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WITAJCIE KOCHANE WAKACJE
Imienia rodziny Rembieliñskich !

Patron i sztandar

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Kroniewicach, w przededniu zakoñczenia
roku szkolnego, zorganizowa³o uroczystoci nadania imienia Rodziny
Rembieliñskich i powiêcenia sztandaru.
(ciag dalszy - strona 4 i fotoreporta¿ - strona 15)

Zespó³ Szkó³ w Oporowie ma sztandar, a szko³a nosi imiê Jana Paw³a II.
Ceremonia powiêcenia sztandaru i nadania jej imienia odby³a siê w kociele ksiê¿y Paulinów w Oporowie podczas uroczystoci odpustowych.
(ciag dalszy - strona 4)

Z Kasprowicza na wakacje

Koniec roku szkolnego

Emisj¹ filmu pt. W moim nie rozpoczê³o siê spotkanie koñcz¹ce rok
szkolny w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie. (ciag dalszy - strona 3)

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kutnie po¿egnano 135 uczniów.
(ci¹g dalszy - strona 3)

BRONISŁAW KOMOROWSKI

PREZYDENTEM RP

Prezydentostwo: Bronis³aw Komorowski wraz z ¿on¹
Ann¹ zajm¹ - co najmniej na piêæ lat - Pa³ac Namiestnikowski w Warszawie.

POŚWIĘCONY AQUAPARK

Mieszkañcy Kutna doczekali siê rozpoczêcia budowy nowoczesnego parku
wodnego. Bêdzie to obiekt spe³niaj¹cy marzenia i oczekiwania naszych
mieszkañców, oczywicie na miarê mo¿liwoci finansowych miasta. Teren
budowy jest przyk³adem rozmachu robót - zaznaczy³ Zbigniew Burzyñski
prezydent miasta zwracaj¹c siê do zebranych, którzy przybyli na uroczystoæ wmurowania aktu erekcyjnego. Wspomina³ te¿ 2007 rok, kiedy to
powsta³a i rozwija³a siê myl budowy aquaparku. Planowane zakoñczenie
budowy to jesieñ 2011 roku. O samej bryle i otoczeniu inwestycji pisalimy we wczeniejszych numerach naszej gazety. Przypominamy tylko, i¿
powierzchnia u¿ytkowa aquaparku wynosiæ bêdzie 3085 m 2, a ³¹czna
powierzchnia zabudowy wyniesie 4531 m2. Ten obiekt bêdzie doskona³ym
uzupe³nieniem oferty sportowo-rekreacyjnej miasta i rejonu kutnowskiego.
(ci¹g dalszy - strona 3)

DNI KROŚNIEWIC

Dwa dni bawili siê na placu Targowym, podczas swojego wiêta, mieszkañcy miasta i ich gocie.
(ci¹g dalszy - stron 5)

¯YCIE KOLOROWE

SZTANDAR DLA KOMENDY
POLICJI W KUTNIE
Uroczystoæ wrêczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji
w Kutnie, ufundowanego przez spo³eczeñstwo Ziemi Kutnowskiej,
odbêdzie siê 20 lipca 2010 r. Nadanie sztandaru bêdzie wyrazem
uznania dla trudu i oddania funkcjonariuszy Policji w codziennej,
niebezpiecznej pracy. Na ceremoniê wrêczenia przybêd¹ zaproszeni
gocie, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Komendy G³ównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji
w £odzi, w³adz wojewódzkich, samorz¹dowych, a przede wszystkim
mieszkañcy powiatu. Na ceremonii wrêczenia obecne bêd¹ te¿ delegacje
policjantów z Niemiec i Ukrainy.
Uroczystoci odbêd¹ siê przy placu marsz. J. Pi³sudskiego i bêd¹
po³¹czone z wojewódzkimi obchodami 91 rocznicy powo³ania przez
Sejm II Rzeczpospolitej  Policji Pañstwowej. Zainauguruje je msza
wiêta w kociele p.w. w. Wawrzyñca o godz. 11.00, celebrowana
przez Biskupa Seniora Diecezji £owickiej ksiêdza Alojzego Orszulika.
Natomiast po mszy nast¹pi przemarsz uformowanych pododdzia³ów
na placu marsz. J. Pi³sudskiego, gdzie o godzinie 12.15 rozpocznie
siê uroczystoæ wrêczenia sztandaru. Goci powita Komendant
Wojewódzki Policji w £odzi - insp. Marek Dzia³oszyñski. Zgodnie
z ceremonia³em wrêczony zostanie sztandar, a po tym akcie nast¹pi
wrêczenie odznaczeñ i awansów na kolejne stopnie policyjne.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
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EUROSATORY 2010

W dniach 14-18 czerwca w Pary¿u odbywa³y siê jedne z najwiêkszych
targów przemys³u obronnego na wiecie EUROSATORY 2010, które przemiennie z Londynem odbywaj¹ siê co drugi rok. Na wystawie zaprezentowano najnowsze rozwi¹zania i technologie z bran¿y obronnej. Odby³o
siê tak¿e wiele premier najnowszych wyrobów poszczególnych firm.
W targach uczestniczy³ ca³y zarz¹d firmy AMZ Sp. z o.o. w Kutnie:
Jaros³aw Stachowski - prezes, Marzena i Zygmunt Fabisiakowie, Dariusz
Fabisiak, Andrzej Nuszczyñski. Obs³ugê stoiska zapewni³y: dzia³ eksportu,
technologiczny, zaopatrzenia, produkcji.
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¯YCIE REGIONALNE
Z „KASPROWICZA” NA WAKACJE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
M³odzie¿ klasa pierwszych i drugich z zaciekawieniem obejrza³a film
dokumentalny pokazuj¹cy sylwetki absolwentów opowiadaj¹cych swoje
wspomnienia z pobytu w szkole: Gra¿ynê i Zbigniewa Burzyñskich,
El¿bietê Tomaszewsk¹, Krzysztofa Michalskiego, Ma³gorzatê Pêgowsk¹,
Przemys³awa Zawadzkiego, Macieja Maciejewskiego i ksiêdza Grzegorza
Pypcia. Film stanowi³ przys³owiow¹ kropkê nad i obchodów jubileuszu
szko³y. Przez zebranych zosta³ przyjêty wielkim aplauzem. Drug¹ czêci¹
spotkania by³o podsumowanie wyników nauczania przez wicedyrektora
liceum - Dorotê Dobieck¹ - Stañsk¹. Wieloma nagrodami wyró¿nieni
zostali uczniowie, nie tylko za wspania³e wyniki na wiadectwach, ale te¿
za anga¿owanie siê w ¿ycie kulturalne, spo³eczne i sportowe liceum.
W roku szkolnym 2009/2010 najwy¿sze rednie uzyskali: Tomasz
Ko³udzki - 5,36; Kinga Muszyñska - 5,08; Katarzyna Jankowska - 5,0;
Magdalena Michalska - 5,0; Anna Szprengiel - 5,0. wiadectwo z bia³oczerwonym paskiem otrzyma³o 23 uczniów. redni¹ powy¿ej 4,5 uzyska³o
44 uczniów. Wszystkim licealistom, którzy rozpoczêli wakacje, ¿yczymy
du¿o s³oñca, zadowolenia i zdrowia.
/A.B./

Porównania
Jak ka¿dy przeciêtny mê¿czyzna
interesujê siê pi³k¹ kopan¹.
Ale ostatnio muszê siê przyznaæ
bardziej mnie obchodzi³o, kogo wybrano.
Na pi³karskich boiskach
tylko lepszy zespó³ jest zwyciêski.
A po wyborach, jeli przyjrzeæ siê z bliska,
nikt nie przyznaje siê do klêski.
Obu kandydatów, tak zwane sztaby wyborcze,
redniowiecznych wojów mi przypominaj¹.
Twierdz¹, ¿e zwyciêskie s¹ tylko ich proporce
i do ¿adnej przegranej siê nie przyznaj¹.
W pi³karskich mistrzostwach wiata
mistrzem zostaje najlepsza dru¿yna i to jest to !
A co w wyborach znaczy zwyciêska data ?
Wybrano prezydenta, czy mniejsze z³o ?
Kazimierz Ci¹¿ela

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zebranych w hali sportowej uczniów, nauczycieli i rodziców do prze¿ywania chwili rozstania ze szko³¹ mobilizowa³ cytat z wypowiedzi Jana
Paw³a II: Prawdziwie wielkim jest ten cz³owiek, który chce siê czego
nauczyæ. Do tych s³ów w swej wypowiedzi nawi¹za³a dyrektor szko³y
Gra¿yna Sza³kowska mówi¹c: Przed wami kolejne wyzwania. Jestem
przekonana, ¿e wiedza jak¹ zdobylicie w naszej szkole zaowocuje ju¿
nied³ugo, ¿e bêdziecie j¹ dalej zg³êbiaæ, rozwijaæ swoje pasje, zainteresowania i zdolnoci. Z ³ezk¹ w oku powiem, ¿e jestem z was dumna, z waszych osi¹gniêæ i sukcesów. Odchodz¹cych ze szko³y uczniów po¿egna³
prezydent miasta Zbigniew Burzyñski ¿ycz¹c s³onecznych wakacji,
dobrych ocen w gimnazjum. By³a te¿ chwila powagi - przekazanie sztandaru szko³y w rêce m³odszych uczniów. Przyjêli go: paulina Puchalska,
Dominik Szczesiak i Natalia Sobczyk, przedstawiciele klas pi¹tych. Po
z³o¿eniu lubowania wyró¿niaj¹cy siê uczniowie otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, a sportowcy - ma³e puchary.
/A.B./

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

W pi¹tek 25 czerwca uczniowie kutnowskich szkó³ otrzymali wiadectwa
wyników swej nauki, dla najlepszych by³y nagrody ksi¹¿kowe. Wielu
z nich (klasy najstarsze) jako absolwenci - swoj¹ szko³ê po prostu ¿egna³o.
W Szkole Podstawowej Nr 6 dokona³o tego 52 uczniów klas szóstych.
W tej grupie czworo z nich uzyska³o redni¹ ocen 5,3 : 4,9 to z klasy VI a,
natomiast z klasy VI b czworo uczniów redni¹ 5,4 : 5,1. Dyrektor szko³y
Emilia Malanowska dziêkuj¹c uczniom i nauczycielom za efekty ich
wspólnej pracy zaprosi³a najlepszych absolwentów do dokonania wpisu
do Z³otej Ksiêgi Szko³y. Byli to: Anna Og³oszka, Zuzanna Kawka
i Krzysztof Rosiak z VI a oraz Micha³ Zarêbski, Sylwia Modliñska i Szymon
Krajniak z VI b. Nagrody otrzymali tak¿e uczniowie za godne reprezentowanie szko³y w zawodach sportowych. Podczas uroczystoci koñcz¹cego rok szkolny m³odsi uczniowie z³o¿yli lubowanie na sztandar szko³y,
który prezentowali: Sylwia Gawenda, Mateusz Ryczkowski i Wiktoria
D¹browska.
/A.B./

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
W Szkole Podstawowej Nr 9 w Kutnie uroczystoci odby³y siê z udzia³em
m.in. wiceprezydenta miasta Jacka Boczkaji, Anny Michalskiej - starszego
wizytatora Kuratorium Owiaty w £odzi, Janiny Stefaniak - przewodnicz¹cej Rady Rodziców. Uroczystoci poprowadzi³a przewodnicz¹ca
Samorz¹du Szkolnego Maria G³owienka. Na wstêpie uczniowie tej szko³y
zaprezentowali wakacyjny program artystyczny, póniej w czêci oficjalnej odebrali wiadectwa i nagrody. By³y gor¹ce podziêkowania za
pracowicie spêdzony rok szkolny i na koniec przemowy goci. Dla ponad
120 uczniów by³ to ostatni dzieñ w murach dziewi¹tki. Na pocz¹tku
uroczystoci (tu¿ po programie artystycznym i wyst¹pieniu pani dyrektor
Danuty Blus najlepsi wpisali siê do Ksiêgi Prymusów a ich rodzice
otrzymali gratulacje i okazjonalne dyplom. By³o morze kwiatów i s³ów
podziêkowania dla nauczycieli.
/G.B./

POŚWIĘCONY AQUAPARK
(ci¹g dalszy ze strony 3)
Powiêcenia aktu erekcyjnego i ca³ego obiektu dokona³ ksi¹dz pra³at Jan
Dobrodziej. Wmurowanie samego aktu dokonali oprócz Zbigniewa Burzyñskiego, przewodnicz¹cy Rady Miasta Jacek Sikora, dyrektor Oddzia³u
Poznañ - Mostostal W-wa SA Jacek Sowiñski, w imieniu marsza³ka woj.
³ódzkiego dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi Ryszard Kaliñski, dyrektor Obszaru
Rozwoju Regionalnego Mostostal W-wa SA Wac³aw Rosiak oraz wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Woj. £ódzkiego Micha³ Kaczmarek. By³y gratulacje, uciski d³oni oraz zapewnienie ... terminowego wykonania obiektu,
którego koszt budowy wyniesie oko³o 27 milionów z³otych.
/A.B./

Z ³awy opozycyjnego radnego

GORĄCA SESJA
Ostatnie dni czerwca by³y gor¹ce. Mielimy wysok¹ temperaturê, nasta³o prawdziwe lato. We wtorek 29 czerwca oby³a siê kolejna sesja Rady Miasta. Atmosfera obrad by³a równie gor¹ca jak aura. Przyczyn¹ tej gor¹czki by³a informacja
cz³onka Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego na temat planowanych zmian w kutnowskim szpitalu. Dowiedzielimy siê, ¿e samorz¹d powiatowy podj¹³ uchwa³ê
o rozpoczêciu procesu likwidacji publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej. Jednoczenie ma zostaæ powo³ana spó³ka prawa handlowego, czyli Niepubliczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej, którego jedynym w³acicielem bêdzie samorz¹d
powiatowy. Planowana operacja ma zostaæ poprzedzona restrukturyzacj¹ szpitala,
w ramach której nast¹pi grupowe zwolnienie ok. 170 pracowników. Ponadto
zostanie okrelony maj¹tek potrzebny do funkcjonowania szpitala i maj¹tek
zbêdny, który zostanie sprzedany lub wydzier¿awiony. Zarz¹d Powiatu liczy
równie¿ na w³¹czenie szpitala do tzw. planu B, co ma oznaczaæ redukcjê zad³u¿enia o ok. 45 mln z³. Pozosta³e zad³u¿enie, które dzisiaj wynosi ok. 80 mln z³.
po uwzglêdnieniu redukcji, ma przej¹æ samorz¹d powiatowy. Dzisiaj szpital
zamiast skutecznie leczyæ i obs³ugiwaæ pacjentów dalej przynosi straty, która
rednio w ka¿dym kwartale wynosi od 2,1 do 2,5 mln. z³. Powiat postanowi³
przerwaæ ten chocholi taniec. Jest oczywiste, ¿e aktualny model organizacji,
a raczej dezorganizacji i stosowany model zarz¹dzania i raczej ¿ywio³owego
chaosu, jest nie do utrzymania. Przez wiele lat poza ja³ow¹ dyskusj¹ nic siê nie
dzia³o i nie by³o zmian uzdrawiaj¹cych szpital. Wydano wiele pieniêdzy na
plany ratunkowe, które nigdy nie by³y przeprowadzone, bo nie by³o determinacji
i woli samorz¹du powiatowego. Dzisiaj nasuwa siê pytanie: dlaczego tak pó¿no
podejmowany jest temat reanimacji szpitala, który znajduje siê w stanie koñcowej agonii ? Kolejne pytanie: jaka jest realnoæ tego planu i co w przypadku
je¿eli nie nast¹pi odd³u¿enie w ramach planu B ? Z informacji, które uzyskalimy na sesji wynika, ¿e nie ma innego pomys³u i nale¿y s¹dziæ, ¿e sprawy dalej
bêd¹ siê toczyæ w bezw³adzie i chaosie. To wszystko co siê w sprawie szpitala
dzia³o i dzieje jest wielkim skandalem.
(ci¹g dalszy - strona 6)

LATO W MIEŚCIE 2010

Kalendarz imprez kulturalnych
11 lipca - Festyn rodzinny z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹.
18 lipca - Dzieñ sztuki ludowej - org. Muzeum Regionalne.
Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y Wakacje z bibliotek¹ 2010
do 9 lipca - Tydzieñ bajek XXI wieku Franklin i reszta.
12-16 lipca - Tydzieñ sportowy Sprawni i zgrabni, w tym 15 lipca
wycieczka do Ozorkowa (zajêcia na basenie) i Solcy Ma³ej (osada indiañska
Tatanka).
19-23 lipca - Tydzieñ regionalny Kutnowskie ABC.
26-30 lipca - Tydzieñ ekologiczny Co wiesz o przyrodzie.
Codziennie: 11.00-14.30 zajêcia zorganizowane (zajêcia pod kier. instruktora, pogadanki, g³one czytanie, rozstrzygniêcie konkursu z poprzedniego
dnia, zajêcia rekreacyjne). 14.30-16.00 zajêcia dowolne (internet, gry planszowe, zajêcia plastyczne, zajêcia w sali audiowizualnej).
Imprezy sportowo-rekreacyjne
6 lipca - Turniej pla¿owej pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców: kat. szko³y
podstawowe, gimnazja, szko³y rednie; boisko przy SP 9, org. MOSiR.
7 lipca - Turniej pi³ki no¿nej w kat. szko³y podstawowe; Orlik przy SP 1,
org. MOSiR.
9 lipca - Turniej koszykówki: kat. szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y
rednie; boisko MOSiR, ul. Kociuszki 26.
11 lipca - Turniej tenisa ziemnego w kat. do lat 40 i powy¿ej 40 lat, korty
tenisowe MOSiR ul. Grunwaldzka 1, org. MOSiR.
16 lipca - Turniej pla¿owej pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców: kat.
szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y rednie; boisko przy SP 9, org.
MOSiR.
19 lipca - Turniej pi³ki no¿nej w kat. szko³y podstawowe; Orlik przy SP 1,
org. MOSiR.
20 lipca - Turniej pi³ki no¿nej - kat. gimnazja; boisko przy GM 3, org.
MOSiR
21-24 lipca - Turniej baseballu Ma³ej Ligi - Region Bliski Wschód i Afryka,
Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi.
22 lipca - Turniej pla¿owej pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców: kat.
szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y rednie; boisko przy SP 9, org.
MOSiR.
Jednoczenie informujemy, ¿e obiekty Moje Boisko - Orlik 2012 przy
SP 1 i SP 9 bêd¹ czynne codziennie w godz. 9.00-13.00 i 15.00-20.00.

O „SOLIDARNOŚCI” W MUZEUM
W tym roku przypada 30 rocznica powstania NSZZ Solidarnoæ. Rozpoczê³y siê ju¿ wstêpne przygotowania do jubileuszowych obchodów.
W dniu 23 czerwca w sali Muzeum Regionalnego odby³o siê spotkanie
nauczycieli historii, bêd¹cych cz³onkami zwi¹zku, na które przyjecha³
dr Przemys³aw Stêpieñ z Uniwersytetu £ódzkiego, pracownik Katedry
Historii Wspó³czesnej. Omówi³ okres powstania Solidarnoci i dzia³anie
zwi¹zku w czasie stanu wojennego. Nauczyciele za przypomnieli okres
zniewolenia naszego kraju od 1944 r. do powstania NSZZ Solidarnoæ.
W przedstawionych materia³ach nie poruszono spraw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ zwi¹zku na terenie Kutna i okrêgu. Pomys³odawc¹ omówienia
tego zagadnienia by³ Grzegorz Jasku³owski, nauczyciel historii w ZS Nr 3
w Kutnie przy wspó³pracy Piotra Bielickiego i Jacka Ga³ki. Przyby³ych
na spotkanie powita³a przewodnicz¹ca Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ
Solidarnoæ - Jolanta Bujalska-Kowalczyk. Udzia³ w spotkaniu wziêli
równie¿ prezydent miasta Zbigniew Burzyñski i jego zastêpca Zbigniew
Wdowiak.
/A.B./

OSTEOPOROZA
BADANIE MASY KOCI
 krêgos³upa lêdwiowego
 szyjki koci udowej

50% TANIEJ
do 01.09.2010 r.
Telefon: 605-109-333

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

Ju¿ za kilka dni, w poniedzia³ek
2 sierpnia, 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-

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 13/289 • 8 LIPCA 2010 R.

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 sierpnia
(poniedzia³ek)

w godzinach od 1100 do 1600
Informacja:

tel. 0−605−268−274

ZAPRASZAMY

3

¯YCIE REGIONALNE

IMIENIA RODZINY REMBIELIŃSKICH !

(ci¹g dalszy ze strony 4)
By³a to zarazem uroczystoæ po¿egnalna, zajmowanego przez 11 lat przez
szko³ê dworku Rodziny Rembieliñskich, gdy¿ 30 sierpnia Gimnazjum
wprowadzi siê do nowo oddanego budynku. St¹d nie dziwi, ¿e na rêce
dyrektora szko³y Waldemara Pietrzaka burmistrz Barbara Herman przekaza³a m.in. nowa tablicê, któr¹ umieci siê na nowym budynku szko³y.

Nauczyciele jêzyka polskiego w Gimnazjum Aleksandra Marciniak i Monika
Pachliñska zaprezentowa³y Rodzinê Rembieliñskich: Powi¹zania Kroniewic z Rodzin¹ Rembieliñskich datuj¹ siê od 1797 roku, kiedy to Rajmund
Rembieliñski polubi³ Agnieszkê Opack¹ - w³acicielkê Kroniewic, które
to przesz³y w posiadanie Rajmunda w wyniku umowy rozwodowej w 1817
roku. Rajmund Hiacynt Rembieliñski urodzi³ siê we wrzeniu 1775 roku
w Warszawie. Otrzyma³ staranne wykszta³cenie, ukoñczy³ Szko³ê Rycersk¹
w stopniu oficerskim ze z³otym medalem. Kiedy w roku 1794 wybuch³o
Powstanie Kociuszkowskie zorganizowa³ pospolite ruszenie na ziemi
wiskiej i ³om¿yñskiej. Rajmund Rembieliñski pe³ni³ wysokie funkcje
w Ksiêstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, miêdzy innymi by³
prefektem departamentu p³ockiego, g³ównym intendentem wojsk polskich,
Prezesem Komisji Województwa Mazowieckiego, marsza³kiem Sejmu
w 1820 roku. By³ autorem i realizatorem mazowieckiej strefy w³ókienniczej obejmuj¹cej: Lod, Zgierz, D¹bie, Przedecz, Gostynin i £êczycê.
Dba³ równie¿ o rozwój gospodarczy swoich dóbr - pokaza³ siê jako dobry
administrator i organizator. Sprowadzi³ tu niemieckich rzemielników,
przeniós³ z G³aznowa do Kroniewic g³ówne skrzy¿owanie traktów handlowych (Warszawa - Poznañ, £êczyca - W³oc³awek). Próbowa³ umieciæ
tu orodek sukiennictwa, pomys³ ten jednak nie zosta³ zrealizowany wskutek
braku wód mog¹cych napêdzaæ maszyny. Ponadto w Kroniewicach
wzniós³ dom zajezdny (obecnie muzeum), fabrykê tytoniu, tabaki i cygar,
garbarniê, tartak oraz budynek stacji pocztowej. W 1814 roku wystawi³
w parku obelisk powiêcony ksiêciu Józefowi Poniatowskiemu (najstarszy
pomnik w Polsce wystawiony ku czci Poniatowskiego). Z inicjatywy
Rajmunda od 1817 roku funkcjonowa³a tu - obok rz¹dowej - szko³a elementarna. Dokona³ adaptacji w jêzyku polskim sztuki  Hrabina Salisbury.
Rodzina Rembieliñskich poza tym dobrze wpisa³a siê w typow¹ dla Polski
tolerancjê religijn¹. Rajmund Rembieliñski odbudowa³ zniszczon¹
w po¿arze synagogê ¿ydowsk¹ i podj¹³ starania o za³o¿enie parafii ewangelicka- augsburskiej. Zmar³ 12 lutego 1841 roku w £om¿y, pochowany
zosta³ na cmentarzu w Jedwabnem. Potomkowie Rajmunda Rembieliñskiego nie pe³nili ju¿ tak wa¿nych funkcji na terenie kraju. Ich ¿ycie
i dzia³alnoæ cile zwi¹zane by³y z rozwojem Naszej Ma³ej Ojczyzny.
Aleksander Ireneusz Adam Rembieliñski - syn Rajmunda - urodzi³ siê
16 grudnia 1820 roku w Warszawie. W 1853 roku polubi³ Pelagiê Cecyliê
z Zamoyskich. Kontynuuj¹c dzie³o swojego ojca, wybudowa³ w 1847 roku

PATRON I SZTANDAR

cukrowniê przyfolwarczn¹ w swoich dobrach w Ostrowach. Bardzo szybko
cukrownia sta³a siê najwiêkszym i najnowoczeniejszym zak³adem przemys³owym na terenie Królestwa Polskiego. By³o to mo¿liwe dziêki utworzeniu w 1853 roku Towarzystwa Udzia³owego (pierwszego na terenie
Królestwa Polskiego), które przekszta³ci³o siê w Warszawskie Towarzystwo
Fabryk Cukru. Na terenie Kroniewic z inicjatywy Aleksandra wzniesiono
neorenesansowy zespó³ pa³acowo-parkowy, w którym obecnie funkcjonuje
gimnazjum. Dbaj¹c o rozwój przemys³owy miasta, w latach 1856-1861,
Aleksander wybudowa³ du¿y m³yn parowy, jeden z najnowoczeniejszych
wówczas w Królestwie Polskim. Przy znacznym udziale Pelagii i Aleksandra Rembie³iñskich wzniesiono nowy murowany koció³ i dzwonnicê
oraz zadbano o ich wyposa¿enie. Aleksander umar³ w Warszawie 4 lutego
1872 r. Po mierci Aleksandra dobrami kroniewickimi zarz¹dza³ jego
syn Konstanty W³adys³aw Stefan Rembieliñski, który urodzi³ siê 26 grudnia
1857 roku w Pary¿u. Prowadzony przez niego maj¹tek s³yn¹³ z wysokiego
poziomu kultury rolnej, wietnej administracji i organizacji pracy.
Nie dochodzi³o w nim do ¿adnych strajków rolnych. Maj¹tek znany by³
z hodowli bydla mlecznego rasy holenderskiej, znajdowa³y siê tu mleczarnia i malarnia. Dobra kroniewickie by³y czêsto odwiedzane przez
rolników z kraju i zagranicy. Rembieliñscy wspierali organizacje spo³eczne
i charytatywne, m.in. dziêki staraniom Teresy Rembieliñskiej - ¿ony Konstantego - dzia³a³a ochronka. Warto wspomnieæ równie¿ o koloniach
miesiêcznych organizowanych dla dzieci pochodzenia polskiego z Górnego l¹ska. Z inicjatywy Konstantego powsta³o w osadzie w 1880 roku
Towarzystwo Ochotniczej Stra¿y Ogniowej, które w 1934 r. otrzyma³o od
rodziny Rembieliñskich pierwszy samochód marki Chevrolet. Konstanty
W³adys³aw Stefan Rembieliñski zmar³ 10 lutego 1933 roku. Ostatnim
w³acicielem dóbr kroniewickich by³ Andrzej Konstanty. Urodzi³ siê
10 listopada 1900 roku w B³oniu. Kontynuowa³ on politykê gospodarcz¹
ojca i utrzymywa³ wysoki poziom gospodarczy maj¹tku. Andrzej by³
oficerem Wojska Polskiego, ¿o³nierzem AK. Nie jest znana dok³adna data
jego mierci. Jedne ród³a podaj¹ rok 1940, inne wspominaj¹ o jego udziale
w Powstaniu Warszawskim i mierci w zbiorowej egzekucji w 1944 roku.
Przez pó³tora wieku w³aciciele dóbr kroniewickich mieli du¿y udzia³
w rozwoju naszego miasta i o¿ywiali gospodarczo te obszary. Dziêki staraniom Rembieliñskich Kroniewice - mimo utraty praw miejskich w 1870
roku - przetrwa³y i rozwija³y siê, a wk³ad tej rodziny w rozwój miasta jest
widoczny do dzisiaj.
Do honorowego pocztu tej rodziny zaliczyæ nale¿y obecnego na imprezie
w Kroniewicach prof. dr. hab. Jakuba Rembieliñskiego, fizyka kwantowego z Wydzia³u Fizyki i Informatyki Stosowanej i cz³onka Senatu Uniwersytetu £ódzkiego, któremu kwiaty wrêczy³a burmistrz Kroniewic Barbara Julianna Herman.
(foto - strona 15)

Dane z artyku³u Katarzyny Mokrzyckiej Cicha prywatyzacja polskiego zdrowia [w:] Wprost,
Nr 26 (1429), 27 czerwca 2010 r.

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

PIELĘGNIARKI Z LICENCJATEM
Ponad piêædziesi¹t pañ ucz¹cych siê w Wy¿szej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu zakoñczy³o naukê. Podczas
uroczystego spotkania zwi¹zanego z rozdaniem dyplomów licencjackich
gratulacje absolwentkom wydzia³u sk³ada³y: rektor dr S³awomira Bia³ob³ocka, dziekan Wydzia³u prof. zwyczajny dr hab. nauk medycznych Laura
Wo³owicka i prodziekan dr Hanna Okleja. By³o to kolejne ju¿ rozdanie
dyplomów, ale po raz pierwszy osobom ucz¹cym siê w ramach refundacji
Unii Europejskiej. Poziom koñcowych egzaminów mo¿na uznaæ za wysoki,
o czym wiadczy dobra rednia. Wiêkszoæ osób koñczy³a studia licencjackie z ocen¹ b. dobr¹, a napisane prace koñcowe w wielu przypadkach
by³y ju¿ form¹ pewnej dzia³alnoci naukowej - zaznaczy³a dziekan Wo³owicka. Jest nadzieja, ¿e mo¿e byæ w tej uczelni dalsza kontynuacja nauki,
aby zdobyæ tytu³ magisterski. Naukê na tym Wydziale kontynuowa³y
panie z P³ocka, Sochaczewa, £owicza, ³êczycy, Konina, Kutna, a nawet
z województwa zachodniopomorskiego.
(ci¹g dalszy - strona 10)

W podró¿ po Europie, prawie 9.000 km, pojecha³ rowerem kutnowianin
z krwi i koci Andrzej Koszalski. P O W O D Z E N I A !

INFORMACJA KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W KUTNIE

WIEŚCI GMINNE

Firma Barter z Bia³egostoku
kupi³a upad³¹ w 2007 r. cukrowniê
w Ostrowach. Ma byæ tutaj sortowany wêgiel z Azji i Europy
Wschodniej. Dzienne dostawy
2000 ton. Przy tej pracy pracowaæ
musi 30 osób: operatorzy, ³adowacze,
maszynistki lokomotyw, manewrowy.

Jak nowa

W £¹niêtach kosztem 870 tysiêcy
z³otych wyremontowano remizê
OSP. Teraz wygl¹da jak nowa ...

Man dla Kroniewic

4

Wed³ug rejestru zak³adów opieki zdrowotnej w Polsce dzia³a prawie
20 tysiêcy przychodni, szpitali czy stacji pogotowia (w tym tylko blisko
6 tysiêcy publicznych). Przychodni jest 14 tysiêcy, a 90% z nich s¹
w³asnoci¹ - prywatn¹. Szpitali jest 780, z czego ju¿ 140 prywatnych,
a oko³o stu - to placówki niepubliczne, samorz¹dowe (do takiej formy
organizacyjnej d¹¿y SP ZOZ w Kutnie). Z tych danych nasuwa siê
wniosek, ¿e CO TRZECI SZPITAL ZOSTA£ JU¯ SPRYWATYZOWANY (lub skomercjalizowany). W tym roku ze sk³adek zdrowotnych
ma wp³yn¹æ 58,5 miliardów z³otych. Do tego dodatkowo - wed³ug firmy
PMR - na leczenie z w³asnej kieszeni Polacy wydaj¹ ju¿ 28 miliardów
z³otych (lekarstwa, rehabilitacja, prywatne wizyty lekarskie).
(ci¹g dalszy - strona 6)

POJECHAŁ !!!

Barter w Ostrowach

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przed rozpoczêciem uroczystoci dzieci przedstawi³y program artystyczny
powiêcony g³ównie papie¿owi Janowi Paw³owi II. Sztandar Zespo³u
Szkó³ w Oporowie wywiêci³ ksi¹dz biskup Andrzej Dziuba - ordynariusz Diecezji £owickiej. To dodatkowo podnios³o rangê tej znacz¹cej dla
mieszkañców Oporowa i Gminy uroczystoci. W poczcie sztandarowym
wyst¹pili rodzice uczniów: Ewa Zas³onka, Ewa Pancer i Janusz Kowalski.
Sztandar przekazano po lubowaniu uczniom i pani dyrektor Zespo³u Szkó³
Jadwidze Materskiej podczas uroczystoci w budynku Zespo³u Szkó³, który
oddano do u¿ytku w 2008 roku. Uczniowski poczet sztandarowy stanowili
uczniowie klasy drugiej Gimnazjum: Marcin Zylak, Marlena Traczyk
i Kamila Miler. Uroczystoci uwietni³a swoim wystêpem orkiestra dêta
Clonovia. By³ poczêstunek dla goci i festyn rodzinny. Szkoda tylko,
¿e nie dopisa³a pogoda !
/G.B./

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Stra¿acy z OSP Kroniewice odebrali nowy samochód ganiczy.
Podwozie Mana z napêdem na
wszystkie ko³a, kosztowa³o
772.840 z³otych, z tego z dotacji
unijnej 656.914 z³otych.

200 rocznica Chopina

W 200 rocznicê urodzin Fryderyka
Chopina Starostwo Kutnowskie
zorganizowa³o koncert pod tytu³em
Z Chopinem w tle. W programie
najpiêkniejsze pieni i utwory fortepianowe zaprezentowali solici
scen polskich: Anna Jeremus-Lewandowska - sopran, Beata Zawadzka
- sopran, Wies³aw Bednarek - baryton,
Jaros³aw Domaga³a - fortepian.
Z repertuarem Polska pieñ patrio-

tyczna wyst¹pi³ chór Speranza,
dzia³aj¹cy w M³odzie¿owym Domu
Kultury w Kutnie.

600 rocznica Grunwaldu

W kociele w Oporowie Starostwo
Kutnowskie zorganizowa³o obchody
600 rocznicy historycznego zwyciêstwa wojsk polskich i litewskich
w bitwie pod Grunwaldem. Najpierw by³a msza wiêta odprawiona
w intencji Obroñców Ojczyzny.
Podczas mszy prelekcjê dotycz¹c¹
zwyciêstwa pod Grunwaldem wyg³osili: Bogdan Kowalczyk i Janusz
Berner. Oprawê muzyczn¹ zapewni³a
orkiestra Clonovia z Klonowca.

Samorz¹dowy PKS

Przedsiêbiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Kutnie zosta³o
przejête przez Starostwo Powiatu.
Wkrótce wybory do Rady Nadzorczej
(najprawdopodobniej 3-osobowej),
która powo³a prezesa zarz¹du.

Przydomowe oczyszczalnie
W 90 gospodarstwach zostan¹ zainstalowane przydomowe oczyszczalnie cieków. Koszt budowy
1 milion 27 tysiêcy z³otych. Do
koñca sierpnia bêd¹ one zrealizowane w Liliopolu, Piotrowie,
£ojewce, Mariopolu, Augustopolu,
Dziegocie, Witawie, ¯akowcu,
Ostrówkach, Zgorzu i Babach.

W zwi¹zku z uroczystoci¹ nadania sztandaru Komendzie
Powiatowej Policji w Kutnie oraz wojewódzkimi obchodami
91 rocznicy powo³ania przez Sejm II Rzeczpospolitej  Policji
Pañstwowej ,informujemy, ¿e nast¹pi¹ zmiany w organizacji
ruchu. Zmiany polega³y bêd¹ na: odizolowaniu od ruchu
ko³owego placu Pi³sudskiego (w godz. 10:00-16:00) poprzez
zamkniêcie wjazdu w ulicê Witosa oraz Zamenhofa na odcinku
od ul. Asza do ww. placu, a ponadto zamkniêcie dla ruchu
ko³owego placu Wolnoci (w godz. 06:00-16:00) poprzez
zamkniêcie wjazdu na ww. plac z ulicy Kociuszki i Zduñskiej.
Postój taxi na czas imprezy zosta³by przeniesiony na wschodni¹
pierzejê placu Pi³sudskiego. Zwracamy siê ponadto z prob¹,
aby w miarê mo¿liwoci w nocy z 19 na 20 lipca nie parkowaæ
pojazdów na placu Wolnoci.

KRAJ Sp. z o.o. w Kutnie

ZATRUDNI

monterów maszyn rolniczych - 3 osoby
malarza proszkowego - 1 osoba
Wymagania:
- dyspozycyjnoæ,
- chêæ do pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie
lub przes³anie CV w ci¹gu 7 dni od publikacji
og³oszenia.

KRAJ Sp. z o.o.
ul. Oporowska 6
99-300 Kutno

fax: 24 253-75-24
e-mail: sekretariat@kraj.net.pl

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 13/289 • 8 LIPCA 2010 R.

¯YCIE KULTURALNE

ZŁOTA POEZJA

Coroczny festiwal poezji odby³ siê ju¿ po raz szósty, w myl has³a - korespondencje poezji: jêzyk, ucho, oko. Ta trzydniowa impreza, organizowana przez Kutnowski Dom Kultury, rodkowoeuropejskie Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalne rodek, rozpoczê³a siê w £ódzkim Domu Kultury,
gdzie poeci: Wojciech K¹dziela, Wies³aw Przyby³a, Dorota Filipczak,
Karol Malszewski i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki recytowali wiersze.
W Kutnie festiwalowe centrum by³o w sferycznym, bia³ym namiocie ze
specjaln¹, plastyczn¹ instalacj¹. Atrakcj¹ VI edycji Z³otego rodka
Poezji by³ koncert zespo³u z Lublina kr 39. Po³¹czy³ muzykê elektroakustyczn¹ ze piewem tradycyjnym w spektaklu Pomiêdzy. Podoba³a siê
wokalistka z Bia³orusi, która zaprezentowa³a recital Nitki. Ta uzdolniona
pieniarka ma na swym artystycznym koncie m.in. g³ówn¹ nagrodê im.
Jonasza Kofty na Miêdzynarodowym Festiwalu Bardów OPPA 2006.
Interesuj¹co wypad³ program poezji piewanej Piotra D¹brówki, laureata
wielu festiwali piosenki autorskiej w Polsce. Koncertowa³ on ju¿ z takimi
znanymi muzykami i piosenkarzami jak: Lech Janerka, Katarzyna Groniec
czy Raz Dwa Trzy i Czerwony Tulipan. Godny uwagi by³ fakt ods³oniêcia na cianie poetów w parku Romualda Traugutta muralu do wiersza
Dawida Majera, z najlepszej poetyckiej ksi¹¿ki 2009 r. Poza tym Zespó³
Szkó³ nr 1 w Kutnie oraz Liceum im. Adama Mickiewicza w ¯ychlinie zosta³y
Poetyckimi Szko³ami Roku 2010, w organizowanym przez Kutnowski
Dom Kultury drugim Plebiscycie Poetycka Kostka Wolnego Wyboru, w ramach
VI Festiwalu Z³oty rodek Poezji w Kutnie. Zdecydowa³y o tym g³osy
767 uczniów. Wziê³o w nim udzia³ osiem szkó³ ponadgimnazjalnych
powiatu kutnowskiego. Zwyciêskie zespo³y reprezentowali: ZS nr 1
w Kutnie: Kamil Smela, Krzysztof ¯ydowo, Micha³ Tomaszewski, Patrycja
Pluciñska, Monika Og³oszka, Tomasz Bator, Dominika Pilichowska, Alicja
Ziêtek, Mateusz Milczarek, Przemek Bielawski, a Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Adama Mickiewicza w ¯ychlinie: Aleksandra Szczepañska,
Maciej Lasota, Marcin Frontczak, Anita Russek.Natomiast w Miêdzyszkolnym Konkursie na Wiersz i Interpretacjê Poetyck¹ Kostka Wolnego
Wyboru, dopuszczono 16 wierszy 10 autorów. Nie przyznano w nim
nagród i wyró¿nieñ. Uczestniczyli nastêpuj¹cy m³odociani poeci: Eliza
Czarnecka z I LO im. J. H. D¹browskiego w Kutnie, Paulina Iwaniak
z I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie, Karolina Feter z II LO im.
J. Kasprowicza w Kutnie, Justyna Wojtczak z II LO im. J. Kasprowicza
w Kutnie, Anna Kacprzyk z I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie,
Patrycja Pankiewicz z II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie, Justyna
Krygier, Piotr Ma³ecki z ZS nr 1 w Kutnie, Martyna Suchiñska, Adrian
Arkita, Agata Czarnecka z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w ¯ychlinie,
£ukasz Kie³basa z II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie.

DNI KROŚNIEWIC

(ciag dalszy ze strony 1)
Przepiêkna pogoda i moc atrakcji przyci¹gnê³y t³umy uczestników z miasta
i okolic. Uczestnicy mogli braæ udzia³ w konkursach z nagrodami (Ka¿dy
piewaæ mo¿e, ... to co nas ³¹czy i Na najlepszego czytelnika). Najm³odsi bawili wspaniale podczas spektaklu Komnata czasu Teatru Króla
z £odzi, a dla starszych wyst¹pi³ kabaret Idea. Przeboje Boney M. zagra³
kroniewianom zespó³ Belfast, by³a te¿ dyskoteka, na której przygrywa³
zespó³ Ferrum. Z kolei w niedzielê uczestnicy imprezy ogl¹dali obozowisko
rycerzy i ich broñ podczas pokazów walk. Mo¿na by³o z bliska obejrzeæ
narzêdzia pracy kata, a nawet zakuæ siê w dyby...! Po pokazie walk
uczestnicy ogl¹dali wystêpy tancerzy z zespo³u Moderato Furioso i harcerzy z 1 KDH Ognisty Podmuch. Drugi dzieñ Dni Kroniewic zakoñczy³
wystêp Chóru Seniora i Kapeli Podwórkowej Kroniewiacy.
/G.B./

OHRID WAVES 2010

NAJLEPSI W OSIELSKU

Na Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego NAPOLEON w Osielsku, 20 czerwca 2010 r., Bartosz Topór i Justyna Klepczarek z kutnowskiego Klubu Tañca Towarzyskiego FAWORYT KDK w Kutnie, (instruktor Ma³gorzata Wodras) zdoby³a pierwsze miejsce w kategorii 14-15, klasa
taneczna D. Para ta oraz Kacper Paw³owski i Katarzyna Hanc, Adrian
Bogdañski i Magdalena Wasielak wziê³y udzia³ w ostatnim turnieju tego
sezonu, który odby³ siê w Ciechanowie, 26 czerwca.

SUKCESY „KLONOWIANEK”
piewaj¹ca grupa Klonowianki, która wystêpuje od dwóch lat i która
reprezentuje Gminny Orodek Kultury i Sportu w Strzelcach, bra³a udzia³,
wraz z zespo³em Strzelecczanki, w £odzi - Ba³utach w XX Wojewódzkim
Przegl¹dzie Amatorskich Zespo³ów Seniorów, gdzie dosta³a specjalne
wyró¿nienie i ... olbrzymie brawa. Prowadzi j¹ Krystyna Kowalska. Klonowianki wystêpowa³y równie¿ w Domu Pomocy Spo³ecznej w Kutnie
(ul. Krzywoustego). Lipiec zapowiada siê dla tego uznanego ju¿ zespo³u
bardzo atrakcyjnie. 25 lipca wystêpowaæ bêdzie wród seniorskich grup
taneczno-wokalnych z ró¿nych regionów Polski w podradomskich
Kozienicach, gdzie zosta³ zaproszony na ogólnopolski przegl¹d biesiadny. 31 lipca natomiast Klonowianki zaprezentuj¹ siê szerokiej widowni
na presti¿owej, folklorystycznej imprezie na Mazurach - w Wêgorzewie.
Powodzenia !
/J.P./

PRZEPLATANKI ARTYSTYCZNE

W poniedzia³kowe popo³udnie w ¿ychliñskim Domu Kultury, po raz drugi,
odby³y siê Przeplatanki artystyczne bêd¹ce prezentacj¹ umiejêtnoci
dzieci i m³odzie¿y z poszczególnych sekcji. Na scenie mo¿na by³o podziwiaæ
wystêpy sekcji tanecznej pod kierunkiem instruktora tañca Ma³gorzaty
Janickiej. Ró¿ne grupy wiekowe zaprezentowa³y trojaka, jump style
oraz rock nrolla, który zakoñczy³ siê owacj¹ publicznoci na stoj¹co.
Ponadto mo¿na by³o pos³uchaæ utworów takich jak: Dla Elizy, Wiedeñska krew czy River flows in you, granych na fortepianie i keybordzie przez uczniów pani Anny Kwiatkowskiej - instruktora muzyki. Jako
debiutanci na scenie zaprezentowa³a siê sekcja gitarowa prowadzona przez
Zbyszka Jêdrzejczyka. M³odzie¿ wykona³a znane utwory, m.in. Hej
soko³y, Oda do radoci czy Another Day legendy muzyki Phila
Collinsa. Dzieci z sekcji teatralnej pod kierunkiem pani Ma³gorzaty Przygodzkiej zaprezentowa³y scenki z dobrze znanych bajek: Kopciuszek,
Królewna nie¿ka, pi¹ca królewna, Ja i Ma³gosia oraz Czerwony kapturek. W trakcie programu wszyscy mogli obejrzeæ prace
wykonane przez dzieci z sekcji plastycznej, której instruktorem jest Magdalena Rzenicka. M³odzi artyci bardzo prze¿ywali swoje wystêpy - by³a
trema, by³y ³zy wzruszenia. Przeplatanki artystyczne skoñczy³y siê wrêczeniem dzieciom dyplomów za udzia³ w sekcjach dzia³aj¹cych przy Domu
Kultury w roku szkolnym 2009/2010.

VI Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Turystycznej

NOCNIK 2010
10-11 lipca £êczyca

Zespó³ Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej uczestniczy³ w II International
Veteran s Folk Dance Festiwal Ohrid Waves 2010 w Macedonii.
Zakwaterowni bylimy w malowniczo po³o¿onym hotelu Galeb w miejscowoci Struga. Oprócz nas w festiwalu wziêli udzia³ Podgrodzianie
z Poznania oraz zespo³y z Czech, Bu³garii, Boni i Hercegowiny, Serbii
i 2 zespo³y z Macedonii. Organizatorzy zafundowali nam wycieczkê po
urokliwym miecie Ohrid oraz nocny rejs statkiem po jeziorze Ohrid.
Podczas festiwalu odby³y siê dwa koncerty. Zebralimy gromkie brawa
zarówno za Suitê lubelsk¹ jak i za Suitê krakowsk¹. Bylimy najbardziej
fotografowan¹, filmowan¹ i asystowan¹ grup¹. Spotkalimy Polaków
mieszkaj¹cych od 30 lat w Macedonii. Gdy podarowalimy flagê polsk¹
Franciszkowi Kurzawskiemu, mia³ ³zy w oczach. Matka pana Franciszka
urodzi³a siê w ¯ychlinie i przez pewien czas mieszka³a w Kutnie. wiat
jest naprawdê ma³y ! Wyjazd, dotowany przez Urz¹d Miasta w Kutnie
oraz sponsorowany przez firmê Polfarmex i doposa¿ony w wyroby firmy
Exdrob, da³ naszemu zespo³owi bardzo wiele. Zapoznalimy siê z folklorem innych narodów. Odby³y siê spontaniczne warsztaty pomiêdzy nami
a Czechami oraz Macedoñczykami. Mamy podobne temperamenty i jêzyki.
Otrzymalimy zaproszenia od Serbów, Macedoñczyków i Czechów. Musielimy obiecaæ, ¿e odezwiemy siê po powrocie. Uczynimy to na pewno !
Krystyna Korkus

(by³y Zak³ad Karny w £êczycy)
Sobota - 10 lipca
14.00 Start VI OPPT Nocnik; 14.15 - 18.99 koncert konkursowy; Koncert Nocny (prowadzenie: Bartek Zgorzelski); 19.00 - 19.30 Zielone
Licie; 19.40 - 20.30 4 Razy w Roku; 20.40 - 21.10 Browar ¯ywiec;
21.20 - 22.00 Jurek Bo¿yk; 22.20 - 23.20 Czerwony Tulipan (25 lat
zespo³u); 23.59 - 01.20 EKT Gdynia; 01.40 - 02.30 Colorado Band.
Niedziela - 11 lipca
13.00 - 15.00 przegl¹d MiniNocnik 2010; 16.00 - 17.30 koncert laureatów
VI OPPT Nocnik 2010; 17.45 - 18.45 Coffeina; 19.00 - 20.30 Andrzej
Koczewski i Marek Górski.

LATO W ŻYCHLINIE

Dom Kultury serdecznie zaprasza na pikniki:
- 18 lipca park przy Domu Kultury
- 25 lipca Spo³eczna Szko³a Podstawowa w Or¹tkach
- 22 sierpnia Osiedle Traugutta
Program: basen, atrakcje dla dzieci, ma³a gastronomia,
Start godz. 15.00
Kino pod chmurk¹: 12 sierpnia park przy Domu Kultury godz. 20.00 film
pt. Ciacho (w razie niepogody sala widowiskowa Domu Kultury).
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Wspomnienie o Pelagii £adykowskiej-Zys (1914-2010) - Komendantce
¯eñskiego Hufca ZHP w Kutnie w latach 1935-1939 i 1945-1948

KOMENDANTKA

Harcmistrz Pelagia £adykowska-Zys,
niezwykle prawy, szlachetny cz³owiek,
nale¿y do jednych z czo³owych
postaci zas³u¿onych dla Ziemi Kutnowskiej. Ca³e swoje d³ugie ¿ycie
powiêci³a wychowaniu wielu pokoleñ m³odzie¿y w duchu patriotyzmu, poszanowania dla tradycji
i wpajaniu zasad moralnych, ³¹cz¹c
pracê pedagoga z aktywnym
uczestnictwem w ruchu harcerskim.
Urodzi³a siê 7 padziernika 1914 r.
w £¹koszynie w rodzinie rzemielniczej. Swój sta¿ harcerski rozpoczê³a w Szkole Powszechnej nr 2
w gromadzie zuchów i odt¹d na trwale pozosta³a zwi¹zana z harcerstwem.
Dzia³alnoæ w Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego prowadzi³a podczas pobierania nauki w Seminarium Nauczycielskim w Inowroc³awiu w latach 19281933. Pracê nauczycielki podjê³a w Szkole Powszechnej nr 4 (w dzielnicy
Piaski), w której obok obowi¹zków pedagoga sprawowa³a opiekê nad
szkoln¹ dru¿yn¹ ZHP. Jej du¿e zaanga¿owanie w ruchu harcerskim sprawi³o,
¿e w okresie od 1934 r. do 1935 r. by³a cz³onkiem Komendy Hufca Harcerek
w £owiczu, obejmuj¹cego wówczas ¿eñskie dru¿yny harcerskie z Kutnowskiego. Pelagia £adykowska we wrzeniu 1935 r. zorganizowa³a w Kutnie
Hufiec Harcerek, przyjmuj¹c funkcjê komendantki. Powo³a³a nowe dru¿yny
¿eñskie w miecie i w powiecie kutnowskim. W 1938 r. otrzyma³a stopieñ
podharcmistrza. Wybuch II wojny wiatowej i najazd hitlerowskich Niemiec
na Polskê we wrzeniu 1939 r. przerwa³ nauczanie w szko³ach i dzia³alnoæ ZHP. Jednak komendantka £adykowska pod grob¹ represji, z nara¿eniem ¿ycia, prowadzi³a tajne nauczanie w zakresie szko³y podstawowej
i przekazywa³a m³odzie¿y kutnowskiej idee harcerstwa. Zakonspirowane
lekcje odbywa³y siê w prywatnych domach poszczególnych uczniów,
a byli nimi m.in.: Irena Morawska-Krupa, Janina Grabska-Jaruga, Henryk
Krenke, Zbigniew Kargier, Leszek Gawroñski. Po zakoñczeniu wojny
w 1945 r. reaktywowa³a pracê ¯eñskiego Hufca i sprawuj¹c do 1948 r.
funkcjê komendantki, zajmowa³a siê odbudow¹ ¿eñskiego harcerstwa na
Ziemi Kutnowskiej.
(ci¹g dalszy - strona 11)

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

w lokalu P¯K, ul. Królewska 47 (I p.)
7 sierpnia 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£ ...

(ci¹g dalszy ze strony 4)
Przypomnijmy, bo wielu ju¿ nie pamiêta, ¿e przy reformie s³u¿by zdrowia
fundamentalne znaczenie mia³o obni¿enie sk³adki zdrowotnej, co wraz
ze spadkiem zatrudnienia przyczyni³o siê do realnego spadku kwoty przeznaczonej na ochronê zdrowia. Przy prywatyzacji (czy komercjalizacji)
szpitali wystêpuj¹ równie¿ inne przyczyny i stereotypy. Jedn¹ z g³ównych
jest brak w miarê dok³adnych kryteriów i czynników przekszta³ceñ. Co
prawda to prawda, zgodnie z artyku³em 68 Konstytucji RP ka¿dy obywatel
ma prawo do ochrony zdrowia, a w³adze maj¹ zapewniæ równie¿ dostêp
do wiadczeñ opieki zdrowotnej, finansowanej ze rodków publicznych.
Czyli nie ma w tym zapisie nic o tym, ¿e us³ugi maj¹ wiadczyæ tylko
placówki publiczne. Za to w opinii spo³ecznej pokutuje syndrom krêcenia
lodów przy prywatyzacji s³u¿by zdrowia, które obiecywa³a pose³ Sawicka
agentowi ... CBA. Podobnie jest ze stereotypami. Pierwszy z nich to bezp³atnoæ s³u¿by zdrowia, w sytuacji gdy jest ona w sposób poredni - finansowana z p³aconych sk³adek zdrowotnych. Drugi - paradoksalna nieprawda,
¿e szpitale prywatne równaj¹ siê p³atnym bezporednio us³ugom medycznym. I wreszcie trzeci - ¿e prywatny szpital chorego z powa¿nym problemem
czy powik³aniami odele do pañstwowej kliniki. Niewa¿ne czy prawdziwe
czy fa³szywe, ale funkcjonuj¹ one w wiadomoci spo³ecznej. Dodajmy
do nich jeszcze zdecydowane zani¿enie odp³atnoci za us³ugi medyczne
w województwie ³ódzkim, w porównaniu np. z mazowieckim. Ale oprócz
tych ogólnokrajowych przyczyn kutnowski SP ZOZ mia³ i swoje - specyficzne. Skrótowo ujmuj¹c dotycz¹ one m.in.:
- doæ masowego odp³ywu lekarzy z kutnowskiego SP ZOZ (g³ównie do
P³ocka i Gostynina);
- coraz szersze korzystanie z podstawowych us³ug szpitalnych (w £odzi,
£êczycy, Zgierzu, Warszawy) przez pacjentów z regionu kutnowskiego;
- ekspresowa wymiana dyrektorów SP ZOZ w Kutnie (w ci¹gu 12 lat a¿ 14,
a aktualnie zwi¹zki zawodowe (!?) wyst¹pi³y z wnioskiem o odwo³anie
piêtnastego);
- wzrost wynagrodzeñ pozosta³ych, poza lekarzami pracowników w stopniu
daleko przekraczaj¹cym mo¿liwoci finansowo-ekonomiczne SP ZOZ;
- stosowanie blokady lokalowej dla specjalistycznych prywatnych firm
w tworzeniu mini-szpitali w gmachu przy ulicy Kociuszki 52;
- wadliwe podpisywanie umów na wynajem lokali w szpitalu;
- zaniechanie restrukturyzacji finansowej z 2006 roku (przez co SP ZOZ
w Kutnie jako jeden z nielicznych w Polsce nie otrzyma³ 70% umorzenia
po¿yczki zaci¹gniêtej na sp³atê zobowi¹zañ);
- potêga lobby zwi¹zkowego w SP ZOZ w Kutnie;
- du¿a nieudolnoæ samorz¹du powiatu kutnowskiego w sprawach szpitala.
Wszystkie wymienione (i w mniejszej skali inne) czynniki spowodowa³y,
¿e SP ZOZ w Kutnie znalaz³ siê w pierwszej dziesi¹tce ... najgorszych
finansowo szpitali w Polsce, (aktualnie z ponad 80-milionowym zad³u¿eniem). Teraz Zarz¹d i Rada Powiatu przedstawi³y kolejny program
naprawczy. Nietrudno zgadn¹æ, ¿e oparty jest on na dwóch podstawowych
elementach: 1. przekszta³ceniu publicznego SP ZOZ w Kutnie na skomercjalizowany Kutnowski Szpital Samorz¹dowy; 2. z grupowych
zwolnieñ pracowników. Wed³ug danych SP ZOZ w Kutnie umorzeniu
podlega³oby ponad 48 milionów z³otych zad³u¿enia. Poza tym pozosta³e
koszty przejmie kutnowski samorz¹d, tak ¿e nowo powsta³a placówka
Kutnowski Szpital Samorz¹dowy Sp. z o.o. bêdzie mia³a na starcie
zad³u¿enie 0 (zero) ...
JEST O CO KOPIE KRUSZYÆ !?
Prawd¹ jest równie¿, ¿e kutnowski szpital ma beznadziejn¹ strukturê
zatrudnienia. Tylko trochê ponad czterdziestu etatowych lekarzy (gdy
powinno byæ oko³o - stu). W tym roku ca³y SP ZOZ w Kutnie zmniejszy³
siê o 50 osób. Teraz firma opracowuj¹ca program naprawczy doliczy³a
siê dok³adnie 173,05 etatów, które trzeba zwolniæ - najlepiej w okresie
1 sierpieñ - 1 listopada 2010 r. Po to, aby obni¿yæ koszty o 6 milionów
z³otych, czyli planowan¹ tegoroczn¹ stratê.
SZPITALNA MACHINA RUSZY£A ...
Sama likwidacja nie jest zaskoczeniem chocia¿by dlatego, ¿e intencje

So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !

Masz babo placek ! Przez dwa lata sadownicy za³amywali rêce: Taki
wysyp owoców, tak niskie ceny. W tym roku by³o jak by³o ! W zimie
mrozy, wiosn¹ przymrozki, potem deszcze, potem w dodatku powód.
Bêd¹ ni¿sze zbiory. Za to wy¿sze ceny jab³ek, gruszek, liwek, czereni,
wini, porzeczek. Z truskawkami ju¿ po problemie, bo siê skoñczy³y. Masz
babo placek ! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, ¿e w lipcu br. Prezes ARiMR og³osi nabór wniosków o przyznanie
pomocy w ramach dzia³añ: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
oraz Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej. objêtych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Masz babo
placek ! W ramach programu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw
o wsparcie mog¹ ubiegaæ siê osoby fizyczne i prawne planuj¹ce utworzenie
lub rozwiniêcie firm prowadz¹cych dzia³alnoæ, nie zwi¹zan¹ z rolnictwem, na obszarach wiejskich oraz w gminach miejsko-wiejskich i przewiduj¹ utworzenie nowych miejsca pracy. Za utworzenie jednego miejsca
pracy mo¿na bêdzie otrzymaæ 100 tys. z³, powstanie dwóch 200.000 z³
- a w wypadku powstania trzech lub wiêcej nowych miejsc pracy mo¿na
bêdzie dostaæ 300 tys. z³. Do tej pory, by otrzymaæ refundacjê w wysokoci
300.000 z³, musia³o powstaæ co najmniej piêæ nowych miejsc pracy.
W tegorocznym naborze na sfinansowanie powstawania nowych miejsc
pracy przewidziano ponad 307 mln euro. Ustalanie kolejnoci przys³ugiwania pomocy bêdzie odbywa³o siê w oparciu o liczbê punktów przyznanych przez ARiMR. Do mikroprzedsiêbiorstw zalicza siê firmy zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 10 pracowników, których roczny obrót i/lub ca³kowity
bilans roczny nie przekracza równowartoci 2 mln euro. Masz babo
placek ! Z programu Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci nierolniczej
skorzysta³o ju¿ 4.000 mieszkañców wsi, którzy rozwinêli us³ugi na rzecz
rolnictwa i lenictwa, sprzeda¿ hurtow¹ i detaliczn¹ oraz budowlane
i instalacyjne, turystyczne, agroturystyczne, transportowe i komunalne
oraz doradcze, finansowe i informatyczne. Wspierane s¹ tak¿e inwestycje
zwi¹zane z: przetwórstwem surowców rolnych i runa lenego, magazynowaniem lub przechowywaniem towarów oraz z przetwarzaniem
biomasy na produkty energetyczne oraz rêkodzielnictwem. Na takie cele
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uczestnictwa w programie wieloletnim Wsparcie jednostek samorz¹du
terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia
zawar³a Rada Powiatu Kutnowskiego w uchwale z 26 czerwca 2009 r. Od
tego czasu sytuacja siê jeszcze pogorszy³a, gdy¿ co miesi¹c szpital zad³u¿a
siê o kolejne 600-700 tysiêcy z³otych. Decyzja o likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kutnie i powo³aniu Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego - nie budzi wiêc w¹tpliwoci (lecz
dotyczyæ mo¿e tragedii nawet oko³o 200 osób). Nie tylko w zwi¹zku
z sytuacj¹ ekonomiczn¹ SP ZOZ w Kutnie, ale równie¿ brakiem bezpieczeñstwa wiadczenia us³ug medycznych na rzecz mieszkañców powiatu
kutnowskiego. Ale jest te¿ kilka spraw, które nasuwaj¹ w¹tpliwoci co do
faktycznych intencji wiêkszoci radnych z Rady Powiatu. Zreszt¹ ju¿ radny
Krzysztof Komorowski s³usznie zauwa¿y³, ¿e program naprawczy jest
podobny do tego, który opracowywa³a w 2001 r. firma DGA, (tylko wtedy
mielimy zaledwie 13 milionów d³ugu). Gorzej ! W planie tym zani¿ono
wycenê maj¹tku np. zdecydowanie zbyt nisko wyceniono grunty. S¹ znaczne
w¹tpliwoci co do przyjêtych szacunków i skutków ich oddzia³ywania.
Plan ten podporz¹dkowany jest znacznemu przerzuceniu odpowiedzialnoci na kolejn¹ ... Radê i Zarz¹d. Na Radzie Miejskiej w Kutnie w imieniu
starostwa wypowiada³ siê - w sprawie szpitala - specjalista od ... drogownictwa. A zwi¹zkowcy szpitala nie wiedzieli nic o tym, ¿e na wtorkowej
sesji ta sprawa - staje. W ¯ychlinie na sesji nikogo ze starostwa nie by³o.
Tak w ogóle to dziwi fakt d³ugiego marazmu i nag³ego przyspieszenia
dzia³añ. Pytanie rodzi pytanie ... Przyk³adowo, czy nie lepiej by³oby, ¿eby
spó³kê utworzy³ nie tylko powiat, ale i gminy, bo wtedy mo¿liwoci pe³nego sprywatyzowania s¹ mniejsze. Zwyk³a nieporadnoæ !?
CZY TE¯ KTO KRÊCI LODY !?
Jak bêdzie ? Mo¿e byæ i tak, jak pisze anonimowy internauta z Tomaszowa,
który na stronie http://powiatkutno.pl napisa³ m.in.: (...) PO w Tomaszowie
go odstrzeli³a, poniewa¿ kompromitowa³ ich w miecie i powiecie.
Jest wprawdzie jeszcze Starost¹, ale szuka ju¿ posady do l¹dowania, a to
jako wójt w wiosce z której siê wywodzi ,a to mo¿e siê uda w Kutnie przy
prywatyzacji szpitala ?
Scenariusz przy przekszta³caniu z jego udzia³em szpitala w Spó³kê bêdzie
nastêpuj¹cy:
1. Powo³anie Spó³ki i obsadzenie jej Prezesa, którym zostanie zaufany
cz³owiek Kutnowskiego Starosty.
2. Zwolnienie ze Szpitala wszystkich pracowników niepokornych, którzy
bêd¹ protestowali, zastraszenie reszty i obsadzenie stanowisk kierowniczych w administracji i na Oddzia³ach swoimi znajomymi ,rodzinami ,pociotkami i towarzyszami partyjnymi. Zastraszenie i sterroryzowanie tych
którzy pozostan¹ w szpitalu.
3. Narzucenie pozosta³ym pracownikom spó³ki - szpitala nierealnych
i godz¹cych w zdrowie i ¿ycie pacjentów norm i form zatrudnienia (m.in.
lekarze kontraktowi), ¿eby za wszelk¹ cenê (a cena t¹ jest zdrowie i ¿ycie
pacjentów) zbilansowaæ szpital i wykazaæ, ¿e przynosi zyski.
4. Ci, którzy bêd¹ protestowali, bêd¹ bezwzglêdnie wyrzucani z pracy,
a inni zastraszani, ¿eby im to przez myl nie przesz³o.
5. Zarobki Prezesa (w Tomaszowie 20 tys. miesiêcznie - oficjalne) i innych
jego zaufanych ludzi bêd¹ wysokie. Pozosta³ego personelu nêdzne.
6. Przekszta³ceniu bêdzie towarzyszy³a ha³aliwa i k³amliwa propaganda
w mediach przedstawiaj¹ca przekszta³cenie jako ogromny sukces planu B.
Akcja z waszym szpitalem ma pewnie poparcie Pani Kopacz i Ministerstwa Zdrowia.
7. Jaki bêdzie efekt mo¿ecie sprawdziæ w szpitalu w Tomaszowie Maz., ale
w nieoficjalnych rozmowach z pracownikami. Oficjalnie nic wam nie powiedz¹, poniewa¿ s¹ sterroryzowani i boj¹ siê zwolnienia z pracy. Ostatnio
zwolniono 14 pracowników RTG, których zmuszano do za³o¿enia spó³ki
i którzy nie ulegli.
Có¿ dodaæ, có¿ uj¹æ ? Czy wówczas bêdzie lepiej ... pacjentom. Jak
do¿yjemy, to zobaczymy ...
Andrzej Stelmaszewski przy wspó³pracy Bogdana Gajewskiego
i Andrzeja Bieñkowskiego

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

rolnik, jego wspó³ma³¿onek lub domownik ubezpieczony w KRUS, mo¿e
otrzymaæ dofinansowanie w wysokoci do 100 tys. z³. Refundacji podlega nie wiêcej ni¿ 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Na wsparcie z tego dzia³ania w PROW 2007-2013 zaplanowano ok. 1,35miliarda z³otych. Dotychczas umowy zawarte pomiêdzy
ARiMR a beneficjentami wykorzystuj¹ ten limit w ok. 26%. Masz babo
placek !
Zachêcamy do skorzystania z oferowanego wsparcia. WIÊCEJ INFORMACJI: pod bezp³atnym numerem infolinii 0-800-38-00-84 czynnej
7 dni w tygodniu w godz. 7-21; www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl;
w Oddzia³ach Regionalnych i Biurach Powiatowych ARiMR (te ostatnie
czynne od godz. 7.30 - 15.30). Masz babo placek !

Czytelniczy Hyde Park

CICHO SZA

Onegdaj s³ynny krakowski bard Grzegorz Turnau wypiewa³ przebój Cicho
sza. Teraz w jego lady, tzn. Turnaua, posz³y w³adze RSM Pionier
w Kutnie. I zapanowa³o cicho sza nad obradami Zebrania Przedstawicieli,
które odby³o siê 23 czerwca. Przyznajê bez bicia, akurat tego dnia by³em
bardziej poch³oniêty wydarzeniami Mundialu w RPA, ni¿ wyborami do
najwa¿niejszych gremiów najwiêkszej z kutnowskich spó³dzielni, ale
s¹dzi³em, i¿ dziêki dobrom nowoczesnej elektroniki (tj. Internetu) poznam
efekty obrad tego gremium, a tu g..., czyli ca³kowita konspiracja. Chcia³em
przynajmniej wiedzieæ, kogo prezes uzna³ za najwierniejszych z wiernych,
krew z krwi. Nie mia³em bowiem jakichkolwiek z³udzeñ po zebraniach
grup cz³onkowskich, ¿e tym razem przemknie siê, dziwnym trafem, jaki
nieprawomylny, co to bêdzie brudzi³ i zadawa³ niewygodne pytania przez
nastêpne cztery lata. Nad tym panowa³a za³oga karnie robi¹ca frekwencjê.
Je¿eli jeszcze wtedy by³y jakie z³udzenia, to po pocz¹tkowych g³osowaniach posz³y w niwecz. W³aciwie, to na cianie powinien siê wtedy ukazywaæ napis, jak na biblijnej uczcie Baltazara Zmierzono, zwa¿ono,
policzono. Ciekaw jestem kiedy wreszcie spó³dzielcy, jako w³aciciele
tej¿e firmy, poznaj¹ sk³ad Rady Nadzorczej, która w ich imieniu ma kontrolowaæ poczynania zarz¹du, chyba i¿ jest to tak tajne, jak lista agentów
Mossadu.
Piotr Pilch

PRZEPYCHANKI ...

W II czêci Sesji Rady Powiatu (przerwanej po odwo³aniu jej przewodnicz¹cego Zdzis³awa Trawczyñskiego) 10 radnych wybra³o przewodnicz¹cym
Rady Powiatu Kutnowskiego Waldemara Bartochowskiego, radnego rz¹dz¹cej
w powiecie koalicji. Nie oby³o siê i tym razem bez nieciekawej dyskusji,
po³ajanek i przerw. Dorota D¹browska, starosta kutnowski, zg³osi³a kandydaturê Zdzis³awa Sapiejki na funkcjê przewodnicz¹cego. Ten po krótkim owiadczeniu odmówi³ kandydowania. Reakcja by³a natychmiastowa. Pani starosta tym razem (bardzo szybko) zg³osi³a z rz¹dz¹cej koalicji
Waldemara Bartochowskiego, który wyrazi³ zgodê na kandydowanie. O
innych kandydatach z opozycji ju¿ nie wspominano - nie pasowali do tej
uk³adanki. Myli³by siê ten, kto pomyla³, ¿e to koniec niespodzianek. Otó¿
teraz radni: Konrad K³opotowski, Ryszard Olesiñski, Rafa³ Jówiak, Jerzy Pruk, Krzysztof Komorowski, Andrzej Stachowicz oraz Zdzis³aw
Trawczyñski odmówili udzia³u w g³osowaniu. G³osowa³o tylko 11 z obecnych
na Sesji radnych. Jeden siê wstrzyma³, a 10 by³o za wyborem Waldemara
Bartochowskiego. Nie oby³o siê przy tym bez k³ótni i wyjanieñ prawniczych Macieja Dercza. Wiceprzewodnicz¹cym Rady Powiatu pozosta³ wiêc
tylko Marek Drabik. Najpewniej sk³ad prezydium Rady bêdzie uzupe³niany na kolejnej sesji ! Nic dodaæ, nic uj¹æ... !
/G.B./

WIRTUALNA SPÓŁKA STAROSTY

Panie Przewodnicz¹cy, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Pañstwo !
W imieniu Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska zabieraj¹c
g³os na dzisiejszej 46 sesji Rady Miasta Kutno pragnê zwróciæ uwagê Wysokiej
Radzie na istotne naszym zdaniem liczne niedoci¹gniêcia przy rozpoczêtych
przekszta³ceniach formy w³asnociowej szpitala. Po przesz³o trzyletniemu szkodzeniu SP ZOZ-owi wynikaj¹cego z braku nadzoru i wydawania pieniêdzy na
nieprzydatne nikomu programy i audyty obecny Zarz¹d Powiatu Kutnowskiego
zdecydowa³ siê nagle na zwo³anie sesji Rady w sprawie jego likwidacji. Przedmiotem obrad radnych powiatowych by³ niezaopiniowany przez ¿adn¹ Komisjê
i niepodpisany przez nikogo program naprawczy szpitala. Nie przeszkadza³o
to radnym, ¿e dopiero w trakcie ich obrad projekty uchwa³ o likwidacji SP ZOZ
i powo³aniu spó³ki z o.o. o nazwie Kutnowski Samorz¹dowy Szpital by³y
kilkakrotnie poprawiane. Radnych nie zainteresowa³ brak harmonogramu przekszta³cania szpitala w spó³kê, ani te¿ kto bêdzie dokonywa³ tych przekszta³ceñ
- Starostwo Kutnowskie czy spó³ka, czy te¿ starosta z Tomaszowa Mazowieckiego. Nie doczekali siê te¿ odpowiedzi od starosty kutnowskiego na pytanie
jak liczny bêdzie sk³ad rady nadzorczej i zarz¹du spó³ki. Wiadomo tylko, ¿e
spó³ka ta obdarowana zosta³a kapita³em zak³adowym w wysokoci 150 tys. z³
dziel¹cym siê na 300 udzia³ów po 500 z³. Zbywanie tych udzia³ów przy tak
niskim kapitale mo¿e spowodowaæ, ¿e za niewielkie pieni¹dze, bêdzie mo¿na
uzyskaæ decyduj¹ce prawa w³acicielskie - Planowane w³¹czenie aportem do
spó³ki maj¹tku szpitala mo¿e okazaæ siê dla starosty nierealne. Tak¹ mo¿liwoæ
mog¹ wy³¹czyæ swoimi decyzjami banki, gdy¿ nieruchomoci te stanowi¹ zabezpieczenie sp³aty udzielonych SP ZOZ-owi kredytów - Pomocy w dokapitalizowaniu utworzonej spó³ce, nie jest w stanie udzieliæ zad³u¿one starostwo, które
dodatkowo bêdzie musia³o przyj¹æ nale¿noci i zad³u¿enie szpitala wynosz¹ce
88 mln z³. Pod znakiem zapytania dzi jest te¿ realnoæ zwrotu po³owy tej
sumy starostwu w ramach realizacji rz¹dowego programu B. Do chwili obecnej
z mo¿liwoci tych w Polsce skorzysta³y 3 szpitale, a 8 czeka w kolejce. Ponadto
trudno tu jest przewidzieæ reakcje dotychczasowych wierzycieli szpitala na
wiadomoæ o przejêciu jego zobowi¹zañ, przez bogate w ich mniemaniu starostwo. Istotnym zagro¿eniem dla realizacji tak le przygotowanego przedsiêwziêcia mo¿e siê okazaæ niepokój spo³eczny wywo³any obaw¹ nag³ej likwidacji
SP ZOZ-u, w tym zwolnienia grupowe dla ok. 200 osób przeprowadzane
w pe³ni lata. Jest to okres wykorzystania urlopów wypoczynkowych, na które
na³o¿¹ siê zwolnienia grupowe. Z kolei zwolnienia te mog¹ spowodowaæ
masowy wzrost absencji chorobowej. Wszystko to razem mo¿e zagroziæ realizacji
kontraktów zawartych z NFZ, a tym samym naraziæ na niebezpieczeñstwo zdrowotne pacjentów. Jednym s³owem dzia³ania te spowoduj¹ dalsze pogorszenie siê
sytuacji finansowej szpitala. Ju¿ dzi nikt z dyrekcji szpitala ani ze starostwa
nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie sk¹d wzi¹æ pieni¹dze
na odprawy równe poborom za 6 miesiêcy, zwolnionych grupowo pracowników
i na zastêpstwa tymi tymi faktami wymuszonymi. Jest to kwota rzêdu oko³o
4-4,5 mln z³.
Starostwo kutnowskie nie posiada do chwili obecnej planu zagospodarowania
wolnej powierzchni szpitala. Rz¹dzi tu przypadek i brak odpowiedzialnoci za
prawid³owe wykorzystanie maj¹tku SP ZOZ.
Dotychczasowe dzia³ania Starosty Doroty D¹browskiej nie wró¿¹ nic dobrego
dalszym losom starostwa powiatowego, szpitalowi i spó³ce. Brak dokapitalizowania spó³ki w efekcie bêdzie oznacza³o tylko zmianê szyldu i zwiêkszenie
ponoszonych kosztów o wynagrodzenia dla cz³onków zarz¹du spó³ki. W okresie
transformacji bêdzie trzeba nadzorowaæ dwie jednostki i poddawaæ analizie
ich wyniki ekonomiczne, a kto to zrobi ? Je¿eli obecny zarz¹d powiatu nie
radzi sobie dotychczas z jedn¹ z nich.
Jak z powy¿szego wynika nie ma ¿adnych wiarygodnych uzasadnieñ, ¿e nowo
utworzona spó³ka bêdzie siê bilansowaæ, a tym bardziej ¿e bêdzie przynosiæ
zyski. Wysoka Rado, mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to tylko bli¿ej nieokrelone wizje
starosty. Dziêkujê za uwagê.
29.06.2010 r. Wies³aw Bry³ka

Z ³awy opozycyjnego radnego

GORĄCA SESJA

(ci¹g dalszy ze strony 3)
Kolejnym gor¹cym tematem czerwcowej sesji by³y anulowane przez Wojewodê
£ódzkiego uchwa³y kutnowskiej Rady w sprawie odrzucenia dwóch skarg mieszkañców na dzia³alnoæ prezydenta miasta. W zaistnia³ej sytuacji koalicja prezydencka zachowa³a pe³n¹ mobilizacjê i czujnoæ. Po raz kolejny nie zosta³y
zachowane obowi¹zuj¹ce procedury. Pe³na dokumentacja zosta³a przekazana
radnym w ostatniej chwili i to na wyra¿ne ¿¹danie samych radnych. Zosta³y
z³amane przepisy regulaminu pracy Rady Miasta, ale oczywicie nie stanowi³o
to problemu dla radnych koalicji rz¹dz¹cej, którzy jak zwykle w takich sytuacjach nie zwa¿aj¹c na fakty, ochoczo i szybko bez zbêdnych ceregieli podjêli
nowe uchwa³y odrzucaj¹ce z³o¿one skargi. Tym postêpowaniem samorz¹d
zosta³ nara¿ony na miesznoæ i na kolejne ryzyko uchylenia uchwa³ przez
Wojewodê £ódzkiego. Takie mamy standardy obrony prezydenta za wszelk¹ cenê.
Na koniec ostatnia sprawa. Kolejne tzw. chiñskie ostrze¿enie dotycz¹ce
niespe³nienia warunków rodowiskowych przez firmê Pini Polonia by³o
nieskuteczne. Tradycj¹ ju¿ jest, ¿e prezydent lub jego s³u¿by okrelaj¹ termin
pe³nego uruchomienia podoczyszczania cieków przez firmê Pini Polonia,
a firma ma ten termin w przys³owiowym g³êbokim powa¿aniu. Nastêpnie
wyznaczony i niedotrzymany termin jest po raz kolejny przesuwany i firma
dalej ma to w . Tak dzieje siê od kwietnia, terminów ostatecznych by³o ju¿
kilka, ostatni wyznaczony by³ na 22 czerwca. Oczywicie, warunki okrelone
w decyzji przez prezydenta nie zosta³y po raz kolejny spe³nione i dalej nic siê
nie dzieje. Podejmowane s¹ nastêpne dziwne kroki, których skutecznoæ jest
zerowa. Prezydent jest dalej zauroczony znakomit¹ wiñsk¹ inwestycj¹, której
wielkim orêdownikiem by³, jest i zapewne bêdzie dalej. Sytuacja przestaje byæ
mieszna i przechodzi w stan kompromitacji prezydenta i wspieraj¹cej go
koalicji, a pytanie o co w tym wszystkim chodzi. pozostaje jeszcze bez odpowiedzi.
Krzysztof Wac³aw Dêbski
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¯YCIE BANKOWE

NAJSTARSZY KUTNOWSKI BANK

Uczestnicy obrad ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓ£DZIELCZEGO
WSPÓLNA PRACA W KUTNIE w lokalu Elida - 28 czerwca 2010 roku.

Cz³onkowie nowej Rady Nadzorczej (od lewej): ZDZIS£AW TRAWCZYÑSKI, GRZEGORZ
GUZ, GERARD KURZYÑSKI, JAN WALCZAK I TOMASZ STARBA£A.

Uczestnicy obrad wys³uchali wyst¹pienia dyrektora
Departamentu Audytu Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie - Wies³awa Dêbskiego.

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
świadczy usługi
od poniedziałku do piątku
Bank i Kasa są czynne:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 − 16.00
w piątek w godz. 8.00 − 17.00

Symboliczne po¿egnanie
(od lewej): prezes Zarz¹du
Jadwiga Liwiñska (do 15
czerwca 2010 r.) oraz
aktualna prezes Zarz¹du
Teresa Augustynowicz.
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By³a prezes Zarz¹du Jadwiga Liwiñska i nowy Zarz¹d
Banku Spó³dzielczego Wspólna Praca w Kutnie: cz³onek
Zarz¹du (od 16.06.2010 r.) - Aleksandra Olczak, cz³onek
Zarz¹du - g³ówny ksiêgowy - Halina Kubica i obecna
prezes Zarz¹du - Teresa Augustynowicz.
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

SPOŁEM PSS W KUTNIE

SERDECZNIE ZAPRASZA !

Spo³em PSS w Kutnie i kierowniczka Anna Zwoliñska serdecznie zapraszaj¹ do nowo otwartego sklepu odzie¿owego Styl dla Ciebie przy ul.
Kociuszki 32 (pawilon handlowy).

Spo³em PSS w Kutnie i za³oga: Zbigniew Stêpka, Jaros³aw £ebkowski
i Andrzej Miklas serdecznie zapraszaj¹ do odwiedzin sklepu przy ul. Sienkiewicza 52 w Kutnie wiat wyk³adzin i dywanów.

Społem PSS w Kutnie uprzejmie informuje, że na ogólne życzenie PT Klientów
uruchomił targowisko letnie na tzw. „Targu staroci” również w każdą niedzielę.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z sieci wszystkich naszych sklepów w Kutnie

Istniejemy dla Was i dzięki Wam !
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¯YCIOWE ROZMAITOCI

ALIOR BANK OTWORZYŁ ODDZIAŁ W KUTNIE
Alior Bank zaprasza do nowego Oddzia³u przy Pl. Wolnoci 3. Zespó³
piêciu dowiadczonych Bankierów pod kierownictwem Renaty Szyd³owskiej
rozpocz¹³ obs³ugê Klientów detalicznych i biznesowych.

KUTNOWSKIE PRZEMIANY

Alior Bank jest redniej wielkoci bankiem uniwersalnym. Co dziennie
blisko 1000 osób decyduje siê skorzystaæ z produktów i us³ug Banku.
Dzi Alior Bank obs³uguje ju¿ blisko 600 tysiêcy Klientów Indywidualnych, w tym ponad 45 tysiêcy Klientów Biznesowych. Na pocz¹tku czerwca
suma zdeponowanych w banku rodków przekroczy³a 4,8 miliarda z³otych.
W tym czasie bank udzieli³ te¿ 3,8 miliardy z³otych kredytów.
Alior Bank wyró¿nia siê równie¿ nowoczesnoci¹ swoich placówek i proekologicznym podejciem. Stanowiska obs³ugi Klientów w oddziale s¹
wyposa¿one w komputer oraz specjalny ekran dotykowy (tablet), wykorzystany po raz pierwszy w polskich bankach i prawdopodobnie po raz
pierwszy na wiecie. Pozwala to na lepsz¹ komunikacjê doradcy z Klientem,
umo¿liwia przedstawienie oferty, umowy, prezentacjê symulacji przysz³ych
zysków Klienta i banku, oferuje te¿ mo¿liwoæ akceptowania przez Klientów
wszelkich dyspozycji za pomoc¹ podpisu na tablecie. Dziêki temu Alior
Bank zu¿ywa o po³owê mniej papieru ni¿ banki tradycyjne.

Klienci detaliczni

Bankierzy z Alior Banku bêd¹ doradzaæ i wiadczyæ us³ugi Klientom
z Kutna i okolic od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach od 9.00 do 17.00.
Wykwalifikowanym zespo³em zarz¹dza Dyrektor Oddzia³u  Renata
Szyd³owska. Od 20 lat zwi¹zana zawodowo z lokalnym rynkiem bankowym.
Oddzia³ w Kutnie to pierwsza placówka Alior Banku w tym miecie.
W swojej strategii obszarowej kierujemy nasz¹ ofertê do klientów z Kutna
i okolicznych miejscowoci, chocia¿ nie wykluczamy równie¿ obs³ugi klientów z dalszych rejonów, dla których nasza oferta wspó³pracy bêdzie
korzystna, o czym oczywicie jestem w pe³ni przekonana.  powiedzia³a
Renata Szyd³owska, Dyrektor Oddzia³u w Kutnie.

Do najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych elementów oferty dla
Klientów Indywidualnych nale¿y pierwsze na rynku konto osobiste oferuj¹ce wszystkie bankomaty w Polsce i na wiecie bez op³at (op³ata za
kartê p³atnicza to tylko 5 z³otych miesiêcznie) oraz automatyczn¹ lokatê
nocn¹ (overnight), na której po³owa rodków z konta zarabia ka¿dej nocy
5% w skali roku, bez op³at za prowadzenie konta.

Klienci biznesowi

Najbardziej konkurencyjne produkty dla przedsiêbiorców oraz mikro
ma³ych i rednich firm to Rachunek Zarabiaj¹cy oraz Efektywny. Rachunek
Zarabiaj¹cy jest pierwszym na rynku rachunkiem, za który to bank p³aci
firmie, a nie firma bankowi! Bank oferuje bezp³atne prowadzenie rachunku
i 10 darmowych przelewów elektronicznych miesiêcznie. Ponadto Alior
Bank wyp³aca firmie miesiêcznie kwotê 50 z³ przy redniomiesiêcznym
saldzie rachunku równym b¹d przekraczaj¹cym 9.000 z³. Z kolei Rachunek
Efektywny w op³acie miesiêcznej 30 z³ obejmuje 5 wp³at gotówkowych
oraz 30 przelewów elektronicznych. W ramach Rachunku Biznes Komfort, przeznaczonego dla przedsiêbiorstw, Alior Bank zaproponowa³
w ramach op³aty miesiêcznej 45 z³  40 przelewów elektronicznych,
2 konta pomocnicze i bezp³atne wydanie do 3 kart debetowych, natomiast w przypadku Rachunku Biznes Optymalny  indywidualnie wynegocjowane z Doradc¹ Bankowym stawki op³at i prowizji oraz mo¿liwoæ
ustalenia miesiêcznego rycza³tu.

W Kutnie mamy trzy du¿e mosty pieszo-jezdne (przy ul. Troczewskiego, Sienkiewicza i Mickiewicza) oraz wiadukt kolejowy. Jeszcze
w tym roku bêdzie oddany do u¿ytku most za targowiskiem. Jest
to budowa, która wchodzi w sk³ad ma³ej, zachodniej obwodnicy miasta
od ulicy Wygoda do ulicy Mickiewicza. Jego budowê wygra³o
konsorcjum kutnowskich firm z Przedsiêbiorstwem Robót Drogowych w Kutnie. Koszt budowy 7 milionów 360 tysiêcy (z czego
unijna dotacja wyniesie ponad 5 milionów z³otych). Wykonawc¹
ciekawego urbanistycznie mostu jest firma Budmel Wojciech
¯uk, Kutno ul. Barcewicza 4, powsta³a 17 listopada 1993 r.
Zatrudnia 50 osób. Dzia³a na terenie ca³ej Polski, a specjalizuje
siê w realizacji: budownictwa wodno-melioracyjnego, budowy
i remontów kolektorów sanitarnych i deszczowych, budowy przepustów drogowych, budowy chodników i umacniania skarp,
budowy i modernizacji rowów i zbiorników wodnych, budowli
piêtrz¹cych, zaopatrzenia w wodê i rekultywacja terenów rolnych
i lenych, konserwacji urz¹dzeñ wodnych oraz melioracyjnych.
Nowy most za targowiskiem, chocia¿ jeszcze nie oddany do u¿ytku,
ale z powodzeniem przetrzyma³ powodziowe fale rzeki Ochni.

Lokalizacja nowego Oddzia³u Alior Banku nie jest przypadkowa. Znajduje
siê on bowiem w cis³ym centrum miasta, co gwarantuje ³atwe odnalezienie
placówki przez potencjalnych Klientów. Szczególny zwi¹zek Alior Banku
z lokaln¹ spo³ecznoci¹ podkrelaj¹ wielkoformatowe czarno-bia³e zdjêcia,
wykonane przez znanych fotografów, prezentuj¹ce charakterystyczne dla
Kutna obiekty architektoniczne.

W FINALE
OGÓLNOPOLSKIM

Dwóch uczniów ZS nr 1 w Kutnie
im. St. Staszica zosta³o laureatami - zwyciêzcami konkursu
Losy ¿o³nierza i orê¿a polskiego od Cedynii do Orszy na
szczeblu centralnym Adam
Pawlak i Micha³ Przybysz.
Znaleli siê wród 40 osób
z najlepszymi rezultatami z ca³ej
Polski.

FESTYN
„FRESENIUS”
Na Stadionie Miejskim przy ul.
Kociuszki Festyn Rodzinny zorganizowa³a niemiecka firma Fresenius sp. z o.o. dla swoich pracowników z okazji X-lecia przejêcia
Wytwórni P³ynów Infuzyjnych od
KZD Polfa w Kutnie.
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¯YCIE REKLAMOWE

PIELĘGNIARKI Z LICENCJATEM

(ci¹g dalszy ze strony 4)
Kierunek nauki, o którym jest mowa wy¿ej, prowadzony jest od 2001
roku. By³y gratulacje, uciski d³oni, podziêkowania (nawet wzruszaj¹ce)
i oczywicie ch³odny szampan. To ju¿ tu taka tradycja.
/A.B./

10
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¯YCIE HISTORYCZNE

PROCES „16” W MOSKWIE
(ciag dalszy z nr 12/288)
OSKAR¯ENI W PROCESIE MOSKIEWSKIM PRZED
KOLEGIUM WOJSKOWYM S¥DU NAJWY¯SZEGO
18 - 20 CZERWCA 1945 r.
Aktem oskar¿enia objêto 16 aresztowanych przywódców, z tym, ¿e
oddzielnym aktem objêto 4 najwa¿niejszych oskar¿onych. Zaliczono ich
do organizatorów i kierowników polskiej organizacji podziemnej dzia³aj¹cej, wed³ug instrukcji Polskiego Rz¹du Emigracyjnego w Londynie, na
ty³ach Armii Czerwonej. Byli to: Okulicki Leopold, Jankowski Jan Stanis³aw,
Bieñ Adam, Jasiukowicz Stanis³aw. Zarzucono im, ¿e kierowali robot¹
dywersyjn¹ przeciwko Armii Czerwonej i ZSRR. Dokonywali aktów terroru
w stosunku do oficerów i ¿o³nierzy Armii Czerwonej, oraz prowadzili
wrog¹ propagandê wobec Zwi¹zku Sowieckiego. K³amliwie zawiadomili
radzieckie dowództwo wojskowe o rozwi¹zaniu Armii Krajowej; w rzeczywistoci zachowali jej sztaby, kadrê oficersk¹ i na tej podstawie stworzyli now¹ zakonspirowan¹ organizacjê wojskowo-polityczn¹ pod nazw¹
Nie - Niepodleg³oæ, w celu kontynuowania dzia³añ dywersyjnych
na ty³ach Armii Czerwonej.
ZEZNANIA OSKAR¯ONEGO S. JASIUKOWICZA
PODCZAS PROCESU
(wyj¹tki na podstawie protokó³u)
Dr S. Jasiukowicz zeznawa³ jako pierwszy w dniu 18 czerwca. Potwierdzi³ zeznania z³o¿one w ledztwie. Pos³ugiwa³ siê poprawnym jêzykiem
rosyjskim.
Przewodnicz¹cy gen. W. Ulrych zapyta³ S. Jasiukowicza: Czy prawd¹
jest, ¿e dzia³alnoæ wasza by³a szkodliwa dla naszych dzia³añ wojennych
w walce z Niemcami ?
Jasiukowicz: Tak jest.
Obroñca oskar¿onego zapyta³: Jak oskar¿ony ocenia dzisiaj dzia³alnoæ
organizacji do której nale¿a³ ?
Jasiukowicz: Uwa¿am politykê, jak¹ dotychczas prowadzilimy za b³êdn¹.
Chcê daæ wyraz przekonaniu, do jakiego zacz¹³em dochodziæ jeszcze przed
aresztowaniem mnie, a do jakiego doszed³em obecnie siedz¹c w wiêzieniu:
nasza polityka w stosunku do ZSRR do ostatniej chwili by³a b³êdna. Cz³onkowie polskiego rz¹du nielegalnego kroczyli fa³szyw¹, a niekiedy
wystêpn¹ drog¹. Nale¿y uczyniæ wszystko, a¿eby zawróciæ z tej fa³szywej drogi, aby Polska jak najszybciej mog³a staæ siê czêci¹ sk³adow¹
nowej Europy .
Po trzech dniach przewód s¹dowy zosta³ zakoñczony i rozpoczê³y siê
przemówienia stron. Pierwszy przemawia³ przedstawiciel G³ównej Prokuratury Wojskowej gen. A. Afanasjew, który m.in. powiedzia³: Osobliwoci¹ tego procesu jest to, ¿e przestêpcza dzia³alnoæ oskar¿onych
skierowana by³a przeciwko naszej bohaterskiej Armii Czerwonej, która
walczy³a z g³ównymi si³ami faszystowskich Niemiec, przeciwko tej
Armii, która wyzwoli³a naród polski spod ucisku niemieckiej tyranii .
( ) Na ³awie oskar¿onych siedz¹ ludzie ró¿nych pogl¹dów politycznych,
ró¿nych biografii, ró¿nych przekonañ.
Co ³¹czy³o tych ludzi ? ( ), wiêkszoæ ( ) oskar¿onych z³¹czy³a nienawiæ do pañstwa radzieckiego i do jego bohaterskiej Armii Czerwonej.
Co jednoczy³o wystêpn¹ dzia³alnoæ oskar¿onych, a niektórych z nich
pcha³o na drogê przestêpstwa ? Odpowiadam  Polski Rz¹d Emigracyjny
w Londynie. Klika sanacyjna d¹¿y³a i d¹¿y nadal do uczynienia z Polski
przedpola reakcji skierowanej przeciwko ZSRR. ( ) Naród polski pragnie
przyjani ze Zwi¹zkiem Radzieckim, bêd¹cej dzi gwarancj¹ niepodleg³oci Polski, a ci ludzie siedz¹cy tutaj na ³awie oskar¿onych tego nie
chc¹. ( ) Przyjañ miêdzy woln¹ demokratyczn¹ Polsk¹ i ZSRR ronie
i krzepnie z ka¿dym dniem i nie ma takiej si³y na wiecie, która by mog³a
temu przeszkodziæ.
Reasumuj¹c dzia³alnoæ oskar¿onych, prokurator powiedzia³: Materia³y
ledztwa i przewodu s¹dowego pozwalaj¹ mi stwierdziæ, ¿e oskar¿onym:
Okulickiemu, Jankowskiemu, Jasiukowiczowi i Bieniowi dowiedziono
ca³kowicie, i¿ byli organizatorami i kierownikami polskich nielegalnych
organizacji na terytorium zachodnich obwodów Ukrainy i Bia³orusi,
a tak¿e Litwy i Polski, organizacji, które prowadzi³y czynn¹ dzia³alnoæ
dywersyjn¹ na ty³ach Armii Czerwonej. ( ) Za akty dywersji i terroru
ponosz¹ oni moraln¹ i polityczn¹ odpowiedzialnoæ.
POSTANOWIENIA KOLEGIUM WOJSKOWEGO
S¥DU NAJWY¯SZEGO ZSRR
Skazano na pozbawienie wolnoci: Okulickiego Leopolda 10 lat, Jankowskiego Stanis³awa 8 lat, Jasiukowicza Stanis³awa 5 lat, Bienia Adama
5 lat. Pozosta³ych oskar¿onych s¹dzono na podstawie innych artyku³ów
i skazano na pozbawienie wolnoci: Pu¿aka Kazimierza 1,5 roku, Bagiñskiego Kazimierza 1 rok, Zwierzyñskiego Aleksandra 8 miesiêcy, Czarnowskiego Eugeniusza 6 miesiêcy, Mierzwê Stanis³awa 4 miesi¹ce,
Stypu³kowskiego Zbigniewa jw, Chaciñskiego Józefa jw, Urbañskiego
Franciszka jw. Pozosta³ych oskar¿onych uniewinniono. Dodajmy, ¿e
³agodnoæ wyroku, o czym mówi³ prokurator w mowie oskar¿ycielskiej
by³a pozorna, nie dotyczy³a szczególnie wa¿nych przywódców Polski
Podziemnej. Wymownym dla moskiewskiego procesu 16 jest fakt, ¿e
S. Jankowski, gen. L. Okulicki i dr S. Jasiukowicz zginêli w wiêzieniach
sowieckich. Za K. Pu¿ak, po powrocie do kraju, zgin¹³ w wiêzieniu PRL
(Rawicz 1950). Proces ten, to nie tylko próba zdyskredytowania legalnych
w³adz Polskiego Pañstwa Podziemnego, ale to jednoczenie, z premedytacj¹
prowadzone kolejne dzia³anie, obliczone na wyniszczanie najbardziej
wartociowych i politycznie aktywnych polskich patriotów.
Artyku³ ten, zawieraj¹cy kronikarski materia³, pozostawiam bez komentarza.
S¹dzê, ¿e czytelnik bêdzie zadowolony z mo¿liwoci - chocia¿ skromnej
- wyrobienia sobie w³asnej opinii na ten temat.
dr Eugeniusz Walczak

NAGROBKI

Najtaniej w Kutnie
GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

024 254-63-23
024 254-57-35
0-606-590-643

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

Tel. 508-722-413

£aniêta

STRAŻACKIE KALENDARIUM

1903 rok - powstanie Fabrycznej Stra¿y Ogniowej przy cukrowni Kornelin
w £aniêtach.
1908 rok - rozpoczêcie w³aciwej dzia³alnoci przez Fabryczn¹ Stra¿ Ogniow¹.
1909 rok - rejestracja statutu Fabrycznej Stra¿y Ogniowej w Carskim Towarzystwie Stra¿y Po¿arnych.
1910 rok - rozpoczêcie dzia³alnoci przez Fabryczn¹ Stra¿ Ogniow¹ w Carskim Towarzystwie Stra¿y Po¿arnych.
1935 rok - w wyniku upad³oci cukrowni Kornelin w £aniêtach podjêto decyzjê
rozwi¹zania jednostki stra¿y.
1936 rok - cukrownia Kornelin zostaje zamkniêta. Kilku stra¿aków
z rozwi¹zanej stra¿y i mieszkañcy £ani¹t zak³adaj¹ Ochotnicz¹ Stra¿
Po¿arn¹ na wsi, dzia³aj¹c¹ do dzisiaj.
1937 rok - w dniu 5 wrzenia 1937 r. z inicjatywy Witolda Pe³czyñskiego Starosty Kutnowskiego pe³ni¹cego funkcjê Prezesa Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku
Stra¿y Po¿arnych RP zosta³y wykonane dzwony alarmowe dla wszystkich ochotniczych stra¿y po¿arnych dzia³aj¹cych na terenie powiatu kutnowskiego.
1939 rok - w dniu 1 wrzenia 1939 r. wybuch II wojny wiatowej. W³adze
okupacji rozwi¹zuj¹ OSP w £aniêtach. Tworz¹ jednostkê wed³ug regulaminów
niemieckich i pod ich zarz¹dem.
1945 rok - w styczniu 1945 r. £aniêta zosta³y wyzwolone spod okupacji
niemieckiej.
1945 rok - w pierwszej po³owie 1945 r. zosta³a reaktywowana w £aniêtach Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.
1950 rok - w 1950 r. po uchwale Rady Ministrów, rozwi¹zano Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, ograniczono samorz¹dnoæ, wprowadzono szkolenia
ideologiczne. Z lokali stra¿ackich usuniêto symbole religijne.
1953 rok - odwo³ano Zarz¹d OSP a powo³ano Komendê Stra¿y. Mianowano
komendanta stra¿y. Zosta³ nim Mateusz Jurkowski.
1956 rok - po zmianach politycznych jakie zasz³y w Polsce, w padzierniku
1956 r. miejscowa stra¿ zaczê³a swoj¹ dzia³alnoci¹ nawi¹zywaæ do dawnych
tradycji.
1957 rok - decyzja w³adz pañstwowych przywrócono powtórnie organizacji
nazwê Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w £aniêtach.
1960 rok - Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnych w Kutnie przekaza³a na
rzecz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w £aniêtach motopompê PO3 M800.
1966 rok - Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnych w Kutnie przekazuje OSP
w £aniêtach samochód po¿arniczy Star 21.
1970 rok - podjêcie decyzji o budowie nowej stra¿nicy.
1971 rok - wyst¹pienie na pimie do Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie
o przydzia³ dzia³ki pod budowê stra¿nicy.
1975 rok - zalanie fundamentów nowej stra¿nicy.
1979 rok - w dniu 5 sierpnia 1979 r. uroczycie oddano budynek stra¿nicy do
u¿ytkowania przez OSP w £aniêtacj.
1980 rok - Komenda Zawodowej Stra¿y Po¿arnej. Oddzia³ III w Kutnie przekaza³a na rzecz OSP w £aniêtach samochód ganiczy Star 244 05 GBA2,5/16.
1982 rok - udzia³ w usuwaniu skutków powodzi w okolicy Dobrzykowa
k/P³ocka. W akcji udzia³ brali: Jan Dom¿a³, Eugeniusz Grzanowski, Józef Orzeszek, Zdzis³aw Orzeszek, Jan Pluciñski, Stanis³aw Fr¹tczak.
1983 rok - w dniu 26 czerwca 1983 r. mia³y miejsce du¿e uroczystoci
z okazji jubileuszu 80-lecia istnienia OSP. Stra¿ otrzyma³a nowy sztandar, który
do dnia dzisiejszego s³u¿y podczas wszystkich uroczystoci stra¿ackich,
kocielnych, pañstwowych i gminnych.
1984 rok - powstanie przy OSP M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej, skupiaj¹cej
m³odzie¿ ze szko³y podstawowej.
1991 rok - udzia³ stra¿aków w s³u¿bie porz¹dkowej podczas wizyty Papie¿a
Jana Paw³a II w P³ocku w dniu 7 czerwca 1991 r. Udzia³ brali druhowie: Jan
Dom¿a³, Zenon ¯yciñski, Miros³aw Oleradzki, Józef Orzeszek, Krzysztof Dom¿a³,
Jan Klatka, Stanis³aw Jêdrzejczak, Andrzej Cha³upka, Jan Cha³upka.
1999 rok - w dniu 2 czerwca 1999 r. w £owiczu udzia³ w s³u¿bie porz¹dkowej
podczas wizyty Papie¿a Jana Paw³a II, stra¿acy bior¹cy udzia³: Zenon ¯yciñski,
Jan Dom¿a³, Artur Olszañski, Jacek Lipnowski, Pawe³ Cha³upka, Tadeusz Sakwa.
2001 rok - w dniu 4 wrzenia 2001 r. decyzj¹ komendanta G³ównego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej jednostka nasza zosta³a w³¹czona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ganiczego.
2001 rok - w dniu 17 grudnia 2001 r. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Kutnie przekaza³a naszej jednostce Poloneza Caro.
2002 rok - w dniu 9 czerwca 2002 r. podczas zawodów sportowo-po¿arniczych
zajêcie I miejsca w grupie S na szczeblu gminy.
2004 rok - w dniu 4 lipca 2004 r. zajêcie I-go miejsca w grupie A na szczeblu
gminy w zawodach sportowo-po¿arniczych.
2006 rok - celem poprawy systemu oraz szybkiego dysponowania si³ OSP do
akcji ratowniczych jednostka zosta³a w³¹czona do komputerowego systemu
alarmowania DSP - 13 w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie.
2007 rok - w dniu 20 kwietnia 2007 r. Komenda Powiatowa PSP w Kutnie przekazuje nam samochód specjalnej Daewoo Nubira II.
2007 rok - w dniu 24 czerwca 2007 r. w IV powiatowych zawodach sportowopo¿arniczych, które odby³y siê w £aniêtach OSP zajê³a VI miejsce. Startowa³o
11 dru¿yn.
2008 rok - dotacja finansowa w wysokoci 4.400 z³otych z Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ganiczego na zakup sprzêtu po¿arniczego.
2009 rok - dotacja finansowa w wysokoci 4.600 z³otych z KSRG na
zakup sprzêtu ratowniczego.
2009 rok - podjêcie decyzji o renowacji sztandaru.
2010 rok - dotacja finansowa w wysokoci 4.530 z³otych z KSRG na
zakup sprzêtu ratowniczego.
2010 rok - w czerwcu 2010 roku zosta³a zakupiona pompa specjalna KTH80X z silnikiem firmy Honda. Zakupu dokona³ Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A. w Kutnie.
2010 rok - w dniu 27 czerwca 2010 roku organizacja bloku imprez
powiêconych jubileuszowi Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej: zbiórka stra¿aków na
placu przed stra¿nic¹, przeciêcie wstêgi, powiêcenie stra¿nicy, zwiedzanie
stra¿nicy; msza wiêta w kociele, podczas mszy wiêtej powiêcenie sztandaru
po renowacji; odznaczenie sztandaru Z³otym Znakiem Zwi¹zku; koncert orkiestry
dêtej OSP w Kutnie; wystawa eksponatów i pami¹tek Jana Brody z Kutna;
wystawa zorganizowana przez OSP w £aniêtach; pokaz ratownictwa drogowego przez Jednostkê RatowniczoGanicz¹ w Kutnie.
W trakcie obchodów 100-lecia OSP w £aniêtach Z³ote Medale Za Zas³ugi dla
po¿arnictwa otrzymali: Grzankowska El¿bieta, Oleradzki Miros³aw, Klatka
Marian, Sad³o W³odzimierz, Chojnacki Tomasz, Rosiak Marian, Aleniak
Edmund, Likiewicz Zygmunt; Srebrne Medale: Cha³upka Pawe³, ¯yciñski
Andrzej, Kubiak Krzysztof, Cywiñski Andrzej, Olszañski Artur, Maduñ
Karol, Dom¿a³ Robert, Flaszak Tomasz, Lipnowski Jacek, Cichocki B³a¿ej,
Gadomski Zenon, Wojtalik Arkadiusz, Cichocki Zbigniew, Biliski Ryszard.
Druh Jan Broda
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KOMENDANTKA

(ci¹g dalszy ze strony 5)
Powróci³a te¿ do pracy w szkolnictwie - w Szkole Powszechnej nr 2, a od
wrzenia 1945 r. w Szkole Æwiczeñ przy Liceum Pedagogicznym. W czasach
stalinowskich zosta³a zmuszona do rezygnacji z harcerstwa i szkolnictwa,
gdy¿ Jej pogl¹dy - patriotyzm, wiernoæ has³u harcerskiemu Bóg, Honor
i Ojczyzna nie by³y w zgodzie z has³ami socjalistycznymi obowi¹zuj¹cymi
w Polsce Ludowej. Dla takich jak Ona dzia³aczy nie mog³o byæ miejsca
w utworzonej w 1950 r. Organizacji Harcerskiej, odciêtej od dotychczasowych
tradycji, która zast¹pi³a zlikwidowany, obcy ideologicznie Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. Nowy rozdzia³ w ¿yciu by³ej Komendantki Hufca rozpocz¹³
siê prac¹ w Banku Rolnym w Kutnie, gdzie w 1956 r. zosta³a dyrektorem
i sk¹d odesz³a w 1975 r. na emeryturê. Kiedy po 1956 r. nast¹pi³o odrodzenie
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego powróci³a do harcerstwa, s³u¿¹c radami
i pomoc¹ m³odszym dzia³aczom. Kiedy w 1982 r. z inicjatywy Gra¿yny Chojnackiej, ówczesnej Komendantki, powsta³ przy Hufcu ZHP Kr¹g Instruktorski Dêbowego Licia im. Olgi i Andrzeja Ma³kowskich wraz z innymi
dawnymi dzia³aczami w³¹czy³a siê w jego organizacjê. W 1984 r. nadano
Jej stopieñ harcmistrza. Celem istniej¹cego do dzi Krêgu by³o przekazywanie m³odszym pokoleniom historii ruchu harcerskiego w trosce o kontynuacjê dawnych tradycji i obrzêdowoci. Komisja Historyczna dzia³aj¹ca
w ramach Krêgu zebra³a materia³y do publikacji dziejów kutnowskiego
harcerstwa, które opracowali: Pelagia £adykowska-Zys - harcerstwo ¿eñskie
i Jerzy Pi¹tek - harcerstwo mêskie. Redagowa³am i uzupe³nia³am obydwa
tekstem ³¹cz¹c je w publikacjê wydan¹ przez Muzeum - Zamek w Oporowie
w 1998 r. Harcmistrz Pelagia £adykowska-Zys do czasu mierci w 2010 r.
by³a cz³onkiem Krêgu Instruktorskiego i wspó³twórczyni¹ dzia³añ upamiêtniaj¹cych poleg³e kutnowskie harcerki i harcerzy w okresie wojny bolszewickiej w 1920 r. i podczas II wojny wiatowej w latach 1939-1945.
Powiêcono ich pamiêci tablicê wmurowan¹ w 1992 r. na cmentarzu rzymskokatolickim parafii p.w. w. Wawrzyñca, w kwaterze wojskowej oraz pomnik
wzniesiony w 1996 r. przy skrzy¿owaniu ulic Grunwaldzkiej i A. Troczewskiego. Wyrazem docenienia Jej zas³ug by³y otrzymane odznaczenia - Srebrny
i Z³oty Krzy¿ za Zas³ugi dla ZHP z Rozet¹, Krzy¿ Kawalerski Odrodzenia
Polski, Medal Zwyciêstwa i Wolnoci, Medal Edukacji Narodowej, Odznaka
za Zas³ugi dla Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych
Wiêniów Politycznych. Poczytujê sobie za zaszczyt mo¿noæ poznania
i wspó³pracy z Pani¹ Harcmistrz Pelagi¹ £adykowsk¹-Zys, kobiet¹ o wielkim
sercu, szczerej patriotki wiernej wyznawanym zasadom i obdarzonej hartem
ducha, która uczy³a m³odzie¿ jak wype³niaæ s³u¿bê wobec Ojczyzny i Narodu,
sama bêd¹c tego wzorem. Ostatnie lata prze¿y³a w Domu Pomocy Spo³ecznej
Sióstr Albertynek, gdzie zmar³a w dniu 25 kwietnia 2010 r. w wieku 96 lat
i pochowana zosta³a na cmentarzu rzymsko-katolickim parafii w. Wawrzyñca. Uroczystoæ pogrzebowa w dniu 30 kwietnia zgromadzi³a przy trumnie obok rodziny wielu wychowanków, przyjació³, dzia³aczy harcerskich,
kolegów z Krêgu Dêbowego Licia, cz³onków Komendy Kutnowskiego
Hufca ZHP i przedstawicieli komendy Hufca z ¯ychlina oraz dru¿yny
harcerskie z Liceum im. Gen. J. H. D¹browskiego i Liceum im. S. Staszica
ze sztandarem Hufca. Przyby³y tak¿e delegacje Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego i Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych Wiêniów Politycznych ze sztandarem. Wzruszaj¹cym by³ moment, kiedy zebrani
przy grobie na zakoñczenie ceremonii pogrzebowej odpiewali Modlitwê
Harcersk¹, pieñ która wyznacza³a w ¿yciu harcerskim Zmar³ej uroczyste
momenty. Czeæ Jej Pamiêci !
Gra¿yna Kin-Rzymkowska - cz³onek Krêgu Instruktorskiego
Dêbowego Licia przy Hufcu ZHP w Kutnie

Komenda Hufca Kutnowskiego na uroczystoci powitania 37 pu³ku
piechoty powracaj¹cego z manewrów. Od prawej Pelagia £adykowska
(Zys), Karol Dobiñski, Anna Wolin (Szumañska), fot. z 1937 r.

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

Atrakcyjne

KREDYTY
• gotówkowe • konsolidacyjne
• samochodowe • hipoteczne

0−790−879−444
0−692−643−691
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SAMO ¯YCIE

DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA (cz. VII)

Czerwony kur

W Pomarzanach, prawdopodobnie
na skutek zwarcia linii energetycznej,
dosz³o do po¿aru budynku magazynowego. Czêciowemu zniszczeniu uleg³a hala magazynowa wraz
z wyposa¿eniem. Straty oszacowano
na 500 tysiêcy z³otych.

W³am na Nowowiejskiej

Z budynku, przy ulicy Nowowiejskiej w Kutnie, skradziono kuchniê
wêglow¹, rower Diamant, telewizor
Panasonic, narzêdzia ogrodnicze
oraz dywan. Straty ogó³em okrelono
na 3 tysi¹ce z³otych.

Z³om w cenie

W Kutnie, z budynków nieczynnego
m³yna przy ulicy Przemys³owej,
skradziono ró¿ne elementy metalowe.

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 m2
przy ul. Granicznej (os. Bajkowe).
Tel. 606-307-217.
Pilnie sprzedam w³asnociowe 91 m2,
ul. Kociuszki 20. Tel. 501-056-197
Sprzedam atrakcyjne 50 m2, parter,
balkon, dobry punkt. Tel. 794-012-524
Sprzedam lub zamieniê 58 m2, II p.,
os. £¹koszyn na mniejsze. Tel. 697563-933
Posiadam do wynajêcia M-2, z pe³nym
wyposa¿eniem, najchêtniej firmie.
Tel. 505-072-742
Posiadam do wynajêcia 38 m2, II p.,
centrum, najlepiej firmie. Tel. 24 36560-87
Posiadam do wynajêcia domek letniskowy, Skrzynki. Tel. 500-349-716,
506-705-920
Sprzedam dom 180 m2, gara¿ 46 m2,
dzia³ka 1200 m2. Tel. 669-920-644
Posiadam do wynajêcia dom piêtrowy
3 pokojowy, wszystkie wygody, Kutno.
Tel. 24 254-06-19, 600-636-351
Sprzedam dom jednorodzinny 150 m2,
podpiwniczony, 2 budynki gospodarcze.,
3 gara¿e, Kroniewice. Tel. 665-483-032
Sprzedam dom 153 m2, rozk³adowy,
przebudowany, media, dzia³ka 1840 m2,
Woniaków. Tel. 605-557-827
Sprzedam domek 60 m2, po remoncie,
cena 150 tys., ul. Wygoda 42. Tel.
693-231-695
Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
69559-1002
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, Kutno
ul. Zielona. Tel. 661-990-485

Apteka
w Gostyninie

ZATRUDNI

Magistra Farmacji
Telefon:

509-667-128

Zakupy bez zap³aty

W Woli Prosperowej, z pomieszczenia sklepu, skradziono 40 paczek
papierosów, 12 butelek wódki oraz
pieni¹dze w kwocie 200 z³otych.
Ogó³em straty wynios³y 1200 z³otych.
W Nowej Wsi ze znajduj¹cego siê
tam sklepu skradziono produkty
¿ywnociowe i chemiczne na kwotê
8 tysiêcy z³otych.

Biedniejsza owiata

Z szafki, znajduj¹cej siê w pokoju
internatu Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego przy ulicy
Przemys³owej w Kutnie, skradziono
aparat fotograficzny Kodak 710D
wraz z pokrowcem, piêæ zup chiñskich i dwa dezodoranty. Straty 513
z³otych.
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 dzia³kê budowlano-inwestycyjn¹ 0,5047 m2, oko³o 0,5 ha, w ca³oci, reszta tu¿ za ni¹. Tel. 24 25446-22, 697-586-508
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1900 m2,
media w drodze, ogrodzona, dodatkowo
woda na dzia³ce, ul. Kosmonautów.
Tel. 503-348-541
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona, woda, DudkiLeszczynek. Tel. 603-765-295
Sprzedam dzia³ki budowlane, atrakcyjna cena i po³o¿enie. Tel. 793-016-724
Sprzedam dzia³ki 705 m2, 1950 m2,
Kutno. Tel. 504-790-566
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 7 km
od Kutna. Tel. 886-775-713
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ z domem drewnianym 80 m2, dzia³ka 703 m2,
Kutno ul. Mickiewicza 34. Tel. 24
254-55-19
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, dom
do wykoñczenia. Tel. 601-928-218
Sprzedam 2,11 ha w ca³oci lub na
dzia³ki, ok. Kutna. Tel. 608-797-821
Posiadam do wynajêcia lokal 40 m2
na ka¿d¹ dzia³alnoæ gosp., ul. Kociuszki. Tel. 512-220-712
Posiadam do wynajêcia pomieszczenia
pod dzia³alnoæ gosp., centrum Kutna.
Tel. 606-605-494
Sprzedam Mazde 121 (98) 1.3 b+g
sekwencja, 5900 do negocjacji. Tel.
666-239-212
Sprzedam VW Passat Kombi 2.5 TDI
V6 (2000) srebrny metalik, stan bdb.,
bogate wyposa¿enie. Tel. 607-038835, 24 254-02-85
Sprzedam Daewoo Lanos (1998)
benzyna + gaz. Tel. 602-576-369

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Przesadzanie

W leszynie, z dzia³ki przy ulicy
Kasztanowej , skradziono 70 sztuk
ró¿nego rodzaju drzewek i krzewów
ozdobnych - dêbów, brzóz, kalin,
berberysów. Straty oszacowano na
500 z³otych

Telefoniczne echo

Z niezabezpieczonego pomieszczenia
na dzia³ce budowlanej, przy ulicy
Jesiennej w Kutnie, skradziono
telefon komórkowy Nokia E51.
Straty poniesione w wyniku kradzie¿y oszacowano na 400 z³otych.

Ogrodzenie - widmo

W Lesznie skradziono 40 metalowych s³upków oraz 20 metrów siatki
ogrodzeniowej z terenu przepompowni wody. Wartoæ poniesionych

Skutek nieuwagi

W Kutnie, na ulicy Sienkiewicza,
wykorzystuj¹c nieuwagê kobiety
skradziono z jej torebki portfel
z zawartoci¹ dowodu osobistego
i pieniêdzy w kwocie 300 z³otych
i 3 euro.

Samochodowa corrida

W ¯ychlinie na ulicy 1-go Maja
skradziono motocykl MZ-150. Jego
stratê w³aciciel oszacowa³ na 240
z³otych.

W 1997 roku Miejski Klub Sportowy Kutno przej¹³ sekcjê koszykówki
¿eñskiej od Miejskiego Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego. Sekcja
z powodzeniem kontynuowa³a udzia³ w rozgrywkach rundy wiosennej
sezonu 1996/1997 zapoczatkowany przez koszykarki Miejskiego Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego.
Sezon 1997/1998. Kadra zespo³u: Katarzyna Biller, Agnieszka Burzyñska,
Sylwia Chmurska, Wioletta Czajkowska, Beata Czarnecka, Magdalena
Dudek, Anna Florczak, Aleksandra G³adka, Monika Jarmakowska-Pop³awska, Agnieszka Miko³ajczyk, Marta Paw³owska, Karolina Rzenicka,
Magdalena Sienkiewicz, Renata Staniszewska i Monika Toruniewska.
Trener Jaros³aw ¯ak. Z dru¿yny uby³a Monika Czarnecka przechodz¹c
do £¹cznoci Olsztyn. Natomiast zespó³ kutnowski zasili³a Rosjanka Oxana
Ilczenko. W wyniku rozgrywek koszykarki kutnowskie zajê³y ósme mejsce.

Po 15-latku w £aniêtach, teraz
w miejscowoci Zgorze, gmina
D¹browice utopi³ siê w stawie
58-letni mê¿czyzna.

UWAGA MOTOROWER !

Kupiê gara¿ w Kutnie. Tel. 665094-624
Posiadam do wynajêcia gara¿ 60 m2
pod dzia³alnoæ, si³a, wiat³o, 2 stanowiska, ul. Grunwaldzka 38. Tel.
601-359-458
SPRZEDAM ROWER GÓRSKI
CZERWONY, STAN BDB. TEL. 503
030 475
Sprzedam eternit 60 sztuk. Tel. 510631-446
Sprzedam drzwi wejciowe jasne,
drewniane, prawe szer. 80 cm. Tel.
728-999-240
Sprzedam podnonik koszowy na
Tarpanie wysokoæ 10 mb. Tel. 606605-494

Sprzedam termê elektryczn¹ 60 l,
nowa. Tel. 24 355-40-53
Sprzedam stoisko na placu handlowym Manhatan w Kutnie. Tel. 513837-559
Kupiê kamieñ polny i gruz betonowy,
du¿e iloci. Tel. 508-722-413
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 cala. Tel. 24
254-27-30
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. Tel. 661-012-181

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Tel. 0609−107−203

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

Miejski Klub Sportowy

Druga ofiara

Od pewnego czasu na drogach naszego powiatu obserwujemy wzmo¿ony
ruch pojazdów jednoladowych, w tym motorowerów. Pojazdami tymi
poruszaj¹ siê zarówno m³odzi uczestnicy ruchu drogowego jak i osoby
starsze. Nale¿y zwróciæ uwagê na zmiany w przepisach dotycz¹ce motorowerzystów. W myl Ustawy Prawo o ruchu drogowym  motorower
jest to pojazd jednoladowy lub dwuladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemnoci skokowej nieprzekraczaj¹cej 50 cm 3, którego konstrukcja ogranicza prêdkoæ jazdy do 45 km/h. Aktualnie motorowery podlegaj¹ okresowym badaniom technicznym. Reguluje to Dziennik Ustaw
z dnia 23.06.2009 r. nr 97 poz. 802 pkt. 7 ,,Okresowe badanie techniczne
ci¹gnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza
siê przed up³ywem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a nastêpnie przed
up³ywem ka¿dych kolejnych 2 lat. I dalej ,,W³aciciel motoroweru,
którego od dnia rejestracji minê³o wiêcej ni¿ 3 lata, obowi¹zany jest przedstawiæ go do badania technicznego w terminie roku od dnia wejcia
w ¿ycie niniejszej ustawy. Data 22.09.2009 r. jest dat¹ wejcia w ¿ycie
przedmiotowej ustawy. Nadmieniam, ¿e przepisy dotycz¹ równie¿ pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granic¹. W tym przypadku za
dzieñ pierwszej rejestracji przyjmuje siê dzieñ pierwszej rejestracji za
granic¹. Bardzo wa¿nym elementem s¹ uprawnienia do kierowania motorowerem. Art. 96 Ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi wyranie, ¿e
dokumentem stwierdzaj¹cym uprawnienia do kierowania motorowerem
przez osobê, która nie ukoñczy³a 18 lat jest karta motorowerowa. Kartê
motorowerow¹ mo¿e uzyskaæ osoba, która wykaza³a siê niezbêdnymi kwalifikacjami i osi¹gnê³a wymagany wiek 13 lat.
Wydzia³ Ruchu Drogowego KPP w Kutnie
m³. asp. Dariusz Rudnicki

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)
Tel. 0−605 830−684
Elżbieta Chrząstek

Biuro Nieruchomości

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

WYCENY NIERUCHOMOCI
WYNAJMY MIESZKAÑ
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strat oszacowano na kwotê 250
z³otych.

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

Koszykarki MKS II liga 1998 r. Stoj¹ od lewej: Ludmi³a Buzmakowa,
Joanna Kie³basa, Monika Toruniewska, Magdalena Sienkiewcz,
Oxana Ilczenko, Monika Pop³awska, Kinga Stêpniak. Siedz¹ od
lewej: Magdalena Kucharska, Marta Paw³owska, Aleksandra G³adka,
Beata Czarnecka, Monika Czarnecka, Agnieszka Burzyñska i Paulina Ma³ecka.
W sezonie 1998/1999 koszykarki MKS-u wywalczy³y trzecie miejsce
w grupie pó³nocnej drugiej ligi uzyskuj¹c wyniki:
MKS - AZS Poznañ
50:69 53:76
Polfa II Pabianice
73:50 77:60
W³ókniarz Bia³ystok
88:49 80:61
£¹cznoæ Olsztyn
82:71 71:50
Olimpia Poznañ
65:80 69:55
Widzew £ód
68:66 60:81
Elita Wo³omin
83:34 82:53
SMS Warszawa
68:61 55:63
AZS Koszalin
80:59 75:65
Fota II Gdynia
65:42 67:70
W drugoligowych rozgrywkach bie¿¹cego sezonu uczestniczy³y: Agnieszka
Burzyñska, Ludmi³a Buzmakowa, Beata Czarnecka, Monika Czarnecka,
Aleksandra G³adka, Oxana Ilczenko, Magdalena Kucharska, Paulina
Ma³ecka, Marta Paw³owska, El¿bieta Pop³awska, Magdalena Sienkiewicz,
Kinga Stêpniak. Kadrê trenersk¹ stanowili: Mariusz £ubiñski, El¿bieta
Miko³ajczyk i Adam Paw³owski. Ich wysi³ki wspierali dzia³acze: Pawe³
Miko³ajczyk, Jacek Sikora i Wies³aw Stelmaszewski. W 1999 roku Marta
Paw³owska powo³ana zosta³a do kadry m³odzie¿owej Polski. Du¿e sukcesy osi¹ga³y tak¿e zespo³y juniorek, kadetek i m³odziczek.
W sezonie 1999/2000 klub zg³osi³ do rozgrywek piêæ zespo³ów: juniorki,
kadetki, starsze m³odziczki, m³odsze m³odziczki im³odziczki. Z powodu
trudnoci finansowych zarz¹d klubu wycofa³ sztandarow¹ sekcjê kutnowskiej
koszykówki, drugoligow¹ dru¿ynê dziewcz¹t z rozgrywek mistrzowskich.
Do rozgrywek sezonu 2000/2001 koszykarki przygotowywa³y siê na obozie
zorganizowanym w dniach 5-16 sierpnia w Liptowskim Mikulasie w Tatrach
(S³owacja). W zgrupowaniu uczestniczy³o 30 zawodniczek. Do mistrzostw
zg³oszono trzy dru¿yny: juniorki, kadetki i ¿aczki. Opiekê szkoleniow¹
nad zespo³ami sprawowali: Mariusz £ubiñski, El¿bieta Miko³ajczyk
i Adam Paw³owski. W dniach 13-15 padziernika 2000 roku m³odziczki
MKS-u bra³y udzia³ w turnieju koszykówki w Tczewie Memoria³ Zbigniewa
Fedorczuka. W rozgrywkach grupowych kutnowianki pokona³y Maczki
Poznañ 56:23, Salos ¯yrardów 39:32, uleg³y Pi¹tce Tczew 15:36, Olimpii
Poznañ 25:52. W walce o trzecie miejsce przegra³y z Red¹ Szczecin 25:39.
W turnieju wystêpowa³y: Joanna Blus, Anna Chor¹¿yk, Magdalena Czuba,
Marlena Graczyk, Justyna Lewandowska, Katarzyna Maciejewska, Magdalena Miko³ajczyk, Martyna Stefañska, Agnieszka Szczeciñska, Sylwia
Winiewska, Karolina Zambrzycka, Daria Znajewska.
W sezonie 2001/2002 zg³oszono do rozgrywek zespo³y juniorek - trener
Mariusz £ubiñski, kadetek - trener Tomasz Skowron, m³odziczek - trener
Adam Paw³owski i ¿aczek - trener Agnieszka Jankowska. W 2001 roku
m³ode koszykarki Miejskiego Klubu Sportowego, oparte na uczennicach
Szko³y Podstawowej Nr 9 zdoby³y mistrzostwo Polski w minikoszykówce.
A oto mistrzynie Polski: Joanna Blus, Anna Chor¹¿yk, Oliwia Czarnacka,
Magdalena Czuba, Marlena Graczyk, Justyna Lewandowska, Klaudia
£uczak, Katarzyna Maciejewska, Magdalena Miko³ajczyk, Martyna
Stefañska, Agnieszka Szczeciñska i Karolina Zambrzycka.
Jerzy Truciñski

MONTER
MAGAZYNIER
SPAWACZ
lodz@startpeople.pl
Tel. 42-639-82-03
42-639-82-04

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
Pi³ka no¿na

MKS W „CENTRALI”

Baseball

KUTNIANIE DOMINUJĄ
Seniorzy pierwszego zespo³u MKS Stal Bis na Europejskim Centrum Ma³ej
Ligi rozegrali dwa spotkania z dru¿yn¹ BUKS Gepardy ¯ory i dwukrotnie
pokonali goci z Górnego l¹ska. W pierwszym meczu podopieczni trenera
Waldemara Góralskiego zaliczyli 10 obiegów pozwalaj¹c gociom na to
jedynie 4-krotnie. Drugie spotkanie zakoñczy³o siê przed czasem rezultatem 11:0 dla gospodarzy. Nale¿¹ siê brawa dla pa³karzy z Kutna, którzy
kontynuuj¹ homerunowy serial. Tym razem na tê listê wpisali siê - Piotr
Miko³ajczyk i dwukrotnie Robert Matecki. Bez wzglêdu na rozstrzygniêcia
pozosta³ych do rozegrania sezonu zasadniczego spotkañ kutnianie zapewnili
sobie udzia³ w pó³fina³ach tegorocznych rozgrywek o mistrzostwo Polski
i to minimum z trzeciej pozycji. W ramach II ligi podopieczni trenera
Marcina Smakowskiego rozegrali dwa mecze z ekip¹ KSB Pasikoniki
Warszawa - zwyciê¿aj¹c sto³eczny zespó³ 15:2 i 12:1. Nasi wygrali
dotychczas 9 z 10 rozegranych spotkañ i te¿ zdecydowanie prowadz¹
w tabeli. M³odzicy za prowadzeni przez trenera Andrzeja Pietrzaka
wysoko pokonali UKS Bazê Bydgoszcz 25:3 i 14:9.

Na Stadionie Miejskim imienia Henryka Tomasza Reymana w Kutnie
rozegrano futbolowy fina³ Pucharu Polski regionu ³ódzkiego. Kutnianie
zmierzyli siê z jedenastk¹ z sieradzkiej ligi okrêgowej. Nie by³o ¿adnej
niespodzianki, na któr¹ po cichu liczyli przybyli na ten mecz kibice przyjezdnych. Kutnianie mieli wyran¹ przewagê i zas³u¿enie wygrali 4:0, chocia¿ ludowcy z Kwiatkowic (15 km od £asku) do koñca grali ambitnie.
W 10 minucie worek z bramkami otworzy³ Kamil Zagajewski, nastêpnie
skutecznie strzela³ w 43 i 48 minucie Rafa³ Jankowski, a wynik meczu
ustali³ w 77 minucie, z rzutu karnego za faul na Sylwestrze P³achecie,
Marcin Panek. Po spotkaniu oba zespo³y zosta³y nagrodzone okaza³ymi
pucharami i pami¹tkowymi medalami, które im wrêczy³ wiceprezes £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Jan Grzelka. Dru¿yna kutnowska, która bêdzie
reprezentowa³a region ³ódzki w rozgrywkach szczebla centralnego, gra³a
w sk³adzie: Micha³ Soko³owicz, £ukasz Trzeciak, £ukasz Znyk, Marcin
Dopiera³a, Maciej Rutkowski, Tomasz Czajkowski, Adam Grzybowski,
Gracjan Sobczak, Sylwester P³acheta, Kamil Zagajewski, Rafa³ Jankowski
oraz Kamil Bartczak, Ernesto Mensah, Marcin Panek i Piotr Michalski.
Redakcja Powiatowego ¯ycia Kutna gratuluje trenerowi, Paw³owi
lêzakowi i jego dru¿ynie oraz trzyma kciuki za dalsze sukcesy. W przerwie meczu Ireneusz Zimny, by³y dyrektor ZPR Miflex w Kutnie i by³y
wiceprezes Miêdzyzak³adowego Robotniczego Klubu Sportowego Stal
Kutno, otrzyma³ z r¹k wiceprezesa £ZPN Odznakê Zas³u¿ony dla
pi³karstwa ³ódzkiego. Gratulujemy.

O MISTRZOWSKIE PUNKTY
V liga

Stal G³owno - MKS II Kutno 3:1 (2:0)
Gole: 1:0 - £ukasz Nagañski (15), 2:0 - Patryk Gozdera (40), 2:1 - £ukasz
Górczyñski (65), 3:1 - Adrian Tomczyk (68). MKS II: Sawicki, Kaczor,
£awniczak, Panek, Górczyñski, M. Michalski, Mensah (65 Rogala), Bartczak (38 Rybicki), Grzegorek, Praise (61 Arent), P. Michalski.
GKS Bedlno - Start Brzeziny 4:2 (2:2)
Bramki: 1:0 - Marcin Kosiorek (23), 1:1 - Kamil Walczak (32), 1:2 - Jaros³aw
Swaczyk (37), 2:2 - Kosiorek (40 karny), 3:2 - Bogdan Paca³owski (70),
4:2 - Przemys³aw Grzegory (83). GKS: Kamiñski, Poszeptowicz, K. Ga³¹zka, Janikowski, Jówiak, Jaroszewski, Michalak, Grzegory, Kosiorek,
£. Ga³¹zka, Paca³owski. Tabele w nastêpnym P¯K.

Kat. Deyna 94

£odzianka £ód - MKS Gim. 3 Kutno 0:3 (0:1)
Bramki dla zespo³u trenera Tomasza Kaby i kierownika Adama Rosika
zdobyli: Arkadiusz B³aszczyk 2 i Tomasz Konwerski.
MKS Gim 3 Kutno - Tur Ozorków 4:1 (0:1)
Dla Kutna - Konwerski 2 oraz Jakub Lipczyñski i Bart³omiej Winiewski.

Kat. Micha³owicz 95

Orze³ Pi¹tkowisko - MKS Gim 3 Kutno 1:3 (1:1)
Dla zespo³u trenera Paw³a Flisiuka bramki strzelili: Kamil Jañczak,
Patryk Sobolewski, Daniel Góreczny.

Kat. Kuchar 96

MKS Teva Kutno - ChKS £ód 4:2 (3:1)
Gole: Piotr Domañski 2, Szymon Górkiewicz 2. Trener Robert Marzec.

Kat. Górski 97

Górnik £êczyca - MKS Mavex Kutno 2:6 (0:3)
Bramki: Adam Pokorski 5, Krystian Kosmala; trener Robert Marzec.

Bryd¿

GRANO W GOŁĘBIEWKU
Turniej w tej miejscowoci odby³ siê w ramach Grand Prix Ziemi £ódzkiej.
Wród 38 zawodników byli reprezentanci m.in. z Poznania, Warszawy,
Kalisza, Sieradza, Pabianic, £odzi i Kutna. Turniej na maksy wygra³ duet
Wies³aw Niciñski - KDK I Kutno i Andrzej Kozikowski - WZBS £ód.
Zdoby³ on puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Kutnowskiego. Puchar Kapelana Bryd¿ystów (ks. Jana Dobrodzieja) wywalczy³a Gra¿yna
Kocielny - PAB Poznañ z Bogdanem Kocielnym - WKB Warszawa.
Puchar Dyrektora KDK dla najlepszej kobiety otrzyma³a Barbara Jarota
CK ¯yrardów. W klasyfikacji kongresowej Grand Prix Ziemi £ódzkiej
o Puchar Wójta Gminy Kutno na pierwszym miejscu byli Janusz Grzelczak z Sieradza i Tadeusz Krysztofiak z Kalisza, na drugim Wies³aw
Niciñski z Kutna i Andrzej Kozikowski z £odzi, a na trzecim - Miros³aw
Andrzejczak i Waldemar Brzozowski - obaj z KDK I Kutno.

RUSZA MAŁA LIGA

11 lipca rozpoczynaj¹ siê rozgrywki mistrzowskie Regionu Europy.
Na obiektach Centrum Baseballu i Softballu w Kutnie zmierz¹ siê
zespo³y 13-14-latków z 13 pañstw w ramach Junior League.

Lekkoatletyka

DOBRE WYNIKI W WARSZAWIE
Zawodnicy trenera Jacka Kud³y odnieli sukcesy w dwóch turniejach
w stolicy. Mateusz Sobczyk i Rafa³ Ewkowski, uczniowie SP nr 9 w Kutnie,
wygrali w swoich kategoriach wiekowych konkurs skoku w dal podczas
miêdzynarodowego meczu z Wêgrami. Mateusz osi¹gn¹³ 496 cm, a Rafa³
581 cm. Nale¿y te¿ odnotowaæ fakt, ¿e kutnianie reprezentowali Polskê
i szli na czele 36-osobowej reprezentacji podczas ceremonii otwarcia nios¹c
flagê narodow¹ i tabliczkê z napisem Polska. wietnie spisa³a siê te¿
w Warszawie juniorka m³odsza Anna Pigulska, która poprawi³a swój rekord
¿yciowy w siedmioboju. Zdoby³a 3691 pkt. (100 m pp³. - 15.46 s, skok
wzwy¿ - 153 cm, pchniêcie kul¹ 7.18 m, 200 m - 27.73 s, skok w dal - 485 cm,
rzut oszczepem - 16.55 m, 800 m - 2.45.38 min. Fani Ani licz¹, ¿e podczas Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Zielonej Górze osi¹gnie
jeszcze lepszy wynik.

KUTNOWSKI LZS W CZOŁÓWCE REGIONU
Na obiektach OSS LZS w Rêcznie odby³y siê Letnie Igrzyska SportowoRekreacyjne LZS województwa ³ódzkiego. Przedstawiciele wszystkich
powiatów naszego regionu brali udzia³ w grach zespo³owych (koszykówka,
pi³ka no¿na, siatkówka) i lekkoatletyce. By³o te¿ przeci¹ganie liny, trójbój
i blok rekreacyjny. W klasyfikacji generalnej podopieczni W³adys³awa
Soko³a, przewodnicz¹cego Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespo³y
Sportowe w Kutnie, zajêli III miejsce za reprezentacj¹ powiatów: piotrkowskiego i radomszczañskiego. Wyprzedzili powiaty: ³owicki, ³ódzki
wschodni, opoczyñski, sieradzki, skierniewicki, ³êczycki i ³aski.

Podnoszenie ciê¿arów

KALIŃSKI MISTRZEM EUROPY

Kolejny i znacz¹cy sukces odniós³ zawodnik Miejskiego Klubu Sportowego Kutno Antoni Kaliñski, który bra³ udzia³ w czeskim Pilznie
w mistrzostwach Starego Kontynentu weteranów w trójboju si³owym.
57-letni kutnianin reprezentuj¹cy Polskê startowa³ w kategorii wagowej
do 60 kg i zdoby³ z³oty medal rezultatem 472,5 kg. W poszczególnych
bojach mia³: w przysiadzie 170 kg, w wyciskaniu sztangi na ³aweczce
le¿¹c 117.5 kg oraz w tzw. martwym ci¹gu 185 kg - to rekord Polski
weteranów w tej grupie wiekowej. II miejsce zaj¹³ Alexander Moissev
z Bia³orusi - 465 kg, a III - Czech Pavel Malina - 395 kg. Gratulujemy !

P³ywanie

CZTERY x FROM

Znakomicie spisa³ siê w Miêdzynarodowym Pucharze Polski Masters
Kazimierz From, który w Katowicach startowa³ w czterech konkurencjach
i wszystkie wygra³. 78-letni reprezentant kutnowskiego WOPR zwyciê¿y³
na dystansach: 50 m stylem dowolnym 0.53.84 min., 100 m stylem
dowolnym 2.05.58 min., 200 m stylem dowolnym 4.59.56 min., 100 m
stylem grzbietowym 2.38.45 min. W zawodach, które odby³y siê na pieknej
p³ywalni AWF, bra³o udzia³ 220 p³ywaków z ró¿nych regionów naszego
kraju oraz z Mo³dawii, Gruzji, Francji i ... z Urugwaju.

UDANE ZAWODY

Modelarstwo

POWRÓCILI Z PUCHARAMI
Kilkuosobowa grupa kutnowskich modelarzy z Modelarni LOK przy
M³odzie¿owym Domu Kultury w Kutnie i Modelarni LOK przy SP Nr 9
reprezentowa³a nasze miasto, a jednoczenie Zarz¹d Wojewódzki LOK
w £odzi na Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK modeli na uwiêzi, modeli
swobodnie lataj¹cych i modeli rakiet, jakie odby³y siê w Krakowie.
Patronat honorowy nad imprez¹ obj¹³ dowódca 8 Bazy Lotniczej w Balicach p³k pilot Miros³aw Jemielniak. W modelach rakiet I miejsce w grupie
m³odzików zaj¹³ Maciej Sienkiewicz, trzecim by³ Milan Ignaczewski,
a czwartym Artur Staliñski. W grupie seniorów najlepszym okaza³ siê
Henryk Szel¹g. W konkurencji modeli swobodnie lataj¹cych w m³odzikach drugie miejsce zdoby³a Iwona Olewnik oraz drugie miejsce w szybowcach halowych. W grupie juniorów - seniorów puchar za zwyciêstwo
otrzyma³ Micha³ Olewnik, a czwartym by³ Bartosz Modrzejewski. £¹cznie
kutnowska grupa przywioz³a 10 pucharów i piêæ - za pierwsze miejsce,
trzy - za drugie, dwa - za trzecie miejsce. Zespo³owo Kutno zajê³o I miejsce.
Kierownikiem dru¿yny by³ instruktor Henryk Szel¹g.
/A.B./

NIEZWYKLE UDANE ZAWODY

Najwa¿niejsz¹ imprez¹ rekreacyjno-sportow¹ ostatniego weekendu czerwca,
na któr¹ zwrócona by³a uwaga nie tylko mieszkañców Kutna, by³a zorganizowana po raz pierwszy dwudniowa Spartakiada G³uchych Regionu
£ódzkiego. Do naszego miasta przyjecha³o ponad 100 osób reprezentuj¹cych
ludzi sprawnych inaczej z £odzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska,
Sieradza, Tomaszowa Mazowieckiego, Wielunia. By³a równie¿ dru¿yna
z Kutna. Po uroczystym otwarciu imprezy przez wiceprezydenta Kutna
Zbigniewa Wdowiaka odby³a siê niezwykle barwna parada 120 motocykli
z ró¿nych regionów Polski przygotowana przez kutnowski klub BSA
Remake (prezes Micha³ Krawczyñski). Niepe³nosprawni zawodnicy
rywalizowali w hali sportowej SP Nr 9 dru¿ynowo i indywidualnie. Brali
udzia³ w 7 konkurencjach takich jak: rzuty do celu woreczkami, przetaczanie pi³ki na chucie, bieg miêdzy pacho³kami z woreczkami na g³owie,
przeci¹ganie liny, bieg z ³y¿eczk¹ i pi³eczk¹ po torze przeszkód. Rzucano
równie¿ pi³k¹ do kosza jak i skakano na skakance. I Spartakiadê G³uchych
wygra³a dru¿yna Ko³a Terenowego Polskiego Zwi¹zku G³uchych w Kutnie
i ona otrzyma³a g³ówn¹ nagrodê - kamerê filmow¹ ufundowan¹ przez prezydenta m. Kutna Zbigniewa Burzyñskiego. Drugie miejsce zaj¹³ zespó³
z Piotrkowa Trybunalskiego, a trzecie - ekipa z £odzi. Oprócz konkurencji
mistrzowskich organizatorzy (Oddzia³ PZG w £odzi) tej innowacyjnej
w województwie ³ódzkim Spartakiady G³uchych, wietnie zreszt¹ zorganizowanej, jej uczestnicy zwiedzili gotycki zamek w Oporowie i XVIwieczny koció³ Ojców Paulinów w tej podkutnowskiej, znanej miejscowoci. Uroczyste wrêczenie pucharów, nagród i dyplomów mia³o miejsce
w gocinnym Hotelu - Stacja Kutno.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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Na Stadionie Miejskim imienia Henryka Tomasza Reymana w Kutnie
odby³ siê ju¿ szósty mityng O Ró¿ê Kutna bêd¹cy zarazem seri¹ z cyklu
Grand Prix Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. Do miasta nad Ochni¹
przyjecha³o 250 zawodniczek i zawodników z ró¿nych regionów kraju.
W 17 konkurencjach reprezentowanych by³o 25 klubów i stowarzyszeñ
licz¹cych siê w polskiej lekkoatletyce. Ozdob¹ mityngu O Ró¿ê Kutna,
organizowanego tak pieczo³owicie przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji, by³ najlepszy w tym roku w Polsce wynik w skoku wzwy¿. 21-letni
Konrad Owczarek z AZS-u Politechnika Opole uzyska³ 228 cm. Pobi³
swój rekord ¿yciowy a¿ o 6 cm i ustanowi³ równie¿ rekord kutnowskiego
stadionu i Kutna, który do tej pory wynosi³ 222 cm i nale¿a³ do Roberta
Wolskiego z £êczycy, olimpijczyka z Aten. Próby Konrada na 230 cm
by³y ju¿ nieudane. Mo¿e w przysz³ym roku w Kutnie ... ? II miejsce zaj¹³
Szymon Kiecana - KS Agros Zamoæ 206 cm, a III Tomasz Król - KKL
Kielce 201 cm. Najwiêksz¹ gwiazd¹ kutnowskiej imprezy ze wszech miar
dobrze zorganizowanej by³ Piotr Kêdzia z AZS-u £ód, halowy mistrz
Polski na 400 metrów, olimpijczyk z Pekinu i akademicki wicemistrz
wiata z Belgradu w sztafecie 4x400 m. W Kutnie wygra³ 400 m osi¹gaj¹c
rezultat 47.72 sek. II miejsce zaj¹³ Jaros³aw Wasiak (AZS £ód) - 47.86 s,
a III Piotr £ysik (OKS Start Otowock) - 48.77 s. Oto zwyciêzcy pozosta³ych konkurencji: 100 m - Iwona Zió³kowska (AZS Poznañ) - 11.94 s,
100 m - Artur ¯aczek (AZS Poznañ) - 10.96 s, 200 m - Iwona Zió³kowska
- 24.41 s, 200 m - Artur ¯aczek - 21.62 s, 400 m pp³k - Agnieszka Szablewska (RKS £ód) - 63.87 s, 400 m pp³k - Sebastian Porz¹dny (AZS
£ód) - 52.12 s; 4x100 m kobiet - MKL Toruñ - 49.79 s, 4x100 m panów
- LKS Olimpic Szczecin 42.75 s; trójskok - Anna Jagaciak - MKS Juvenia
Puszczykowo - 13.52 m; 400 m - Agnieszka Karpiesiuk (AZS AWFiS
Gdañsk) - 54.50 s; 1500 m - Monika Winiewska (WLKS Siedlce) - 4.26.91
min., 1500 m - £ukasz Jówiak (AZS AWF Wroc³aw) - 3.57.98 min.,
skok w dal - Micha³ £ukasiak (AZS AWF Warszawa) - 742 cm; 4 x 400 m
pañ - Zawisza Bydgoszcz - 3.58.95 min., 4x 400 m panów - MKS MOS
Wroc³aw - 3.21.63 min. Skoczek Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej Konrad Owczarek zdoby³ wystêpem w Kutnie prawo reprezentowania
Polski na mistrzostwach Europy w Barcelonie. Pami¹tkowe, poz³acane
ró¿e oraz okolicznociowe dyplomy wrêczali najlepszym, oprócz organizatorów, znani trenerzy polskiej królowej sportu - Krzysztof Wêglarski
i Tadeusz Szablewski oraz delegat techniczny PZLA Tadeusz Majsterkiewicz.
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Aleksander Grabowski specjalnie dla P¯K

PASJONAT I PROPAGATOR KICK−BOXINGU
- Dlaczego ze wszystkich rodzajów
sportu wybra³e akurat tê dyscyplinê ?
- Dawno temu w 1988 r., w dobie Klasztoru Shaolin i jeszcze wci¹¿ mocno
popularnego Brucea Lee, jak wiêkszoæ m³odych ch³opców chcia³em
spróbowaæ swych si³ w sportach walki.
Wówczas jedynym sportami walki
by³o judo i karate. Wybra³em karate,
które pod okiem Dariusza Zaj¹czkowskiego i Tadeusza Ryñca trenowa³em
2 lata, zdobywaj¹c 8 stopieñ uczniowski,
tzw. 8 kyu. Jednak w 1990 r. zrezygnowa³em z karate, a rozpocz¹³em
treningi kick-boxingu za namow¹
Dariusza Zaj¹czkowskiego, pierwszego
prekursora tej dyscypliny w Kutnie. Sport ten zauroczy³ mnie sw¹ prostot¹
i naturalnoci¹ ruchów. Jednoczenie dynamika i skutecznoæ techniki opartej
na boksie i karate wyda³a mi siê niezwykle skutecznym sposobem samoobrony. Du¿a iloæ æwiczeñ ogólnorozwojowych opartych na gimnastyce,
lekkiej atletyce, grach zespo³owych spowodowa³a szybki rozwój mojej motoryki, zw³aszcza gibkoci i koordynacji ruchowej. To wszystko spowodowa³o,
¿e kick-boxing poch³on¹³ mnie bez reszty i tak zosta³o do dzi ! To ju¿ 20 lat.
- Ale generalnie lubisz sport ?
- Tak. Sport to ca³e moje ¿ycie, wokó³ niego wszystko siê toczy ... Ju¿ jako
m³ody ch³opiec, uczeñ Szko³y Podstawowej w Go³êbiewie, gra³em w pi³kê
no¿n¹, pi³kê rêczn¹ i tenisa sto³owego. W szkole redniej w Mieczys³awowie
gra³em w pi³kê koszykow¹ i du¿o biega³em. Moim koronnym dystansem
by³o 800 metrów. Potem by³ okres studiów wychowania fizycznego w £odzi,
gdzie szczegó³owo zg³êbi³em tajniki wszystkich dyscyplin sportowych ...
Dzi ,,bawiê, siê wieloma formami aktywnoci ruchowej. Sporo biegam,
je¿d¿ê na rowerze i sporo p³ywam. Dziêki temu jestem zdrowy i czujê siê
dobrze !
- Za³o¿y³e niedawno w Kutnie stowarzyszenie sportowe. Dlaczego ? Czym
siê ono charakteryzuje ?
- Mogê powiedzieæ, ¿e 15.03.2010r urodzi³o siê moje trzecie dziecko.
Z grup¹ osób zainteresowanych moj¹ pasj¹ powo³alimy do ¿ycia Akademiê
Sportów Walki i Rekreacji ALEX KUTNO. Wczeniej, bo od 2003r. prowadzi³em zajêcia kick-boxingu jako filiê ³ódzkiego Faightera. Jednak po
wielu rozmowach, namys³ach, wspólnie z Urzêdem Miasta Kutno zrodzi³a
siê ostatecznie myl utworzenia stowarzyszenia kultury fizycznej. Mogê
dodaæ, ¿e w drodze wyborów zosta³em jego pierwszym prezesem. G³ównymi
celami Akademii jest krzewienie kultury fizycznej szeroko rozumianej:
dba³oæ o rozwój fizyczny cz³owieka, dba³oæ o higienê i kulturê osobist¹
ka¿dego cz³onka. Aspekty wychowawcze i kszta³towanie prawid³owych
postaw moralnych oraz spo³ecznych ka¿dego uczestnika to kolejne cele
naszego stowarzyszenia. Wa¿nymi wyzwaniami naszego klubu to tak¿e
profilaktyka uzale¿nieñ wród dzieci i m³odzie¿y, g³ównie palenia tytoniu,
brania narkotyków oraz spo¿ywania alkoholu ! Kolejny bardzo wa¿ny cel
to szkolenie zawodników, którzy godnie bêd¹ reprezentowaæ dobre imiê
Akademii, naszego miasta Kutna, na zawodach krajowych jak równie¿ wiatowych. Ostatni cel równie wa¿ny to rekreacyjny trening dla ka¿dego i to
nie tylko kick-boxingu, ale równie¿ biegania, p³ywania czy jazdy na rowerze !
Chcia³bym korzystaj¹c z okazji podziêkowaæ mojemu koledze Piotrowi Sali
za pomoc w utworzeniu stowarzyszenia, którego na co dzieñ jest wiceprezesem ASWiR Alex Kutno, jak równie¿ instruktorem kick-boxingu.
- Teraz poproszê ciebie o przedstawienie siê naszym czytelnikom.
- Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1
w Kutnie. ¯ona Joanna, pracownik socjalno-administracyjny w M³odzie¿owym Orodku Socjoterapii w Nowej Wsi. Syn Filip, 12 lat, uczeñ Szko³y
Podstawowej Nr 1 w Kutnie (uprawia kick-boxing i koszykówkê). Córka

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
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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

Karolina lat 7, po wakacjach uczennica 1 klasy Szko³y Podstawowej Nr 1
tak¿e w Kutnie. Oprócz pracy w szkole jestem trenerem kick-boxingu
i koszykówki w AZS WSGK Kutno.
- Co ci daje kick-boxing ?
- Kick-boxing to moja droga ¿yciowa. Pasja, dziêki której jestem tym kim
jestem. Sport ten nauczy³ mnie wiary we w³asne mo¿liwoci i si³y. Spowodowa³ i wyzwoli³ we mnie samozaparcie i upór w realizacji zadañ i celów
nie tylko sportowych, ale równie¿ ¿yciowych. Mogê mia³o powiedzieæ, ¿e
jest to sport, który ukszta³towa³ we mnie tak¹ psychikê i osobowoæ, która
pozwala mi pokonywaæ przeciwnoci losu. Uprawianie kick-boxingu nie
tylko zawodniczo (kiedy), ale równie¿ rekreacyjnie (dzi) utrzymuje moj¹
kondycjê i zdrowie w nale¿ytym porz¹dku !
- Jak wygl¹da typowy trening kick-boxingu ?
- Ka¿da jednostka treningowa kick-boxingu, któr¹ prowadzê, zawiera w sobie
d³ug¹ rozgrzewkê (podstawa), naukê techniki kick-boxingu i æwiczenia
koñcowe, w których zawieraj¹ siê czasami æwiczenia si³owe, czasami
wytrzyma³ociowe w zale¿noci od okresu treningowego. Na koñcu ka¿dego
treningu prowadzê æwiczenia rozluniaj¹co-uspokajaj¹ce z elementami
masa¿u. Trening kick-boxingu to oprócz nauki techniki rêcznej i no¿nej, nauki
ataku i obrony to równie¿ bardzo du¿a iloæ æwiczeñ ogólnorozwojowych.
G³ównie s¹ to æwiczenia gimnastyczne (du¿o æwiczeñ gibkociowo-rozci¹gaj¹co-koordynacyjnych), æwiczenia lekkoatletyczne (biegi d³ugie, krótkie,
marszobiegi w terenie), jak równie¿ elementy gier zespo³owych. W pewnych okresach stosujê tak¿e æwiczenia si³owe na si³owni. W³anie to jaka
cecha motoryczna przewa¿a w treningu zale¿y od okresu treningowego
w jakim siê znajdujemy (metodyka). No i oczywicie sparringi zadaniowe
b¹d ostre, to tak¿e jeden z nierozerwalnych elementów treningu. Reasumuj¹c kick-boxing to wszechstronnoæ form i metod prowadz¹cych do
harmonijnego rozwoju ka¿dego cz³owieka.
- Gdzie trenujecie i kto mo¿e do twojej ,,Akademii nale¿eæ ?
- Od ³adnych paru lat trenujemy w Gimnazjum Nr 1 w Kutnie. Dziêki zrozumieniu i zainteresowaniu dyrektor Danuty Skowroñskiej, wspania³emu
gronu pracowników administracyjnych mamy fajn¹ bazê, gdzie wspólnie
z trenerem Piotrem Sal¹ mo¿emy realizowaæ nasze zadania i cele. Do Akademii mog¹ nale¿eæ wszyscy pocz¹wszy od 10 roku ¿ycia, zarówno ch³opcy
jak i dziewczêta. Górnej granicy nie przewidzielimy. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda rodzica b¹d uczestnika pe³noletniego i oczywicie badania
lekarskie ! Do rekreacyjnego treningu wystarcza badanie lekarza rodzinnego,
ale do sparingów i zawodów sportowych wymagana jest zgoda lekarza
medycyny sportowej !
- Sukcesy twoich zawodników ...
- Ju¿ ich kilka by³o ... Pierwszy wa¿ny w roku 2007 w Warszawie, Marcin
Nowakowski zdobywa srebro i wicemistrzostwo Polski akademickie seniorów w light contact w kick-boxingu. W 2009 r. w Lesznie Piotr Raciborski
zdobywa z³oty medal i mistrza Polski juniorów w light contact. Na tych
samych mistrzostwach Polski w Lesznie, br¹zowy medal zdobywa Mateusz
Borowiecki ! W obecnym roku, w maju 2010 na mistrzostwach Polski
juniorów w Bielsko-Bia³ej, Piotr Raciborski, zdobywa dwa wicemistrzostwa Polski w kick-boxingu w formule semi i light contact ! No i oczywicie
w wymiarze sportowym najwiêkszym sukcesem mogê powiedzieæ, ¿e jest
zdobycie PUCHARU WIATA w czerwcu 2010 r. przez Piotra Raciborskiego ! Co zgo³a ma³o realnego staje siê rzeczywistoci¹ ! To najwa¿niejsze
sukcesy tak naprêdce ... Zawodnicy moi zdobywali tak¿e niezliczon¹ iloæ
medali na zawodach o ni¿szej randze jak choæby mistrzostwa Mazowsza.
Mylê, ¿e sukcesy sportowe ciesz¹ nie tylko zawodników, ale nas samych
równie¿. Bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest tak¿e to, i¿ zawodnicy odnosz¹cy i te
du¿e i te ma³e sukcesy sportowe maj¹ jedn¹ bardzo wa¿n¹ wspóln¹ cechê ...
Umiej¹ pogodziæ sport z nauk¹ i to jest chyba tak naprawdê najwiêkszy
sukcesy ...
- Najbli¿sze plany ...
- W sierpniu obóz kondycyjno-techniczny w Mia³kówku. Po wakacjach
wracamy na salê. Póniej kilka turniejów, ale nic wiêcej nie chcê mówiæ.
Mo¿e jeszcze kogo zaskoczymy. Na pewno nie spoczniemy na laurach.
- Twój osobisty, sportowy sukces ...
- W latach 1992-1997 by³em zawodnikiem £ódzkiego Policyjnego Klubu
Sportowego Gwardia £ód. Klub reprezentowa³em w boksie i kick-boxingu.
Stoczy³em 26 walk bokserskich i 37 walk kick-boxerskich. Najwiêkszy
sukces to br¹zowy medal w kick-boxingu Mistrzostw Polski w light contact
strefy wschodniej w Siedlcach w 1994r. Do tego niezliczona iloæ sparingów oficjalnych. Jak siêgnê pamiêci¹ wiêkszoæ pojedynków bokserskich
i kick-boxerskich rozstrzygn¹³em na swoj¹ korzyæ ... Sukcesy moich podopiecznych to tak¿e moje osobiste sukcesy, które chyba jeszcze bardziej
smakuj¹, jak choæby ten dawno temu zdobyty br¹zowy medal ...
- Kto wam pomaga na co dzieñ ?
- Jak ju¿ wczeniej powiedzia³em sala gimnastyczna to podstawowa baza
do realizowania wszystkich celów. Tutaj ponownie uk³ony w kierunku
dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Kutnie Danuty Skowroñskiej za jej przychylnoæ i zrozumienie. Dziêkujemy tak¿e za wszelk¹ pomoc p³yn¹c¹ obecnie
i tê póniej z Urzêdu Miasta Kutno. W szczególnoci dziêkujemy prezydentowi miasta Kutno Zbigniewowi Burzyñskiemu, wiceprezydentowi miasta
Kutno Zbigniewowi Wdowiakowi, Paw³owi Szczepanikowi, kierownikowi
ds. sportu w Urzêdzie Miasta Kutno. Dziêkujemy tak¿e doktor medycyny
sportowej Krystynie Jarockiej-Kuraszkiewicz za konsultacje medyczne,
a za konsultacje psychologiczne chcia³bym podziêkowaæ wspó³pracuj¹cej
z nasz¹ Akademi¹ psycholog Annie Lempke. Dziêkujemy wszystkim za
pomoc i liczymy, ¿e byæ mo¿e zaprosimy jeszcze kogo do wspomagania
naszej sekcji w przysz³oci. Realizacja wszystkich potrzeb to doæ du¿e rodki,
których niestety czasami brakuje.
- Co robisz w chwilach wolnych ?
- W ci¹gu roku szkolnego i treningowego jest ich niestety ma³o. Ale je¿eli
takowe siê zdarz¹, spêdzam je z rodzin¹. Lubiê zwiedzaæ i poznawaæ nowe
miejsca. Odprê¿a mnie i relaksuje praca na dzia³ce.
- Jak godzisz pracê zawodow¹ z twoj¹ pasj¹ ?
- Jak widaæ udaje mi siê to. Na pewno wymaga to du¿o mojego wysi³ku, ale
je¿eli co siê postanawia, nale¿y siê z tego wywi¹zywaæ. Taki ju¿ jestem ...
- Co na to rodzina ?
- W³anie dziêki wyrozumia³oci ¿ony Joanny i jej aprobaty oraz czasami
pomocy i zachêcaniu do dalszego dzia³ania, mogê siê realizowaæ nie tylko
zawodowo, ale tak¿e ¿yciowo ...
- Czego nale¿y ¿yczyæ tobie i twojej sportowej dru¿ynie ?
- Na pewno zdrowia, zapa³u do realizowania siê na p³aszczynie sportowej,
¿yciowej. Zrozumienia i doceniania nas za to, co wspó³tworzymy !
Dziêkuje za rozmowê - Jerzy Papiewski
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Poziomo: A-1. Pierwiastek chemiczny wystêpuj¹cy w przyrodzie bardzo rzadko A-7. G³ówny Urz¹d Statystyczny pisany oszczêdnie B-9.
Zmar³y w lutym 2010 r. aktor filmów Barei (Jerzy) C-1. Przyjcie na
wiat D-9. Imiê Preis z serialu Ojciec Mateusz E-1. Stêpka okrêtowa
E-5. Kwiat bêd¹cy w Indiach symbolem piêkna oraz czystoci ¿ycia G-1.
Dawna broñ palna I-1. Siatkarze z Be³chatowa I-6. Imiê autora Germinalu J-9. Dojrza³e stadium owada K-1. Ojczyzna tanga L-9. Gatunek
antylopy afrykañskiej M-1.  ... jestem z repertuaru A.M. Jopek M-5.
Pas dziel¹cy drzewostan.
Pionowo: 1-A. Prowadzi w TVP 2 program Jeden z dziesiêciu
(Tadeusz) 1-I. W niej twoje ubrania 2-E. Litera znana, osoba nie 3-A.
Masa do wyrobu wanien 3-I. Tatrzañskie lasy 4-F. Handluje antykami
5-A. Na ¿yczenie Minosa zbudowa³ Labirynt 5-J. W zniczu i w wiecy
6-E. Zastêpowa³y ¿o³nierzom skarpety 7-A. Na rubie 7-I. Miel¹ zbo¿e
na m¹kê 9-A. Rzeka podziemna Hadesu 9-I. Rolina jak bluszcz lub
powój 11-A. Pisa³ je Kochanowski po mierci córeczki 11-I. Nagra³a
Fleciki oraz Testosteron 13-A. Czêæ telewizora 13-I. P³ynie przez
¯u³awy Wilane.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Has³o: E5-A3-M13-C4

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
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¯YCIE DIECEZJALNE

IMIENIA RODZINY REMBIELIŃSKICH !

NA LUDOWO

Z inicjatywy Zespo³u Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej odby³ siê w parku
Traugutta festyn rodzinny Na Ludowo II. W ci¹gu czterech godzin,
w niedzielne popo³udnie - 27 czerwca, mieszkañcy Kutna spêdzili tu mi³o
czas. Dopisa³a pogoda i sponsorzy, dziêki którym impreza siê odby³a. Na
parkowej scenie zebranych powitali krótkim wystêpem gospodarze festynu
na czele z Andrzejem Kurczewskim, cz³onkiem kutnowskiego zespo³u.
Oklaskiwano dzieci ze Szko³y Podstawowej Nr 6, które zatañczy³y poloneza, Zespo³y piewacze Strzelce i Klonowianki, zespó³ taneczny
z Katolickiej Szko³y Publicznej, Zespó³ piewaczy Witonianki, a tak¿e
wystêpuj¹cy gocinnie Zespó³ piewaczy i Taneczny z Ziemi Kociewskiej.
Dla najm³odszych by³y konkursy malowania na asfalcie, wykonywanie
kwiatów z bibu³y czy plasteliny. Mo¿na by³o znaleæ co dla siebie na
kiermaszu z wyrobami pami¹tkarskimi, w punkcie rêkodzielniczym (serwety, bie¿niki, narzuty, bi¿uteria) prowadzonym przez Alicjê Olczak
i Henrykê Dybiec. By³y te¿ kramy z ¿ywnoci¹ ekologiczn¹. Próbowano
te¿ wspólnego piewania piosenek. By³a to naprawdê udana impreza
i oby takich by³o wiêcej.
/A.B./

STOP POWODZIOM NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH

W minion¹ niedzielê na Placu Pi³sudskiego wolontariusze Fundacji i Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy, prowadzili kwestê. Pieni¹dze przeznaczono
na sprzêt do likwidacji skutków powodzi np. pomp motorowych.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

Aż się wierzyć nie chce ...

20 lipca 2010 r.

Szynobusem do £odzi w 40 minut ! Jednak dopiero w 2013 roku. Póki co
bêdziemy jedziæ d³uuugo (bo 1,5 godziny) i w godzinach niedopasowanych do potrzeb pasa¿erów.

W sali konferencyjnej Urzêdu Miasta mia³o miejsce oficjalne zakoñczenie
roku szkolnego, w którym udzia³ wziêli najlepsi uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów. Przyszli te¿ ich rodzice. Zebrani z uwag¹ wys³uchali podsumowania wyników nauczania, a tak¿e gor¹cymi brawami
podziêkowali prezydentowi Zbigniewowi Burzyñskiemu za ¿yczenia
i gratulacje skierowane pod adresem rodziców i ich dzieci. W grupie szkó³
podstawowych nagrodami rzeczowymi wyró¿niono 12 uczniów. Najlepszy
z nich Krzysztof Wiêc³aw SP nr 1 mia³ wynik 40 pkt., tym dwunastym by³
Krzysztof Rosiak (38 pkt.) ze Szko³y Podstawowej nr 6. Gimnazja reprezentowa³o na spotkaniu 13 uczniów. W tej grupie Tobiasz Olczak
z Gimnazjum nr 1 uzyska³ 92 pkt. z egzaminów gimnazjalnych, a grupê
zamyka³ Piotr Borkowski (86 pkt.) z Gimnazjum nr 3. Wyró¿niono te¿
trzynastu uczniów, laureatów ró¿nych konkursów.

Kolejn¹ grupê nagrodzonych stanowili m³odzi sportowcy - koszykarze ze
Szko³y Podstawowej nr 1, którzy w grupie ¯ak U-12 zdobyli I miejsce
w woj. ³ódzkim w sezonie 2009/10 i awans do fina³u ogólnopolskiego.
Radoæ z nagród mia³y te¿ koszykarki grupy U-14 za II miejsce w pó³finale
Mistrzostw Polski. Spotkanie prowadzi³ Jaros³aw Kotliñski.
/A.B./
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