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CHIŃSKI REKONESANS

Na zdjêciu polska delegacja w Szanghaju, m.in.: Marek Sawicki - minister
rolnictwa i rozwoju wsi (stoi czwarty z prawej), Janusz Zwi¹zek - g³ówny
lekarz weterynarii (stoi drugi z prawej), W³adys³aw £ukasik - prezes ARRR
(stoi szósty z prawej), Zbigniew Nowak - prezes Federacji Zwi¹zków Polskie Miêso i Stowarzyszenie Rzeników (klêczy pierwszy z prawej),
Tomasz Kobierski - prezes MTP w Poznaniu (stoi czwarty z lewej), Piotr
Ziemann - szef projektu European Table (klêczy porodku), Monika Tyska
- dyrektor ds. zagranicznych MR (stoi trzecia z lewej), Miros³aw Sza³kowski - cz³onek Krajowej Rady Drobiarstwa (stoi w pierwszym rzêdzie,
pierwszy z lewej), Leszek Kawski - dyrektor generalny Krajowej Rady
Drobiarstwa (klêczy pierwszy z lewej).
Rozmowê z Miros³awem Sza³kowskim, cz³onkiem Krajowej Rady Drobiarstwa oraz prezesem KZD Exdrob S.A. i Sadrob w P³ocku zamieszczamy na stronie 16.

ZŁOTE GODY

¯yli w szczêciu i zgodnie powiedzia³ kto z uczestników uroczystoci
jaka mia³a miejsce 11 czerwca w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie.
Dwie pary ma³¿eñskie: Sabina i Marian Kacprzakowie oraz Zofia i Zenon
Ciê¿kowscy wyró¿nieni zostali medalami Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie przyznanymi im przez p. prezydenta Rzeczpospolitej Lecha
Kaczyñskiego.
(ci¹g dalszy - strona 3)

Kapele Ludowe w Bedlnie

XX JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD

Dwadziecia cztery kapele ludowe z ca³ej Polski zjawi³y siê na jubileuszowym, XX, Miêdzywojewódzkim Przegl¹dzie Kapel w Bedlnie.
(ci¹g dalszy - strona 4)

WYBORY PREZYDENCKIE

Pytanie na niedzielê 4 lipca: KTO PREZYDENTEM ?! Bronis³aw
Komorowski, czy Jaros³aw Kaczyñski ? Jaros³aw Kaczyñski, czy Bronis³aw Komorowski ? Sukcesy 20 czerwca: ponad 50% frekwencja
wyborcza i ... Grzegorz Napieralski (blisko 14%).

JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

SMLW Przysz³oæ w Kroniewicach

DOSTOJNY JUBILEUSZ

Jubileusz 50-lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnociowej
Przysz³oæ w Kroniewicach jest przyk³adem dobrego zarz¹dzania
substancj¹ mieszkaniow¹. Zarz¹d i Rada Nadzorcza wykaza³y siê te¿ elastycznoci¹ na tak trudnym i wymagaj¹cym rynku mieszkaniowym oraz
znajomoci¹ przepisów, które niejedn¹ spó³dzielniê wpêdzi³y w k³opoty.
(ci¹g dalszy - strona 9)

DNI POLA 2010

Hodowla Rolin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR wraz z BASF Polska Sp. z o.o.
zorganizowa³y 17 czerwca 2010 roku Dni Pola. (ciag dalszy - strona 4)

Msz¹ wiêt¹ w kociele parafialnym w Woniakowie, odprawion¹ przez
ksiêdza biskupa Diecezji £owickiej Andrzeja Dziubê, w asycie ksiêdza
dziekana Kazimierza Rzymkowskiego, rozpoczê³y siê uroczystoci zwi¹zane
z jubileuszem 50-lecia Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 w Kutnie. Po wyg³oszonej homilii ksi¹dz biskup dokona³ powiêcenia
sztandaru szko³y. Druga czêæ uroczystoci mia³a miejsce ju¿ na terenie
szko³y, w piêknie udekorowanej sali gimnastycznej. Tu, w formie bajkowej,
organizatorzy przedstawili zebranym pocz¹tki zak³adania Orodka prezentuj¹c na przestrzeni lat poszczególnych dyrektorów, którzy go tworzyli.
Dziêki prezentacji multimedialnej, a tak¿e scenkom kabaretowym, dostrzec
mo¿na by³o nie tylko ich osi¹gniêcia, ale te¿ ich zainteresowania. Najwa¿niejszym momentem by³a chwila zwi¹zana z przekazaniem szkole
sztandaru i nadania imienia patrona. Stosowne dokumenty odczyta³ cz³onek
Zarz¹du Powiatu Jerzy Pawlak. Od 17 czerwca Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 ma swoj¹ patronkê - Mariê Konopnick¹.
(ci¹g dalszy - strona 15)

¯YCIE KOLOROWE

Strzelce

SPOTKANIE W HODOWLI ROŚLIN

W dniach 9-11 czerwca 2010 roku w Warszawie odby³a: Coroczna Konferencja Szefów Urzêdów Kwalifikuj¹cych Materia³ Siewny Pañstw
Wspólnoty Europejskiej i Pañstw Stowarzyszonych. Organizatorem
Konferencji by³ G³ówny Inspektorat Ochrony Rolin i Nasiennictwa
w Warszawie. Zadaniem Corocznych Konferencji jest wymiana informacji i dowiadczeñ pomiêdzy przedstawicielami urzêdów kwalifikuj¹cych
materia³ siewny w poszczególnych krajach. Ma to na celu m. in. harmonizacjê przepisów prawa w zakresie nasiennictwa i minimalizacjê utrudnieñ
w ocenie i obrocie materia³em siewnym. W programie tegorocznego
spotkania znalaz³a siê wizyta techniczna w firmie hodowlano-nasiennej
Hodowla Rolin Strzelce Sp. z o.o. (10 czerwca 2010 r.). W spotkaniu
wziê³o udzia³ oko³o 40 przedstawicieli Komisji Europejskiej i urzêdów
kwalifikacyjnych pañstw cz³onkowskich i stowarzyszonych. Spotkanie
w Strzelcach powiêcono prezentacji firmy i jej zwiedzaniu oraz zagadnieniom zwi¹zanym z: obrotem materia³em siewnym rolin znajduj¹cych
siê w trakcie badañ poprzedzaj¹cych wpis do rejestru odmian. Rozwi¹zania
wypracowane podczas obrad pos³u¿¹ do ulepszenia wspólnotowych przepisów prawa w zakresie nasiennictwa. Zostan¹ te¿ wykorzystane w pracy
wymienionych urzêdów oraz do ujednolicenia praw i obowi¹zków dotycz¹cych hodowców i producentów materia³u siewnego. Prezentacji firmy
dokona³ prezes Zarz¹du strzeleckiej Hodowli Wojciech B³aszczak, a goæmi
spotkaniu byli m. in. wicewojewoda ³ódzki Krystyna Ozga i wójt gminy
Strzelce Tadeusz Kaczmarek. W spotkaniu uczestniczyli te¿: zastêpca
G³ównego Inspektora Ochrony Rolin i Nasiennictwa Dariusz Wiraszka
i inspektorzy wojewódzcy - Stefan Szczotka i Adam B³ochowiak. Warto
dodadaæ, i¿ Zak³ad w Strzelcach obchodzi w tym roku 10-lecie powstania
spó³ki i 65 rocznicê rozpoczêcia prac zwi¹zanych z hodowl¹ twórcz¹
odmian rolin rolniczych.
/G.B./
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DNI HISTORII W KASPROWICZU

W II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie, 10 czerwca 2010 r., odby³o siê
uroczyste podsumowanie Dni Historii, które w tym roku przebiega³y pod
has³em Polska a Rosja - prawda, któr¹ musimy nieæ dalej. Dzia³ania te
wpisa³y siê w inicjatywê MEN, które og³osi³o rok szkolny 2009/2010
Rokiem Historii Najnowszej.
(ci¹g dalszy - strona 3)

ASM KUTNO LAUREATEM

Firma ASM  Centrum Badañ i Analiz Rynku Sp. z o.o. za wybitne osi¹gniêcia uzyskane w Programach Ramowych UE w latach 1999-2009
zosta³a laureatem przyznawanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Nagrody Kryszta³owej Brukselki 2010 w kategorii
najlepszych przedsiêbiorstw. W pierwszym dniu II Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wrêczono nagrodê Kryszta³ow¹
Brukselkê przyznan¹ w dwóch kategoriach: INSTYTUCJA BADAWCZA
i PRZEDSIÊBIORSTWO. W tej ostatniej, wród nagodzonych, oprócz ASM
znalaz³y siê nastêpuj¹ce firmy: Centrum Techniki Okrêtowej S.A.; Instytut
Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. oraz Telekomunikacja Polska S.A.
(ci¹g dalszy - strona 3)

KOSMICZNA ZABAWA

Z tygodniowym opónieniem (z powodu z³ej pogody) zorganizowany
zosta³ na Stadionie Miejskim festyn z okazji Dnia Dziecka pod takim
w³anie has³em.
(ci¹g dalszy - strona 10)

CHOPIN W PLENERZE

Dobrym pomys³em by³o plenerowe widowisko, z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, zaprezentowane przez Grupê Teatraln¹ od
jutra, cz³onków Teatru Puszek, laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego oraz uczniów klasy fortepianu Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Kutnie.
(ci¹g dalszy - strona 3)
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PO DZIESIĘCIU LATACH

W hali sportowej Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie mia³o miejsce spotkanie jubileuszowe z okazji 10-lecia funkcjonowania tej placówki. Zaproszonych goci, rodziców, nauczycieli i m³odzie¿
gimnazjum powita³ jego dyrektor Juliusz Sieradzon. W swym wyst¹pieniu,
które by³o okazj¹ do podsumowania minionego dziesiêciolecia, z satysfakcj¹ nadmieni³, ¿e szko³a mo¿e pochwaliæ siê dobrym poziomem
nauczania, dobrymi wynikami egzaminu gimnazjalnego, organizacj¹
Mistrzostw Polski Gimnazjów w Scrabble, organizacj¹ Miêdzygimnazjalnego Konkursu Ortograficznego O z³ote pióro prezydenta miasta i wielu
innych. Gimnazjum posiada certyfikaty: Moja szko³a w Unii Europejskiej,
Otwarta szko³a, Strona internetowa przyjazna dziecku. Doposa¿ono
gimnazjum w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzêt niezbêdny do
pe³nej realizacji programów nauczania. Wybudowano boisko wielofunkcyjne. Obecnie w gimnazjum jest 25 oddzia³ów obejmuj¹cych 567
uczniów. W minionych latach jubileuszu gimnazjum ukoñczy³o 1980
uczniów. Obchodom wiêta szko³y towarzyszy³y liczne wystawy i stoiska, ale najwa¿niejszym punktem spotkania by³a czêæ artystyczna jako
koncepcja filmu pt. Kronika wypadków szkolnych z humorem. Gocinnie
wyst¹pili cz³onkowie Klubu Tañca Towarzyskiego Faworyt z KDK.
Ca³oæ jubileuszowych obchodów jest zas³ug¹ nie tylko grupy m³odzie¿y
wystêpuj¹cej przed zgromadzon¹ widowni¹, ale i nauczycieli: Iwony
Pietrzak, Karoliny Jagodziñskiej, Teresy Romanowskiej, Jolanty Andrysiak,
Marzanny Kroczek, El¿biety Czajkowskiej i Ewy Andryszczak-Paw³owskiej (dekoracja).
/A.B./

ZŁOTE GODY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dekoracji dokona³ Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Kutna. Zwracaj¹c
siê do Jubilatów, wiêtuj¹cych swoje 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego, nadmieni³: ¯yczê pañstwu zdrowia, abycie dzielili siê swoj¹ m¹droci¹
¿yciow¹ w dalszych, kolejnych latach ¿ycia. Pañstwo Kacprzakowie
dochowali siê córki oraz maj¹ wnuczkê Kalinê. Kolejni Jubilaci - pañstwo
Ciê¿kowscy, dochowali siê córki i syna, maj¹ czworo wnucz¹t - Tomasza,
Kamilê, Macieja i Piotra oraz prawnuków Mateusza i Dariê. Obu parom
¿yczenia pomyslnoci sk³ada równie¿ redakcja naszej gazety.
/A.B./

Z KUTNA DO IRAKU
W maju zakoñczono realizacjê du¿ego polsko-irackiego kontraktu. W³aciwie to kutnowsko-irackiego, gdy¿ jego wykonawc¹ by³o AMZ Kutno
Sp. z o.o.. W jego ramach zak³ad, przy ulicy Metalowej, dostarczy³ 575
bojowych samochodów oraz czêci zamienne i urz¹dzenia do napraw, czy
serwisowania sprzêtu. £¹cznie za 10 (dziesiêæ) milionów dolarów. Teraz
firma walczy o podobn¹ umowê, tyle ¿e z Indiami. Przetarg trwa ju¿ trzy
lata i - jak dobrze pójdzie - og³oszenie jego wyników nast¹pi pod koniec
bie¿¹cego roku. Wystartowa³o w nim siedem rywalizuj¹cych firm z ca³ego
wiata. W drugim podejciu wybrano cztery z nich, a do cis³ego fina³u
zakwalifikowano kutnowski AMZ Sp. z o.o. i Amerykanów. Ale nie tylko !
Jak inni walcz¹ o w³asny przemys³ obronny, to pokazuje tak¿e ten hinduski
przyk³ad. Otó¿ jako trzeci¹ firmê do finalnej rozgrywki minister obrony
Indii dokooptowa³ firmê ze ... swego rodzinnego kraju. T¹ sam¹, któr¹
odrzucono ju¿ wczeniej we wstêpnej fazie przetargu. Trudno wiêc oceniæ
co siê mo¿e zdarzyæ! Ale jedno jest pewne: Polacy powinni braæ przyk³ad
z Indii, jak preferowaæ w³asne zaplecze naukowo-techniczne.
/K.S./

¯YCIE REGIONALNE
DNI HISTORII W KASPROWICZU
(ci¹g dalszy ze strony 2)
M³odzie¿ Kasprowicza odby³a wiele spotkañ przybli¿aj¹cych trudn¹
historiê stosunków polsko-radzieckich. Andrzej Olewnik, wspó³autor
pracy Sybiracy Ziemi Kutnowskiej, przedstawi³ historiê k³amstwa katyñskiego w Polsce po 1945 r. oraz dzia³alnoæ Federacji Rodzin Katyñskich.
Pose³ na Sejm RP Tadeusz Woniak podzieli³ siê z uczniami swoimi
dowiadczeniami zwi¹zanymi z wielokrotnymi wyjazdami do Smoleñska
i innych rosyjskich miejscowoci. Opowiada³ o trudnej sytuacji ekonomicznej tamtejszej Polonii i sprawach ró¿ni¹cych Polaków i Rosjan. Doktor
Artur Rosiak z U£ zaprezentowa³ wyk³ad na temat stosunków polskosowieckich w latach 1918-1947. Kilkakrotnie odby³y siê warsztaty tematyczne pod has³em: Od paktu Ribbentrop - Mo³otow do k³amstwa katyñskiego. Uczestnicy spotkañ, uczniowie Kasprowicza oraz kutnowskich
gimnazjów, analizuj¹c ciekaw¹ i bogat¹ bazê ród³ow¹, pog³êbili i usystematyzowali swoj¹ wiedzê na temat zbrodni katyñskiej. Spotkaniom
towarzyszy³a wyj¹tkowa wystawa Losy uchodstwa polskiego na nieludzkiej ziemi w latach 1942-1950 sprowadzona z IPN w £odzi. W tym roku
II LO zaprosi³o równie¿ m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych, gimnazjów
i liceów z powiatu kutnowskiego do konkursu plastycznego i multimedialnego Kiedy mylê Katyñ . Zainteresowanie konkursem okaza³o
siê bardzo du¿e. Nap³ynê³o ponad siedemdziesi¹t prac. Cieszy³ wysoki
poziom, szczególnie prezentacji multimedialnych. St¹d du¿a grupa
nagrodzonych i wyró¿nionych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
ciekawe nagrody. Wród szkó³ podstawowych za prezentacjê multimedialn¹ I miejsce zdoby³a Sylwia Michalak (SP nr 4 w Kutnie); za plakat
I miejsce Jakub Ku (SP w Witoni). Wród gimnazjaliztów za prezentacjê
multimedialn¹: I miejsce Paula Twardowska (Gimnazjum nr 3 w Kutnie),
II miejsce Kacper Paw³owski (Gimnazjum nr 1 w Kutnie), Magdalena
Wujkowska (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) Anna Maria Wojciechowska
(Gimnazjum nr 3 w Kutnie); III miejsce Piotr Stolarczyk (Gimnazjum
w Witoni), Klaudia Stawowska (Gimnazjum w Bedlnie), Anna £uczak
(Gimnazium nr 1 w Kutnie); wyró¿nienia Magdalena Witkowska (Gimnazjum nr 2 w Kutnie), Joanna Sobczak (Gimnazjum nr 2 w Kutnie) Filip
Szyd³owski (Gimnazjum nr 2 w Kutnie); za plakat: I miejsce Joanna
Adasiak (Gimnazjum w Bedlnie); II miejsce Jakub Roszewski (Gimnazjum w Bedlnie), Micha³ Borowski (Gimnazium nr 1 w Kutnie); III miejsce
Martyna Plichta (Gimnazjum w Bedlnie); wyró¿nieni: Paulina Kaczor
(Gimnazjum w Bedlnie), Sandra Przybysz (Gimnazjum w Witoni), Aleksandra Sza³kowska (Gimnazjum w Witoni), Paula Twardowska (Gimnazjum nr 3). Wród licealistów za prezentacjê multimedialn¹: I miejsce
Karina Pilichowska (II LO Kutno), Agnieszka Zamerska (II LO Kutno);
II miejsce Patrycja Stempiñska (II LO Kutno); III miejsce Anna Kowalewska (II LO Kutno); za plakat: I miejsce Alicja Zientarska (LO Kroniewice), Monika Stró¿ewska (II LO Kutno); II miejsce Beata Rosiak
(LO Kroniewice), Anna Kubiak (II LO Kutno); III miejsce Bart³omiej
Petera (II LO Kutno), Ada Wiland (II LO Kutno); wyró¿nienie: Patrycja
Pankiewicz (II LO w Kutnie), ¯aneta Rogowska (LO w Kroniewicach).

SPACERKIEM PO KUTNIE
Fetor

Mieszkañcy ulicy Toruñskiej, jak
i funkcjonariusze KPP w Kutnie,
maj¹ doæ fetoru serwatki z tutejszej
mleczarni Zorina.

Bankowe likwidacje

Po cichu zlikwidowa³y swoje
kutnowskie agendy dwa banki:
Reifeisen i City Bank. Ju¿ powo³ano
nowe agendy innych banków.

Klub Amazonek

Stowarzyszenie Kutnowski Klub
Amazonek mieci siê w Szpitalu
Rejonowym w Kutnie, ulica
Kociuszki 52, pokój nr 3. Telefon
515-195-107, e-mail: kutnowskieamazonki@wp.pl, www.kutnowskieamazonki.webpark.pl

Trzeci wiek

Zakoñczono kolejny, trzeci rok
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Kutnie przy Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. W zajêciach uczestniczy³o 273 osoby.
Imprezê zorganizowano 15 czerwca
w gmachu Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Gor¹czka z³ota

W ramach akcji Gor¹czka z³ota
kutnowski oddzia³ PCK zebra³
w szko³ach oko³o 1900 z³otych,
a co co ciekawe w nomina³ach 1, 2
i 5 groszowych.

Pytanie roku

Czy Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wreszcie
wykona roboty zwi¹zane z odwodnieniem obwodnicy zachodniej,
co jest elementarnym warunkiem
zabezpieczenia
obwodnicy
zachodniej ? Odpowiedzi oczekujemy w okresie miesi¹ca lipca.
Bêdzie ci¹g dalszy ...

ASM KUTNO LAUREATEM
(ci¹g dalszy ze strony 2)
Specjaln¹ nagrodê Kryszta³owej Brukselki za zaanga¿owanie w przygotowanie 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, wk³ad w rozwój
inicjatyw technologicznych i konsekwentn¹ promocjê polskiej nauki otrzyma³ prof. Jerzy Buzek. O nominacji decydowa³y statystyki udzia³ów
w Programach Ramowych, bardzo interesuj¹cy wiêc jest fakt, ¿e ma³e
przedsiêbiorstwo, jakim jest ASM zdystansowa³o wiele du¿ych firm co
do liczby i wartoci realizowanych/koordynowanych projektów czy funkcji
podejmowanych w konsorcjach projektowych. Firma ASM realizowa³a
8 projektów jako koordynator, 23 projekty jako partner, a jako podwykonawca 3. Tegoroczna nagroda jest kolejn¹ ods³on¹ zaistnienia ASM-u
w tym presti¿owym przedsiêwziêciu. W 2005 roku firma ASM zdoby³a
I nagrodê w kategorii ma³ych i rednich przedsiêbiorstw bior¹cych udzia³
w 6 Programie Ramowym Badañ, Rozwoju Techniki i Prezentacji Unii
Europejskiej, a w 2006 roku uzyska³a nominacjê do tej nagrody.
ASM - Centrum Badañ i Analiz Rynku to za³o¿ony przed 14 laty polski
instytut badawczy, posiadaj¹cy status jednostki naukowo-badawczej. Firma
wiadczy us³ugi w zakresie przygotowania i realizacji badañ marketingowych
oraz analiz rynkowych i gospodarczych, pracuj¹c na zlecenie zarówno
podmiotów o charakterze typowo komercyjnym, jak równie¿ dla instytucji
niekomercyjnych: uczelni wy¿szych, jednostek samorz¹dowych czy
organów administracji pañstwowej. ASM, jako dynamiczna firma posiadaj¹ca status instytutu badawczego, odnajduje siê w pe³ni w optyce dzia³añ
prowadzonych w ramach programów unijnych, znacz¹cy jest wiêc fakt,
¿e zosta³a po raz kolejny doceniona. Zachêcamy do zapoznania siê z dzia³alnoci¹ firmy na stronie: www.asm-poland.com.pl.

CHOPIN W PLENERZE

(ci¹g dalszy ze strony 2)
Mieszkañcy Kutna obejrzeli j¹ w parku Wiosny Ludów, na ty³ach Szko³y
Muzycznej. Przedstawienie by³o zas³ug¹ wielu osób, ale najwiêksze brawa
(na stoj¹co) otrzymali wykonawcy i Krzysztof Ryzlak, re¿yser ca³oci,
który dobrze obsadzi³ m³odych aktorów scenariusza Teresy Mosingiewicz.
Ca³oæ widowiska oparta zosta³a na treci wielu listów napisanych przez
Fryderyka Chopina z licznych podró¿y po kraju do rodziców i sióstr
- Izabeli i Ludwiki. W³anie ich pisanie, oprócz muzyki, by³o drug¹ jego
namiêtnoci¹. To dziêki treci tych listów widzowie mogli zaobserwowaæ
stroje epoki (1850 r.), opisy piêkna natury, mo¿na by³o dowiedzieæ siê
o wra¿liwoci i osobowoci charakteru kompozytora. S³uchaj¹cy i ogl¹daj¹cy widowisko zdawali sobie sprawê z tego jak szybko toczy³o siê
¿ycie tego wielkiego Polaka - 25 lat w podró¿y, roz³¹ce z rodzin¹ i pracy
wirtuoza muzyki. M³odzi aktorzy, a szczególnie Daniel Jêdrzejczak graj¹cy
postaæ Fryderyka zas³u¿yli na najwy¿sze uznanie. Uroku ca³oci dodawa³y
dobrze wykonane utwory Chopina przez grupê najlepszych obecnie
pianistów - uczniów szko³y muzycznej. Mo¿na powiedzieæ jedno - niech
¿a³uj¹ ci, którzy tego widowiska nie obejrzeli (sic !).
/A.B./

ZAPROSZENIE !

26 czerwca, godz. 14.00, hala sportowa SP nr 9 Kutno
I Spartakiada Osób G³uchych Regionu £ódzkiego.

OBLEGANI PRZEZ CHORYCH
Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 2 lipca w Kutnie

Ju¿ za kilka dni, w pi¹tek
2 lipca, do waszego miasta
ponownie zawitaj¹ wiatowej
s³awy specjalici medycyny naturalnej: bioenergoterapeuta Jacek
Mickiewicz z Gdañska i krêgarz
Dariusz Ungier ze Skar¿yska
Kamiennej. S³awni ze swej skutecznoci, t³umnie oblegani przez
pacjentów, bêd¹ jak zawsze przyjmowaæ pacjentów w hotelu AWIS
od godz. 11.00 do 16.00.
Bol¹ce plecy
Obecnie niewiele osób nie ma
¿adnych problemów z krêgos³upem, wynika to z braku czasu dla
siebie, niektórzy panowie bardziej
dbaj¹ o swój samochód ni¿
o zdrowie. Ci¹g³y stres, praca za
biurkiem, za kierownic¹, siedzenie na wygodnej kanapie, praca

ponad si³y lub brak ruchu, nadwaga,
oty³oæ skutkuj¹ wieloma chorobami,
o czym wszyscy wiedz¹ ale przestaj¹ siê tym przejmowaæ - twierdzi
znany krêgarz.
Wród pacjentów pana Ungiera by³
Stanis³aw J., którego wnuczkowie
przyprowadzili pod rêce, a pan
Stanis³aw ciska³ w prawej d³oni
laskê. Od wielu dni cierpia³em na
krêgos³up, wizyty ró¿nych specjalistów nic nie pomaga³y. Po dzisiejszym zabiegu poczu³em natychmiastow¹ ulgê, co widaæ, bo wychodzê
z gabinetu bez pomocy moich wnuków i laski - mówi uszczêliwiony
pacjent.
Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
D³onie Jacka Mickiewicza nios¹
pomoc chorym i cierpi¹cym pacjen-

tom w gabinetach, w domach
prywatnych i w szpitalach, gdzie po
otrzymaniu zgody i uzgodnieniu
odwiedza pacjentów. Oto nies³ysz¹ca od 30 lata Regina N. przysz³a
z córk¹, odzyskuje s³uch. Wielu

wychodzi umiechniêtych z gabinetu,
bo przesta³a boleæ g³owa, pozbyli
siê stresu i nerwicy, zniknê³y guzki
na tarczycy, nikn¹ problemy z prostat¹. Po kilku wizytach nikn¹ guzy
na piersiach u kobiet, a wiele
pacjentek unika operacji w szpitalach.
9-letni Dawid K. przyszed³ z mam¹.
Mój syn by³ alergikiem, mówiê ¿e
by³, bo ju¿ od 3 miesiêcy nie jest
dziêki zabiegom bioenergoterapeuty.
Jestem szczêliwa, ¿e syn mo¿e
normalnie ¿yæ - mama Dawida. Pan
Andrzej K. - cierpia³em na nadcinienie têtnicze latami, po kilku
wizytach, mówiê z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹, cinienie mam idealne,
nie biorê tabletek. Pani Agnieszka A.
- torbiel na jajniku znik³. Wziê³am
tylko dwie wizyty. USG pokaza³o,
¿e po torbielu ani ladu. Pani Zdzi-
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s³awa O. - dziêki wizytom u uzdrowiciela uciek³am lekarzom spod
skalpela. Mia³am miêniaki 9 mm.
Po wizycie miêniaki zginê³y, co
potwierdzi³y badania lekarskie.
Przyk³adów wyj¹tkowych uzdrowieñ jakie maj¹ miejsce jest wiele.
Najlepiej sprawdziæ skutecznoæ na
w³asnym przypadku.
Bioenergoterapeuta zawsze namawia
swoich pacjentów, by równolegle
korzystali z us³ug swoich lekarzy
i robili w³aciwe badania, by przekonaæ siê o stanie swojego zdrowia.
Wizyty domowe u tego s³ynnego
bioenergoterapeuty mo¿na zg³aszaæ
tylko osobicie w dniu przyjêæ do
godz. 16.00.
Polecamy bezp³atne badania
manualne krêgos³upa
w godzinach przyjêæ.

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
AWIS

(w pobli¿u dworca PKP)

Kutno,
ul. £êczycka 8
Dnia 2 lipca
(pi¹tek)

w godzinach od 1100 do 1600
Informacja:

tel. 0−605−268−274

ZAPRASZAMY
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¯YCIE REGIONALNE

CZY UDA SIĘ URATOWAĆ
KUTNOWSKI SZPITAL ?
Na kolejnej LV ju¿ Sesji, zwo³anej przez grupê radnych, obradowa³a
Rada Powiatu Kutnowskiego. Radni podjêli szereg uchwa³ dotycz¹cych utworzenia Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego spó³ka z o.o.,
a w tym: zatwierdzili Statut Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Kutnie oraz przyjêli kierunki zmian organizacyjno-prawnych SP ZOZ. A wszystko to po burzliwej, ostrej dyskusji.
Radni opozycyjni korygowali b³êdy w projektach uchwa³ i przypominali
Zarz¹dowi (a w tym Dorocie D¹browskiej, starocie kutnowskiemu
dotychczasow¹ bezczynnoæ. Krzysztof Komorowski kilka razy
wyra¿a³ swoje obawy czy Zarz¹dowi starczy determinacji do realizacji
przyjmowanych uchwa³. Ale popar³ jego dzia³ania dotycz¹ce utworzenia spó³ki. Bardzo aktywni byli radni - Pruk i K³opotowski. Obecny
na sali by³ te¿ Piotr Kagankiewicz, starosta z Tomaszowa Mazowieckiego, który te¿ odpowiada³ na pytania radnych. Radni przeg³osowali
te¿ nazwê powo³ywanej spó³ki. 18 radnych g³osowa³o za nazw¹ Kutnowski Szpital Samorz¹dowy sp. z o.o. Spó³ka ma ruszyæ 1 listopada
2010, a w³acicielem jej 300 udzia³ów bêdzie Powiat Kutnowski. Jej
zadaniem ma byæ utworzenie Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej. Radni domagali siê te¿ spisu maj¹tku szpitala i przygotowanie
powiatu na jego doposa¿enie ... bo przy poziomie 150 tys. kapita³u
spó³ki z o.o. bêdzie to raczej niemo¿liwe .... Upomnieli siê o wskazania uchwa³ zarz¹du,w których zarz¹d przyj¹³ program naprawczy
i harmonogram dzia³añ w celu realizacji programu zmian w systemie
ochrony zdrowia mieszkañców powiatu (i nie tylko). Nie oby³o siê
bez polemik i po³ajanek. Radn¹ Kowalczyk skarci³ Waldemar Dr¹¿kiewicz za stawiane pytania i uwagi - bo przecie¿ ... w³anie pani
przez ostatnie dwa lata doradza³a Zarz¹dowi w sprawach szpitala ...
Radna nie by³a d³u¿na: Rol¹ doradcy jest doradzanie, a rol¹ rz¹dz¹cego podejmowanie decyzji. A na te doradca nie zawsze ma wp³yw.
Podczas tej sesji nadzwyczajnej sesji niektóre z uchwa³ poprawiano
po kilka razy.
(ci¹g dalszy - strona 6)

BADANIE MASY KOCI
 przedramienia
 krêgos³upa lêdwiowego
 szyjki koci udowej

50% TANIEJ
do 01.09.2010 r.
Telefon: 605-109-333
Jeli znasz siê na aktywnej sprzeda¿y, tzn.
masz dowiadczenie w dowolnej bran¿y jako
przedstawiciel handlowy i nie boisz siê nowych
wyzwañ, a chcesz mieæ stabilizacjê zawodow¹
na wiele lat wiedz, ¿e znana i szanowana
firma handlowa w Kutnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Przedstawiciel Handlowy
Nr ref. PH/HP/K

DNI POLA 2010
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Rozpoczê³o j¹ zwiedzanie poletek demonstracyjnych z ponad 100 odmianami rolin rolniczych. W czasie zwiedzania rolnicy i inni gocie mieli
mo¿liwoæ indywidualnych konsultacji z ekspertami od technologii uprawy
i ochrony rolin. Mogli te¿ poznaæ ofertê polskich i zagranicznych firm
zajmuj¹cych siê sprzeda¿¹ maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, nawozów oraz
materia³u siewnego. W strzeleckich Dniach pola wziê³o udzia³ ponad
1000 rolników. Oficjalnego otwarcia imprezy dokona³ dyrektor Instytutu
Hodowli i Aklimatyzacji Rolin Edmunt Preseniuk, a w otwarciu uczestniczyli: Wojciech B³aszczak prezes Zarz¹du Hodowli Rolin Strzelce,
dr Zygmunt Nita - cz³onek Zarz¹du oraz Marcin Chojecki - BASF Polska
Sp. z o.o. Wród producentów maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, nawozów
oraz materia³u siewnego by³y zarówno polskie jak i zagraniczne firmy z
Warszawy, Mogilna, Bednar, Staroreb, Mr¹gowa, Za³usina, Miros³awca
i Farmet a.s. z Czech. No i nasze kutnowskie - w tym Kongskilde Polska
i Agroma - Centrum Techniki Rolniczej. Prezentowa³a siê te¿ m.in.
Oficyna Wydawnicza Multiko. Zwiedzaj¹cy mogli skorzystaæ z napojów
i posi³ku, otrzymali te¿ drobne firmowe upominki. Mogli te¿ braæ udzia³
w konkursach z cennymi nagrodami i zabawie. Wszystkiemu towarzyszy³a przepiêkna pogoda i muzyka.
/G.B./

STRZELECKI INSTYTUT

W Instytucie w Strzelcach wyhodowano dotychczas 16 odmian pszenicy
ozimej, 12 - jêczmienia jarego, 22 - owsa, 2 - prosa, 1 - wyki, 12 - bobiku
i 3 - ³ubinu ¿ó³tego. A¿ trzynacie Z³otych Medali Polagra Farm Polagra
- Premium otrzyma³y odmiany wyhodowane w Strzelcach. S¹ to: pszenica
ozima Elena (1997), owies nagoziarnisty Akt (1999), rzepak ozimy Kana
(2000), mak niskomorfinowy Mieszko (2000), pszenica jara Torka (2001),
pszenica ozima Zyta (2002), rzepak ozimy Kaszub (2002), pszenica jara
Nawra (2003), pszenica ozima Tonacja (2004), pszen¿yto ozime Witon
(2005), bobik niskotaninowy Albus (2006), pszen¿yto ozime Pawo (2006),
rzepak ozimy Monolit (2010). Aktualnie Hodowla Rolin Stzrelce spó³ka
z o.o. Grupa IHAR, poza zak³adem w Strzelcach, grupuje równie¿ oddzia³ w Borowie, Ma³yszynie i Koñczewicach i dzia³a ju¿ w tej formie
organizacyjnej 10 lat (powsta³a 14 marca 2000 r.). Tak w sumie hodowla
rolin rolniczych w Strzelcach trwa ju¿ 65 lat (od 8 listopada 1945 r.).

Kapele Ludowe w Bedlnie

XX JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W przegl¹dzie zaprezentowa³y siê zespo³y z województw: ³ódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Wród nich by³y
dzieciêce i m³odzie¿owe. Bardzo dobrze wypad³y kapele z naszego
powiatu. Wród kapel autentycznych pierwsze miejsca zdobyli Dobrzeliniacy, zespó³ Tadeusza Kubiaka i Rawianie. Najlepsze kapele stylizowane
to: m³odzie¿owa kapela z £owicza, kapela Jerzego Jasiaka ze Skierniewic i
kapela z Bedlna. Wyró¿nienie otrzyma³a kapela rodzinna Baranowskich
z Klonowca, a nagrodê publicznoci zdoby³a kapela ludowa z Bedlna.
Wród goci przegl¹du byli: Zdzis³aw Trawczyñski - przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kutnowskiego, Micha³ Kaczmarek - radny Sejmiku Województwa
£ódzkiego, Jolanta Szczypiñska - wicestarosta powiatu kutnowskiego
i przedstawiciele sponsorów. Przy wype³nionej po brzegi sali Gminnego
Orodka Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie przegl¹d otworzy³ wójt
gminy Bedlno Krzysztof Ko³ach w towarzystwie dyrektor Orodka Jolanty
Rosó³. W jury zasiadali: Przemys³aw Hahorkiewicz, dyrektor Orodka
Muzycznego £DK, Janusz Kondratowicz, dyrektor artystyczny Polskiego
Zwi¹zku Chórów i Orkietr O/ £ód oraz dr Jan £uczykowski, etnomuzykolog. Imprezê poprowadzi³ Eligiusz Pietrucha. Z okazji jubileuszu
XX-lecia list gratulacyjny do wójta gminy Bedlno przes³a³ Waldemar
Pawlak, prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP. To by³ udany przegl¹d i wietna zabawa.
/G.B./

GIMNAZJALIŚCI Z PATRONEM

Spo³ecznoæ Gimnazjum w Kroniewicach przygotowuje siê do jednego
z najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu szko³y. W dniu 24 czerwca 2010 r.
o godz. 10 w Kociele Najwiêtszej Maryi Panny w Kroniewicach rozpocznie siê uroczystoæ powiêcenia sztandaru. Starania o nadanie szkole
imienia Rodziny Rembieliñskich rozpoczê³y siê na pocz¹tku roku szkolnego. W maju 2010 r., podczas sesji Rady Miasta, radni jednog³onie przyjêli
uchwa³ê, przychylaj¹c siê do dokonanego przez spo³ecznoæ gimnazjaln¹
wyboru. Rodzina Rembieliñskich - ówczeni w³aciciele Kroniewic uczyni³a wiele dobrego dla miasta i okolicznych miejscowoci. W ich
posiad³oci - pa³acyku- mieci³a siê Szko³a Podstawowa nr 2, a obecnie
naukê w niej kontynuuj¹ gimnazjalici.

WIEŚCI GMINNE

Chroñmy klimat Ziemi

W imprezie Chroñmy klimat Ziemi
organizowanej przez Regionalne
Centrum Edukacji Ekologicznej
w P³ocku wziê³o udzia³ 30 placówek
owiatowych, w tym 6 z powiatu
kutnowskiego, SP Strzelce, SP 5,
SP 9, Zespó³ Szkó³ w Byszewie
i Przedszkola - 3 i 15. Warsztaty
bêd¹ce fina³em projektu odby³y siê
w SP 9 w Kutnie.

Sprz¹tanie wiata

Po raz jedenasty kutnowska m³odzie¿ z ZS nr 2 i ZS nr 1 sprz¹ta³a
na terenie lasów pañstwowych
(Raciborów, Strzelce). Zebrano 50
worków mieci.

Gazowanie

W Krzy¿anowie odby³o siê zebranie
z oko³o stu mieszkañcami gminy
z przedstawicielami PGE Be³chatów.
Sprawa - gazownia. Cieszymy siê,

¿e wreszcie do niego dosz³o. Tak
przy okazji tego spotkania: nauka
polska zesz³a ju¿ na manowce, gdy¿
wysokie autorytety (za pieni¹dze
kopalni) udowadniali, ¿e bia³e jest
czarne.

Wszêdo³az

W Wojciechowicach, we w³ociach
- stawie Marka Szafrañskiego,
zaprezentowano kanadyjski wszêdo³az Argo ATW. Kutnowscy
stra¿acy byli nim zauroczeni ...

Chiñskie ostrze¿enie !?

22 czerwca mija kolejny termin
(ostateczny !!!) o odciêciu odbioru
cieków z hiperubojni. Ciekawi
jestemy, czy Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Kutnie postawi na swoim, czy te¿
bêdzie to kolejne ... chiñskie
ostrze¿enie. Tak przy okazji kto
doprowadzi³ do otwarcia niezakoñczonej inwestycji.

WYZWOLENI OD NAŁOGU

KONCERT “BEATLESÓW”

Do obowi¹zków przedstawicieli handlowych bêdzie nale¿a³o, po
wszechstronnym przeszkoleniu, doradztwo klientom w zakresie znajomoci materia³ów biurowych oraz organizacja dystrybucji i sprzeda¿
materia³ów biurowych w rejonie Kutna i okolic poprzez systematyczn¹
obs³ugê biur.
Wymagania:
 wykszta³cenie minimum rednie, mile widziane wy¿sze,
 minimum 2-letnie dowiadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego w dowolnej bran¿y,
 prawo jazdy kat. B,
 cechy charakteru: wytrwa³oæ, komunikatywnoæ, odpornoæ na stres,
dyspozycyjnoæ,
Oferujemy:
 stabiln¹ pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie od 20 lat,
 ciê¿k¹ pracê ale dobre wynagrodzenie (pensja plus premia uzale¿niona od osobistych wyników w sprzeda¿y, ZUS),
 intensywne szkolenia stale podnosz¹ce kwalifikacje zawodowe,
 samochód s³u¿bowy, telefon komórkowy i inne narzêdzia niezbêdne
do pracy,
 mo¿liwoæ rozwoju i awansu zawodowego.
Osoby zainteresowane w.w. prac¹ proszone s¹ o wys³anie wy³¹cznie
e-mailem swojego C.V. z aktualnym zdjêciem oraz listu motywacyjnego z zaznaczeniem numeru referencyjnego PH/HP/K na adres:

DORADCA - Krzysztof Chlebiñski
www.chlebinski.pl
biuro@chlebinski.pl
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By³ to naprawdê niezwyk³y koncert zorganizowany przez instruktora sekcji
gitarowej dzia³aj¹cej w Domu Kultury w ¯ychlinie Zbyszka Jêdrzejczyka.
M³odzi ludzie z Kutna, Kroniewic i gminy ¯ychlin zaprezentowali nam
najwiêksze przeboje legendarnego zespo³u The Beatles. W repertuarze
znalaz³y siê utwory takie jak: Girl, Let it be, Yesterday oraz Hey
Jule. Pracownicy Domu Kultury w ¯ychlinie trzymaj¹ kciuki za dalsze
sukcesy m³odych muzyków.

SPRZEDAM DOM
Po³o¿ony w pobli¿u siedziby Urzêdu Gminy w Bedlnie: lata budowy
1979-83; pow. mieszkalna ca 120 m2 + weranda 12 m2 + taras 16 m2;
poddasze zagospodarowane do u¿ytkowania mieszkalnego; pomieszczenia gospodarcze: - na CO - 15 m2; gara¿ - 20 m2; na opa³ - 18 m2;
budynek gospodarczy ca 30 m2; dzia³ka budowlana w pe³ni zagospodarowana. Bli¿sze informacje pod nr tel. 024 282-10-72.

W SP nr 9 Kutnowskie Stowarzyszenie Nowe ¿ycie zorganizowa³o
otwarte spotkanie trzewociowe pod has³em Dni nowej szansy. Przyjecha³y na nie kilkunastosobowe delegacje z D¹browy Górniczej, Wroc³awia,
£odzi, Konina, Warszawy, Sosnowca, Aleksandrowa £ódzkiego, £êczycy,
¯ychlina. Podczas spotkania zebrani (oko³o 60 osób) wys³uchali dwóch
wyk³adów: Duchowe mo¿liwoci wyjcia z uzale¿nieñ alkoholowych
autorstwa Ryszarda Wiedyñskiego oraz Zasady dzia³ania Orodka Chrzecijañskiego dla osób uzale¿nionych autorstwa Oksany Wasilewskiej.
By³o to spotkanie zorganizowane ju¿ po raz dwudziesty drugi. Wzorem
poprzednich wiele czasu przeznaczono na dyskusje i relacje osób uwolnionych od na³ogu alkoholowego. Organizator spotkania Jan Jêdrzejczak,
prezes Zarz¹du Stowarzyszenia wyjani³, i¿ jego celem by³o uwiadomienie
zebranym jak trudno jest wyjæ z choroby alkoholowej i pokazaæ, ¿e w tej
walce uzale¿nieni nie s¹ sami. Prezes Jêdrzejczak dawa³ przyk³ady ze
swego ¿ycia, kiedy zrozumia³ swoje b³êdy i postanowi³ powróciæ do normalnoci, dzi na kieliszek z wódk¹ nawet nie spojrzy. Alkohol sta³ siê
powodem za³amania psychicznego, o tym mówi³a pani Lucyna, opowiadaj¹c o swoim ¿yciu. Od ponad trzech lat nie zna smaku alkoholu i doradza
innym, ¿e mo¿na go odrzuciæ - trzeba tylko chcieæ. W wolnych chwilach
spotkania czas umila³ szecioosobowy zespó³ muzyczno-wokalny ze l¹ska.
/A.B./
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¯YCIE KULTURALNE
XIII KONFRONTACJE TANECZNE
Mia³y one charakter ogólnopolski i by³y zorganizowane przez KDK.
W hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Kutnie blisko 290 tancerzy walczy³o
o tytu³ najlepszych w ró¿nych kategoriach i formach. Odby³o siê 28 prezentacji. Tañczy³y zespo³y z ró¿nych regionów kraju, m.in. z Warszawy,
Stargardu Szczeciñskiego, Ostro³êki, Zduñskiej Woli, Skierniewic i Kutna.
Wystêpy ocenia³o jury: Anna Stanis³awska, Jacek Suchiñski i Benoit Le
Gros. Oto zwyciêzcy: grupa 13-15 lat - w kategorii disco dance Flex
z Grodziska Mazowieckiego, w tañcu nowoczesnym Wypas Po Sam Pas
- Zduñska Wola, inne formy taneczne Art. Station CM - Skierniewice.
W grupie (16-24 lat) disco dance Puls - Grodzisk Maz., w tañcu nowoczesnym Dance and Move - Ostro³êka, inne propozycje taneczne Puls
- K³odawa.
/J.P./

ŚWIĘTO DZIECI Z „ZALEWEM”

MALUJĘ SŁUCHAJĄC CHOPINA
Komisja konkursowa przyzna³a w konkursie Malujê s³uchaj¹c Chopina,
zorganizowanym przez Spo³eczn¹ Fundacjê Miasta Kutna, nastêpuj¹ce
nagrody i wyró¿nienia: w kategorii przedszkolaków przyznano I miejsce
dla Oliwii Staneckiej, II miejsce dla Zofii Tar³owskiej i Jakuba Zieliñskiego oraz wyró¿nienia dla: Julii Krenke, Mateusza Antosika, Julii Dresler
Natalii Krawczyk i Julii Byczkowskiej; w kategorii uczniów szkó³ podstawowych przyznano dwa pierwsze miejsca - dla Micha³a Kaliñskiego
i Olgi Jówiak, II miejsce dla Basi Czy¿ewskiej, III miejsce dla Anity
Dygasiñskiej i Julii Zych oraz wyró¿nienia dla: Aleksandry Wiklak, Julii
Kowalczyk i Alicji Koryckiej; w kategorii uczniów gimnazjów I miejsce
przyznano dla Karoliny Kamierczak oraz wyró¿nienie dla Darii Sienkiewicz;
w kategorii uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych I miejsce przyznano dla:
Adama Sawickiego, II miejsce dla Katarzyny Jankowskiej, III miejsce
dla Justyny Jab³oñskiej.

TRZEŹWY UMYSŁ

POEZJA KSIĘDZA ROMANA
Dobro powróci

Powróci do ciebie
wszystko to co rozda³ ...
mo¿e nawet wiêcej
od Boga otrzymasz.
To co uczyni³e
dobrze i szlachetnie,
czym uradowa³e,
zmieni³e na lepsze ...
przyjdzie tez do ciebie
w innej jakiej formie,
a dobro nie zginie,
na wiecznoæ zostanie.
Rozdawaj beztrosko
s³owo, umiech, serce.
Nie bój siê byæ hojny nawet gdy nic nie masz.

W pamiêci zapisane
To, co siê zdarzy³o
zostaje w pamiêci
i po wielu latach
¿ywe pozostaje ...
Pamiêæ zapisuje
wszystkie wydarzenia,
rozmowy, spojrzenia,
konflikty, czu³oci ...
Bywa tak - kto powie nawet co wa¿nego
bêdzie zapomniane,
lecz serce zapisze
i kiedy przypomni.
Niektórych wydarzeñ
zapomnieæ siê nie da
- kierunek nadaj¹
naszemu myleniu,
naszej to¿samoci.

P.S. Ksi¹dz Roman Indrzejczyk urodzi³ siê w ¯ychlinie 14.11.1931 r.
W tym miecie ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Adama Mickiewicza.
By³ kapelanem prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego. Zgin¹³ w katastrofie
lotniczej pod Smoleñskiem 10.04.2010 r. Pisa³ wiersze w chwilach wolnych. By³o w nich du¿o o ¿yciu, cz³owieku, Bogu. Utwory ksiêdza
Romana powstawa³y z potrzeby serca i du¿y. By³y bardzo osobiste
i refleksyjne.
/J.P./

PODZIĘKOWANIA
Piêkna pogoda i doskona³a naturalna scenografia (akwen dla wêdkarzy,
otwarty basen i soczysta zieleñ) towarzyszy³y bardzo udanej imprezie
zorganizowanej dla Dzieci przez prê¿ne, kutnowskie Stowarzyszenie
Wêdkarskie Zalew. Czego tam nie by³o ! Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê otwarte zawody wêdkarskie dla najm³odszych w wieku 7-14 lat.
Bra³o w nich udzia³ 58 osób. Wszystkie otrzyma³y pami¹tkowe nagrody
rzeczowe (dopisali sponsorzy!), a zwyciê¿czyni Marta rodecka - rower
turystyczny, kask i wêdkê. Co za radoæ bi³a z jej twarzy. W konkursie
malowania i rysowania dowoln¹ technik¹ tematów zwi¹zanych ze rodowiskiem i natur¹ by³o tak du¿o chêtnych, ¿e jurorzy musieli co chwila
prosiæ o dodatkowe akcesoria do twórczej pracy. W rezultacie ponad 60
milusiñskich otrzyma³o nagrody, bowiem jury by³o tak ³askawe dla m³odocianych artystów, ¿e przyzna³o im wszystkim za wysoki i wyrównany
poziom ... I miejsce. W konkursie recytatorsko-piosenkarskim startowa³o
48 dzieci. By³o co pos³uchaæ i popiewaæ. wietnie te¿ bawili siê rodzice,
opiekunowie. Ponadto mo¿na by³o odbyæ przeja¿d¿kê po okolicznym
terenie bryczk¹ i obejrzeæ pokazy stra¿ackie. By³o s³odko, gwarno i weso³o
i ¿yczliwie. Oby tak przez ca³y rok !
/J.P./

NA ZDROWIE

Ju¿ po raz pi¹ty uczniowie Gimnazjum Nr 3 w Kutnie wziêli udzia³
w ogólnopolskiej akcji Zachowaj trzewy umys³. Jej celem by³o ukazanie
negatywnych skutków u¿ywek oraz propagowanie zdrowego stylu ¿ycia.
W tym roku szkolnym przebiega³a ona pod has³em Mogê wiêcej, bo rozum
nie pi. Podsumowanie dzia³añ akcji przedstawiono za pomoc¹ prezentacji multimedialnej. Prowadzone by³y zajêcia warsztatowe w zespo³ach
klasowych, konkurs sportowo-edukacyjny Na dwóch kó³kach, konkurs
plastyczny Jestem wolny od na³ogów, turniej sportowy klas pierwszych
Stop u¿ywkom - wybieram zdrowie. By³y równie¿ prowadzone spotkania z rodzicami, których dzieci s¹ uczniami klas pierwszych. Has³ami
wiod¹cymi tych spotkañ edukacyjnych by³o: Jak rozmawiaæ z dzieæmi
oraz Czy wiecie o dopalaczach tyle, ile wasze dzieci. Podczas podsumowania tej akcji, które mia³o miejsce w sali sportowej szko³y, uczniowie
zaprezentowali krótki program artystyczny. W konkursie plastycznym
I miejsce przyznano Filipowi Groblewskiemu, II miejsce Micha³owi Gralakowi, Kamili Mordze, Maciejowi ¯wanowi, a III miejsce Dominice
£ukasik i Klaudii Pilarskiej. W turnieju sportowym Stop u¿ywkom
- wybieram zdrowie nagrody przyznano: I miejsce klasie Ic, II miejsce
klasie Id i b, III miejsce klasie Ie.
/A.B./

ZAPROSZENIE DO MUZEUM

Sk³adamy serdeczne podziêkowania prezesowi Adamowi
Piotrowskiemu za pyszne jab³uszka, które dostajemy nieodp³atnie co tydzieñ od firmy Agropol oraz Bartoszowi Wojciechowi Serendzie za wykazane zainteresowanie i pomoc.
Z wyrazami szacunku
Dzieci i Rodzice z zawodowych rodzin zastêpczych

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy polskiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik Uzdrawiacz. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê wród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju Orodka
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 bezsennoci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki tez 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.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie

Jak byæ zdrowym i wygl¹daæ zawsze m³odo ? Choæ nie ma na to z³otej
regu³y, mo¿na dopomóc naszemu organizmowi. To jak siê czujemy
i w jakiej jestemy kondycji zale¿y od zdrowego od¿ywiania. Od wielu
lat m³odzie¿ z kroniewickiego Gimnazjum uczestniczy w programie
Trzymaj formê. Doskonale zna zasadê Jedz 5 razy dziennie warzywa
i owoce, któr¹ wciela w ¿ycie. W Dniu Profilaktyki zorganizowanej
z okazji wiatowego Dnia bez Papierosa dziewczêta i ch³opcy z klasy I a
i I b przygotowali dla swoich rówieników kolorowe i smaczne kanapki.
W akcji udzia³ wziêli: Aleksandra Kamierczak, Monika Pa³czyñska,
Marlena Tomes, Alicja Górska, Katarzyna B³aszczyk, Anna Morusga³a,
Agnieszka Przybylska, Ilona Fr¹tczak, Kacper Ma³olepszy i Wojciech
Miszczak. Opiekê nad m³odzie¿¹ sprawowa³y: Julita Szczepankiewicz
i Agnieszka Bojanowska.

ZAPROSZENIE

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 1
im.St.Staszica w Kutnie zapraszaj¹ gimnazjalistów na Dzieñ
Eksperymentu w STASZICU Poznaj Niezwyk³y wiat
Biologii, Chemii, Fizyki

24 czerwca 2010 r. o godz. 10.00

W programie mo¿liwoæ uczestnictwa w zajêciach laboratoryjnych.

Podró¿ w czasie i wyobrani do wiata kolei w¹skotorowych
w Muzeum w Kroniewicach
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kroniewicach serdecznie
zaprasza do zwiedzania wystawy czasowej Niew¹ska historia w¹skich
torów (Kujawska Kolej Dojazdowa 1915-2010), której celem jest przypomnienie starszym i zapoznanie m³odszych z tym zapomnianym ju¿ nieco
rodkiem transportu, tak popularnym jeszcze 20 lat temu w naszym
regionie. Wystawê otwiera kasa, w której na zwiedzaj¹cych czekaj¹
pami¹tkowe bilety kartonikowe z wyt³aczan¹ w komposterze aktualn¹ dat¹.
W dalszej czêci mo¿na zapoznaæ siê ze stanowiskami pracy - zawiadowcy
stacji, naczelnika zarz¹du Kujawskiej Kolei Dojazdowej, lekarza kolejowego, konduktora, dró¿nika obchodowego. Wystawê uzupe³niaj¹ tablice
prezentuj¹ce tabor, pracê, podró¿ i ludzi z w¹skich szlaków. Dla m³odszego pokolenia przygotowalimy opcjê interaktywnego uczestnictwa
w zwiedzaniu, w czasie którego mo¿na przymierzyæ czapkê kolejarsk¹,
samodzielne skasowaæ bilet w komposterze, zabawiæ siê w konduktora,
zapoznaæ siê z prac¹ na torowisku, wsi¹æ na drezynê rêczn¹ i motorow¹.
W czasie zwiedzania m³odzi poznaj¹ zasady bezpiecznego zachowania
na peronie i przejedzie kolejowym. Wystawa bêdzie mo¿na zwiedzaæ
przez ca³e lato a¿ do koñca wrzenia b.r.
Muzeum czynne: od wtorku do pi¹tku w godzinach 9 - 16, w sobotê
i niedzielê od godz. 9 do 17 (od 1 wrzenia w godz. 9-15).
Op³aty: bilet wstêpu na wszystkie wystawy: normalny - 5 z³, ulgowy - 3 z³,
bilet wstêpu tylko na wystawê czasow¹ - 2 z³, op³ata za przewodnika - 15 z³
(prosimy o wczeniejsz¹ informacjê).
Kontakt: tel.: 24 252 33 47, tel./fax: 24 252 44 96;
e-mail: muzeumkrosniewice@wp.pl
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w lokalu P¯K, ul. Królewska 47 (I p.)
3 lipca 2010 r. od godz. 8.30 (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

Pa³ac Sapetów w Tucznie k. Gorzowa Wlkp.

zaprasza na wczasy zdrowotne pod patronatem czasopisma Crystal,
które odbêd¹ siê w dniach: od 15 do 22 sierpnia 2010 r.
Pa³ac Sapetów to miejsce pe³ne uroku, magii i dziwnych, tajemniczych
zdarzeñ. Turnus prowadzi³ bêdzie wybitny polski bioterapeuta Tomasz
Æwiek oraz inni specjalici: znany numerolog i ezoteryk Emilia WróblewskaÆwiek i S³awomir Stawny (masa¿e, akupresura stóp). Gociem specjalnym
bêdzie wybitny polski ezoteryk, ufolog, czêsty goæ programów telewizyjnych Janusz Zagórski, który wyst¹pi z wyk³adami.
Atrakcyjna cena: 899 z³ (doroli), 799 z³ (dzieci)
W podanej cenie znajduj¹ siê: zakwaterowanie w 2-3 osobowych pokojach
z ³azienk¹ i WC, 7 niadañ, obiadów i kolacji (wy¿ywienie wegetariañskie),
6 seansów bioenergoterapeutycznych, 1 masa¿ klasyczny, 1 akupresura
stóp, 1 masa¿ na fotelu rehabilitacyjnym, 8 relaksacji (medytacji), joga,
kilka wycieczek do tajemniczych miejsc, bezkrwawe safari, wypo¿yczenie
rowerów, wyk³ady oraz ognisko i chodzenie boso po roz¿arzonych
wêglach. Dodatkowo bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ ze wiecowania uszu,
hiponozy, uzdrawiania duchowego i sprawdziæ swoje predyspozycje bioenergetyczne i moc biopola za pomoc¹ specjalnego przyrz¹du.
Zapraszamy ! Iloæ miejsc ograniczona !
Informacje i zapisy: tel. 95 763-51-95 i 519-758-400
www.palacsapetow.pl
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Gdy parê ³adnych lat (z ok³adem) napisa³em o zmianie polskiej aury, wielu
uzna³o to za dziennikarski lapsus. Przypomnê, ¿e twierdzi³em wówczas,
i¿ coraz bardziej mamy klimat monsunowy, z okresami suszy, a nastêpnie
upalnej wilgoci. Jednak w najmielszych prognozach nie przewidywa³em
tego co siê u nas sta³o. To ju¿ potop, a nie powód ! Z 16 województw w 14 og³aszano stan klêski powodziowej. Nawet w powiecie kutnowskim, gdzie nie og³oszono alarmu, wyst¹pi³y - zdaniem jednych - anomalie
pogodowe, zdaniem innych - trwa³a przemiany klimatyczne, skutkuj¹ce
tr¹bami powietrznymi, monsunowymi ulewami i podtopieniami ³¹k, pól
i budynków. W tej sytuacji wiêkszoæ Polaków s¹dzi, i¿ w³adze nie og³osi³y stanu klêski ¿ywio³owej li tylko ze wzglêdów politycznych (czytaj
wyborów). Niech tam ! Faktem niezaprzeczalnym jest w Kutnie, ¿e przeciwnicy Janie Nam Panuj¹cego Prezydenta Zbigniewa Burzyñskiego
szybko skojarzyli jego poczynania z tym, co ostatnio nam Niebo Przynios³o ! Twierdz¹ oni, ¿e Najwy¿sza Niebiañska Osoba odwróci³a siê od
w³odarza najwiêkszego miasta na pó³nocnych kresach województwa ³ódzkiego. I na potwierdzenie podaj¹ jednoznaczne przyk³ady odwrócenia siê
niebios od Kutna. Trudno zaprzeczyæ, ¿e pierwsza historyczna tr¹ba
powietrzna (czyli z amerykañska - tornado) w Kutnie, to ostrze¿enie
z wysokoci nieba za prezydenckie mataczenia z hiperubojni¹. W dodatku
- zamiast sukcesu, kompletna klapa. Taka, ¿e prezydent nie chce o tej
inwestycji mówiæ. Z kolei zalanie ulicy Narutowicza spowodowa³o, ¿e
wród mieszkañców od¿y³a sprawa zalewu na Ochni - G³ogowiance.
Tego samego, którego tak bezmylnie skrelono z wieloletnich planów
przy aktywnym wsparciu IMÆ panuj¹cego prezydenta. I wreszcie
Zespó³ Mazowsze wzi¹³ pieni¹dze za nic, gdy¿ organizator - czyli jak
czytaæ reklamowe afisze - Prezydent Kutna, nie zagwarantowa³
odpowiednich warunków do ich wystêpu. Zamiast atrakcji z estrady
by³o oberwanie chmury, przemoczeni ludzie (a póniej zakatarzenie).
I wstyd ! Przecie¿ mo¿na by zorganizowaæ koncert Mazowsza jako czêæ
artystyczn¹ najbardziej nudnego spotkania z okazji XX-lecia samorz¹du
w SP nr 9 w Kutnie. Mo¿na by³o wystawiæ tele-bim i wtedy ka¿dy kto by
chcia³, móg³by obejrzeæ ten wietny zespó³, ze znakomitym solist¹ (za
Jopka), co zobaczy³a na próbie, oko³o godziny 17.00 ... garstka widzów.
Ale wrogowie (i nie tylko) prezydenta id¹ dalej. Twierdz¹, ¿e osi¹gn¹³
on ju¿ stan frustracji, erozji w³adzy i poczucia, ¿e tylko on (i jego
giermkowie) maj¹ racjê. A Bóg siê odwróci³ od takiego w³adyki przede
wszystkim dlatego, ¿e za pieni¹dze mieszkañców, organizuje swoj¹,
prywatn¹ kampaniê wyborcz¹. I dlatego z góry zagrzmia³o ! I nie
tylko ! Z wyrazami szacunku dla mieszkañców Kutna
/a.s./

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !

Masz babo placek ! Krew zalewa rolników, a woda - ich pola.
W dodatku nie maj¹ oni g³owy do przepisów, a w nich zawarte s¹
pieni¹dze (lub ich brak). No bo konia z rzêdem temu, kto wie, ¿e
w³aciciele zalanych pól (a jest w Kutnowskiem wcale niema³o, mimo
¿e ci u nas nie og³oszono jeszcze ani razu pogotowia powodziowego)
powinni zg³aszaæ swoje straty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik ma na to 10 (dziesiêæ) dni, a jako najlepsze
podk³adki s³u¿yæ bêd¹: owiadczenie o stratach (z podpisami dwójki
wiadków) lub protokó³ firmy czy komisji szanuj¹cej straty. Jeli nie
... to straci dotacjê unijn¹, czyli tak pi raz oko 800 z³otych za hektar
(za ¿yto czy jêczmieñ). Masz babo placek ! To nie wszystko ! Gdy
w trakcie - coraz czêstszych - kontroli niezgodnoæ w uprawach bêdzie
du¿a to grozi utrat¹ dop³at przez 3 (trzy) lata !!! I mo¿esz ty biedny
rolniku na dodatek trafiæ pod prokuratora. Masz babo placek ! Prawniczo-rolnicza niespodzianka ! Trzy wyroki s¹dowe w sprawie pomocy
dla grupy producentów rolnych, które zwiastuj¹, ¿e s¹ istotne problemy
w interpretacji i stosowaniu przepisów unijnych. Otó¿ - skrótowo uznano jedynie sprzeda¿ netto warzyw wie¿ych, konkretnie cebuli,
a nie cebuli (bez ³upin) i odmówiono wyp³aty wsparcia finansowego
za tzw. cebulê wie¿¹. Masz babo placek ! Sejm zaj¹³ siê projektem
nowelizacji ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Pañstwa. Przyk³adowo, w myl nowej ustawy Agencja Nieruchomoci
Rolnych bêdzie mog³a odkupiæ grunt, który wczeniej sprzeda³a. Ma
te¿ u³atwiæ Agencji rozwi¹zywanie umów z dzier¿awcami. No i rzecz
zdawa³oby siê, ¿e oczywista: Kto jest rolnikiem indywidualnym ?
Projekt przewiduje, ¿e jest nim osoba fizyczna bêd¹ca w³acicielem,
u¿ytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzier¿awc¹,
mieszkaj¹c¹ na terenie gminy, w której znajduje siê gospodarstwo,
minimum trzy lata (aktualnie tego ograniczenia nie ma. Uff ! Masz
babo placek ! Ale nie doæ na tym. Przyk³adowo: Musi prowadziæ
gospodarstwo osobicie, czyli podejmowaæ decyzje dotycz¹ce jego
funkcjonowania, zawieraæ umowy z dostawcami, odbiorcami, ubezpieczycielami, bankami oraz tam pracowaæ. Masz babo placek ! No
i na koniec pytanie roku: Dlaczego ludzie buduj¹ domy na terenach
powodziowych ? Odpowied: tylko nieliczne gminy dysponuj¹ tzw.
studium powodziowym i co gorsza nie maj¹ nawet miejscowego planu
zagospodarowania. Wiêcej ... inwestor buduje licz¹c, ¿e ich wielka
woda ominie, a w³adza samorz¹dowa daje pozwolenie (nie pytaj¹c
o warunki zabudowy dyrekcji Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej) wiedz¹c, ¿e szanse na odszkodowanie od gminy s¹ ... niewielkie.
Masz babo placek !

Opinie o „PINI”

Ten zak³ad to wstyd dla miasta, pora¿ka dla
pracownikow, smród i ha³as dla okolicznych
mieszkañców.

Z portalu internetowego KCI (http://www.kutno.net.pl/?strona=forum&pd=listapostow&id=16066) - zapraszamy do lektury i dyskusji.
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CZY UDA SIĘ URATOWAĆ
KUTNOWSKI SZPITAL ?

(ciag dalszy ze strony 4)
W punkcie 3 porz¹dku obrad by³o podjêcie uchwa³y o odwo³aniu Zdzis³awa Trawczyñskiego z funkcji przewodnicz¹cego Rady. 12 radnych
w tajnym g³osowaniu odda³o g³osy za jego odwo³aniem, a 9 przeciw. Przed
g³osowaniem dosz³o do kolejnych przepychanek. Wniosek grupy radnych
odczytany przez Waldemara Bartochowskiego - wiceprzewodnicz¹cego
Rady, czytelnie podpisa³o tylko 3 radnych, reszta by³a nieczytelna. Radni
opozycji oprotestowali ten fakt, twierdz¹c, ¿e taki wniosek jest niewa¿ny,
bo potrzeba co najmniej 8. Sprawê musia³ wyjaniaæ Maciej Dercz, który
poradzi³ koalicji, aby nieczytelnie podpisani radni z³o¿yli odpowiednie
owiadczenia do protoko³u potwierdzaj¹ce popdpisy. I po krótkim zamieszaniu g³osowanie przeprowadzono. Nie zaskoczy³ mnie wynik g³osowania. Tego mo¿na by³o siê spodziewaæ. To moje drugie odwo³anie
- powiedzia³ po zakoñczeniu g³osowania Zdzis³aw Trawczyñski - Nie
da³em siê przekonaæ do pewnych dzia³añ i dlatego ju¿ jestem niepotrzebny.
¯a³ujê tylko, ¿e umo¿liwi³em niektórym radnym zrobienie interesu.
A niektórzy z nich po prostu dali siê kupiæ. By³em widaæ konkurencj¹ dla
pani starosty Doroty D¹browskiej, bo tak mnie w³anie traktowa³a. Pomija³a
moje zdanie, nawet w takich zwyk³ych rzeczach jak ustalanie zaproszonych goci na spotkania, czy sesje. Cieszê siê, ¿e w przeciwieñstwie do
niektórych radnych bêdê móg³ sobie spojrzeæ w lusterku w oczy. Na wniosek
Zarz¹du sesjê przerwano - do rody 23 czerwca.
/G.B./

Z ³awy opozycyjnego radnego

KUTNOWSKIE DZIURY I WODA
Nieuchronnie zbli¿amy siê do koñca czerwca. Wiosna, która w tym roku
by³a kapryna, te¿ za kilkanacie dni zakoñczy swój ¿ywot. Jakie bêdzie
lato nie wie nikt. Tradycyjnie prognozy s¹ ró¿ne i rozbie¿ne. Wiosenne
opady deszczu by³y intensywne i powtarza³y siê czêsto. Po raz kolejny
okaza³o siê, ¿e funkcjonuj¹cy w Kutnie system kanalizacji jest niewydolny.
Problemy wynikaj¹ nie tylko z d³ugiego okresu eksploatacji, braku
remontów i modernizacji. Ostatnie opady pokaza³y ,¿e równie¿ nowe
inwestycje wywo³uj¹ powa¿ne zastrze¿enia. Widocznym przyk³adem swoistej fuszerki jest wykonana i oddana pod koniec 2007 roku kanalizacja
ul. Sienkiewicza. Inwestycja kosztowa³a ponad 1 milion z³otych, skutecznoæ odprowadzania wody jest fatalna i nie bardzo wiadomo, czy b³êdy
zosta³y pope³nione w fazie projektowania, czy te¿ w czêci wykonawczej.
Czêæ tej ulicy, nawet po rednim natê¿eniu opadów deszczu, jest po prostu
zalewana. Z³y stan kanalizacji naszego miasta by³ podnoszony na sesjach
Rady Miasta. Prezydent Z. Burzyñski oraz jego zastêpca wielokrotnie
zapowiadali generalny przegl¹d stanu technicznego kutnowskiej kanalizacji i obiecywali podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy jej fatalnego
stanu. Na zapowiedziach siê skoñczy³o i jak by³o ¿le, tak jest dalej. Równie
fatalny jest stan wielu naszych ulic. Dziura pogania dziurê, a co jedna
jest piêkniejsza od drugiej. Nasze dziury maj¹ równie¿ odpowiedni¹
g³êbokoæ, a kutnowska w³adza jest mocno do nich przywi¹zana. Ostatnio
widzia³em ekwilibrystykê i slalom w wykonaniu samochodu, który wymin¹³ dorodn¹ dziurê na ul. Tarnowskiego i nastêpnie natkn¹³ siê na trzy
kolejne. Proponujê prezydentowi, by sam pojedzi³ swoim samochodem
ulicami Kutna i naocznie przekona³ siê jaki jest stan naszych ulic. Takie
sytuacje, jak opisana wy¿ej, stwarzaj¹ wielkie niebezpieczeñstwo dla
u¿ytkowników ruchu drogowego. Widocznie prezydent uzna³, ¿e k³opoty
z dziurawymi ulicami oraz niewydoln¹ kanalizacj¹, co powoduje udrêk¹
mieszkañców, nie s¹ na tyle istotne by siê nimi energicznie i skutecznie
zaj¹æ, bowiem jest wiele innych wa¿niejszych spraw, którymi w³adza samorz¹dowa siê zajmuje. Wydaje siê, ¿e kontakty z biznesem, ze szczególnym
uwzglêdnieniem biznesu w strefie specjalnej, wiele spotkañ okolicznociowych, odbieranie nagród na ró¿nych konkursach, czêsto op³acanych przez
kutnowski samorz¹d, s¹ zajêciami, którym bardzo du¿o czasu powiêca
prezydent i chyba to one stanowi¹ priorytet w dzia³aniach prezydenta.
W³adza wyra¿nie oddali³a siê od rozwi¹zywania codziennych problemów
mieszkañców Kutna i efektem tego s¹ miêdzy innymi piêkne, dorodne
i g³êbokie dziury na naszych ulicach oraz woda deszczowa. która zamiast
trafiæ w kana³, trafia na ulicê. Dziury i woda sta³y siê wiêc nieod³¹cznym
pejza¿em kutnowskich ulic i z tymi oczywistymi problemami dotykaj¹cych
mieszkañców nie mo¿e sobie poradziæ prezydent.
Krzysztof Wac³aw Dêbski

ŁŻE JAK PIES ...
Na koniec kwietnia w PUP w Kutnie zarejestrowano 7.675 osób, w tym
3.977 kobiet (51,8%). Osób z terenów wiejskich wywodzi³o siê 3139. Przede
wszystkim s¹ to nie posiadaj¹cy wykszta³cenia redniego bo jest takich
- 4.783 bezrobotnych. Co gorzej, 2.712 z nich nie posiada³o kwalifikacji
zawodowych, a bez dowiadczenia zawodowego by³o 1.960 osób. Ju¿
3.733 pozostawa³o bez pracy d³ugi okres czasu, wiêc s¹ one d³ugotrwale
bezrobotne. Prawie co pi¹ty z nich jest w wieku do 25 lat, podobnie
powy¿ej 50 roku ¿ycia s¹ 1.652 osoby. Tak wiêc obraz kutnowskiego bezrobotnego to osoba (przede wszystkim kobieta) nie maj¹ca redniego
wykszta³cenia, z regu³y bez kwalifikacji zawodowych (i dowiadczenia
zawodowego) i pozostaj¹ca ju¿ d³ugotrwale bezrobotn¹. W ciagu kilku
lat bezrobocie spad³o prawie o piêæ tysiêcy osób. W 2004 r. wynosi³o
12.707 a na koniec ubieg³ego roku 7.554 osoby. Jakby nie patrz¹c du¿y
spadek, bo prawie ponad piêciotysiêczny. DOÆ STWIERDZIÆ, ¯E
TYLKO W LATACH 2006-2008 POLSKI ZUS PRZENIÓS£ W KUTNOWSKIEM NA EMERYTURÊ (I RENTÊ) 6.400 (!?) OSÓB. Wiêc
go³ym okiem mo¿na dostrzec, ¿e ca³y spadek (a nawet wiêcej) bezrobocia, to dziêki ZUS. Prezydent Kutna nie przeskoczy³ w tych dzia³aniach
prezydenta USA Billa Clintona, który bezskutecznie walczy³ - przez dwie
kadencje z tym bardzo trudnym problemem. Wiêc jeli kto siê bêdzie
chwali³ czy w Kutnie, czy w powiecie kutnowskim (z wy³¹czeniem ZUS-u),
¿e znalaz³ metodê na obni¿enie bezrobocia, to takiej osobie bez wzglêdu
na zajmowane stanowisko powiedzcie, ¿e ³¿e jak pies ... wstawiæ w³asn¹
inwektywê.
Bogdan Gajewski, Andrzej Stelmaszewski

Rada Powiatu Kutnowskiego

Postêpuj¹ce utajnianie obrad ustawowych organów kutnowskiego samorz¹du
powiatowego budzi nieufnoæ do jego dzia³ania i uzasadniony niepokój
spo³ecznoci lokalnej o dalsze losy SP ZOZ i powiatu kutnowskiego. Po
tajnym posiedzeniu Rady Powiatu Kutnowskiego w dniu 10 bm. otrzymujemy od naszych cz³onków i sympatyków wiele zapytañ. Pytania te
dotycz¹ m.in. czy jest prawd¹, ¿e niebawem SP ZOZ w Kutnie ulegnie
likwidacji, a na jego bazie powstanie spó³ka prawa handlowego z siedzib¹
w Tomaszowie Mazowieckim, a jego prezesem zostanie Starosta tego
powiatu ? Czy brak opracowania o przekszta³ceniu naszego szpitala
w spó³kê nie wynika z zamys³u tego starosty o przejêciu SP ZOZ-u ?
Za³oga SP ZOZ-u i spo³eczeñstwo powiatu kutnowskiego ma prawo niezw³ocznie
znaæ odpowied na te i inne pytania jak np.: Kto bêdzie w³acicielem
maj¹tku szpitala po jego przekszta³ceniu - starostwo kutnowskie, czy spó³ka ?
Przestrzegamy tu przed podjêciem uchwa³y o likwidacji SP ZOZ w Kutnie
bez uzyskania wiarygodnych odpowiedzi starosty kutnowskiego na powy¿sze
pytania i uzyskania szeregu innych istotnych informacji, a m.in. takich jak:
 Harmonogram wdra¿ania przekszta³ceñ SP ZOZ w Kutnie w spó³kê prawa
handlowego ze wskazaniem konkretnych terminów realizacji poszczególnych
etapów i osób odpowiedzialnych za prawid³owy ich przebieg. Szczególnie
wa¿nym jest tu wskazanie kto ma dokonywaæ tych przekszta³ceñ - nasze
starostwo, czy spó³ka ?
 Jakie dla bud¿etu powiatu kutnowskiego bêd¹ skutki przejêcia zobowi¹zañ SP ZOZ oraz jakie z tego bud¿etu bêd¹ przekazane rodki finansowe na przekszta³cenie szpitala w spó³kê.
Dotychczas pope³nione b³êdy w nadzorze w³acicielskim, a w tym karygodne zaniedbanie realizacji programu restrukturyzacji finansowej szpitala
pozwala nam s¹dziæ, ¿e obecny Zarz¹d Powiatu Kutnowskiego nie bêdzie
w stanie zrealizowaæ powy¿szego przedsiêwziêcia. Uwa¿amy wiêc, ¿e
jest to dalszy ci¹g gry starosty o przetrwanie do koñca kadencji.
Nie dopuszczamy natomiast mo¿liwoci tajnych porozumieñ naszej starosty
ze starost¹ tomaszowskiego powiatu kosztem interesu powiatu kutnowskiego i SP ZOZ w Kutnie. Skutki takie mo¿e jednak wywo³aæ le przygotowana i popiesznie podjêta uchwa³a w powy¿szej sprawie przez Radê
Powiatu Kutnowskiego. W przypadku takim odpowiedzialnoæ moralna
i polityczna spadnie na ka¿dego przedstawiciela tej rady.
Z powa¿aniem - prezes Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia
Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska - Wies³aw Bry³ka

Czytelniczy Hyde Park

SZPITALNY SERIAL

Prywatyzacja s³u¿by zdrowia, a konkretnie szpitali, wzbudza tak wielkie
emocje, ¿e nawet kandydaci do najwy¿szego urzêdu w pañstwie wziêli siê
za ³by i poczêli ci¹gaæ po s¹dach. Posz³o o to, i¿ uwa¿any za libera³a
marsza³ek Komorowski, tak boi siê s³owa prywatyzacja, ¿e pozwa³ o znies³awienie prezesa Kaczyñskiego, który zarzuci³ mu takie ci¹goty. No có¿
jacy libera³owie, taka prywatyzacja. W tym momencie pos³u¿ê siê przyk³adem
Janusza Korwin Mikke, czy ktokolwiek s³ysza³ np. o ³apówkach, czy innych
nieprawid³owociach w placówkach weterynaryjnych. Nie, bo wszystkie
s¹ prywatne. Wszystkiego tego nie piszê po pró¿nicy, gdy¿ nad kutnowskim
szpitalem, a w³aciwie dyrektorem znów zebra³y siê czarne chmury. Ten
proces to ju¿ istny trwaj¹cy lata ca³e serial. Tym razem spór wybuch³ o to,
i¿ szef szpitala co zdecydowa³, ale nie poinformowa³ o tym zwi¹zków
zawodowych. A te jak zwykle trzymaj¹ siê mocno. Za¿¹da³y wiêc na tacy
g³owy dyrektora. W sumie to nic nowego. Ta placówka prze¿y³a ju¿ wielu
dyrektorów, to nawet nie idzie policzyæ, tylu siê ich przewinê³o w ostatnich kilkunastu latach. Protesty p³ynê³y jak bystra rzeka, równie¿ nie idzie
ich porachowaæ. Oszczêdnoci, które przybiera³y wrêcz krotochwilne
oblicze, jak np. ten, ¿e jednego dnia podawano na obiad zupê, a nastêpnego
drugie danie, o czym z radoci¹ donosi³¹ prasa centralna. Na szpital opiekuñczym okiem patrzy³o te¿ kilku starostów. I co, i nic, bo ¿aden nawet
placem nie kiwn¹³, ¿eby poprawiæ sytuacjê, a bo to koalicjant siê krzwi,
a to wybory za pasem. A d³ug wzbiera³ i chyba dzi nikt nie jest w stanie
powiedzieæ ile wynosi, opócz tego, ¿e jest potê¿ny. Jedno by³o tylko
niezmienne - zwi¹zki zawodowe. Te trwa³y, bo szpital to ich racja bytu,
godziwe, nawet bardzo, pobory, pozycja no i mo¿liwoæ walniêcia piêci¹
w stó³. Tymczasem nawet rednio rozgarniêty szympans wie, ¿e dla kutnowskiego szpitala nie ma innego ratunku jak prywatyzacja. I proszê nie
straszyæ pacjentów op³atami. Je¿eli p³acimy sk³adki na ZUS, to dla nas
nic siê nie zmienia. Zmieni siê natomiast zwi¹zkom zawodowym, które
utrac¹ pozycjê pierwszego po Bogu, a mo¿e aktyw straci pobory. Zmieni
siê dla konowa³ów, proszê nie myliæ ich z dobrymi i sumiennymi lekarzami.
Ten krok trzeba wykonaæ jak najszybciej. Ale przecie¿ za kilka miesiêcy
wybory, a ¿aden radny, a ju¿ na pewno starosta, nie jest samobójc¹. Dlatego wkrótce jedynymi zadowolonymi z us³ug placówki bed¹ w³aciciele
zak³adów pogrzebowych.
Pawe³ Piotrowski
Od Redakcji: w Czytelniczym Hyde Parku zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji P¯K

Wyborczy test
By³y ³zy, ¿al i ¿a³oba narodowa.
Bêdzie po staremu, czy po staremu od nowa ?
Wszyscy zadaj¹ sobie to pytanie?
Jakie bêdzie teraz w Polsce wybieranie?
Nowego prezydenta naszego pañstwa.
Czy bêdzie wiêcej, czy mniej drañstwa ?
Czy nadal bêd¹ w u¿yciu teczki i haki ?
A mo¿e i brutalne personalne ataki?
Zastanawiamy siê dzi wszyscy,
Czy to, ¿e znowu zginêli nasi bliscy
Bêdzie mia³o teraz zasadnicze znaczenie.
A mo¿e nast¹pi powszechne sobie wybaczenie ?
Na te pytania, dzi nie znajdujemy odpowiedzi,
Bo tak naprawdê nie wiemy do koñca co w nas siedzi ?
Tolerancja, ³agodnoæ, a mo¿e inne chrzecijañskie wzory.
Czy te¿ wrogoæ, zazdroæ, czy te¿ inne zmory ?
Co w nas zwyciê¿y, nied³ugo zobaczymy,
Kiedy koniec kampanii wyborczej stwierdzimy.
Mam nadziejê, ¿e wszystko bêdzie jak nale¿y,
Gdy powszechne dobro - ze z³em siê zmierzy.
Wies³aw Bry³ka
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¯YCIE SPÓ£DZIELCZE
SMLW Przysz³oæ w Kroniewicach

DOSTOJNY JUBILEUSZ
(ciag dalszy ze strony 1)
Obchody 50-lecia istnienia spó³dzielni odby³y siê 28 maja br. w kroniewickiej hali sportowej. W uroczystociach wziêli udzia³ gocie z ró¿nych
zak¹tków Polski, uwietniaj¹c wyj¹tkowy jubileusz. A byli to: Andrzej
Pó³rolniczak - prezes Unii Spó³dzielców Mieszkaniowych w Polsce, Jerzy
Zawadzki - zastêpca prezesa Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych z siedzib¹ w Toruniu, Maciej Szewczyk - przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych z siedzib¹
w Toruniu, Julianna Barbara Herman - burmistrz Kroniewic, Czes³aw
Ko³odziejski - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kroniewicach, Dorota
Kosman - dyrektor TU S.A. UNIQA w P³ocku, Stanis³aw £opatowski
- prezes Banku Spó³dzielczego w Kroniewicach; zarz¹dcy i prezesi spó³dzielni mieszkaniowych: Andrzej Pó³rolniczak - prezes Spó³dzielni Praga
w Warszawie, Józef Chmielecki - prezes Spó³dzielni LW w Sierpcu,
Andrzej Nowakowski - prezes RSM Pionier w Kutnie, Marek Kowalski
- prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej £êczycanka w £êczycy, Dorota
Krzemiñska - prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Medyk, Stefania
G¹siorowska - prezes Sieradzkiej SM, Andrzej Ratajczak - prezes SM
w Be³chatowie, delegacja z Gostynina, Jerzy Pyza - dyrektor Firmy Us³ugowej Profesjonalista w Szczecinie, Zdzis³aw Kiepas - prezes Firmy
Us³ugowej Profesjonalista z £êczycy oraz dyrektorzy przedsiêbiorstw
i instytucji wspó³pracuj¹cych ze spó³dzielni¹. Uroczystoæ rozpoczêto
hymnem spó³dzielczoci. Hymn posiada niewiele takich instytucji w Polsce,
a okazji do jego odtwarzania jest niestety ma³o. Nastêpnie g³os zabra³
Henryk Ociepa, obecny prezes SMLW Przysz³oæ w Kroniewicach.
W swoim wyst¹pieniu odwo³a³ siê do kolebki spó³dzielczoci, powstania
i rozwoju spó³dzielczoci w Polsce oraz rodzimym miecie. Podkreli³,
¿e wieloletnie tradycje ruchu spó³dzielczego ukszta³towa³y demokratyczny
sposób zarz¹dzania spó³dzielniami. Stworzy³o to poczucie stabilizacji
i bezpieczeñstwa oraz wspó³gospodarowania we w³asnym kraju. H. Ociepa
stwierdzi³, ¿e spó³dzielczoæ mieszkaniowa jest nadal najlepsz¹ form¹
zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi. Choæ pocz¹tki kroniewickiej
spó³dzielczoci by³y skromne, obecnie w zasobach SMLW Przysz³oæ
w Kroniewicach znajduje siê 17 budynków z 570 lokalami mieszkalnymi,
dwoma kot³owniami, 54 boksami gara¿owymi, 3 placami zabaw oraz
samodzielnym budynkiem biurowym. Spó³dzielnia posiada ponad 5 ha
gruntów w³asnych. Swój dom za³o¿y³o w spó³dzielni 1500 osób, co stanowi
30% mieszkañców Kroniewic. Obecne w³adze zarz¹du s¹ w trakcie
realizacji du¿ej inwestycji. Prowadzona termomodernizacja bloków przyczyni siê do podniesienia komfortu ¿ycia jej mieszkañców. Podejmowane
dzia³ania pozwalaj¹ optymistycznie patrzeæ w przysz³oæ. Wyst¹pieniu
towarzyszy³a prezentacja multimedialna, w której zawarto historiê SMLW
Przysz³oæ w Kroniewicach, nawi¹zuj¹ca do jej obecnego kszta³tu.
Henryk Ociepa koñcz¹c przemówienie skierowa³ s³owa uznania dla za³o¿ycieli spó³dzielni: Haliny Marciniak, pañstwa Teresy i Zygmunta Muss,
Józefa Wojtczaka, Teodora Mamczarka, Józefa Ojrzanowskiego, Henryka
Gmerka, Adama Lipskiego, Mieczys³awa Jêdrzejczaka i Zygmunta Tomczaka, obecnych i by³ych pracowników oraz wielu osób za zaanga¿owanie
i wk³ad w rozwój SMLW Przysz³oæ w Kroniewicach.

Tak znacz¹cy jubileusz sk³oni³ do podsumowania dzia³alnoci instytucji,
ale by³ te¿ okazj¹ do uhonorowania osób, które przyczyni³y siê do sukcesu
SMLW Przysz³oæ w Kroniewicach. Wród osób nagrodzonych
odznaczeniem Zas³u¿onego dzia³acza ruchu spó³dzielczego znaleli siê
nastêpuj¹cy cz³onkowie - za³o¿yciele spó³dzielni: Teresa Muss, Zygmunt
Muss, Halina Marciniak, Józef Wojtczak, a tak¿e pracownicy i dzia³acze
spó³dzielczy: Henryk Ociepa, Maria Pietrzak, El¿bieta Partyka, Agata
Michalak, Marianna D¹browicz, Krzysztof Szarwas, Dariusz Niewiadomski,
Ryszard Antczak, Jan Troczyñski, Stefan Seges i Andrzej Kaniepieñ.
Równie¿ SMLW Przysz³oæ w Kroniewicach zosta³a uhonorowana t¹
sam¹ odznak¹.

Podczas wyj¹tkowego jubileuszu g³os zabrali zaproszeni gocie. Wysoko
ocenili sposób zarz¹dzania SMLW Przysz³oæ w Kroniewicach. Podkrelali zaanga¿owanie zarz¹du, z którym wspó³pracuj¹ od wielu lat, jego
perfekcjonizm i kompetencje. To szczególnie wa¿ne w czasach, gdy przepisy utrudniaj¹ zarz¹dzanie i przyczyniaj¹ siê do likwidacji spó³dzielni
w Polsce. Uroczystoæ przebiega³a w mi³ej, przyjacielskiej atmosferze.
Gocie sk³adali ¿yczenia, gratulowali sukcesów oraz wrêczali upominki,
które w imieniu spó³dzielni przyj¹³ prezes - Henryk Ociepa. Jubileusz
50-lecia uwietni³ wystêp Andrzeja Czerniawskiego wraz z zespo³em. Ca³¹
uroczystoæ poprowadzi³a bardzo profesjonalnie Magdalena Konczarek.
Organizatorzy podziêkowali pani Juliannie Barbarze Herman - burmistrzowi
Kroniewic, Robertowi Nowakowi - kierownikowi hali sportowej, za
umo¿liwienie przygotowania uroczystoci jubileuszowej oraz sponsorom,
dziêki którym spó³dzielnia mog³a zorganizowaæ tak piêkn¹ uroczystoæ.
Julita Szczepankiewicz

Ponadto odznaczeniami nagrodzono dzia³aczy, spó³dzielnie, firmy oraz
sponsorów wspó³pracuj¹cych z kroniewick¹ spó³dzielni¹. Wyró¿nione
i nagrodzone osoby oraz instytucje otrzyma³y dyplomy i okolicznociowe
statuetki. Wrêczali je: Henryk Ociepa, Maria Pietrzak, Andrzej Pó³rolniczak oraz Jan Prajs.
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¯YCIE REKLAMOWE

STUDIO ZDROWIA

KOSMICZNA ZABAWA

(obok Dworku Modrzewiowego, ul. Narutowicza 20)

ZAPRASZA NA
bezp³atne badania w zakresie:
- zwalczania chorób XXI w. (cukrzyca, nadcinienie,
mia¿d¿yca, problemy chorób nowotworowych
i serca, alergie, anemia);
- oczyszczanie organizmu z toksyn i z³ogów;
- spowolnienie efektów starzenia;
- skutecznego odchudzania;
- efektywnego kszta³towania sylwetki;
- redukcji cellulitu;
- badanie zawartoci tkanki t³uszczowej i miêniowej.

Zadzwoñ i zapisz siê na bezp³atne badania
pod nr

509-292-160

(ci¹g dalszy ze strony 2)
Dopisa³o s³oñce i humory dzieci kutnowskich przedszkoli i szkó³. Powita³
je wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak ¿ycz¹c m.in. mile spêdzonego
podczas zabawy czasu. A na p³ycie bocznej stadionu by³y m.in. kosmiczna
zje¿d¿alnia Atlantis, Galeon, boisko Mundial, przeja¿d¿ki kucykiem,
quadami, by³a kolejka elektryczna dla najm³odszych, cianka wspinaczkowa. W godzinach popo³udniowych zaprezentowa³y siê dzieci w koncercie
Kutnowskie talenty.
/A.B./

Uwaga !
Liczba miejsc ograniczona !
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¯YCIE HISTORYCZNE
Pamiêci bohaterskich przywódców
polskiego pañstwa podziemnego
- wiêniom £ubianki, w tym
kutnowianinom S. Jasiukowiczowi i F. Urbañskiemu

PROCES „16” W MOSKWIE
65 lat temu, 27 i 28 marca, w sposób podstêpny i ob³udny zwabiona
zosta³a do Pruszkowa przez NKWD 16-osobowa polska delegacja reprezentuj¹ca Delegaturê Rz¹du na Kraj i Radê Jednoci Narodowej, a nastêpnie
w sposób gangsterski uprowadzona zosta³a do Moskwy. W sk³adzie delegacji m.in. byli: gen. Leopold Okulicki - ostatni dowódca Armii Krajowej;
Jan S. Jankowski- delegat Rz¹du RP na Kraj, wicepremier; Kazimierz
Pu¿ak - sekretarz CKW-WRN, przewodnicz¹cy Rady Jednoci Narodowej;
Adam Bieñ - dzia³acz Stronnictwa Ludowego, zastêpca delegata Rz¹du RP
na Kraj; Stanis³aw Jasiukowicz - minister Rz¹du na Kraj, cz³onek Stronnictwa Narodowego, dzia³acz Ziemi Kutnowskiej. Uprowadzenie to jest
przyk³adem wyrafinowanej gry i perfidii strony sowieckiej. Delegacja
uwierzy³a zapewnieniom NKWD, ¿e jest zaproszona na konferencjê, maj¹c¹
zapocz¹tkowaæ rozmowy na temat spraw przysz³ej Polski z sojusznikiem
naszych sojuszników. Delegatom czyniono nawet nadziejê nawi¹zania
kontaktu z Rz¹dem RP w Londynie. W czasie pobytu w Moskwie, na
£ubiance, przez pierwsze tygodnie NKWD nadal uprawia³o perfidn¹ grê.
Zdezorientowani aresztowani mylili siê w ocenie w³asnej sytuacji o czym
dowodzi list S. Jasiukowicza, w którym napisa³, ¿e traktowani s¹ jak wiêniowie stanu. W sytuacji najprêdzej zorientowa³ siê gen. Okulicki i mia³
wiadomoæ, ¿e w³adze sowieckie zmierzaj¹ do ich wyeliminowania
z walki o w³adzê w Polsce.
Akt uprowadzenia czo³owych przywódców polskiego pañstwa podziemnego odbi³ siê du¿ym echem na Zachodzie. Rz¹dy zachodnie podjê³y próby
wyjanienia tej niespotykanej, kuriozalnej sprawy, w stosunkach miêdzynarodowych. Pierwszego, szokuj¹cego wyjanienia, na skutek nacisku m.in.
ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Edena, udzieli³ 5 maja
minister spraw zagranicznych Rosji Sowieckiej Mo³otow. Stwierdzi³ on,
¿e przedstawiciele Polski, którzy w kraju siê ujawnili, zostali aresztowani
pod zarzutem: aktywnoci dywersyjnej przeciw czerwonej armii oraz
nielegalnego instalowania radiostacji na ty³ach frontu sowieckiego.
Mo³otow stwierdzi³ równie¿, ¿e rezultatem tej dywersyjnej dzia³alnoci
by³a mieræ 100 sowieckich ¿o³nierzy.
W pe³ni miarodajnym wyjanieniem by³o pismo Józefa Stalina, bêd¹ce
odpowiedzi¹ na pytanie przedstawiciela Times`a w Moskwie. W pimie
z dnia 18 maja czytamy, ¿e: Polacy ci, nigdy przez ¿adne w³adze sowieckie
nie byli zapraszani do odbycia jakichkolwiek rozmów, zostali oni aresztowani jako sabota¿yci, ze znanym, wybitnym sabota¿yst¹ gen. Okulickim
na czele. Aresztowanie nast¹pi³o za zgod¹ i porozumieniem z Rz¹dem
Lubelskim. Te zmylone, fa³szywe, niegodne oskar¿enia by³y przygotowaniem opinii do procesu, który odby³ siê w Moskwie przed Kolegium
Wojskowym S¹du Najwy¿szego ZSRR w dn. 18-20 czerwca 1945 r.
Wówczas, kiedy w Moskwie toczy³ siê proces 16-tu cz³onków najwy¿szych w³adz podziemnego pañstwa polskiego, w Moskwie odbywa³y siê
rozmowy komunistów, twórców Manifestu Lipcowego z czêci¹ lewicuj¹cych
demokratów w sprawie budowy zrêbów demokratycznej, robotniczoch³opskiej Polski. A oto, co o procesie moskiewskim pisali w tym czasie
(1945r.) polscy komunici. Proces - pisano - posiada dwa oblicza: jedno,
to stosunek oskar¿onych do zaprzyjanionego z Polsk¹ obcego pañstwa;
drugie za, to stosunek ich do swego w³asnego pañstwa i w³asnego narodu.
Oskar¿eni przy pomocy mistyfikacji polskich w³adz i partii politycznych,
na zapleczu zaprzyjanionej z nami armii sojuszniczej i dzia³aj¹cego wespó³
z ni¹ Wojska Polskiego dokonywali skrytobójczych mordów na oficerach
i ¿o³nierzach radzieckich, uprawiali dzia³alnoæ szpiegowsk¹ i dywersyjn¹,
czyni¹c wszystko na rachunek polityczny i moralny narodu polskiego.
Komunici, lewicuj¹cy socjalici i demokraci za szkodliw¹ uznali ideologiê,
wed³ug której przywódcy Polski podziemnej zamierzali odbudowaæ pañstwo.
O ich zbrodniczej polityce napisano: Zmierza³a ona do restauracji
przedwrzeniowego re¿imu sanacyjnego i unicestwienia wszystkich
demokratycznych zdobyczy narodu polskiego. Powrotu do przedwojennej
w³asnoci obszarniczej, rz¹dów karteli i zwi¹zków kapita³owych. Rozbrajanie na terenach wschodniej Polski AK, aresztowania jej przywódców
wojskowych i politycznych, masowe aresztowania patriotów, wszystko
to prowadzi³o do oczyszczenia pola politycznego dla utworzenia rz¹dów
komunistycznych pod patronatem Moskwy.
Tak oto polscy komunici widzieli i wspomagali k³amliw¹ i perfidn¹ grê
Kremla, prowadz¹c¹ do zaw³aszczenia Polski i budowy w niej, na miarê
sowieck¹, barbarzyñskiego systemu komunistycznego. Zaczê³o siê od
utworzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i jego Manifestu.
PRZESUCHANIA S. JASIUKOWICZA W LEDZTWIE
MAJ 1945 ROKU
Stanis³aw Jasiukowicz (1882-1946), dr ekonomii politycznej, cz³onek
Zwi¹zku Ludowo-Narodowego i Stronnictwa Narodowego (SN).
W latach 1935-1937 wiceprezes Zarz¹du G³ównego, a nastêpnie cz³onek
Komitetu G³ównego SN. W latach 1920-1922 i 1923-1935 pose³ do Sejmu
RP. W konspiracji od 1942r. pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego, a nastêpnie przewodnicz¹cego SN. Od maja 1943r. zastêpca Delegata Rz¹du
RP na Kraj, a od maja 1944r. cz³onek Krajowej Rady Ministrów z tytu³em
ministra.
Niektóre bardzo ciekawe i politycznie znacz¹ce wypowiedzi S. Jasiukowicza przedstawiam w oparciu o dane zawarte w sowieckich protokó³ach
przes³uchañ.
Przes³uchania 10-14-16 maja 1945 r.
Sêdziowie ledczy koncentrowali siê na badaniu stanowisku oskar¿onego
wobec sytuacji na ziemiach polskich po wkroczeniu Armii Czerwonej,
rozwi¹zania AK, utworzenia nowej organizacji wojskowej i stanowiska
wobec Armii Czerwonej (dowolny wybór fragmentów tekstu z protokó³ów - EW).
Pytanie (Pyt.) sêdziego ledczego: Jakie wytyczne polskiego rz¹du londyñskiego s¹ wam znane ?
Odpowied: (Odp.) Instrukcjê polskiego rz¹du londyñskiego w sprawie
rozwi¹zania AK otrzymano w kraju w drugiej po³owie grudnia 1944 r.
AK zgodnie z instrukcj¹ winna byæ rozwi¹zana, lecz jej broñ i amunicja
zachowane i ukryte. Z kadry oficerskiej i szeregowców AK mia³a byæ
utworzona nowa, bardziej zakonspirowana organizacja wojskowa.

Pyt.: Jakie by³y zadania nowo utworzonej organizacji wojskowej ?
Odp. Utworzenie tej organizacji zmierza³o do dwóch celów: po pierwsze,
posiadanie w odpowiedniej chwili trzonu, na podstawie którego mo¿na
by³oby szybko rozwin¹æ o wiele znaczniejsze si³y zbrojne oraz, po drugie,
dysponowania w postaci tej organizacji organem zdolnym w ka¿dej chwili
zast¹piæ podziemn¹ Delegaturê.
Pyt. Z tego co powiedzielicie wynika, ¿e wydane przez dowództwo
Armii Czerwonej rozkazy w sprawie obowi¹zkowego oddawania broni amunicji i nadajników radiowych nie by³y wykonywane przez AK.
Odp. Tak, w lutym 1945r. Okulicki poinformowa³ podziemn¹ radê
ministrów, ¿e nie bêdzie wykonywa³ rozkazów sowieckiego dowództwa
wojskowego ( ) z kolei my zaaprobowalimy tê decyzjê Okulickiego.
Pyt. Zeznajcie, co wiecie o destrukcyjnej pracy przeciwko Armii
Czerwonej prowadzonej przez podziemny rz¹d polski ?
Odp. Muszê przyznaæ, ¿e w prasie nielegalnej i w propagandzie ustnej
Armiê Czerwon¹ nazywalimy armi¹ okupacyjn¹, która zajê³a Polskê.
Pyt. Dlaczego nie wykonalicie rozkazu sowieckiego dowództwa wojskowego?
Odp. Dzia³alimy zgodnie z dyrektyw¹ polskiego rz¹du londyñskiego
i dlatego nie uwa¿alimy za obowi¹zuj¹ce nas wykonywanie rozkazu
sowieckiego dowództwa wojskowego.
Pyt. W ten sposób przyznajecie siê do winy za nieprzestrzeganie praw
wojennych na ty³ach Armii Czerwonej ?
Odp. Nie, nie przyznajê, dlatego, ¿e jako minister podziemnego rz¹du
polskiego nie uwa¿a³em za wskazane podporz¹dkowywanie siê rozkazom
sowieckich w³adz wojskowych.
Pyt. W jakim celu po wydaniu rozkazu o rozwi¹zaniu Armii Krajowej
zosta³a utworzona nowa organizacja wojskowa ?
Odp. Do walki zbrojnej przeciwko Armii Czerwonej w wypadku próby
sowietyzacji Polski. Co za siê tyczy propagandy wród ludnoci, ¿e Armia
Czerwona okupuje Polskê, u jej pod³o¿a le¿a³a nasza obawa, ¿e rz¹d
sowiecki wykorzysta Armiê Czerwon¹ do sowietyzacji Polski.
Pyt. W jakim celu nawi¹zalicie ³¹cznoæ radiow¹ z Londynem ?
Odp. Nada³em (w okresie pobytu w Krakowie- EW) na adres prezesa
rady ministrów Arciszewskiego kilka zaszyfrowanych depesz radiowych,
w których zakomunikowa³em o sytuacji w Krakowie po wyzwoleniu go
przez jednostki Armii Czerwonej. ( ). Depesze uk³ada³em osobicie 
Pyt. Zeznajcie co konkretnie przekazalicie do Londynu o Armii Czerwonej ?
Odp. Napisa³em premierowi Arciszewskiemu, ¿e sytuacja w Polsce, cilej mówi¹c w rejonie Krakowa, po przejciu jednostek Armii Czerwonej
jest skrajnie ciê¿ka. Sowieckie w³adze wojskowe - wed³ug mojego owiadczenia - ¿ywnoci nie przywo¿¹, lecz zaopatruj¹ siê kosztem miejscowej
ludnoci. Wszystko idzie pod nó¿, a przy tym ¿ywnoæ i byd³o s¹ zabierane bez wynagrodzenia i pokwitowañ. U ludnoci spustoszono wszystkie
stodo³y, magazyny i obory. Taki obraz - pisa³em - widaæ nie tylko w gospodarstwach ch³opskich, lecz równie¿ w maj¹tkach zak³adach przemys³owych i handlowych.
Dalej wskazywa³em, ¿e czerwonoarmici zachowuj¹ siê w nieopanowany
sposób, a gwa³cenie kobiet polskich sta³o siê zjawiskiem masowym. Armia
Czerwona na terytorium Polski prowadzi wród ludnoci aktywn¹ komunistyczn¹ propagandê, a ludnoæ odnosi siê do Armii Czerwonej wrogo.
Pisa³em, ¿e w³adze radzieckie prowadz¹ w kraju masowe aresztowania
obszarników, inteligencji i dzia³aczy politycznych.
Zawiadomi³em, ¿e do Krakowa przybyli specjalni pe³nomocnicy Rz¹du
Tymczasowego, lecz nie jest w stanie uporz¹dkowaæ sytuacji w Krakowie
i ¿e Tymczasowy Rz¹d Polski jest protegowanym rz¹du sowieckiego oraz
wykonuje jego wolê. ( ).
Pyt. Z jakich róde³ czerpalicie te oszczercze informacje o Armii Czerwonej ?
Odp. Z rozmów z dyrektorem departamentu Kauzykiem, a tak¿e z poszczególnymi mieszkañcami, z którymi spotyka³em siê w Krakowie,
w szczególnoci z przyby³ymi z terenu obszarnikami; dowiadywa³em siê
o poszczególnych faktach zachowania siê przedstawicieli Armii Czerwonej
w Polsce i na tej podstawie budowa³em swój tekst, w którym przedstawi³em
to wszystko, jako obraz typowy dla ca³ej Polski.
Pyt. Do jakiego celu zmierzalicie kieruj¹c do Londynu oszczercze
informacje ?
Odp. Kieruj¹c informacje do rz¹du londyñskiego o sytuacji w Polsce,
liczy³em na to, ¿e rz¹d londyñski wykorzysta je do odpowiedniego przedstawienia rz¹dom alianckim i wystosowania prób do nich o ingerencjê
w sprawy polskie.
W protokó³ach przes³uchania z 19-24 maja sêdziowie ledczy skoncentrowali siê na badaniu udzia³u oskar¿onego w dzia³alnoci terrorystycznej
i dywersyjnej przeciwko Armii Czerwonej
Pyt. Wyjanijcie dok³adniej do jakich praktycznych celów utworzono
organizacjê Nie ?
Odp. W sprawie dywersyjnych i terrorystycznych zadañ organizacji Nie
mnie nikt nie informowa³. Muszê jednak zauwa¿yæ, ¿e nie mam dostatecznych podstaw do twierdzenia, ¿e organizacja Nie przeznaczona jest
do dywersyjno- terrorystycznej dzia³alnoci przeciwko Armii Czerwonej.
W rozmowach z Nilem i Okulickim tej sprawy nie podnosi³em, uzna³em
tê organizacjê za organ, który zast¹pi istniej¹ce podziemie ( ), a w razie
koniecznoci stanie siê trzonem przy rozwiniêciu znacznych si³ zbrojnych ( ).
Organizacja Nie, tzw Niepodleg³oæ (powiedzia³ Jasiukowicz  EW)
po sformu³owaniu jednolitego rz¹du polskiego, przewidzianego uchwa³ami Konferencji Krymskiej, bêdzie obserwowaæ poczynania nowego rz¹du
i przeciwdzia³aæ realizacji niepo¿¹danej polityki. W tej sytuacji Jasiukowicz
opowiedzia³ siê za utworzeniem przy Nie politycznego centrum, z³o¿onego z przedstawicieli nielegalnych partii politycznych.
W dniu 8 marca1945r. odby³a siê narada S. Jankowski, S. Jasiukowicz
i A. Zwierzyñski. O tê naradê zapyta³ sêdzi ledczy.
Pyt. Jakie jeszcze problemy omawiano na naradzie 8 marca ?
Odp. Przelotnie dotknêlimy decyzji Konferencji Ja³tañskiej w sprawie
polskiej stwierdzaj¹c, ¿e dla nas szczególnie dotkliw¹ strat¹ by³o odejcie
do ZSRR Lwowa i Wilna. Panowa³ pogl¹d, ¿e problem lwowski winien
byæ zrozumiany i ¿e mo¿emy otrzymaæ poparcie od Stanów Zjednoczonych.
(c.d.n.)
dr Eugeniusz Walczak
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HISTORIA POWSTANIA
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO−
WYCHOWAWCZEGO NR 1 W KUTNIE
W dniu 1 wrzenia 1959 roku Inspektorat Owiaty w porozumieniu
z Kuratorium Okrêgu Szkolnego w £odzi podj¹³ decyzjê o utworzeniu
przy Szkole Podstawowej nr 8 w Kutnie dwóch klas dla dzieci z intelektualn¹ niepe³nosprawnoci¹. Wychowawcami klas by³y wówczas pani
Barbara Kluczyñska i pani Anna Tomczak. Funkcjê kierownika Szko³y
Podstawowej nr 8 oraz klas specjalnych pe³ni³a pani Kazimiera Sobczak.
W dniu 22 wrzenia 1960 roku oddano do u¿ytku budynki po dawnym
internacie mieszcz¹cym siê przy ulicy Ko³³¹taja 13 z przeznaczeniem na
szko³ê specjaln¹, dokonuj¹c wczeniej kapitalnego remontu. Kierownikiem, a nastêpnie dyrektorem placówki kszta³cenia specjalnego zosta³a
Alicja ¯ylak. Dla dzieci upoledzonych umys³owo by³a to pierwsza
samodzielna szko³a w Kutnie oraz w powiecie kutnowskim. W 1962 roku
dwukrotnie zwiêkszy³a siê powierzchnia u¿ytkowa sal lekcyjnych,
a w nastêpnym roku zorganizowano pracowniê stolarsk¹ i krawieck¹, gdzie
uczniowie kszta³cili siê pod kierunkiem Jadwigi Czerwiñskiej i Barbary
Jówiak. W 1965 roku po¿egnano pierwszych piêtnastu absolwentów. Rok
póniej placówka wzbogaci³a siê o wietlicê z do¿ywianiem, której kierownikiem zosta³a Maria Szadkowska. We wrzeniu 1971 roku szko³a
zosta³a przeniesiona z dotychczasowych baraków do murowanego, przedwojennego budynku przy ulicy Lelewela 8. Nowa szko³a by³a trzykondygnacyjnym budynkiem; na jej cele u¿ytkowe przeznaczono dwa piêtra.
Posiada³a piêæ sal lekcyjnych, pracowniê robót rêcznych, zastêpcz¹ salê
gimnastyczn¹, bibliotekê, sklepik szkolny, izbê harcersk¹, gabinet
kierownika szko³y. W latach 1975-1980 prê¿nie dzia³a³a dru¿yna harcerska,
uczestnicz¹c w licznych biwakach i wyjazdach; stworzono te¿ pierwsze
ko³a zainteresowañ: krawieckie i plastyczne. W 1978 roku powsta³ internat.
Zamieszkiwa³o go 20 wychowanków. Nastêpne lata to okres rozwoju
placówki: wzrasta liczba uczniów, oddzia³ów, ulegaj¹ poprawie warunki
lokalowe, powiêksza siê oferta zajêæ rewalidacyjnych. Pierwsza po³owa
lat 80-tych stanowi³a ostatni okres funkcjonowania Szko³y Podstawowej
Specjalnej nr 10 w Kutnie przy ulicy Lelewela. Funkcjê dyrektora w tym
czasie pe³ni³ Miros³aw Mielczarek. Ponadto zatrudnieni byli: Czy¿ Zdzis³aw, Chrzanowska Miros³awa, Chrz¹stek Maksymilian, Gadulska
Mariola, Gwardjan Andrzej, Jêdrzejczak Czes³aw, Jówiak Wies³aw,
Katra W³adys³aw, Lisowski Józef, Matczak Barbara, Niewêg³owska £ucja,
Sobczak Halina, Stanicka El¿bieta, Walczak W³adys³aw, Wasiak Teresa,
Zacharska Jolanta. Z dniem 1 wrzenia 1984 roku decyzj¹ Kuratorium
Owiaty i Wychowania w P³ocku utworzono Specjalny Orodek Szkol noWychowawczy z siedzib¹ w Kutnie przy ulicy Przemys³owej 6. W sk³ad
nowo powsta³ej placówki wesz³y wszystkie klasy szko³y podstawowej,
jedna klasa szko³y zawodowej, jedna klasa Szko³y ¯ycia oraz internat.
Dyrektorem Orodka zosta³ Wiktor Popiech, a Kierownikiem Internatu
Jan Lesiak. Od 1984 roku do chwili obecnej placówka przechodzi³a ró¿ne
przeobra¿enia lokalowe, organizacyjne i kadrowe. W 1985 roku dyrektorem
Orodka zosta³ Aleksander Sieczkowski, a stanowisko dyrektora szko³y
objê³a El¿bieta Filipowicz (w latach 1991-2002 pe³ni¹ca funkcjê wicedyrektora Orodka). W 1987 roku, ówczesny dyrektor Jerzy G³ogowski,
wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom rodziców i m³odzie¿y koñcz¹cej
8-letni¹ szko³ê podstawow¹, utworzy³ Warsztaty Szkolne, przy istniej¹cej
ju¿ Szkole Zawodowej. Stanowisko Kierownika objê³a Wies³awa Serafin.
Praktyczna nauka zawodu obejmowa³a pocz¹tkowo dwa kierunki: krawiec
i lusarz. Ofertê edukacyjn¹ systematycznie poszerzano o nowe kierunki
kszta³cenia dostosowuj¹c j¹ do potrzeb rynku pracy. Na przestrzeni lat
kszta³cilimy uczniów w nastêpuj¹cych zawodach: piekarz, cukiernik,
kucharz ma³ej gastronomii, blacharz samochodowy, ogrodnik, pracownik
pomocniczy obs³ugi hotelowej, technolog robót wykoñczeniowych
w budownictwie i nadal posiadamy tak¹ ofertê. Od 1 wrzenia 1993 roku,
nast¹pi³a zmiana nazwy placówki na Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie. W dniu 18 czerwca 1998 roku, po dwunastu
latach, oddano do u¿ytku salê gimnastyczn¹. Budowê jej rozpocz¹³ w 1986
roku pe³ni¹cy wówczas funkcjê dyrektora Aleksander Sieczkowski. Swe
cegie³ki do³o¿yli kolejno dyrektorzy: Jerzy G³ogowski, Bogumi³a Janowska,
a budowê zakoñczy³ dyrektor Piotra Bajda. W roku szkolnym 2001/2002
decyzj¹ Starostwa Powiatowego w Kutnie do naszej placówki w³¹czono
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Wsi.
W 1992 roku powsta³ Oddzia³ Wojewódzki Olimpiad Specjalnych
w P³ocku z siedzib¹ w Kutnie, a siedem lat póniej Oddzia³ Wojewódzki
Olimpiady Specjalne z siedzib¹ w Kutnie przy ul. Przemys³owej 6.
W latach 1993-1999 wychowankowie Orodka uczestniczyli w ogólnopolskich igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie. Wiele imprez
sportowych, o zasiêgu wojewódzkim, organizowano równie¿ na terenie
naszej placówce. W 1998 roku po raz pierwszy w historii Orodka uczennica
Aleksandra Jówiak zosta³a wytypowana do reprezentowania naszego
kraju na arenie miêdzynarodowej. Zawodniczka wyjecha³a na Europejski
Mitting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Sewilli zdobywaj¹c tam
z³oty medal w biegu na 100 metrów oraz br¹zowy w skoku w dal z rozbiegu. W 1999 roku odby³y siê X wiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad
Specjalnych w Pó³nocnej Karolinie. Udzia³ w nich wziê³y dzieci z upoledzeniem umys³owym ze wszystkich krajów wiata. Polskê reprezentowa³
m.in. uczeñ ze Specjalnego Orodka Szkolno-Wycnowawczego Nr 1
w Kutnie, Pawe³ Bzdak, który zdoby³ br¹zowy medal w rzucie pi³k¹
palantow¹. W 2007 roku z okazji obchodów 15 rocznicy dzia³alnoci
Olimpiad Specjalnych, w Orodku zorganizowano Ogólnopolski Turniej
Pi³ki Koszykowej, który by³ zwieñczeniem tego jubileuszu. W 2009 roku
na Ogólnopolskich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych uczniowie naszego
Orodka, reprezentuj¹c ekipê województwa ³ódzkiego, zdobyli z³oty medal
w pi³ce koszykowej.
50-lecie Szko³y specjalnej, Kutno 2010

SPROSTOWANIE

W artykule wiêto Patrona Szko³y, autorstwa G.B., mylnie podano
nazwisko zdobywcy I miejsca w konkursie wiedzy o ¿yciu dr. Antoniego
Troczewskiego. Winno byæ Pawe³ Malczyk. Za zaistnia³y b³¹d przepraszamy.
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SAMO ¯YCIE

DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA (cz. VI)

Papierosowy biznes

Z kiosku, przy ulicy Wojska Polskiego w Kutnie, skradziono papierosy ró¿nych marek i zapalniczek
powoduj¹c stratê w wysokoci
5550 z³otych.

Nowy biznes

W Pniewie, po w³amaniu siê do
gara¿u, skradziono wykaszarkê
Kawasaki TJ45E, pi³ê spalinow¹
Husqvarna 257xP oraz pi³ê spalinow¹ Stihl 028. Nastêpnie sprawca
przechodz¹c przez kot³owniê dosta³
siê do mieszkania, sk¹d dokona³
kradzie¿y aparatu fotograficznego
Canon oraz Olympus FE45. Straty
ogó³em oszacowano na kwotê 5500
z³otych.
W ¯ychlinie, z gara¿u przy ulicy
D¹browskiego, skradziono rower
marki Kross, dwie butle gazowe,

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks kuchenny. Tel 0519-592-418
Sprzedam posesjê w Bedlnie
ko³o Kutna, budynek mieszkalny
92m 2 , budynek gospodarczy
36m2, gara¿, ogrzewanie na olej
opa³owy cena 190.000 z³. Tel.
0607-658-165
Sprzedam dom w zabudowie szeregowej o powierzchni 141 m 2
przy ul. Granicznej (os. Bajkowe).
Tel. 606-307-217.
PILNIE SPRZEDAM
W£ASNOCIOWE
91 m2, ul. Kociuszki 20
Telefon: 501-056-197
Pilnie sprzedam w³asnociowe 91 m2,
ul. Kociuszki 20. Tel. 501-056-197
Sprzedam w³asnociowe 60 m2, po remoncie, w ¯ychlinie. Tel. 725-632-819
Sprzedam w³asnociowe 39 m2 + strych,
Leszno k/Kutna. Tel. 604-254-132
Sprzedam w³asnociowe 39 m2, IV p.,
centrum. Tel. 693-840-650
Sprzedam w³asnociowe 57 m2 w osadzie
lenej w Ostrowach. Tel. 24 252-18-39
Sprzedam w³asnociowe 37,8 m2, IV p.,
nie wymaga remontu, ul. Wilcza. Tel.
782-036-691
Sprzedam w³asnociowe 58,4 m2, I p.,
ul. Sikorskiego. Tel. 695-759-020
Sprzedam w³asnociowe 41 m2, podwy¿szony standard. Tel. 24 254-26-80,
692-062-550
Sprzedam w³asnociowe 3p+k, wymienione okna, blok ocieplony, blisko centrum. Tel. 605-137-521
Zamieniê lub sprzedam na mieszkanie
domek 60 m2, dzia³ka 240 m2, ul. £¹koszyñska 38. Tel. 724-836-636
Zamieniê 46,5 m2 parter na oko³o 30 m2
w³asnociowe do II p., centrum. Tel.
666-890-901
Posiadam do wynajêcia pokój osobie
odpowiedzialnej, pracuj¹cej, Kutno. Tel.
796-382-857
Posiadam do wynajêcia tanio pani
pracuj¹cej. Tel. 666-890-901
Posiadam do wynajêcia mieszkanie
2-pokojowe w domku. Tel. 785-519-405
Posiadam do wynajêcia mieszkanie
M-2 z pe³nym wyposa¿eniem najchêtniej firmie. Tel. 505-072-742
Sprzedam dom 180 m2, 46 m2 gara¿,
1200 m2 dzia³ka. Tel. 669-920-644
Sprzedam dom 130 m2, na dzia³ce 960
m2, Kutno. Tel. 504-790-566
Sprzedam dom 153 m2, przebudowany,
rozk³adowy, wszystkie media, dzia³ka
1840 m2, Woniaków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom 250 m2, dobra lokalizacja lub wynajmê na dzia³alnoæ gosp.,
Kutno. Tel. 504-3636-388
Posiadam do wynajêcia dom piêtrowy,
wszystkie wygody, Kutno. Tel. 24 25406-19, 600-636-351
Sprzedam dzia³kê 1000 m2 nad jeziorem
w Skrzynkach, dom 140 m2, taras 30 m2.
Tel. 798-129-966
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
2800 m2, ogrodzona, woda, Dudki-Leszczynek. Tel. 603-765-295
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1900 m2,
ogrodzona, media w drodze, dodatkowo
woda na dzia³ce, ul. Kosmonautów. Tel.
503-348-541
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zestaw kluczowy firmy Indesit,
szlifierkê stalow¹, no¿yce elektryczne. £¹czne straty 1900 z³otych.
W £aniêtach, z budynku gospodarczego, skradziono kosiarkê, pi³ê
spalinow¹, szlifierkê, dmuchawê
i tawotnicê. Ogólne straty oszacowano na 4700 z³otych.

Przew³aszczenie

Nieustalony sprawca przyw³aszczy³
sobie pieni¹dze w kwocie 1212 z³otych znajduj¹ce siê w skarbczyku
w sklepie Carrefour, przy ulicy
Oporowskiej w Kutnie.

Skutek nieuwagi

Wykorzystuj¹c
nieobecnoæ
pokrzywdzonego, z terenu dzia³ki
przy ulicy Kroniewickiej w Kutnie,
skradziono marynarkê, w której
znajdowa³ siê portfel z dowodem
osobistym, legitymacj¹ emeryta
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
Sprzedam dzia³ki budowlane, atrakcyjna cena i po³o¿enie. Tel. 793-016-724
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1000 m2,
Kutno-Adamowice. Tel. 693-129-639
Sprzedam dzia³ki us³ugowo-mieszkaniowe przy trasie Warszawa-Poznañ.
Tel. 693-124-639
Sprzedam dzia³kê 5 ha w ¯ychlinie. Tel.
698-916-479
Sprzedam dzia³kê 5 ha w leszynie k.
¯ychlina. Tel. 500-243-274
Sprzedam dzia³kê 2800 m2 z zabudowaniami, 5 km od Kutna. Tel. 509-335-633,
603-257-900
Sprzedam Mazde 121 (98) 1,3 b+g
sekwencja, cena 5900 do negocjacji. Tel.
666-239-212
Sprzedam Forda Escorta 1,6 16 VI (95),
cena 2300. Tel. 666-854-873
Sprzedam Daewoo Lanos (98) b+g. Tel.
602-576-369
Sprzedam C-360 (81) opony 900x200,
bezdêtkowe 10x22,5. Tel. 602-642-456
Sprzedam stoisko na placu handlowym
Manhatan w Kutnie. Tel. 513-837-559
Szukam lokalu pod sklep spo¿ywczy
w Kutnie lub okolicach. Tel. 666-549-195
Sprzedam samochód ciê¿arowy Mercedes 25/27 wywrot 3-stronny. Tel. 604862-623
Sprzedam opony letnie z felgami 165/
70R13 791 po 1 sezonie. Tel. 721-575-000
Sprzedam radio CB kpl., model Alan
28, nowe. Tel. 796-382-857
Sprzedam tanio spawarkê wirow¹
z przewodami sprawn¹. Tel. 604-862-623
Sprzedam blok C360, sch³adzalnik
mleka 700 l. Tel. 697-059-660
Sprzedam gara¿e w bloku IX na os. £¹koszyn. Tel. 664-186-996
Posiadam do wynajêcia gara¿ 60 m2 pod
dzia³alnoæ, si³a, wiat³o, ul. Grunwaldzka 38. Tel. 601-359-458
Sprzedam okna gara¿owe, metalowe
1,20 x 2,20. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam cylindry plastikowe do rozsady
rednicy 7, 8, 9 cm. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam piece gazowe Rapido 60
i 120 KW, rury 2 i 2,5 C. Tel. 24 254-27-30
Kupiê kamieñ polny i gruz betonowy
du¿e iloci, Kutno i okolice. Tel. 508722-413
Zaopiekujê siê dzieckiem lub osob¹
starsz¹, prace domowe. Tel. 24 254-7283, 609-274-287
Odst¹piê miejsce na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Tel. 661-012-181

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

Garaże blaszane
hale wiaty typowe
zamówienia
indywidualne
Telefon: 0691 474 005
054 284 02 00
www.garaze.az.pl

sobie dowód osobisty pokrzywdzonej
kobiety (lat 62), który przez nieuwagê pozostawi³a na poczcie przy
ulicy Wyszyñskiego w Kutnie.

oraz pieniêdzmi w kwocie 80 z³otych.
Straty okrelono na 100 z³otych.

Z³omowa hossa

Z niezabezpieczonej szopy, przy
ulicy Kochanowskiego w Kutnie,
skradziono z³om ¿eliwny i sk³adowane tam drzewo. Straty oszacowano
na dwa tysi¹ce z³otych.

Udany w³am

Z mieszkania przy ulicy Wilczej
w Kutnie skradziono kasetê metalow¹
z zawartoci¹ pieniêdzy w kwocie
17500 z³otych oraz dwie ksi¹¿eczki
oszczêdnociowe.

Gazowanie

W Kutnie, z pomieszczenia komórki
przy ulicy Józefów, skradziono
dwie 10-kilogramowe butle gazu.
Straty oszacowano na 200 z³otych.

Z³odziejski cyklosport

Z pomieszczenia piwnicznego
budynku, przy ulicy Tarnowskiego
w Kutnie, dokonano kradzie¿y
roweru Delta Junior. W³acicielka
ponios³a stratê wartoæ 600 z³otych.

Wandal

Wybito podwójn¹ szybê w drzwiach
wejciowych do sklepu spo¿ywczego
przy ulicy Wojska Polskiego
w Kutnie. Straty 600 z³otych.

MIEJSKI MIÊDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY

Uchwa³¹ Walngo Zgromadzenia, w dniu 18 lipca 1994 roku, powo³ano do
¿ycia sekcjê koszykówki ¿eñskiej przy Miejskim Miêdzyszkolnym Klubie
Sportowym. Sekcjê oparto na zawodniczkach szkolnych klubów Jagiellonii
i Kasprowicza. Inicjatorami powo³ania do ¿ycia sekcji byli m.in. szkoleniowcy tych klubów - Adam Paw³owski i Krystyna Wojtacka. Po reorganizacji
systemu rozgrywek szczebla centralnego Polski Zwi¹zek Koszykówki
powo³a³ zespó³ MMKS Kutno do udzia³u w rozgrywkach drugiej ligi.
W sezonie 1994/1995 koszykarki kutnowskie zajê³y czo³ow¹ lokatê w swej
grupie i awansowa³y do rozgrywek bara¿owych o pierwsz¹ ligê. W sezonie
1995/1996 zajê³y w grupie B drugiej ligi siódme miejsce. Trenerami zespo³u
byli: El¿bieta Miko³ajczyk, Adam Paw³owski i Jaros³aw ¯ak.

Samochodowa corrida

W Kutnie skradziono stoj¹cy na
ulicy Sienkiewicza samochód osobowy VW Passat. Straty 50 tysiêcy
z³otych.

Bez dowodu

Nieznany sprawca przyw³aszczy³

KUTNOWSKIE DROGI

W ci¹gu piêciu miesiêcy bie¿¹cego roku by³o 432 zdarzeñ drogowych
(czyli podobnie jak w ubieg³ym roku - 429). O dziewiêæ wzros³a liczba
kolizji (z 360 do 369) za to zmniejszy³a siê liczba wypadków (z 69 do
63). Zginê³o piêæ osób (rok wczeniej 4), za to rannych zosta³o 78 osób
(mniej o 7). Najbardziej zagro¿ony rejon to miasto Kutno oraz teren wiejski
gmin Kroniewice i ¯ychlin. Spowodowane jest to tym, ¿e miasto Kutno
ma najd³u¿sz¹ sieæ dróg, natomiast przez teren wiejski Kroniewic przebiegaj¹ dwie drogi krajowe (K1 i K92) wraz z nowopowsta³¹ obwodnic¹,
za teren wiejski gminy ¯ychlin obejmuje swoim zasiêgiem dwie drogi
wojewódzkie (W573 i W583), jak równie¿ kilka wa¿niejszych ci¹gów
komunikacyjnych dróg powiatowych. Najbezpieczniejsza gmina to Oporów
i teren miasta Kroniewic. Na terenie gminy Oporów natê¿enie ruch jest
znacznie mniejsze ni¿ w innych gminach, poza drogami gminnymi przebiega tam tylko kilka ci¹gów komunikacyjnych w postaci dróg powiatowych, z których najwa¿niejsza to droga z Kutna przez Mnich, Golêdzkie
do ¯ychlina. Na obszarze miasta Kroniewice, po wybudowaniu obwodnicy
liczba przeje¿d¿aj¹cych pojazdów zmala³a drastycznie, i aktualnie w miecie
wystêpuje praktycznie tylko ruch lokalny. Z obecnej analizy jak równie¿
poprzednich wynika, ¿e do najwiêkszej liczby zdarzeñ drogowych dochodzi
na drogach powiatowych, najbardziej niebezpieczne ci¹gi komunikacyjne to:
1. droga powiatowa nr 2144E na terenie Kutna (ul. Bariickiego, 29 Listopada, Toruñska i Jesienna) 8-wypadków, 0-zabitych, 8-rannych i 13 kolizji.
2. droga powiatowa nr 2142E, ul. Sk³odowskiej w Kutnie: 2 wypadki,
0 zabitych, 3 rannych i 8 kolizji.
W minionym okresie, najbardziej drastyczne zdarzenie odnotowalimy w dniu
21 kwietnia na trasie K1 w miejscowoci Zalesie, gm. Kroniewice, gdzie
dosz³o do zdarzenia dwóch samochodów ciê¿arowych. W zdarzeniu tym
zginê³y dwie osoby a jedna zosta³a ranna. Cieszy brak osób zabitych
w wypadkach na drodze K92 relacji Poznañ - Warszawa (do grudnia 2009 r.
by³a to trasa K2). Wykonana du¿ym nak³adem rodków i si³ przebudowa
przedmiotowej drogi krajowej, oraz przejêcie czêci ruchu przez wybudowan¹ autostradê A2 owocuje spadkiem najbardziej drastycznych zdarzeñ
drogowych z zabitymi i osobami rannymi. Jeszcze w niedalekiej przesz³oci (kilka lat wstecz) by³a to trasa, na której dochodzi³o do oko³o 40%
wszystkich zdarzeñ drogowych i 50% wypadków z osobami zabitymi.
Zagro¿enie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym
na terenie poszczególnych gmin
Gmina/miasto

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Ogó³em

Bedlno

6

0

7

22

28

D¹browice

1

0

2

5

6

Kroniewice
- teren wiejski

5

2

7

31

36

Kroniewice
- teren miasta

0

0

0

5

5

Krzy¿anów

3

0

6

23

26

Kutno
- teren miasta

28

1

30

166

194

Kutno
- teren gminy

3

0

4

55

58

£aniêta

2

0

2

7

9

Nowe Ostrowy

3

0

5

12

15

Oporów

0

0

0

4

4

Strzelce

3

0

4

9

12

¯ychlin
- teren miasta

4

22

26

4

0

¯ychlin
- teren wiejski

5

2

7

8

13

Razem

63

5

78

369

432

Elżbieta Chrząstek

Biuro Nieruchomości

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)
Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

WYCENY NIERUCHOMOCI
WYNAJMY MIESZKAÑ

Kontrola rozruszników serca
Choroby serca
Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego
Szp. im. S. Sterlinga w £odzi
Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:
tel. (024) 254 39 76

Drugoligowy zespó³ koszykarek MMKS 1994 r. W górnym rzêdzie
od lewej: El¿bieta Miko³ajczyk, Monika Jarmakowska, Alicja
Wasilewska, Agnieszka Mikolajczyk, Katarzyna Puk. W dolnym
rzêdzie od lewej: Jaros³aw ¯ak - trener, Ewa Wojtacka, Monika
Czarnecka, Ma³gorzata Toruniewska, Sylwia Chmurska, Joanna
Onichimiuk, Adam Paw³owski - trener.
W latach 1995-1996 sukcesy odnosi³y najm³odsze reprezentantki kutnowskiego klubu. W 1995 roku m³odziczki w mistrzostwach Polski zdoby³y
srebrny medal. Kadetki natomiast zajê³y trzecie miejsce i wywalczy³y br¹zowe medale mistrzostw Polski. Trenerem obu zespo³ów by³ Jaros³aw ¯ak.
W 1996 roku kadetki zajê³y drugie miejsce i zdoby³y wicemistrzostwa Polski.
Srebrne medale zdoby³y: Agnieszka Burzyñska, Violetta Czajkowska, Beata
Czarnecka, Aleksandra G³adka, Katarzyna Lemañska, Marta Paw³owska,
Karolina Rzenicka, Magdalena Sienkiewicz, Renata Staniszewska, Monika
Toruniewska. Trenerem tej dru¿yny by³ Adam Paw³owski. Oprócz ju¿ wy¿ej
wymienionych trenerów sukcesy m³odych zawodniczek by³y tak¿e zas³ug¹
szkoleniowców: Mariusz £ubiñskiego, El¿biety Miko³ajczyk i Marka Witkowskiego. W latach 19951996 do kadry narodowej m³odziczek, kadetek
i juniorek powo³ane zosta³y: Agnieszka Burzyñska, Marta Paw³owska, Karolina Rzenicka, Magdalena Sienkiewicz i Monika Toruniewska. W nagrodê
za osi¹gniête wyniki sportowe Polski Zwi¹zek Koszykówki i Zarz¹d G³ówny
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego wys³ali koszykarki MMKS Kutno na miêdzynarodowe turnieje koszykówki na Wêgry i do Belgii. Sukcesy m³odych
koszykarek kutnowskich, nie by³yby mo¿liwe bez udzia³u dzia³aczy Miejskiego Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego. Wsród nich byli kolejni
prezesi klubu: Zbigniew Wdowiak, Marek Rutowicz i Pawe³ Miko³ajczyk
oraz Wies³aw Antoniak, W³odzimierz Chrzuszcz, Jerzy Karwasiak, Henryk
Miko³ajczyk, Maciej Stefañski i Jaros³aw ¯ak.

Kadetki - srebrne medalistki mistrzostw Polski 1996 r. Stoj¹ od lewej:
Violetta Czajkowska, Magdalena Sienkiewicz, Beata Czarnecka,
Agnieszka Burzyñska, Renata Staniszewska, Karolina Rzenicka.
Klêcz¹ od lewej: Aleksandra Gladka, Monika Toruniewska, Katarzyna Lemañska, Marta Pawlowska.
W latach 1994-1996 w barwach MMKS wystepowa³y zawodniczki: Luiza
Braszka, Agnieszka Burzyñska, Sylwia Chmurska, Beata Czarnecka, Monika
Czarnecka, Magdalena Dudek, Aleksandra G³adka,Tatiana Griszajewa,
Agnieszka Jankowska, Monika Jarmakowska, Katarzyna Karwasiak, Katarzyna Lemañska, Aleksandra £uczak, Agnieszka Miko³ajczyk, El¿bieta
Miko³ajczyk, Joanna Onichimiuk, Marta Paw³owska, Katarzyna Puk, Karolina
Rzenicka, Magdalena Sienkiewicz, Ma³gorzata Toruniewska, Monika Toruniewska, Alicja Wasilewska, Monika Winiecka, Ewa Wojtacka i Patrycja
Zalas. Od 1997 roku sekcja koszykówki Miejskiego Miêdzyszkolnego Klubu
Sportowego zosta³a przejêta przez kutnowski Miejski Klub Sportowy.
Jerzy Trusciñski

Brukarstwo
Uk³adanie kostki brukowej
Wykonawstwo
i pod wykonawstwo
Du¿e i ma³e powierzchnie
Kutno i okolice
Faktury Vat

Tel. 508-722-413

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
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¯YCIE SPORTOWE
228 CM W SKOKU WZWY¯ W KUTNIE,

TO NOWY REKORD NASZEGO MIASTA I NAJLEPSZY WYNIK
W POLSCE W TYM ROKU. USTANOWI£ GO 23-LETNI KONRAD
OWCZAREK Z AZS OPOLE.

Pi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

III liga

W spotkaniu dwóch najlepszych ekip trzecioligowych województwa ³ódzkiego gór¹ by³a Warta Sieradz rewan¿uj¹c siê za jesienn¹ pora¿kê u siebie
3:4. Podopieczni trenera Paw³a lêzaka i kierownika Andrzeja Królaka
grali w mocno okrojonym sk³adzie. Nie by³o czterech podstawowych
zawodników - Mariusza Jakubowskiego (kontuzja), Bartosza Kaczora,
Marcina Dopiera³y i Sylwestra P³achety (pauza za kartki).
MKS Kutno - Warta Sieradz 0:1 (0:0)
MKS: Soko³owicz, Grzybowski, Znyk, Trzeciak, Rutkowski, Sobczak
(46 Winnicki), Kubiak, Bartczak, Czajkowski, Zagajewski (59 P. Michalski),
Jankowski. Bramka: 0:1 - Jacek Pieprzyk (60). By³o to emocjonuj¹ce
widowisko. Warta gra³a m¹drze w obronie. W 48 minucie Adam Grzybowski z dwóch metrów nie trafi³ do pustej bramki, a w 89 minucie Rafa³
Jankowski uderzy³ pi³k¹ w s³upek. W 46 minucie kontuzji nosa dozna³
Gracjan Sobczak. Warta zdoby³a gola po b³êdzie defensywy gospodarzy.
Po tym przedostatnim meczu rundy wiosennej III ligi ³ódzko-mazowieckiej
MKS spad³ na V miejsce w tabeli.
Wis³a II P³ock - MKS Kutno 2:3 (1:1)
Ciekawy mecz. Wyrana przewaga kutnian. Bramki: 1:0 - Mariusz
Solecki (29), 1:1 - Gracjan Sobczak (42), 1:2 - Kamil Zagajewski (62),
1:3 - Zagajewski (65), 2:3 - samobójczy gol £ukasza Trzeciaka w 84 min.
Rozgrywki MKS zakoñczy³ na V miejscu. Szerzej w nastêpnym numerze P¯K.

V liga

LKS Ga³kówek - MKS II Kutno 0:1 (0:1)
Bramkê w 24 minucie zdoby³ Andrzej Grzegorek. Dru¿yna Mieczys³awa
Sztonderskiego i Mariana Czerwiñskiego jest na czwartym miejscu maj¹c
59 pkt. i bramki 90:46.
KKS Koluszki - GKS Bedlno 3:1 (2:0)
Honorow¹ bramkê dla ludowców z Ziemi Kutnowskiej strzeli³ w 74
minucie Bogdan Paca³owski.
MKS II Kutno - W³ókniarz Pabianice 1:1 (1:0)
Prowadzenie dla MKS-u II zdoby³ w 45 minucie Marcin Panek, a wyrówna³
Artur Kulig w 53 minucie.

Baseball

MKS STAL ZWYCIĘŻA
Na obiektach Ma³ej Ligi w Kutnie rozegrano cztery mecze polskiej
ekstraligi. Pierwszy zespó³ seniorów MKS Stal BiS Kutno podejmowa³
Grabarzy ze Skarbimierza. Niespodzianki nie by³o i ¿ó³to-niebiescy dopisali
do tegorocznego bilansu kolejne cztery wygrane. Kutnianie zaaplikowali
m³odzie¿y z Opoloszczyzny a¿ 52 obiegi pozwalaj¹c gociom punktowaæ
w ka¿dym z czterech meczów jedynie po jednym razie. Pozornie najbardziej
wyrównane by³o pierwsze spotkanie wygrane przez gospodarzy tylko 6:1.
Jak nam powiedzia³ prezes zarz¹du MKS Stal BiS Waldemar Szymañski
w siódmej zmianie tego spotkania koñcz¹cy mecz na pa³ce. Grabarze
bêd¹c bez autu mieli pe³ne mety i widoki na znacz¹ce poprawienie
wyniku. Ale na widokach dla goci tylko siê skoñczy³o i wynik nie uleg³
ju¿ zmianie. Trenerzy Kutna - Waldemar Góralski i Teddy Ramon Fiquerola pochwalili w tym meczu ... miotacza Grabarzy. W trzech z czterech
spotkañ miejscy stalowcy zdobywali home-runy. Byli to: Robert
Matecki dwukrotnie za dwa punkty, Rafa³ Rybski - tegoroczny debiutant
w klubie homerunistów oraz Micha³ Wasiak za trzy punkty. Jednak¿e
w kutnowskim zespole na pierwszym planie pokazali siê miotacze, z których a¿ szeciu zajmowa³o pozycjê na górce. Po rozegraniu 59 spotkañ
sezonu 2010 dru¿yna MKS Stal BiS Kutno nadal lideruje w tabeli
mistrzostw Polski maj¹c 18 zwyciêstw, 2 pora¿ki.
W ekstralidze kutnianie pokonali na wyjedzie w Miejskiej Górce miejscowe Demony 5:4 i 22:6 umacniaj¹c siê na pozycji lidera. Na listê
homerunowego serialu wpisali siê pa³karze: Jakub Kolasiñski, Rafa³
Rybski, Robert Matecki. W II lidze drugi zespó³ MKS-u Stal Bis Kutno
zwyciê¿y³ 5:2 i 13:3 dru¿ynê UKS Comets Mazowsze i równie¿ przewodzi
ligowej stawce.

Koszykówka

MKS SIRMAX CZWARTY W POLSCE

Puchar Polski

SAS Unia Skierniewice - MKS Kutno 2:2 (0:1), po dogrywce 4:5
W pó³finale Pucharu Polski województwa ³ódzkiego kutnianie, graj¹c bez
Mariusza Jakubowskiego, Sylwestra P³achety i Gracjana Sobczaka,
pokonali po zaciêtej walce w dogrywce czo³ow¹ dru¿ynê IV ligi ³ódzkiej.
Prowadzenie dla MKS-u na 1:0 - Kamil Zagajewski (38) gospodarze
wyrównali w 73 min. i wyszli na prowadzenie w 75 min. W 77 min. na
2:2 - Rafa³ Jankowski. Jankowski strzeli³ gola w 90 min., ale nie wiemy
dlaczego sêdzia jej nie uzna³. Dogrywka! Prowadzenie 3:2 z wolnego Rafa³
Kubiak (104), na 3:3 w 107 gospodarze, na 4:3 w 109 min. Adam Grzybowski, na 5:3 w 114 min. Rafa³ Jankowski. Wynik ustali³ na 5:4 w 120
min. Konrad Kowalczyk. Fina³ PP województwa ³ódzkiego 23 czerwca
w Kutnie o godz. 17.30 z LKS Kwiatkowice (sieradzkie).

BRĄZ DLA GIMNAZJUM NR 3
W Orlikowej Lidze - £ódzkie 2010 - wietnie spisa³y siê równie¿ futbolistki
z kutnowskiego Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza (w poprzednim numerze P¯K prezentowalimy br¹zowe medalistki z Gimnazjum
nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie), których trenerem jest
Tomasz Kaba (nauczyciel WL w tym Gimnazjum, a dyrektorem jest Lidia
Nowocin). Dziewczêta z ulicy £êczyckiej zajê³y III miejsce w kategorii
14-16 lat, a gra³y w sk³adzie: Katarzyna Lewandowska, Natalia Bednarek,
Klaudia Banasiak, Klaudia Ziemlacz, Marta £uczak, Natalia Wolska, Paulina
£adzikowska, Sylwia Walczak, Joanna Ziarkowska, Magdalena Szadkowska
i Sylwia Kosmala. Brawa !

DAR SERCA

Prowadzone od kilku miesiêcy prace dotycz¹ce mo¿liwoci pozyskania
specjalistycznego sprzêtu dla MKS-u Stal BiS Kutno, z Ma³ych Lig
w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych przynios³y rezultat. Na Dzieñ
Dziecka Klub otrzyma³ przesy³kê z USA zawieraj¹c¹ nowy i nieznacznie
u¿ywany sprzêt sportowy. By³y to: pa³ki baseballowe i softballowe, rêkawice,
kaski, koszulki oraz pi³ki do teeballu, softballu i baseballu. Wartoæ oko³o
10 tysiêcy z³otych. Za ten wspania³y prezent dla kutnowskich dzieci klub
MKS Stal BiS dziêkuje, za naszym porednictwem, dyrektor Europejskiego Regionu Ma³ej Ligi Beacie Kaszubie i dla ca³ej organizacji jaka
jest Ma³a Liga. My te¿ dziêkujemy !

Lekkoatletyka

„DZIEWIĄTKA” W ŁODZI
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego, który ma siedzibê w SP
nr 9 (trenerzy Ma³gorzata i Jacek Kud³a) brali udzia³ w zawodach na
Stadionie AZS-u bêd¹cymi eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y w Zielonej Górze w kategorii junior m³odszy. Najlepiej spisa³a
siê Anna Pigulska (r. 1994), która wygra³a siedmiobój i wynikiem 3567
punktów ustanowi³a rekord ¿yciowy. Uzyska³a: w biegu na 110 m pp³.
15,58 s, w skoku wzwy¿ 152 cm, w pchniêciu kul¹ (4 kg) 692 cm, na 200 m
27.67 s, w skoku w dal 435 cm, w rzucie oszczepem 17.81 m oraz na 800 m
2.48.84 min. W biegu na 400 m Sylwia Kosmala (r. 1994) zajê³a III miejsce
z czasem 62.17 s. To jej nowy rekord ¿yciowy. Trzeci¹ lokatê wywalczy³
tak¿e Micha³ Ignaczewski (r. 1994). W omioboju mia³ 3671 pkt. (rekord
¿yciowy): 12.88 s na 100 m, 525 cm w skoku w dal, 917 cm w pchniêciu
kul¹ (5 kg), 58.35 s na 400 m, 18.33 s na 110 m pp³., 162 cm w skoku
wzwy¿, 35.33 m w rzucie oszczepem i 3.18.25 min na 1000 m. Pobili
swoje rekordy ¿yciowe równie¿ startuj¹cy poza konkursem - Jan Kacprzak: w biegu na 200 m - 25.90 s oraz 551 cm w skoku w dal oraz
Marcin Kasprzak w rzucie oszczepem (800 g) 34.90 m.

Kick-boxing

PIOTR RACIBORSKI NAJLEPSZY

Niezwykle szczêliwie i udanie zakoñczy³ siê dla Piotra, na co dzieñ trenuj¹cego w Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno (trener
Aleksander Grabowski), turniej Pucharu wiata we w³oskim miecie
- kurorcie Rimini. Piotr Raciborski w walce pó³fina³owej w kategorii
junior, w formule light contact w kategorii +94 kg, pokona³ W³ocha De
Razza Graziano, a w walce fina³owej równie¿ zawodnika Italii Michali
Alberto. Turniej Pucharu wiata w kick-boxingu to druga po mistrzostwach wiata impreza, na któr¹ przyje¿d¿aj¹ zawodnicy z ca³ego wiata.
W Rimini wziê³o udzia³ blisko 1500 kicboxingowców z najdalszych
zak¹tków wiata, m.in. z Jordanii, Australii i Argentyny. Mówi trener
Aleksander Grabowski: Piotrek zaprezentowa³ siê bardzo dobrze pod
ka¿dym wzglêdem - i technicznym, i co najwa¿niejsze w tym sporcie
- psychicznym. Jestem dumny i szczêliwy - jako trener i cz³owiek. Pierwsze
miejsce i zdobycie Pucharu wiata to najwa¿niejsze dotychczasowe osi¹gniêcie w kick-boxingu w Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex
Kutno, jak równie¿ jedno z wa¿niejszych wydarzeñ sportowych w naszym
miecie - Kutnie. Przypomnijmy, ¿e Piotr Raciborski jest tak¿e tegorocznym
wicemistrzem Polski w kickboxingu w formu³ach semi i light compact.
ASWiR Alex Kutno za porednictwem P¯K dziêkuje za wsparcie
w wyjedzie Piotra Urzêdowi Miasta Kutno - prezydentowi Zbigniewowi
Burzyñskiemu i Gminie Krzy¿anów - wójtowi Tomaszowi Jakubowskiemu,
a my gratulujemy !

Boks

TRIUMF ŁUKOMSKIEGO

W ¯yrardowie rozegrano fina³ mistrzostw kraju m³odziczek U-14. MKS
Sirmax Kutno w swojej grupie pokona³ MUKS Uniê Basket Ostro³êka
74:59 i TS Wis³ê Kraków 63:41 i przegra³ 69:93 z MUKS-em Poznañ
(ten mecz rozegrano podczas pó³fina³u MP w Kutnie) i zaj¹³ II miejsce
w grupie A. W spotkaniu o miejsce III przegra³ po zaciêtej walce z OSiR-em
Trójka ¯yrardów 70:77. W meczu o I lokatê MUKS Poznañ zwyciê¿y³
UKS Huragan Wo³omin 74:65. V miejsce VBW GTK Gdynia, VI - MUKS
Unia Basket Ostro³êka, VII - UKS Trops Kartuzy, 8 - TS Wis³a Kraków.
W kraju, w sezonie 2009/2010, w kategorii m³odziczek U-14 rywalizowa³y 164 dru¿yny.
MKS Sirmax Kutno - trener Adam Paw³owski, asystent Marta Paw³owska,
kierownik dru¿yny Krzysztof Paw³owski; Maria Z³otowska 15, Karolina
Zieliñska 10, Natalia £ukasik 39, Justyna Szczesiak 0, Karolina Filipczak 20, Angelika Kobus 14, Natalia Furmañska 27, Klaudia Matczak 5,
Patrycja Matczak 6, Michalina Kamiñska (kpt.) 44, And¿elina Przytulska
18, Marta Domañska 7.
To najwiêkszy sukces w historii kutnowskiej koszykówki dziewcz¹t. Jak
twierdzi Zdzis³aw Bartol, prezes MKS-u, obecnoæ kutnianek w krajowej
elicie koszykarek U-14 jest wynikiem rzetelnej i zaanga¿owanej pracy
trenera i dziewcz¹t oraz wspieranie przez rodziców, samorz¹d Kutna
i sponsora. Wzruszony sukcesem trener Paw³owski dodaje: Moje podopieczne rozegra³y najlepsze mecze w sezonie. Walczy³y bez kompleksów,
ambitnie i pokaza³y serce do gry. Do zdobycia wy¿szego miejsca zabrak³o
jedynie kilku centymetrów wzrostu. Wszystkim zawodniczkom wyra¿am
uznanie i szacunek.

Lekkoatletyka

MISTRZOSTWA LZS

Na Stadionie Miejskim imienia Henryka Tomasza Reymana w Kutnie
odby³y siê zawody Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe województwa
³ódzkiego szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. 250 zawodniczek i zawodników z 18 klubów regionu startowa³o w konkurencjach biegowych i sztafetowych, w skoku w dal, w skoku wzwy¿, w pchniêciu kul¹ i rzucie
pi³eczk¹ palantow¹. Wród najlepszych byli tak¿e reprezentanci Ziemi
Kutnowskiej. Skok w dal wród gimnazjalistek wygra³a Paulina Soko³owska z Oporowa rezultatem 439 centymetrów. Trzecia na 300 m by³a
Wiktoria Marciniak z Gimnazjum w Go³êbiewku z czasem 48 sekund.
Równie¿ trzecie lokaty zajêli gimnazjalici: Rafa³ Aniszewski z Krzy¿anowa w skoku w dal z wynikiem 538 cm oraz Monika Fr¹tczak ze Strzelec
na dystansie 600 m. Jej rezultat to 2 minuty i 3 sekundy. Drug¹ w tej
konkurencji by³a jej kole¿anka szkolna Anna Ziêtek z czasem 1 minuta
56 sekund. Zawody by³y bardzo udane. Dopisa³a te¿ pogoda, a medale
i dyplomy wrêczali m.in.: Marek Mazur, przewodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej LZS w £odzi i zarazem przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa
£ódzkiego, Szczepan Krajda - wiceszef RW LZS w £odzi, cz³onek zarz¹du
RW LZS Stanis³aw Ró¿ycki i szef LZS Ziemi Kutnowskiej W³adys³aw
Sokó³.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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Podopieczny trenera Jerzego Karolewskiego, zawodnik Kutnowskiego
Stowarzyszenia Bokserskiego Stal, Zbigniew £ukomski zosta³ zwyciêzc¹
ogólnopolskiego turnieju w £odzi w kategorii junior ciê¿ka - 91 kg.
21-letni kutnianin znokautowa³ ju¿ w 40 sekundzie 1 rundy Dominika
Filipczaka z Widzewa £ód. Dodajmy, ¿e utalentowany bokser z Kutna
jest mañkutem i obecnie przygotowuje siê do zawodów w Niemczech,
gdzie bêdzie broni³ barw Kalisza. KSB Stal w ramach wspó³pracy
z Prosn¹ wypo¿yczy³o Zbyszka na niemiecki turniej. Trzymamy kciuki !
Inny utytu³owany ju¿ zawodnik z KSB Stal Dawid Wilkiñski przyje¿d¿a
na zawody do £odzi i ... nie ma przeciwnika. Wszyscy siê go boj¹ ? Tak
by³o trzy ju¿ razy.

Judo

SUKCESY UKS IPPON
W Opolu odby³ siê Miêdzynarodowy Otwarty Puchar Polski Juniorów
M³odszych i Juniorek. W hali KS Gwardia rywalizowa³o kilkuset zawodników z Polski, Litwy, Bia³orusi, Francji, W³och, Rosji i Niemiec. Seweryn
Wiktorek wywalczy³ III miejsce. W drodze na podium wygra³ z zawodnikami o dwa lata starszymi. W walce o fina³ uleg³ br¹zowemu medalicie
ostatnich mistrzostw we Wroc³awiu Marcinowi Witkowskiemu z UKJ 225
Warszawa. V miejsce w turnieju zaj¹³ inny kutnianin (podopieczny trenerów Jacka Wasiaka i Macieja Kisieliñskiego) Maciej Ligêza. W kategorii
dzieci i m³odzik m³odsi zawodnicy UKS Ippon MDK Kutno brali z powodzeniem udzia³ w VI Powiatowych Mistrzostwach w Grodzisku Mazowieckiem. Pierwsze miejsca zajêli: Weronika Kura, Mateusz Kura, Cezary
Kulesza, Mateusz Szymañski, Rafa³ Zduñczyk; drugie - Natalia Stobiñska;
trzecie - Jakub Szymañski, Marcel Darul; czwarte - Karolina Darul.
Aktywnie funkcjonuje zespó³ UKS Ippon MDK Kutno. W otwartych
mistrzostwach Torunia dzieci srebrne medale wywalczy³y: Katarzyna
Bednarek, Weronika Kura, Oliwia Medyñska. Br¹zowy kr¹¿ek zdoby³ za
Jakub Szymañski. Udane by³y równie¿ dla kutnian otwarte mistrzostwa
okrêgu kujawsko-pomorskiego juniorów i juniorek m³odszych. Z³oty
medal dla Martyny Kamierczak, a br¹zowy kruszec dla Cezarego Kuleszy
i Mateusza Kury. Okres wakacji nie bêdzie czasem odpoczynku dla podopiecznych trenerów - Jacka Wasiaka i Macieja Kisieliñskiego, i prezesa
Krzysztofa Kamierczaka. Du¿a grupa reprezentantów Ipponu MDK
wemie udzia³ w zgrupowaniu kadry regionu ³ódzkiego we W³adys³awowie
i Zakopanem, a Maciej Ligêza i Seweryn Wiktorek pojad¹ na zgrupowanie
reprezentacji Polski do chorwackiej Puli.

Podnoszenie ciê¿arów

V MIEJSCE KALIŃSKIEGO

Z udzia³em 200 zawodniczek i zawodników w Kielcach rozegrany zosta³
Puchar Polski seniorów w wyciskaniu na ³aweczce le¿¹c. Startuj¹cy
w nich 57-letni Antoni Kaliñski z MKS Kutno zdoby³ pi¹t¹ lokatê
w kategorii wagowej do 60 kg zaliczaj¹c w drugim podejciu 122,5 kg.
W trzecim podejciu Kaliñski próbowa³ wycisn¹æ 127,5 kg. Da³o mu to
by czwarte miejsce i nowy rekord kraju weteranów. Niestety, próba Antoniego siê nie powiod³a. Mo¿e nastêpnym razem ...
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Ryszard Wonica specjalnie dla P¯K

Z ROGOWA DO KUTNA

- Pochodzisz z przepiêknej miejscowoci po³o¿onej w krainie geograficznej
Pa³uki ?
- Tak. Urodzi³em siê w ma³ym miasteczku Rogowo, które jest po³o¿one
przy trasie Poznañ - Bydgoszcz. Pa³uki - to cudowny region na Pojezierzu
Pomorskim, gdzie wokó³ jest las i woda. Same Rogowo jest usytuowane
wród malowniczych jezior. Mój rodzinny dom znajduje siê na przyk³ad
w odleg³oci 150 metrów od du¿ego akwenu, a jednoczenie w pobli¿u jest
te¿ niema³e skupisko lene.
- W takim razie jak znalaz³e siê w Kutnie ?
- W 1967 r. zosta³em skierowany do pracy i odbycia praktyk zawodowych
zwi¹zanych z rolnictwem w okolicach miasta nad Ochni¹. Tu pozna³em swoj¹
przysz³¹ ¿onê. Za³o¿y³em rodzinê i co jest oczywiste, dalsze swoje ¿ycie
zwi¹za³em z Kutnem. Muszê przyznaæ, ¿e pierwsze lata pobytu i zamieszkania w Kutnie i jego okolicach by³y dla mnie trudne. Z up³ywem jednak
czasu wros³em w te tereny. W Kutnie urodzi³y siê moje dzieci. Tu te¿
pozna³em wielu wspania³ych ludzi, którzy zostali moimi kolegami i przyjació³mi. Dzisiaj w Kutnie mieszkam i czujê siê bardzo dobrze. Moja ponad
40-letnia praktyka zawodowo zwi¹zana by³a z rolnictwem, przede wszystkim z us³ugami dla Niego w firmie Udrol. Obecnie pracujê w zak³adzie
Polbroj, gdzie zajmujê siê transportem. Praca w tej firmie to dla mnie
sama przyjemnoæ. Panuje tu mi³a i sympatyczna atmosfera tak, ¿e z radoci¹ wracam do pracy.
- Co ci siê w naszym miecie podoba, a co nie ?
- Specjaln¹ uwagê zwracam na decyzje podejmowane przez w³adze miasta
i Radê Miasta Kutna na przygotowanie terenów pod przysz³e inwestycje, na
tworzenie i rozbudowê Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdy¿ tam powstaj¹
nowe zak³ady pracy i zarazem miejsca pracy dla mieszkañców, i to nie tylko
z Ziemi Kutnowskiej. ledzê bacznie rozwój budownictwa mieszkaniowego,
zw³aszcza komunalnego (TBS). Interesujê siê budow¹ obiektów sportowych
- Stadion Miejski im. H. T. Reymana, Europejskie Centrum Szkolenia Ma³ej
Ligi Baseballowej i Softballowej, szkolne sale gimnastyczne, osiedlowe
i szkolne boiska sportowe, spacerowe tereny rekreacyjne. Uwa¿am za s³uszn¹
i godn¹ uwagi decyzjê o podjêciu budowy aqua-parku. Widaæ modernizacjê
ulic, chodników, odnawianie elewacji budynków. Wszystko to powoduje,
¿e Kutno staje siê z dnia na dzieñ coraz piêkniejszym miastem. Uwa¿am
jednak, ¿e trzeba powróciæ do realizacji zadania pod nazw¹ zbiornik retencyjny. Obecna sytuacja powodziowa pokazuje koniecznoæ podjêcia budowy jego. Z³¹ wizytówk¹ naszego miasta jest niestety dworzec kolejowy, przez
który przemieszcza siê codziennie tyle ludzi.

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie 60,4 m2, ul.
Wilcza. Tel. 606 140 638
Sprzedam mieszkanie o powierzchni 52 m 2 z gara¿em. Tel.
0513-284-401
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnociowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Wynajmê lokal o pow. 30 m2 pod
dzia³alnoæ gospodarcz¹ (wszystkie
media). Kutno, ul. Sosabowskiego 2a.
Tel. 0695-05-35-05
Wynajmê pomieszczenie pod
dzia³alnoæ gospodarcz¹ (przychodnia lekarska lub inne) pow.
60 m2, I p., ul. Zamkowa 6. Tel.
0601-263-522
Sprzedam magazyn wysokiego
sk³adowania o pow. 250 m 2 na
dzia³ce budowlanej o powierzchni
3100 m2, ko³o Kutna - bardzo tanio.
Tel. 0501-669-196, 0501-666-527
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek
mieszkalny do remontu na dzia³ce

ogrodzonej ok. 3000 m2. Tel. 24
355-68-64, 0501-666-527
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2, Dudki
- Leszczynek. Tel. 0603-765-295
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w miejscowoci
Krzesin. Dostêp do pr¹du i wody.
Tel. 604-913-028
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maksymalne obci¹¿enie 130 kg. Tel.
0604-913-028
Sprzedam akordeon Weltmeister
Cordal, 80 basów, stan bdb. Tel.
0604-913-028
Sprzedam odzie¿ ci¹¿ow¹ i ubranka
dla ma³ego dziecka, tel. 602-32-46-56.
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
0-507-072-007
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2
w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603639-456

- Czy s¹ jakie charakterystyczne cechy Kutna, które by przeniós³ do Rogowa,
a co z Rogowa do Kutna ?
- Nie bêdê siê d³ugo zastanawia³ nad odpowiedzi¹. Niestety, z Kutna do
Rogowa nie przeniós³bym niczego, ale z Rogowa do Kutna przeniós³bym
praktycznie wszystko: gospodarnoæ, porz¹dek, oszczêdnoæ, dba³oæ
o wspólne dobro i ca³¹ przepiêkn¹ przyrodê.
- Rogowo znawcom sportu kojarzy siê z hokejem na trawie ...
- Niew¹tpliwie. Ludowy Klub Sportowy Rogowo to dobra wizytówka tego
miasteczka, to pierwszoligowa dru¿yna w tej niezwykle popularnej na Pu³kach i w Wielkopolsce dyscyplinie sportu. Rogowo to ma³a miejscowoæ,
oko³o 2500 mieszkañców, ale hokej na trawie jest tutaj tak zakorzeniony, ¿e
prawie ka¿dy m³ody cz³owiek chodzi z lask¹ do gry. Wielu zawodników
z Rogowa zasila reprezentacje Polski w ró¿nych kategoriach wiekowych.
- Jakie jest twoje hobby ?
- Jest ono nieodzownie zwi¹zane z moim miejscem urodzenia wród jezior,
czyli wêdkarstwo. Z wêdk¹ nad wod¹ mogê z przyjemnoci¹ przebywaæ
ca³e godziny. Daje to wietny relaks. Przyjemnoæ sprawia mi z³owienie
du¿ej ryby na tak zwany delikatny zestaw. Lubiê tak¿e poznawaæ nowe zbiorniki wodne.
- Czy w swojej pasji odnios³e jaki sukces ?
- Wêdkujê od najm³odszych lat, w³aciwie od momentu kiedy zdo³a³em
udwign¹æ ówczesn¹ wêdkê, a by³ to zwyk³y kij wierkowo-leszczynowy,
jednak nie z³owi³em nigdy medalowej ryby. Umiem ³owiæ ryby. Mam na
swoim koncie po³ów szczupaka o wadze 7.20 kg i 90 cm, jak równie¿ z³owi³em w naszym kutnowskim Zalewie karpia o wadze 12,5 kg i d³ugoci
89 cm. By³ to sazan. Chocia¿ startowa³em w kilkunastu zawodach wêdkarskich, to nie odnios³em jeszcze wiêkszego sukcesu. Mo¿e kiedy ...
- S³ysza³em, ¿e lubisz pracowaæ spo³ecznie ?
- Lubiê i siê tego nie wstydzê. Jestem cz³onkiem Stowarzyszenia Wêdkarskiego Zalew w Kutnie, a od 2004 r. wiceprezesem Jego Zarz¹du. Prawie
wszystkie nasze prace, a jest ich bardzo du¿o, wykonujemy w ramach prac
spo³ecznych. Stowarzyszenie Wêdkarskie Zalew dodam bardzo prê¿ne,
prowadzi równie¿ dzia³alnoæ gospodarcz¹ - parking. Mamy aktualnie zarejestrowanych ³¹cznie 85 cz³onków i osób uprawnionych do wêdkowania.
W wiêkszoci s¹ to osoby w wieku emerytalnym. Dla tych w³anie ludzi
Zalew jest wspania³ym miejscem do wypoczynku. Przede wszystkim
s³u¿y pasjonatom wêdkowania. Zapraszamy wiêc do Nas !
- Czêsto odwiedzasz rodzinne strony ?
- Do Rogowa wyje¿d¿am kilka razy w roku, a obowi¹zkowo corocznie na
dwutygodniowy urlop. Ostatnie lata tam spêdza³em z wnuczk¹ Aleksandr¹.
Wyjazd do Rogowa na d³u¿szy czas, to powrót do korzeni. Po ka¿dym takim
d³u¿szym pobycie, trudno mi wracaæ do Kutna.
- Na pewno zaaklimatyzowa³e siê ju¿ w Kutnie, wiêc co by zmieni³
w codziennym funkcjonowaniu miasta ?
- Mylê, ¿e nale¿y zwróciæ wiêksz¹ uwagê na miejskie s³u¿by komunalne,
na czystoæ naszego miasta, która ma wiele wci¹¿ do ¿yczenia. Moim skromnym
zdaniem nale¿a³oby te¿ zwiêkszyæ zadrzewienie na terenach rekreacyjnych
przy rzece Ochni.
- Jak spêdzasz czas wolny ?
- Od kilkunastu lat, kiedy zwi¹za³em siê z Zalewem, to wêdkujê lub pracujê. Nasze wspania³e Stowarzyszenie Wêdkarskie jest moim jakby drugim
domem. Chocia¿ jest organizacj¹ o charakterze spo³ecznym to dzia³alnoæ
gospodarcza jak¹ prowadzimy wymaga utrzymania nale¿ytej czystoci
i du¿ego wysi³ku. Wychodzimy zawsze z za³o¿enia, ¿e nasz Zalew jest
terenem rekreacyjnym dla ka¿dego mieszkañca Kutna.
- Plany i marzenia twoje ...
- Uwielbiam ³owiæ ryby, wiêc moim marzeniem jest wyjechaæ na Pó³wysep
Skandynawski i tam co piêknego z³owiæ, bo Skandynawia jest znana z krystalicznie czystych wód pe³nych wielkich ryb, zw³aszcza z rodziny ³ososiowatych. Moja wnuczka, 9-letnia Ola, nie ma ¿adnego poci¹gu do wêdki,
wiêc pragn¹³bym, aby mój wnuk Miko³aj po³kn¹³ bakcyla wêdkowania.
- Czego ci nale¿y ¿yczyæ ?
- Przede wszystkim zdrowia i realizacji moich zamierzeñ zawodowych
i osobistych. ¯yczy³bym sobie równie¿ zawsze dobrego samopoczucia.
Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski

Atrakcyjne

KREDYTY
• gotówkowe • konsolidacyjne
• samochodowe • hipoteczne

0−790−879−444
0−692−643−691
PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

??
Poziomo: A-1. Niebieski skrzat z programu telewizji A-7. Rzeka
jak renifer B-9. Seat na ko³ach C-1. Pierwszy przypadek D-9. Skrzydlata kleptomanka E-1. Yoko - wdowa po Lennonie. E-5. Chêtny np.
do tañca G-1. S³ynna z urody ¿ona Marka Antoniusza I-1. Brzuch
przyrody I-6. Król Sparty J-9. Tytu³ filmu fab. W. J. Hasa K-1. Nauka
o rozbiorze pojêæ L-9. Kruche ciasto z nadzieniem M-1. Zjednoczona
Republika Arabska pisana oszczêdnie M-5. Znane tango Marka
Grechuty.
Pionowo: 1-A. Ma³a wyspa duñska w centrum Europy 1-I. Ma
sk³onnoci do zmylania 2-E. Le¿y nad Noteci¹ 3-A. Muza Anakreonta 3-I. Gatunek antylopy afrykañskiej 4-F. Piosenka z repertuaru
Formacji Nie¿ywych Schabuff 5-A. Rolina roczna zwana p³omykiem
5-J. Rzeka, nad któr¹ le¿y Kwidzyn 6-E. Koteria 7-A. Szeroki, okr¹g³y
brzeg
kapelusza 7-I. Wyrabia siê z niej kaszê 9-A. Demony wodne w wierzchniach germañskich 9-I. Nie zawsze zdobi cz³owieka 11-A. Narzêdzie
pracy górników 11-I. Antonim z³a 13-A. Jest nim Indonezyjczyk 13-I.
Ruch kojarzony z Kotañskim.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Has³o: C13-K1-L9-C5

Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: POWIATOWE ¯YCIE KUTNA, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

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

Telefon:

0−724−126−378

US£UGI
Projektowanie i nadzór
w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

MIESZKANIE
DLA FIRM
− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje
10.200 m2 − teren

Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133
WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE
Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !
Tel. 605 65 17 76

BIURO

MATRYMONIALNO
-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat
i panien do 40 lat

Tel. 268-12-76, 693-806-780

POWIA
TOWE
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA
Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)
Tel. 0−605 830−684
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
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¯YCIE DIECEZJALNE
Rodzinie
.P.

JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

ANDRZEJA
BUCZYÑSKIEGO,

W “CALINECZCE”

który objecha³ rowerem
granice Polski, kajakiem
pop³yn¹³ Ochni¹, Bzur¹
i Wis³¹ do Gdañska,
a tragicznie zmar³ na
pocz¹tku podró¿y po Europie
wyrazy szczerego
wspó³czucia
sk³ada Redakcja
Powiatowego ¯ycia Kutna

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Pierwszy poczet sztandarowy tworzyli uczniowie: Karolina Kamierczak,
Eryk Cielak i Weronika Fr¹tczak. Za z³o¿one gratulacje, upominki i ¿yczenia podziêkowa³a dyrektor szko³y Iwona Kaca. Z³o¿y³a równie¿
podziêkowania ca³ej grupie uczniów wystêpuj¹cych w programie jubileuszowym. Zakoñczeniem ca³oci spotkania by³ festyn na terenie placu
szkolnego.
/A.B./

CHOPIN PRZED RATUSZEM
Pod tym has³em 20 czerwca br. na placu Pi³sudskiego odby³a siê impreza
powiêcona obchodom 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Mieszkañcy
Kutna wys³uchali programu wokalnego w wykonaniu chóru Minstrel
z LO im. Stanis³awa Ma³achowskiego w P³ocku oraz chóru Speranza
Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie. Rozstrzygniêto te¿
konkurs plastyczny pt. Malujê s³uchaj¹c Chopina. Zagra³a równie¿
orkiestra kameralna Polisch Camerata z udzia³em pianisty Mariusza Drzewieckiego.
/A.B./

DESZCZOWE STRZELANIE

W dniu 09.06.2010 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 16 Calineczka odby³o siê
spotkanie z Ewa Chotomsk¹, córk¹ popularnej poetki Wandy Chotomskiej.
Powszechnie znana jest jako ciotka Klotka z telewizyjnego Tiktaka.
Inne programy dla dzieci, z którymi jest ona zwi¹zana, to Budzik,
Jedyneczka, Ciuchcia. Wraz z Andrzejem Grabowskim za³o¿y³a
w 1983 r. dzieciêcy zespó³ Fasolki. Chotomska pisze teksty do ich piosenek. Wystarczy wspomnieæ, ¿e to ona napisa³a s³owa takich piosenek, jak
Szczotka, pasta czy Myd³o lubi zabawê, znanych i lubianych od lat
przez dzieci w ca³ej Polsce. W spotkaniu tak¿e bra³y udzia³ dzieci z s¹siaduj¹cych przedszkoli - Przedszkole Miejskie Nr 15 Bajka i Przedszkole Miejskie Nr 8. Podczas spotkania artystka opowiada³a najm³odszym
o swoich zwierzêtach (m.in. o psie Felku Parerasie, któremu powiêci³a
ca³¹ ksi¹¿kê), o tym jak powstaj¹ jej piosenki i o wyobrani, któr¹ najlepiej jest rozwijaæ poprzez czytanie. Na zakoñczenie spotkania Ewa
Chotomska wpisa³a siê do ksiêgi pamiatkowej przedszkola. Przedszkolaki
ustawi³y sie w d³ugi poci¹g, czekaj¹c cierpliwie na autograf znanej pisarki.
Beata Radecka

POZDROWIENIA Z PUERTO RICO

WYSTĘPY W ŚWIECIU

Zespó³ Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej uczestniczy³ w obchodach
IV Kongresu Kociewskiego w wieciu. By³o bardzo sympatycznie. Na
zdjêciu nasz zespó³ zachêca Kociewiaków do zabawy.

Dla czytelników P¯K z Konwencji Sêdziów Boksu Zawodowego JBF
przesy³a Miros³aw Brózio, arbiter miedzynarodowy, prezes OZB w £odzi.

Oporów 2010
Na terenie strzelnicy KSS Orze³ przeprowadzone zosta³y zawody strzeleckie o puchar przewodnicz¹cego Rady Miasta Jacka Sikory. Organizatorzy
- cz³onkowie Zarz¹du Powiatowego Ligi Obrony Kraju, nie kryli zadowolenia, i¿ pomimo z³ej pogody do wspó³zawodnictwa stanê³o oko³o 100
osób. By³y to ostatnie zawody w koñcz¹cym siê roku szkolnym. Strzelano
z broni pneumatycznej i kbks (pozycja le¿¹c), suma punktów decydowa³a
o kolejnoci miejsc. W grupie szkó³ podstawowych zespo³owo najlepiej
wypad³y: SP nr 4 - 354 pkt. przed SP nr 6 - 337 pkt. i SP nr 1 - 212 pkt.
Indywidualnie kolejnoæ miejsc by³a nastêpuj¹ca: I miejsce Szymon Krajniak - SP 6, II miejsce Michalina Gryglewska - SP 1, III miejsce Filip
Olczak - SP 4. Zespo³owo w grupie gimnazjów I miejsce zajê³o Gimnazjum Nr 2 z dorobkiem 416 pkt., II - Gimnazjum Nr 3 gromadz¹c 388 pkt.,
trzecim by³o Gimnazjum Nr 2 (drugi zespó³) - 291 pkt. Indywidualnie
najlepszym by³ Marcel Multan, Gimnazjum Nr 2 przed £ukaszem Walichnowskim, Gimnazjum Nr 3 i Krzysztofem Karpiñskim, Gimnazjum Nr 2.
Wród szkó³ ponadgimnazjalnych zwyciê¿y³a dru¿yna ZS Nr 1 (505 pkt.)
przed II LO im. J. Kasprowicza (459 pkt.) i I LO PUL Azory (456 pkt.).
W tej grupie strzelali najcelniej: Micha³ Rêbi - I LO PUL, Klaudia Pawlak
- ZSA Mieczys³awów i Elwira Ka³kowska - ZS Nr 1. Puchary najlepszym
dru¿ynom wrêcza³ prezes Zarz¹du LOK Wies³aw Antoniak.
/A.B./

DZIEŃ
DZIECKA
Na zbiorniku wodnym w Oporowie
Ko³o Miejskie PZW nr 2 w Kutnie
zorganizowa³o zawody wêdkarskie
dla dzieci z okazji ich wiêta.
Skorzysta³o z nich 64 dzieci wraz
z opiekunami w dwóch kategoriach
wiekowych 8-12 lat i 13-16 lat.
Zabawa trwa³a ponad dwie i pó³
godziny. A oto wyniki zawodów.
Kategoria 8-12 lat: 1 miejsce Emil
Tomczak; 2 miejsce Mateusz
Derej; 3 miejsce Krystian Walczak;
najwiêksza ryba - Paulina Kaszubska
(p³oæ 22 cm). Kategoria 13-16 lat:
1 miejsce Paulina Wasilewska;
2 miejsce Marcin Kolasiñski;
3 miejsce Adrian Piotrowski;
najwiêksza ryba - Karol Dyczko
(wzdrêga 19,5 cm). Dziêki hojnoci
sponsorów najlepsi zawodnicy
otrzymali piêkne nagrody. Rowery
górskie - Hurtownia zniczy EDMAR Edyta Tomczak, cyfrowe
aparaty fotograficzne - Argus
Ochrona Osób Mienia, akwaria
z pe³nym wyposa¿eniem - MaxDom Bricomarche Kutno.
Dodatkow¹ nagrodê wylosowano
sporód wszystkich dzieci: rower
górski - Idea³ Europa Kutno.
/G.B./
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CHIŃSKI REKONESANS
Rozmowa z prezesem zarz¹du KZD Exdrob S.A. w Kutnie
- Miros³awem Sza³kowskim
- W maju przebywa³ pan prezes w oficjalnej delegacji ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi w Chiñskiej Republice Ludowej ?
- By³o to w dniach 17-25 maja, a przebywalimy w Szanghaju, miecie,
które wraz z przyleg³ociami jest ludnociowo równy ... Polsce.
Wylecielimy z Aeroflotem - o godzinie 11.00, o 15.00 bylimy w Moskwie, na lotnisku Szeremietiewo, sk¹d o 17.00 innym samolotem polecielimy do Szanghaju, gdzie wyl¹dowalimy 18 maja o godzinie 10.10.
Z powrotem za wystartowalimy o 11.40 do Moskwy, gdzie dotarlimy
o 17.40, a nastêpnie drugim samolotem, o godzinie 21.00 polecielimy
do Warszawy. Na Okêciu bylimy o ... 21.15. No, ale wszystkie dane
podajê wed³ug czasu lokalnego, a przecie¿ miêdzy Polsk¹ a Chinami
jest a¿ szeæ godzin ró¿nicy czasowej.
- Jaki by³ cel waszej wizyty ?
- By³a to delegacja - generalnie ujmuj¹c - g³ównie producentów polskich
artyku³ów rolnospo¿ywczych, a g³ównym celem by³o omówienie weterynaryjnych utrudnieñ dostêpu produktów do rynku chiñskiego. W czasie
wizyty miêdzy innymi minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
podpisa³ Protokó³ miêdzy Generalnym Urzêdem Nadzoru Jakoci,
Inspekcji oraz Kwarantanny Chiñskiej Republiki Ludowej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie
sprawowania nadzoru i wymagañ weterynaryjnych dotycz¹cych miêsa
wieprzowego wywo¿onego z Rzeczpospolitej Polskiej do Chiñskiej
Republiki Ludowej. Podpisanie ww. protoko³u stanowi znacz¹cy krok
w umo¿liwieniu eksportu miêsa wieprzowego i jego produktów z Polski
na rynek ChRL. Natomiast ja jako cz³onek Krajowej Rady Drobiarstwa
Izby Gospodarczej wraz z jej dyrektorem Leszkiem Kawskim reprezentowalimy polskie drobiarstwo. Bylimy tam w ramach programu
European Table (Europejski Stó³) ukierunkowanym na promocjê, m.in.
polskiej ¿ywnoci do Rosji, Ukrainy, Chin, Singapuru i Tajlandii.
- Na czym konkretnie polega³a Wasza rola ?
- My g³ównie, bo przez trzy dni, przebywalimy na targach SIAL - Miêdzynarodowych Targach ¯ywnoci, gdzie odby³y siê m.in. konferencja
prasowa i prezentacja wyrobów miêsnych, tyle, ¿e z ... miejscowych
surowców (ale dwaj kucharze i Mistrz Polski w produkcji pierogów przybyli - z Polski). Co nas najbardziej zdziwi³o ? Chyba jednak ogromne
zainteresowanie Chiñczyków wspó³prac¹ gospodarczo-handlow¹ i olbrzymia ch³onnoæ chiñskiego rynku. Doæ stwierdziæ, ¿e odbylimy szereg
spotkañ z przedstawicielami firm zainteresowanych polskimi, specyficznymi elementami drobiu (³apek z kurczaka, gêsi i kaczek oraz skrzyde³ek
i ³epków gêsich). Chcieli oni w ci¹gu miesi¹ca np. importowaæ jako najmniejsz¹ iloæ 20 kontenerów ³apek z kurczaka (ka¿dy po ok. 20 ton),
a by³ kontrahent nawet na 100 (sto !) kontenerów miesiêcznie. To przekracza³o nasze najlepsze ¿yczenia, a przecie¿ do niedawna te elementy
drobiu trzeba by³o w Polsce ... utylizowaæ. Teraz te¿ trafiaj¹ pewne iloci
tego polskiego surowca do Chin, ale za porednictwem Honkongu czy
Wietnamu (uzyskujemy za nie ca³kiem niez³¹ cenê 1,30 z³ za kilogram,
a mo¿na i wiêcej). Dziêki uprzejmoci t³umacza ambasady moglimy
równie¿ naocznie przekonaæ siê, ¿e w ka¿dym barze - na wiele sposobów
- przyrz¹dza siê ³apki, powszechn¹ w Chinach potrawê. Natomiast ³apki

czy jêzyki gêsie uchodz¹ za wyrób z górnej pó³ki i s¹ podawane
w najlepszych chiñskich restauracjach. Tak, ¿e Chiñczycy s¹ bardzo
zainteresowani wspó³prac¹ handlowo-gospodarcza z polskim drobiarstwem, gdy¿ trwa drobiarska wojna amerykañsko-chiñska. Dlatego
te¿ z niecierpliwoci¹ oczekujemy na pozytywne wyniki - ju¿ przeprowadzonych - pierwszych kontroli polskich zak³adów drobiarskich przez
chiñskich weterynarzy. S¹ du¿e szanse, ¿e wówczas bêdzie mo¿liwoæ
przyznania polskim weterynarzom prawa do weryfikacji firm handluj¹cym z Chinami.
- Jeden dzieñ spêdzilicie równie¿ na Dniu Polskim wiatowej Wystawy EXPO
w Szanghaju ...
- By³o to w sobotê, 22 maja. By³y wystêpy polskich artystów, by³ obecny
równie¿ minister Sawicki, jak te¿ - co ciekawe - przedstawiciele polskich
samorz¹dów. By³a Kuchnia Polska, która prowadzi³ - nie bez trudnoci - Polak, W³adys³aw Ró¿añski. Mia³em okazjê obejrzeæ pawilony:
holenderski, afrykañski, chiñski, no i tak chwalony w naszych mediach
- polski ... Urzek³y mnie u Holendrów gabinety z tulipanami i elementy
wystawowe ³atwo kojarz¹ce siê z tym krajem. Bardzo ciekawy by³
pawilon afrykañski, pokazano zwierzêta, kulturê, przyrodê, chaty murzyñskie jednoznacznie kojarz¹ce siê z Czarnym L¹dem (no mo¿e
trochê przesady by³o w prezentacji prezydentów tych pañstw). Jednak
najwiêksze wra¿enie wywar³o na mnie wnêtrze pawilonu gospodarzy.
Zaprezentowano w nim osi¹gniêcia Chin wed³ug prowincji. Ci¹g³e
wystêpy zespo³ów, muzyka, eksponaty zwierz¹t i kultury i to wszystko
bajecznie kolorowe. Gra wiat³em i kolorem. To by³o to !
- No, a jak Pan ocenia pawilon polski ?
- Z zewn¹trz znakomicie, bry³a ze sklejki w wycinanki. Prezentowa³a siê
bardzo dobrze. Przed nim kolejka widzów, tak na dwie godziny stania.
Ale wewn¹trz ... Jestem rozczarowany tym co zobaczy³em w rodku na
prezentacjach multimedialnych. Praktycznie bunkier. W pierwszej sali
kinowej w specjalnych okularach mo¿na by³o obejrzeæ film animowany.
Niestety, moim zdaniem przedstawiona w ten sposób historia Polski by³a
niezrozumia³a, nieczytelna dla osób, które dobrze jej nie zna³y. Autor
podj¹³ siê trudnego zadania, aby w kilkanacie minut zaprezentowaæ
np. Chiñczykom najwa¿niejsze wydarzenia z naszej historii. Druga sala
- real Polska, projekcje filmów (powtarzalnych co 5-10 minut), migawki
z ¿ycia kraju. Na galerii miêdzy innymi - rower, krzes³o. Czy mo¿na je
by³o identyfikowaæ - z Polsk¹ ?
- A co uda³o siê Panu jeszcze obejrzeæ w Szanghaju ?
- Szanghaj to dzisiaj miasto z histori¹, ale zarazem najwiêkszy, chiñski
orodek gospodarczy, finansowy i komunikacyjny. Dostepny dla statków
morskich, chocia¿ po³o¿ony nad rzek¹ Hungpu-Ciag (dop³ywem rzeki
Jangcy). Metropolia, serce finansowe Chin (chyba nawet wiêksze ni¿ ...
Pekin). Jest tam Shanghaj World Financial Center, tzw. otwieracz
(ma kszta³t przypominaj¹cy otwieracz do butelek), czyli najwy¿szy
w wiecie dostêpny punkt widokowy. A¿ dech zapiera³o, gdy ogl¹da³em
z wysokoci 480 metrów ca³y Szanghaj. No i kolejka, dla której zrezygnowa³em z dojazdu do lotniska autokarem. Có¿ dodaæ, jecha³em ni¹
z prêdkoci¹ 431 kilometrów na godzinê. Efekt jeszcze wiêkszy, gdy nasz
poci¹g mija³ siê z jad¹cym w odwrotnym kierunku. W ogóle Szanghaj
to czyste, ³adne i z utrzymanym porz¹dkiem miasto. Mimo dziwacznych
regu³ komunikacyjnych, w którym piesi, samochody i rowerzyci pomieszani ze sob¹ (i nie ma powa¿niejszych wypadków). Osobicie ¿a³ujê, ¿e
zabrak³o mi czasu, aby obejrzeæ szanghajsk¹ ciekawostkê: znajduje siê
tam Muzeum Komunizmu. Ci co je zobaczyli twierdz¹, ¿e naprawdê unikalne ...
Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

KONCERT NA POŻEGNANIE

W Szkole Muzycznej odby³ siê koncert Funky Session z udzia³em
uczniów klasy saksofonu Paw³a Zielaka oraz cz³onków zespo³ów rozrywkowych, w którym zagrali równie¿ nauczyciele. By³ to koncert koñcz¹cy
ostatni semestr nauki, a jednoczenie koñcz¹cy rok szkolny. By³y dobre
wyniki w nauce, wiêc w nagrodê przygotowalimy koncert - mówi³ Pawe³
Zielak. By³ on nieco inny ni¿ ten w listopadzie ubieg³ego roku. Zebrani
us³yszeli dobre kawa³ki muzyki rozrywkowej i fankowej. Na scenie
zagra³o 11 saksofonistów (tenory, alty, soprany) z akompaniamentem
zespo³ów Bigbend i Bugband. Gocinnie zapiewa³y dwie wokalistki ze
S³upcy, jedna z nich zaprezentowa³a siê w piosence Papaja (Urszuli
Dudziak). Du¿e oklaski otrzymali muzycy m.in. za wykonanie melodii
Niedzielny blues. Dwugodzinny koncert zakoñczy³ wystêp orkiestry
Przemka Pogockiego (nauczyciele i uczniowie), którzy na podk³adzie
melodii Ce Jam Blues grali krótkie wstawki muzyczne na instrumenty,
na których akurat nie graj¹. By³a to muzyczna parodia, grana w rytmie i ...
z powag¹. W sumie udana impreza, której narratorem, muzykiem i dyrygentem by³ Pawe³ Zielak.
/A.B./

