z fizyki,
w Sejmie RP � warsztaty dziennikarskie.
Jako jedyn¹ szko³ê w powiecie poddano ewaluacji wewnêtrznej (nowo-
czesny rodzaj wizytacji).

W WYNIKU ZEBRANYCH PRZEZ WIZYTATO-
RÓW £ÓDZKIEGO KURATORIUM O�WIATY
DANYCH Z ZAKRESU EFEKTÓW PRACY
DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIE-
KUÑCZEJ SZKO£Y, LICEUM OSI¥GNÊ£O
BARDZO WYSOKI (A) I WYSOKI (B) POZIOM
SPE£NIENIA WYMAGAÑ.

Za pó³tora miesi¹ca - nowy rok szkolny 2011-2012. Oby by³ równie
pomy�lny.


