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Baseball

WIELKI SEZON MAŁEJ LIGI

Rok 2010 to 15 edycja mistrzostw Regionu Ma³ej Ligi (Europa, Afryka,
Bliski Wschód).         (ci¹g dalszy - strona 13)

Kapela ludowa �Dobrzeliniacy�, dzia³aj¹ca przy Miejsko-Gminnym O�rodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w ¯ychlinie, w sk³adzie: Zenon Idzikowski
(skrzypce), S³awomir Czekalski (harmonia polska), Franciszek Kowalski
(bêben) bra³a udzia³ w przegl¹dzie w Bedlnie i w Sieradzu. W obu - by³a
bezkonkurencyjna. Zwyciêstwo w Sieradzu otworzy³o im drogê do Prze-
gl¹du Kapel i �piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹
w dniach 25-27 czerwca 2010 r., gdzie kapela zajê³a I miejsce. Naszym
laureatom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów !

WYGRANE “DOBRZELINIAKÓW”

W ¯ychlinie i Or¹tkach Dom Kultury zorganizowa³ pikniki. By³y: dmu-
chana zje¿d¿alnia, roller wodny, kule wodne oraz ring gladiatorów i basen
wype³niony wod¹ po same brzegi ! Mo¿na by³o zdobyæ nagrody bior¹c
udzia³ w licznych konkursach: picia przez s³omkê na czas, skoków
w workach, krêceniu hula-hop, strzelania pi³k¹ do bramki i tworzenia
ogromnych baniek mydlanych. Trochê zawiod³a pogoda ...

PIKNIKOWY ŻYCHLIN

ŚNIADANIE PRASOWE

Fundacja �Instytut Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem
Prywatnym� Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba
Gospodarcza w Kutnie zorganizowa³y �niadanie prasowe: �Czy
w³adze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjaj¹ gospodarce ?
Regionalny monitoring swobody dzia³alno�ci gospodarczej. Ocena
II kwarta³u 2010�.      (ci¹g dalszy - strona 7)

ŚWIĘTO POLICJI

20 lipca, o godzinie 16.00, w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie
odby³y siê uroczysto�ci z okazji �wiêta Policji.     (ci¹g dalszy - strona 7)

HOŁD POWSTAŃCOM

Uroczysta msza �wiêta odprawiona w kaplicy cmentarnej w Kutnie
rozpoczê³a obchody 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Sprawowa³ j¹ dziekan kutnowski ksi¹dz pra³at Stanis³aw
Pisarek w intencji poleg³ych powstañców, on te¿ wyg³osi³ homiliê.
Druga czê�æ uroczysto�ci kontynuowana by³a pod Tablica Pamiêci
Narodowej w kwaterze wojskowej cmentarza. Licznie zgroma-
dzeni mieszkañcy Kutna w skupieniu wys³uchali syren alarmo-
wych o godzinie 17.00 i hymnu pañstwowego.

(ci¹g dalszy - strona 15)
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SPACERKIEM PO KUTNIE

LATO W MIEŚCIE 2010
Kalendarz imprez kulturalnych

13-15 sierpnia Odyseja historyczna �Wojna i pokój� - I Ogólnopolski Zlot
Grup Rekonstrukcji Historycznej w Kutnie - org. �SSK ��rodek�.
21 sierpnia koncert z okazji 30-lecia powstania NSZZ �Solidarno�æ�
- zespó³ �Wolna Grupa Bukowina� - pl. Pi³sudskiego.
29 sierpnia �Po¿egnanie wakacji� - org. Regionalne Towarzystwo
Muzyczne w Kutnie.

Letni Festiwal Muzyczny
5 sierpnia spotkanie z gwiazd¹ - Teresa ¯ylis-Gara - Hotel �Rondo�.
7 sierpnia koncert muzyki sakralnej pt. �Pie�ñ dla Bogurodzicy� - ko�ció³
�w. Wawrzyñca.
8 sierpnia koncert kameralny pt. �Od Mozarta do Moniuszki� - ko�ció³
pw. �w. Jana Chrzciciela.
13 sierpnia �Europa w muzyce� koncert muzyki rosyjskiej, ukraiñskiej
i bia³oruskiej - Hotel �Rondo�.
15 sierpnia koncert plenerowy �Najpiêkniejsze arie operowe i operetkowe
pt. �Mi³o�ci czar� - pl. Pi³sudskiego.
22 sierpnia koncert plenerowy �Koncert pod gwiazdami� - pl. Pi³sudskiego.
28 sierpnia koncert kameralny pt. �Chopin s³owem malowany� - PSM
(org. KDK).

Muzeum Regionalne w Kutnie
12-15 sierpnia wystawa �Plakat w wojnie 1920�, sale wystaw czasowych
w Ratuszu.
10-24 sierpnia turniej gier komputerowych �Graj z Alsenem�, sale Ratusza.

Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y �Wakacje z bibliotek¹ 2010�
2-6 sierpnia tydzieñ muzyczny ��piewaæ ka¿dy mo¿e�.
9-13 sierpnia tydzieñ origami ��wiat z papieru�.
16-20 sierpnia tydzieñ integracyjny �Zabawa ze s³owem�.
23-27 sierpnia tydzieñ etnograficzny �Na naszej ziemi�, w tym 26 sierpnia
wycieczka autokarowa do K³óbki.
30-31 sierpnia koniec wakacji �Uczenie siê - to te¿ przyjemno�æ�.
Codziennie: 11.00-14.30 zajêcia zorganizowane (zajêcia pod kier. instruk-
tora, pogadanki, g³o�ne czytanie, rozstrzygniêcie konkursu z poprzedniego
dnia, zajêcia rekreacyjne). 14.30-16.00 zajêcia dowolne (internet, gry plan-
szowe, zajêcia plastyczne, zajêcia w sali audiowizualnej).

Imprezy sportowo-rekreacyjne
7 sierpnia piknik rowerowy (konkursy, zabawy, gry), Centrum Szkolenia
Ma³ej Ligi, organizator Urz¹d Miasta Kutno Wydzia³ Edukacji Kultury
i Sportu.
7-8 sierpnia rajdy rowerowe towarzysz¹ce rajdowi pn. Rowerowa Magi-
strala Trójkowa, Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi (trasy rajdów 7 lipca:
Kutno - Przyzórz - Kutno; 8 sierpnia: Kutno - Tum - £êczyca - Kutno)
organizator Urz¹d Miasta Kutno Wydzia³ Edukacji Kultury i Sportu,
10 sierpnia turniej pi³ki no¿nej - kat. gimnazja; boisko przy GM 3, org.
MOSiR.
11 sierpnia turniej pla¿owej pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców: kat.
szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y �rednie; boisko przy SP 9, org.
MOSiR.
12 sierpnia turniej pi³ki no¿nej w kat. szko³y podstawowe; Orlik przy SP 1,
org. MOSiR.
13 sierpnia turniej pla¿owej pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców: kat.
szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y �rednie; boisko przy SP 9, org.
MOSiR.
15 sierpnia turniej tenisa ziemnego w kat. do lat 40 i powy¿ej 40 lat, korty
tenisowe MOSiR ul. Grunwaldzka 1, org. MOSiR.
17 sierpnia turniej pi³ki no¿nej w kat. szko³y podstawowe; Orlik przy SP 1,
org. MOSiR.
18 sierpnia turniej koszykówki kat. szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y
�rednie; boisko MOSiR ul. Ko�ciuszki 26.
19 sierpnia turniej pla¿owej pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców: kat.
szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y �rednie; boisko przy SP 9, org.
MOSiR.
24 sierpnia turniej pi³ki no¿nej - kat. szko³y �rednie; Orlik przy SP 9, org.
MOSiR.
25 sierpnia turniej pi³ki no¿nej - kat. gimnazja; boisko przy GM 3, org.
MOSiR.
27 sierpnia turniej pla¿owej pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców: kat.
szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y �rednie; boisko przy SP 9, org.
MOSiR.
29 sierpnia turniej tenisa ziemnego w kat. do lat 40 i powy¿ej 40 lat; korty
tenisowe MOSiR ul. Grunwaldzka 1, org. MOSiR.
29 sierpnia godz. 14.00-16.00 - Ostatni dzieñ wakacji z wêdk¹; Zalew
przy ul. Narutowicza; Stowarzyszenie Wêdkarskie �Zalew�.
Jednocze�nie 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.

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem
przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci doktora

JAROS£AWA
JÓ�WIAKA

naszego kolegi, cz³owieka wielkiego serca,
nios¹cego pomoc innym.

Wyrazy szczerego wspó³czucia
¯onie i Rodzinie

sk³adaj¹
Zarz¹d oraz pracownicy Szpitala �Specjalista�

Potrzebna krew !
W dniach 30 i 31 lipca zorganizo-
wano na ulicy Królewskiej zbiórkê
krwi. Przypominamy, ¿e �lek ¿ycia�
mo¿na oddawaæ od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 9.00 do
11.00 w lokalnym centrum krwio-
dawstwa (w suterenie kutnowskiego
szpitala).

Do prokuratury
Wedle ustaleñ kontrolerów Staro-
stwa Powiatowego w Kutnie w SP
ZOZ nieprawid³owo wydano oko³o
170 tysiêcy z³otych. Zarz¹d Powiatu
z³o¿y³ doniesienie do prokuratury
o podejrzeniu pope³nienia przestêp-
stwa przez by³ego dyrektora Tomasza
K³osiñskiego.

Bez banku
Bez rozg³osu wyprowadzi³ siê
z ulicy Królewskiej bank. Dobry
Bank - jak g³osi³a reklama.

Sezon urlopowy
Widaæ, ¿e sezon urlopowy. Na stacji
w Kutnie powiadomienie: �Infor-
macja nieczynna�. O rozk³adzie
jazdy informuj¹ panie w kasie ...
Ca³e szczê�cie, ¿e pasa¿erów nie
ma za du¿o !

Przez komórkê
Osoby parkuj¹ce auto w strefie p³at-
nego postoju w Kutnie, mog¹
wykupiæ bilet parkingowy przez
telefon - komórkê. Wystarczy za jej
pomoc¹ pobraæ z Internetu aplikacjê
moBilet (www.mobilet.pl) i za³o¿yæ
konto do obs³ugi. Strefa p³atnego
parkowania dzia³a w Kutnie od pa�-
dziernika 2008 roku. Obejmuje 379
miejsc, w tym 12 - dla inwalidów.
Jest tam zainstalowanych 11 parko-
matów. Parking jest p³atny od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godzinach
8.00-17.00 oraz soboty 8.00-15.00.

Pobudka by³a bardzo wcze�nie o 5.00. Spakowanie namiotu i ekwipunku,
�niadanie i w drogê. Przede mn¹ ca³y dzieñ jazdy do Borovy, a pogoda
ma byæ upalna. Ju¿ rano by³y 23 stopnie. Po wyje�dzie z Kutnej Hory
jeszcze raz spojrza³em z daleka na piêknie po³o¿ony � gród� - jak mawia
kolega Jurek Papiewski. Zaczyna³y siê ponownie górki, na które Czesi
mówi¹ �HOMOLKI�. Jak s¹ górki, to znaczy bêd¹ podjazdy, a tak¿e zjazdy,
a tego siê najbardziej obawia³em. O godz. 7.13, na 13 kilometrze od Kutnej
Hory niewielkie wzniesienie w porównaniu do tych co ju¿ by³y. I w³a�nie
zaczyna siê zjazd, na pocz¹tek wcale niewidoczny, a pó�niej droga zaczyna
robiæ siê coraz bardziej stroma. Masê zakrêtów, serpentyny jedna za drug¹.
W pewnym momencie dostrzegam, ¿e prêdko�æ mojego roweru jest za du¿a.
Hamowanie - �ca³a wstecz� jak powiadaj¹ na morzu, lecz rower pêdzi.
Na liczniku ju¿ jest 95 km/h i nagle nie mieszczê siê w zakrêcie. Na obrze-
¿ach drogi jest wy³o¿ona s³oma w belkach, to chyba uratowa³o mnie przed
gorszymi nastêpstwami tego zakrêtu. Fina³ jest taki: ja zatrzyma³em siê
na banerze i na belkach ze s³omy, rower niestety polecia³ dalej, wcze�niej
obijaj¹c mnie trochê. Rower znalaz³ siê oko³o 30 metrów ni¿ej od drogi, po
której jecha³em. Zamiast wci¹gaæ go do góry, to lepiej by³o sprowadziæ
go na dó³, tylko chyba oko³o 10 metrów. Najpierw sprawdzi³em swoje
ko�ci i ogólne obra¿enia. Nie by³o tak �le. Natomiast z rowerem by³o
gorzej ni¿ my�la³em. Pokrzywione elementy, które uniemo¿liwia³y dalsz¹
podró¿. Fina³ by³ gorszy. W rezultacie nast¹pi³o pêkniêcie ramy i to ju¿
zagra¿a³o ¿yciu. Decyzja - wracam. Ale jak ? Korzystaj¹c z nawigacji
GPS znalaz³em najbli¿szy dworzec kolejowy z my�l¹ o powrocie do Polski.
Miasto Æes³av by³o oddalone zaledwie o 5 km. Dworzec jest, ale poci¹gi
bardzo rzadko kursuj¹. Po rozmowach polsko-czeskich uda³o mi siê usta-
liæ trasê powrotu. Najbardziej korzystn¹ cenowo i w czasie. Z przesiadkami
w Kolin, Ustin, Orlici, Lichkov, Miêdzylesie, Wroc³aw, Poznañ i ju¿ by³em
w Kutnie.
Tak przedwcze�nie zakoñczy³ siê rajd rowerowy dooko³a Europy kutno-
wianina Andrzeja Koszalskiego.

PECHOWA TRZYNASTKA

Mieszkañcy Kutna bêd¹ mieli mo¿liwo�æ wys³uchaæ jedenastu koncertów
w ramach I Letniego Festiwalu Muzycznego Kutno 2010. Bêd¹ to koncerty
muzyki operetkowej i operowej, ale nie tylko - bo trzy z nich po�wiêcone
bêd¹ muzyce sakralnej oraz muzyce Europy Wschodniej. Bêd¹ te¿ grane
utwory polskich kompozytorów. Wszystko to dziêki inicjatywie Anny
Jeremus-Lewandowskiej, dyrektor festiwalu. Koncerty odbywaæ siê bêd¹
w plenerze - plac Pi³sudskiego, w Hotelu Rondo, Szkole Muzycznej,
a nawet w ko�ciele w Or³owie. To kutnowskie wydarzenie muzyczne hono-
rowym patronatem objêli: minister rolnictwa Marek Sawicki i prezydent
miasta Zbigniew Burzyñski. Ciekawie zapowiada siê spotkanie z gwiazd¹
z Metropolitan Opera (USA) Teres¹ ¯ylis-Gar¹ 5 sierpnia w Hotelu �Rondo�.
Organizatorzy festiwalu zapraszaj¹ równie¿ 10 sierpnia o godz. 18.00
w dzieñ odpustu parafialnego do ko�cio³a �wiêtego Wawrzyñca, gdzie
odbêdzie siê koncert muzyki sakralnej. Natomiast 28 sierpnia, o godzinie
18.00, w Szkole Muzycznej bêdzie koncert kameralny pt. �Chopin s³owem
malowany�. Festiwalowi towarzyszyæ bêdzie dodatkowa impreza �II Miê-
dzynarodowe Warsztaty Wokalne� 4-15 sierpnia. �Ci, którzy w Kutnie
za�piewaj¹ s¹ wielkimi pasjonatami muzyki i �piewu. To moi przyjaciele�
- stwierdzi³a Anna Jeremus-Lewandowska. Nak³oni³am ich do wystêpu
mówi¹c o wspania³ej publiczno�ci kutnowskiej. Pragniemy, aby piêkna
muzyka klasyczna co raz szerzej trafia³a do ludzi. To bêdzie wielkie
muzyczne �wiêto�. W razie z³ej pogody imprezy plenerowe przeniesione
bêd¹ do ko�cio³a �w. Wawrzyñca.          /A.B./

MUZYCZNY SIERPIEŃ

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
�.P.

HENRYKA
RUTOWICZA

serdeczne podziêkowania sk³ada
Rodzina

Baseball

TRIUMF ARABII SAUDYJSKIEJ
Po mistrzostwach Regionu Europy Ma³ej Ligi 14-latków (wygra³a dru¿yna
Ukrainy przed W³ochami i Litw¹) na stadionie im. Piszka rozegrano
zawody o tytu³ najlepszych 11-12 latków Regionu Afryki i Bliskiego
Wschodu premiowane dla zwyciêzcy przelotem i pobytem (na koszt Ma³ej
Ligi) na mistrzostwa �wiata (World Series) do Williamsport (USA - Pen-
sylwania) pod koniec sierpnia br. W kutnowskich mistrzostwach bra³o
udzia³ piêæ ekip: Uganda, Republika Po³udniowej Afryki, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Kuwejt i Arabia Saudyjska. W eliminacjach zespo³y
osi¹gnê³y rezultaty: Kuwejt - RPA 6:2, Arabia Saudyjska - Zjednoczone
Emiraty Arabskie (UAE) 8:4, Republika Po³udniowej Afryki (RPA)
- Uganda 4:11, Uganda - UAE 13:3, Kuwejt - Arabia Saudyjska 4:10,
RPA - UAE 4:17, Uganda - Arabia Saudyjska 9:3, Kuwejt - UAE 12:2,
RPA - Arabia Saudyjska 0:2, Uganda - Kuwejt 6:9. W meczu o III miejsce
Uganda zwyciê¿y³a UEA 7:1, a w spotkaniu o I lokatê Arabia Saudyjska
z ³atwo�ci¹ pokona³a Kuwejt 12:0. �Czarnym koniem turnieju� by³ barwny
zespó³ Ugandy, który zjedna³ sobie ¿yczliwo�æ wiêkszo�ci kutnian i dru¿yn
bior¹cych udzia³ w kutnowskich mistrzostwach. Pokonaæ ekipê Arabii
Saudyjskiej (niepokonanej od 30 lat) to sensacja ! Dodam, ¿e Ugandyjczy-
cy wyst¹pili na kutnowskim placu Marsza³ka Pi³sudskiego �piewaj¹c swoje
ludowe pie�ni w ramach Festynu Sztuki Ludowej zorganizowanej przez
Muzeum Regionalne w Kutnie.            /J.P./

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadzi³a kontrolê w Urzêdzie
Miasta. Kontrola wykaza³a ponad 30 nieprawid³owo�ci w dzia³alno�ci
urzêdu w latach 2007-2009. Miêdzy innymi stwierdzono nieprzestrze-
ganie wewnêtrznych procedur kontroli finansowej w trakcie wyboru
wykonawcy i realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 6, nieprzestrzeganie uchwa³y Rady Miasta w sprawie dofi-
nansowania sportu kwalifikowanego (dru¿yna pi³ki no¿nej MKS) oraz
naruszenia obowi¹zuj¹cych przepisów (ustawy i rozporz¹dzenia). Ka¿da
dzia³alno�æ nosi ryzyko pope³nienia b³êdu. M¹dro�æ polega na tym,
¿eby b³êdy naprawiaæ, wyci¹gaæ w³a�ciwe wnioski i eliminowaæ ich
powtarzanie. Jak wygl¹da ta zasada w dzia³alno�ci prezydenta Kutna
przedstawiê w skrócie na przyk³adzie mocno w¹tpliwej inwestycji jak¹
jest mega ubojnia, �Pini Polonia�. Prezydent od samego pocz¹tku by³
zafascynowany ubojni¹ �wiñ i nie zwa¿aj¹c na zg³aszane uwagi i pro-
testy mieszkañców doprowadzi³ do jej powstania. Firma ju¿ od dnia
uruchomienia mia³a i ma dalej problemy z dotrzymaniem warunków
�rodowiskowych oraz warunków technicznych przekazywanych �cieków.
Warunki �rodowiskowe okre�li³ prezydent, warunki techniczne i para-
metry odbioru �cieków zosta³y okre�lone przez Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji w Kutnie. Od miesi¹ca marca, tj. od momentu
rozruchu technologicznego �Pini Polonia� trwa swoisty, chocholi taniec.
Kiedy� �Skaldowie� �piewali mniej wiêcej tak: �ludzie listy pisz¹ zwyk³e,
polecone; ludzie zejd�cie z drogi, bo listonosz jedzie�. Dzisiaj w Kutnie
listy pisz¹: PWiK, Grupowa Oczyszczalnia �cieków i �Pini Polonia�.
Poczta ma zajêcie. Prezydent te listy czyta, albo i nie, bo jest przecie¿
bardzo zajêtym urzêdnikiem. Jest  wiele uroczysto�ci i nie wypada  nie
byæ tam, gdzie mo¿na no¿yczkami przeci¹æ wstêgê, albo ³opatê wbiæ
w ziemiê. Z tych listów wynika przera¿aj¹cy obraz urzêdniczej niemocy
i braku woli wyegzekwowania okre�lonych w umowie warunków. Taki
stan rzeczy toleruje prezydent. Wyznaczane przez PWiK i GO� kolejne
terminy i pozorowane gro¿by zaniechania odbioru �cieków przypomi-
naj¹ przys³owiowe �tysi¹c piêædziesi¹te drugie chiñskie ostrze¿enie�
z lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. W tej sprawie zg³osi³em ostatnio
dwie interpelacje, na które otrzyma³em kuriozalne i �mieszne odpowiedzi
nie na temat. W miesi¹cu lipcu tego roku komisja rewizyjna przepro-
wadzi³a kontrolê dotycz¹c¹ nadzoru w³a�cicielskiego prezydenta
Z. Burzyñskiego nad dzia³alno�ci¹ miejskiej spó³ki PWiK. Kontrola
wykaza³a brak w³a�ciwego nadzoru i niedope³nienie obowi¹zków w eg-
zekwowaniu przez miejskie spó³ki warunków technicznych, które winna
spe³niæ spó³ka �Pini Polonia�. Dokumenty które otrzyma³a komisja
rewizyjna jednoznacznie wskazuj¹, ¿e firma �Pini Polonia� by³a potrak-
towana w sposób szczególny, w sposób nieodpowiedzialnie ulgowy.
Pomimo wielokrotnego przekroczenia parametrów, braku mo¿liwo�ci
ci¹g³ego, automatycznego pomiaru �cieków i niespe³nienia innych
warunków technicznych, PWiK i GO�  uzna³y ¿e wszystko jest ok. Oczy-
wi�cie odby³o siê to prawdopodobnie za przyzwoleniem prezydenta.
Trudno uwierzyæ, ¿e g³ówny orêdownik tej inwestycji nie mia³ wiedzy
o z³amaniu umowy i niespe³nieniu jasno okre�lonych warunków tech-
nicznych. Je¿eli tak by by³o, to taka sytuacja w sposób oczywisty
dyskwalifikuje prezydenta. Tak wiêc pozostaje do zbadania fakt braku
w³a�ciwego nadzoru i niedope³nienia obowi¹zku w tym zakresie, co na
podstawie dokumentów stwierdzi³a komisja rewizyjna. Najbli¿sza sesja
Rady Miejskiej powinna zaj¹æ siê tym tematem. Maj¹c na wzglêdzie, ¿e
prezydent dysponuje w radzie wiêkszo�ci¹, to jest wielce prawdopo-
dobne, ¿e mocno udokumentowane wnioski komisji rewizyjnej zostan¹
uznane za widmo. Wnioski komisji s¹ oparte na twardych faktach, ale
radni �klubu prezydenta� zapewne potraktuj¹ je tak, jakoby ich nie
by³o. Tak oto wygl¹da kontrola dzia³alno�ci prezydenta w Kutnie. CA£Y
CZAS JEST AKTUALNE STWIERDZENIE, ̄ E NAPRAWA POPE£-
NIONEGO B£ÊDU JEST M¥DRO�CI¥, TRWANIE W B£ÊDZIE
JEST G£UPOT¥.     Krzysztof Wac³aw Dêbski

Z ³awy opozycyjnego radnego

KONTROLA PREZYDENTA
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Rankingi nigdy nie s¹ do koñca obiektywne, gdy¿ szereguj¹ zjawiska osoby
i instytucje wed³ug z góry przyjêtych za³o¿eñ i kryteriów, z natury uprasz-
czaj¹cych rzeczywisto�æ. O tej sprawie trzeba pamiêtaæ gdy analizuje siê
najbardziej rzetelne opracowania, o które - szczególnie w mediach - coraz
trudniej. Nic nie umniejszaj¹c podobne zastrze¿enia odnosz¹ siê do dosyæ
dok³adnego rankingu samorz¹dowego �Rzeczpospolitej� z 21 lipca 2010
roku. Có¿ wiêc wynika z tegorocznego rankingu za 2009 rok ? To co
reali�ci od dawna wiedz¹. Z powiatu kutnowskiego - poza Kro�niewicami
- nikogo nie ma, ³¹cznie z tak reklamowanym Kutnem. Natomiast mia-
steczko nad Mi³onk¹ znalaz³o siê w tabeli �Fundusze Unijne - gminy miejskie
i miejsko-wiejskie. I to na znakomitym, bo 9 (dziewi¹tym) miejscu. Co
prawda to prawda, ¿e zaledwie z 21,67 punktami, ale sam fakt znalezienia
siê w pierwszej dziesi¹tce w kraju jest przyk³adem dobrej roboty. Kro�nie-
wice zosta³y wyprzedzone przez pierwsze - Uniejów (78,26 punktów),
Hel 50,26),  Ma³yszow¹  Wis³ê (37,83), Ujazd (34,31), Skar¿ysko
Kamienna, Czerwieñsk (25,45), Bardo (25,13) i Krynicê Morsk¹ (23,22
punkty). Przychody z Unii Europejskiej w 2009 roku wynios³y 611 z³otych
licz¹c na jedn¹ osobê, w tym przypadku kro�niewiczanina (i 2061 z³ pod-
pisanych umów). Co by nie powiedzieæ, to chluba dla naszego - bo
z  powiatu kutnowskiego - miasta nad rzek¹ Mi³onk¹.            /a.s./

RANKING „RZECZPOSPOLITEJ”

WIEŚCI GMINNE

Autokar wyjecha³ z Kutna o wpó³ do pi¹tej, potem do Kro�niewic, sk¹d
zabrano m.in. staro�cinê, a ostatnich pasa¿erów z zespo³u �Clonovia�
wziêto z Klonowca Wielkiego. By³o nas w sumie ok. 50 osób. By³a duchota
i to wielka, w zwi¹zku z czym po drodze przystawali�my w P³ocku i I³awie.
Ostatni przystanek by³ dwa kilometry od miejsca dawnej walki rycerzy
polskich i Zakonu Krzy¿ackiego - na ³¹kach, które zamieniono na pry-
watny parking. Tam byli�my dopiero o 9.30, gdy¿ po drodze ugrzê�li�my
w dwóch korkach. Autokarów mnóstwo, gdy¿ owych parkingów by³o,
z tego co widzia³em, oko³o czterdziestu (od 10 do 20 autobusów, a osobo-
wych samochodów nie mo¿na by³o zliczyæ). Pieszo oko³o dwóch kilometrów
i znale�li�my siê na miejscu bitwy 1410 roku, pod Grunwaldem. Z opo-
wiadañ turystów i specjalnie wydanego �Kuriera Grunwaldzkiego�
dowiedzieli�my siê, ¿e pod Grunwaldem imprezy odbywa³y siê od �rody
14 lipca. By³ wiêc ju¿ obóz rycerski, plac treningowy, osada rzemie�lnicza
(jak te¿ plac turniejowy), na których a¿ do niedzieli odbywa³y siê ró¿no-
rodne imprezy. Miêdzy innymi: turniej miecza d³ugiego, jarmark, turniej
gier planszowych, turniej ³uczniczy, grunwaldzkie wici, konny turniej
rycerski, spotkania z folklorem, koncert muzyki folkowej. W pi¹tek budz¹ca
wiele rozg³osu nowa - stara wersja �Krzy¿aków� (w amfiteatrze przy
muzeum). Równie¿ tego samego dnia na tzw. scenie apelowej zabawa
z zespo³ami. Ale my jak przyjechali�my, to prawie biegli�my, gdy¿ o 10.00
w obozie u harcerzy w amfiteatrze by³a msza �wiêta polowa. Trwa³a oko³o
godziny, po czym obejrzeli�my ceremonia³ wojskowy (200 ¿o³nierzy
+ 20 w wojskowej orkiestrze, plus orkiestra kolejowa) zwi¹zany z Apelem
Grunwaldzkim i zawieszeniem sztandaru na Wzgórzu Pomnikowym. Ta
czê�æ trwa³a ze dwie godziny, a w jej trakcie i potem odczuwali�my skutki
�afrykañskiej spiekoty�. Tak przy okazji to stwierdzi³em, ¿e liczba ludzi
- obserwatorów widowiska by³a chyba ze dwa razy wiêksza ni¿ to prze-
widzieli organizatorzy, którzy liczyli tylko na udzia³ 120 tysiêcy osób.
O 13 z minutami rozpoczê³y siê g³ówne uroczysto�ci, na pole wyst¹pili
do walki uzbrojeni rycerze - gdzie� ponad dwa tysi¹ce wojów. Przedsta-
wiono rekonstrukcjê Bitwy Grunwaldzkiej. By³y nawet trzy armatki, które
robi³y du¿o huku, zamieszania i dymu. Przy wej�ciu do walki podpalono
s³omiane domy z Krzy¿akami, a reszta rycerzy dopiero pokaza³a siê pó�niej
wychodz¹c z pobliskiego lasu. Teraz nast¹pi³a kulminacja ... Chrzêst mieczy,
powalanie wojów, jak na paradzie wystrojone konie. No, a przede wszystkim
rycerze w zbrojach, na widok których czu³o siê jeszcze wiêksz¹ spiekotê,
¿e a¿ pot sp³ywa³ nie tylko po czole ... By³y nawet ewidentne ofiary.
Jeden z konnych spad³ z siod³a i trzeba by³o go zabraæ (chyba do szpitala).
By³o du¿o ró¿nych upadków, ale to by³y klasyczne pod... publikê. Od
godziny 13.00 na uroczysto�ci pojawili siê najwa¿niejsi rz¹dz¹cy �bon-
zowie�. Z pierwszej pó³ki, a zostali potraktowani �po macoszemu�, bo
mniej wiêcej tak, jak na meczu pi³karskim kibice traktuj¹ z³ego sêdziego ...
Gwizdy, niepochlebne okrzyki, zamiast poszanowania i oklasków. Sk¹d
taka agresja do u Polaków do przedstawicieli Rz¹du, Sejmu i Senatu !?
Tak, ¿e reakcjê obserwatorów by³o s³ychaæ bardziej, ni¿ zmagania rycerzy ...
Trwa³o to do godziny 15.00, kiedy to na scenie pojawi³a siê orkiestra
kolejowa i stra¿y po¿arnej. Potem pokaz lotów samolotów wojskowych
�Iryda� i wystêp Centralnego Zespo³u Artystycznego Wojska Polskiego.
Nastêpnie, oko³o godziny 17-17.30 rozpoczê³y siê wystêpy m.in. bia³oruskiej
grupy (z �Hej soko³y�) i zespo³ów folkowych (�Harlem�, �Anava�, �Boys�,
�Zanoza� i �Walerek�). O 23.00 wielki pokaz ogni sztucznych, a w kinie
plenerowym (przy muzeum) �Bursztynowy las�. Ale tych zespo³ów i innych
atrakcji nie ogl¹dali�my, gdy¿ o 18.00 (po rycersku) pad³ rozkaz wyjazdu.
Wyje¿d¿ali�my z wielkimi problemami, gdy¿ zaraz ugrzê�li�my w �grun-
waldzkim korku�, z którego wydostali�my siê po dwóch godzinach. Po
jeszcze jednym przystanku, 14 km od P³ocka, wrócili�my do Klonowca
o godzinie 2.00 w nocy. Tak przy okazji to dziêkujemy Staro�cie Kut-
nowskiemu za jeszcze jeden mi³y prezent, czyli czarne koszulki z napisami
bia³ymi na plecach �Grunwald� 1410-2010, a na piersiach z god³em
i napisem Kutno. Uff ! By³o mêcz¹co, ale i przyjemnie. Warto by³o - mimo
wszystko uczestniczyæ w takiej uroczysto�ci.      Henryk Cie�lak, Chrosno

GRUNWALDZKA BATALIA

Kolizja z ekspresówk¹
Pod lasem w Komadzynie ma i�æ
trasa ekspresowa nr 1. Tymczasem
rozpoczêto modernizacjê drogi
Kutno - ¯ychlin przez Oporów. Na
szczê�cie pracownicy firmy, którzy
maj¹ budowaæ trasê A-1, zwrócili
uwagê i roboty nie s¹ kontynuowane,
gdy¿ w tym miejscu bêdzie wiadukt.

Oporowski most
Trzydzie�ci trzy lata temu drewniany
most do zamku w Oporowie wybu-
dowali ¿o³nierze z jednostki woj-
skowej we W³oc³awku. Teraz nowy
most zrealizuj¹ saperzy z Inowro-
c³awskiego Pu³ku Komunikacyjnego.
Na czas budowy nowego mostu do
muzeum mo¿na siê bêdzie dostaæ
po mo�cie pontonowym.

Wracali z wakacji ... Wcze�niej p³ywali po Pojezierzu
Ostródzko-I³awskim. W rejsie zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcer-
skich �Prawy Hals� - najprawdopodobniej - prze-
p³ynêli w trzy tygodnie - rekordowe dla nich 500
kilometrów. Byli fanatykami ¿eglarstwa. Wszyscy
wywodzili siê ze szczepu 58 £ódzkich Wodnych
Dru¿yn Harcerskich i dzia³ali w hufcu ZHP £ód�
�ródmie�cie. Trzy osoby z kadry: Grzegorz - harc-
mistrz, Artur - przewodnik, kwatermistrz, Ernest
- przewodnik. Dwoje harcerzy: Mateusz i Joasia.
Wracali do £odzi z Ostródy; jechali �Volvo� z przy-
czep¹, z ³odzi¹ ... Do domu pozosta³o im niewiele,
ponad godzinê jazdy. Wjechali w ostry wira¿ w Sój-
kach. Z niewiadomych dotychczas przyczyn �Volvo�
skrêci³o na przeciwleg³y pas ruchu: wprost pod nad-
je¿d¿aj¹c¹ �Scaniê�, przewo¿¹c¹ pó³produkty do
produkcji paliw.
DOSZ£O DO MIA¯D¯¥CEGO ZDERZENIA !

�Volvo� by³o bez szans. Resztki nadaj¹ siê tylko na
z³omowisko. Ale skutki tego wypadku by³y jeszcze
tragiczniejsze ! Tak, ¿e kutnowscy policjanci i stra-
¿acy nic tragiczniejszego nie pamiêtaj¹. Potworny
huk jak wybuch bomby. Ob³ok dymu, cysterna
w rowie, wrak auta osobowego. Zginêli: najstarszy
49-letni kierowca, Grzegorz (ze z³ot¹ odznak¹
�Zas³u¿ony dla Hufca £ód� - �ródmie�cie); 14-letni
Mateusz, 17-letnia Joasia (laureatka wojewódzkiego
konkursu jêzyka francuskiego, niedawno wróci³a
z Pary¿a), 22-letni Artur. (ci¹g dalszy - strona 12

Ratunek dla bocianów
Nietypow¹ interwencj¹ popisali siê
kutnowscy stra¿acy. Wezwano ich
do Jurkowa, gmina Oporów, aby
uratowali trzy ... bocianie pisklêta,
które wypad³y z gniazda na s³upie
energetycznym ... Uda³o siê !

�cie¿ka Huculska
Po raz czwarty w Kazimierku, ko³o
Pleckiej D¹browy, zorganizowano
�cie¿kê Huculsk¹. W konkursie
wziê³y udzia³ 34-trzyletnie konie,
oczywi�cie - z je�d�cami.

Snajperski wyczyn ?
Na oddzia³ ortopedyczny kutnow-
skiego szpitala trafi³a 40-letnia
mieszkanka Strzegocina, która oko³o
godziny 9.00, zosta³a w swoim
ogródku postrzelona w rêkê �rutem.

MORDERCZY ZAKRĘT

OSTEOPOROZA
BADANIE MASY KO�CI

� krêgos³upa lêd�wiowego
� szyjki ko�ci udowej
50% TANIEJ

do 01.09.2010 r.
Telefon: 605-109-333

W dniu 28 lipca br. odby³a siê kolejna sesja Rady Powiatu Kutnowskiego.
Tematami jej obrad by³y m.in.: analiza stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego w powiecie oraz bezpieczeñstwa po¿arowego oraz sprawoz-
danie z dzia³alno�ci Powiatowego Urzêdu Pracy. Pierwsze dwa tematy
w sposób niezwykle interesuj¹cy i profesjonalny omówili: A. Arkita,
zastêpca komendanta powiatowego policji i komendant powiatowy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej M. Myszkowski. Dowiedzieli�my siê, ¿e
najwiêkszy stopieñ zagro¿eñ wykroczeniami i przestêpstwami wystêpuje
w Kutnie, a najmniejszy w gminie Kutno. Stopieñ ich wykrywalno�ci jest
przewa¿nie wy¿szy ni¿ w województwie ³ódzkim. Niepokoj¹co ro�nie
w naszym powiecie ilo�æ w³amañ i kradzie¿y oraz przestêpczo�æ w�ród
nieletnich. Niekwestionowanym za� liderem w ca³ym województwie ³ódz-
kim jest nasz powiat w zakresie ilo�ci naszych kierowców je¿d¿¹cych na
�podwójnym gazie�. W roku 2009 w stosunku do 2008 r. nast¹pi³ spadek
ilo�ci po¿arów, przy równoczesnym wzro�cie osób poszkodowanych
z ich przyczyny (o 25%). Ich �ród³em g³ównie jest nasza nieostro¿no�æ,
podpalenia i wadliwie dzia³aj¹ce urz¹dzenia. Nawa³nice i huragany w 65%
by³y powodem interwencji stra¿aków, których praca cieszy siê wysokim
spo³ecznym uznaniem. Du¿¹ role w tym maj¹ OSP. Nie zapraszaj¹c na
sesjê ich przedstawiciela starosta nie doceni³a ich bezinteresownego i ofiar-
nego zaanga¿owania w gaszeniu licznych po¿arów. Z wyst¹pienia na sesji
i przedstawionego sprawozdania przez dyrektora PUP Annê Konwersk¹
wynika, ¿e na koniec 2009 r. stopieñ bezrobocia w powiecie kutnowskim
wyniós³ 16,8%, wobec 11,9% w kraju i 11,6% w naszym województwie,
gdzie zajmujemy w tym zakresie nadal ostatnie miejsce w�ród pozosta-
³ych powiatów. W roku tym mieli�my blisko 8 tysiêcy bezrobotnych,
a w tym 3164 w mie�cie Kutno (w ci¹gu roku przyby³o nam 1461 osób).
Na wniosek starosty z porz¹dku obrad sesji zdjêty zosta³ punkt dotycz¹cy
podjêcia uchwa³y w sprawie likwidacji SP ZOZ w Kutnie. Na wniosek
starosty z porz¹dku obrad sesji zdjêty zosta³ punkt dotycz¹cy podjêcia
uchwa³y w sprawie likwidacji SP ZOZ w Kutnie. Na wniosek najlepiej
przygotowanego i najbardziej aktywnego na tej sesji radnego Zdzis³awa
Sapiejki wicestarosta Jolanta Szczypiñska zosta³a zmuszona do uzasad-
nienia tej decyzji, a do zabrania g³osu o sytuacji w szpitalu zosta³y
dopuszczone: Barbara Mordzak, przewodnicz¹ca NSZZ �Silodarno�æ�
i Anna Baranowska, przewodnicz¹ca Zwi¹zków Zawodowych Pielêgniarek
i Po³o¿nych w szpitalu. Wicestarosta Jolanta Szczypiñska win¹ przesu-
niêcia uchwa³y w sprawie likwidacji SP ZOZ na sesjê w dniu 25 sierpnia
br., uzasadni³a brakiem w tej sprawie opinii Sejmiku Województwa £ódz-
kiego i nie powo³ano cz³onków rady nadzorczej spó³ki maj¹cej powstaæ
na bazie szpitala z powodu nie przedstawienia do niej kandydatów przez
partie polityczne. Tak ¿enuj¹cego braku nieznajomo�ci prawa, nie zniós³
radny Jerzy Pruk, który u�wiadomi³ wicestaro�cie, ¿e jedyn¹ drog¹ naboru
cz³onków do rady nadzorczej tej spó³ki jest postêpowanie konkursowe.
Zabieraj¹c g³os w dyskusji obie przewodnicz¹ce szpitalnych zwi¹z-
ków zwróci³y siê z dramatycznym apelem do radnych powiatowych
w sprawie zahamowania nieprzemy�lanych dzia³añ dyrektora Mary-
nowskiego w sprawie zwolnieñ grupowych, nara¿aj¹cych bezpieczeñ-
stwo zdrowia pacjentów, a szczególnie tych najm³odszych. Jedynym
uzdrowieniem sytuacji finansowej szpitala s¹ zwolnienia grupowe, a brak
jakichkolwiek usprawnieñ organizacyjnych. Efektem tego jest narastaj¹cy
ogólny zamêt i chaos. Mnóstwo pytañ cz³onków za³ogi zostaje bez odpo-
wiedzi. Podobnie jest z pismami kierowanymi do starostwa. Dyrektor
Marynowski twierdzi, ¿e jest tylko realizatorem programu naprawczego
uchwalonego przez radnych powiatowych i zwolnienia musz¹ byæ.
Wed³ug niego istnieje realna gro�ba, ¿e na dzieñ 10 sierpnia br. mo¿e
zabrakn¹æ pieniêdzy na wyp³atê. Z powy¿szego wynika jasno, ¿e Zarz¹d
Powiatu nie radzi sobie z problemami SP ZOZ w Kutnie, bo przeros³o
to mo¿liwo�ci intelektualne jego cz³onków. Podobnie przerastaj¹ te
sprawy mo¿liwo�ci dyrektora Marynowskiego. Narastaj¹cy niedow³ad
starostwa i dyrekcji szpitala jaskrawo ujawni³ te¿ bezsilno�æ dzia³aj¹cych
w SP ZOZ zwi¹zków zawodowych, w obronie pracowników. Wed³ug mnie
nie jest te¿ w stanie wszystkim tym problemom sprostaæ sk³ócona i u�piona
przez starostê zapewnieniami, ¿e wszystko bêdzie dobrze - Rada Powiatu.
Nie bêdzie dobrze, bo chodzi tu tylko obecnemu zarz¹dowi powiatu
o przetrwanie do koñca wyborów samorz¹dowych, a szpitalowi grozi kom-
pletna ruina. Wysoce jest to dziwny fakt, ¿e w tê sprawê zdecydowanie
nie wkraczaj¹ organy �cigania. Przecie¿ lawinowo narasta zagro¿enie
zdrowia pacjentów. Bezczynno�ci¹ dzia³ania wykazuje siê tu równie
Wojewoda £ódzki, któremu w ramach nadzoru sprawy te nie powinny
byæ obojêtne. Widaæ musi nast¹piæ tragedia, aby spowodowaæ jego
zaanga¿owanie. Stanis³aw Ciesielski

Czytelniczy Hyde Park

POWIATOWA SESJA � W roku 1850 na stanowisko lekarza etatowego szpitala w Kutnie zosta³
powo³any dr Karol Kosztulski, który studia lekarskie ukoñczy³ w roku
1848 na Uniwersytecie w Charkowie. Po dwuletnim pobycie za granic¹
Rada Lekarska Królestwa Polskiego w roku 1850 przyzna³a mu stopieñ
doktora medycyny i skierowa³a go celem objêcia posady lekarza etatowego
do szpitala �wiêtego Walentego w Kutnie.
� Dr Karol Kosztulski pracowa³ na tym stanowisku do maja 1871 roku,
kiedy to po krótkiej, trwaj¹cej zaledwie kilka godzin chorobie, zmar³.
Pochowany zosta³ na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.
� Po odej�ciu na emeryturê dr. Zalewskiego, stanowisko lekarza etatowego
obj¹³ dr Antoni Troczewski, który pracê w kutnowskim szpitalu rozpo-
cz¹³ na pocz¹tku roku 1891. Przyjaciel dr. Troczewskiego Roman Dmowski,
podaje rok 1890 jako datê jego przybycia do Kutna. Pocz¹tkowo, od roku
1891, dr Troczewski w szpitalu kutnowskim pe³ni³ funkcjê lekarza
nadetatowego, za pracê t¹ nie otrzymywa³ ¿adnego wynagrodzenia. Drugi
etat lekarski w szpitalu Kutnowskim zosta³ utworzony dziêki staraniom
Inspektora Lekarskiego dr M. Lewiñskiego (vel Lewandowskiego). Od
roku 1894 dr Troczewski, dziêki wspomnianemu wy¿ej Inspektorowi Le-
karskiemu, zacz¹³ otrzymywaæ za swoj¹ pracê wynagrodzenie w wysoko-
�ci 150 rubli rocznie. Po objêciu przez dr. Troczewskiego funkcji lekarza
etatowego stanowisko lekarza nadetatowego obj¹³ dr Szpiganowicz, który
ordynowa³ w oddziale chorób wewnêtrznych. Dr Troczewski kierowa³
oddzia³em chirurgicznym.
� Dzia³alno�æ Doktora by³a wszechstronna. Wraz z grup¹ przyjació³
zak³ada Towarzystwo Teatralno-Muzyczne, które organizuje wystêpy ama-
torskie, podnosz¹c tym �wiadomo�æ narodow¹ w�ród mieszkañców.
Dr Troczewski by³ pierwszym w Kutnie korespondentem, redaktorem
i wydawc¹  prasy. Wraz ze swoj¹ ¿on¹ Lubomir¹ utworzy³ Towarzystwo
Dobroczynno�ci, które prowadzi³o ochronkê dla oko³o 80 dzieci, pocz¹t-
kowo w wynajêtym mieszkaniu, a w roku 1926 w nowo wybudowanym
budynku. Ochronka i sierociniec otrzymuje nazwê �im. Doktorostwa
Troczewskich�. Zaszczyty, jakie Doktora spotka³y, nie by³y miar¹ zas³ug
tego lekarza i spo³ecznika. Zygmunt Wasilewski tak pisa³ o nim: �... z
powodu swoich zas³ug spo³ecznych jeden z najpopularniejszych ludzi
w Kraju. Miasto Kutno obdarzy³o Go godno�ci¹ obywatela honorowego,
pañstwo udekorowa³o niezbyt hojnie Orderem Oficerskim Polski Odro-
dzonej ...�. Doktor Troczewski zmar³ 22 wrze�nia 1928 roku i zosta³
pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.
� Rozwój wspó³czesnej anestezjologii w Polsce jest nieroz³¹cznie zwi¹-
zany z osob¹ prof. Stanis³awa Pokrzywnickiego, urodzonego w roku 1909
w powiecie kutnowskim. 11 grudnia 1947 roku, Stanis³aw Pokrzywnicki,
po powrocie do kraju z Anglii, gdzie przebywa³ podczas II wojny �wiatowej,
w której bra³ czynny udzia³ jako lekarz polskich jednostek lotniczych,
wykona³ w szpitalu kutnowskim anestezjê ogóln¹, dotchawicz¹ z pora-
¿eniem miê�ni szkieletowych przy pomocy kurary i z zastosowaniem
oddechu kontrolowanego. By³ to pierwszy tego typu zabieg w Polsce. Od
tego czasu, kilka razy w miesi¹cu, a¿ do kwietnia 1960 roku, dr Pokrzyw-
nicki, pó�niej profesor, stosowa³ w Kutnie najnowsze metody znieczulenia.
� Wykaz prac naukowych, napisanych przez pracowników Szpitala
w Kutnie, og³oszonych drukiem w pismach medycznych w latach 1892-
2004 wynosi³ 183 publikacje.
� W szpitalu kutnowskim w roku 2004 by³o zatrudnionych 75 lekarzy.

[z:] Karol Koszada, Henryk Lesiak, El¿bieta �wi¹tkowska
�Szpital kutnowski 1840-2005, For Press, Kutno 2005

Czy wiecie, że ...
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19Bioterapeuta 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

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

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim
w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu
pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach
itd. Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi�:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki 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.

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 specjali�ci: znany numerolog i ezoteryk Emilia Wróblewska-
Æwiek i S³awomir Stawny (masa¿e, akupresura stóp). Go�ciem specjalnym
bêdzie wybitny polski ezoteryk, ufolog, czêsty go�æ programów telewi-
zyjnych Janusz Zagórski, który wyst¹pi z wyk³adami.

Atrakcyjna cena: 899 z³ (doro�li), 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 bio-
energetyczne i moc biopola za pomoc¹ specjalnego przyrz¹du.

Zapraszamy ! Ilo�æ miejsc ograniczona !
Informacje i zapisy: tel. 95 763-51-95 i 519-758-400

www.palacsapetow.pl

G³ogowiec, o którym pierwsze wzmianki historyczne pojawi³y siê w �re-
dniowieczu, le¿¹cy nieopodal traktu drogowego ³¹cz¹cego Kutno z Lubie-
niem na Kujawach, wyró¿nia siê rzadkim przyk³adem sakralnej architektury
gotycko-renesansowej.
Sanktuarium istnieje od 1434 r. Murowany ko�ció³ zosta³ wybudowany
w 1560 r. przez Paw³a z G³ogowskich, poprzedza³ go ko�ció³ drewniany
wybudowany przez Jana z G³ogowskich (pocz¹tek XIV w.). Jan G³ogowski
zosta³ utrwalony w piêknej nagrobnej rze�bie d³uta samego mistrza Jana
z Pizy. W okresie Powstania Styczniowego oddzia³ Kozaków rozgromi³
w pobli¿u ko�cio³a grupê powstañców. Miejscowy proboszcz ks. Józef
Siekierzyñski za wspieranie powstania zosta³ skazany na 37 lat Syberii. Po
odbyciu kary najpierw zwolniony z zes³ania, pó�niej wykonywa³ pos³ugê
kap³añsk¹ w Tworkach k Pruszkowa. Nastêpnie powróci³ do G³ogowca, przy-
wo¿¹c ze sob¹ z³oty kielich jako wotum od Sybiraków. Zmar³ w G³ogowcu
31 grudnia 1912 r. W 1926 r. do G³ogowca przyby³ prezydent Ignacy
Mo�cicki. W latach 1934-40 odbywa³y siê zloty Akcji Katolickiej, spotkania
m³odzie¿y organizowane przez ks. Czes³awa Korzeniowskiego. W 1940 r.
w³adze okupacyjne aresztowa³y ks. Korzeniowskiego, który zgin¹³ w Dachau
w opinii �wiêto�ci. Po aresztowaniu ks. Korzeniowskiego ko�ció³ w G³o-
gowcu zosta³ zamieniony na czas wojny na magazyn. W 1939 r. (8-14. IX)
Genera³ Tadeusz Kutrzeba przebywa³ ze swoim sztabem wojskowym w G³o-
gowcu na plebanii i w pa³acu dworskim, sk¹d dowodzi³ w tym czasie bitw¹
nad Bzur¹ po³¹czon¹ Armi¹ Poznañ - Pomorze. Prymas Polski kardyna³
Stefan Wyszyñski 14 wrze�nia 1975 roku dokona³ koronacji obrazu Matki
Bo¿ej G³ogowieckiej. Koronê ofiarowa³ papie¿ Pawe³ VI. W latach 1981-
1998 kustoszem Sankturarium by³ ks. Marian Lipski, kapelan podziemnej
Solidarno�ci, wielki patriota. W kwietniu 1983 roku Mszê �wiêt¹ oprawi³
ksi¹dz Jerzy Popie³uszko. 7 kwietnia 1985 roku siedmiosobowa grupa cz³on-
ków NSZZ �Solidarno�æ� i Konfederacji Polski Niepodleg³ej rozpoczê³a
rotacyjny protest g³odowy przeciwko przetrzymywaniu w wiêzieniach PRL
wie�niów politycznych. 4 wrze�nia 1997 w G³ogowcu przebywa³ prezydent
RP na uchod�stwie Ryszard Kaczorowski. 7 wrze�nia 1997 wizytê z³o¿y³
prezydent Lech Wa³êsa. 14 wrze�nia 2005 odby³y siê uroczyste obchody
XXX rocznicy koronacji Cudownego Obrazu z udzia³em ks. kardyna³a
Józefa Glempa - Prymasa Polski. Proboszczowie: ks. Czes³aw Korzeniowski
(1934-1940); ks. Tadeusz Paw³owski (1945-1956); ks. Marian Budny (1956-
1971); ks. Stanis³aw Tomaszewski (1971-1982) doprowadzi³ do koronacji
Cudownego Obrazu; ks. Kanonik Marian Lipski (1982-1998); ks. Jerzy
Modelewski (1998-2008); ks. mgr Piotr Kalisiak (2008 i obecnie). �ród³o:
http://sanktuarium.glogowiec.pl   (czytaj równie¿ na stronie 15)

HISTORIA KOŚCIOŁAHISTORIA JAKICH MAŁO

Szko³a w Szewcach Nadolnych to placówka z tradycjami. Przetrwa³a
II wojnê �wiatow¹, trudny okres odbudowy kraju. Jej pracownicy i uczniowie
wybrali sobie na patrona Bohaterów Walk nad Bzur¹ i corocznie oddaj¹
im w sposób nietuzinkowy ho³d. Prawdopodobnie inspiracj¹ do jej powstania
by³a za³o¿ona w 1906 r. przez w³a�cicielki Pokrzywnicy Szko³a Rolnicza
w Miros³awicach. Mieszkañcy okolicznych wsi i w³adze gminne posta-
nowi³y w koñcu wybudowaæ budynek szkolny z prawdziwego zdarzenia.
Kilka wsi ubiega³o siê o to, by stan¹³ na ich terenie. Najkorzystniejsze
warunki oferowa³y Szewce. Posiada³y dzia³kê pod budowê szko³y i spor¹
ilo�æ gotówki. Wszystkie plany wstrzyma³ jednak wybuch I wojny �wia-
towej. Zapobiegliwo�æ i m¹dro�æ ówczesnych mieszkañców Szewc nie
pozwoli³a im na szczê�cie zaprzepa�ciæ zgromadzonych na ten cel pieniêdzy.
Po wojnie ulokowali je w banku Cukrowni Dobrzelin. Budowê szko³y
rozpoczêto w 1934 roku za urzêdowania wójta gminy Wojszyce Bronis³awa
Kowalskiego. W dzia³aniach wspierali go pomys³odawcy budowy: Józef
�wi¹tkowski i Piotr Chlebny, który ofiarowa³ dzia³kê. Mia³ wówczas
powstaæ budynek piêtrowy sk³adaj¹cy siê z dwóch skrzyde³. Mieszkañcy
Szewc i okolic w czynie spo³ecznym zwozili ró¿ne materia³y budowlane,
sami pracowali spo³ecznie. Powsta³ parter, a rok pó�niej piêtro. Po pracach
wykoñczeniowych oficjalnego otwarcia szko³y dokonano w styczniu 1936
roku. Pierwszym kierownikiem szko³y w Szewcach by³ nauczyciel Wincenty
Lewandowski, za� nauczycielami: Antoni Kasprzyk, Janusz Olszewski,
Adam M³otkowski.  Drugim kierownikiem w latach 1937-38 zosta³ Adam
Królikowski, za� ostatnim przedwojennym � Adam Szewczyk. W pocz¹t-
kowym okresie uczy³o siê tu oko³o 400 uczniów. Wybuch II wojny �wia-
towej niestety wstrzyma³ plany rozbudowy szko³y. We wrze�niu 1939 r.
zorganizowano w szkolnym budynku prowizoryczny szpital wojskowy.
Pierwszych rannych przywieziono rankiem 9 wrze�nia. Mimo wysi³ku
lekarza, trzech ¿o³nierzy zmar³o. Jeden z nich nazywa³ siê Wincenty
Chmielecki. Cia³a pochowano na cmentarzu w £êkach. Po wypêdzeniu
okupantów pierwsze lekcje w szkole w Szewcach Nadolnych rozpoczêto
ju¿ w kwietniu 1945r. pod opiek¹ kierownika Ludwika Sielickiego oraz
nauczycieli - Ireny �wi¹tkowskiej, Mariana Kuciñskiego, Heleny Rosel.
Zajmowali siê oni oko³o 130 uczniami. Z czasem zwiêkszy³a siê liczba
nauczycieli, zaczê³y dzia³aæ liczne organizacje, kó³ka zainteresowañ.
Wieczorami w latach 1948-49 organizowano kursy dla analfabetów.
W roku 1960 kierownikiem zosta³ Stanis³aw Biñkowski. Wtedy to aktyw-
niej zaczê³y dzia³aæ organizacje szkolne, zmieni³o siê otoczenie budynku.
Pojawi³y siê ogródki kwiatowe, ogrodzenia, boiska, dom nauczyciela,
drewniany barak z trzema pomieszczeniami: pracowni¹ techniczn¹ dla
ch³opców Szko³y Przysposobienia Rolniczego, która istnia³a od 1963 r.;
pracowni¹ praktyczno-techniczn¹ dla uczniów szko³y podstawowej oraz
pracowni¹ krawieck¹ dla dziewcz¹t z SPR. Kolejnym kierownikiem szko³y
w latach 1968-1972 by³ Wojciech W³odarczyk, a od roku 1973 - jako
dyrektor, kierowa³ szko³¹ do roku 1984. Po nim funkcjê dyrektora objê³a
jego ¿ona Bogda W³odarczyk. Zarz¹dza³a szko³¹ do sierpnia 1992 r.
1 wrze�nia 1992 r. rok szkolny rozpoczê³a dyrektor Maria Chlebna. Dobra
wspó³praca �rodowiska lokalnego, Komitetu Rodzicielskiego i w³adz
gminnych zaowocowa³y  rozbudow¹ i modernizacj¹ budynku szkolnego.

(ci¹g dalszy - strona 11)

Mia³y one charakter, tak jak co roku, ogólnopolski. Kutnowski Dom Kultury
zorganizowa³ je ju¿ po raz piêtnasty. Poniewa¿ rok 2010 jest Rokiem Fry-
deryka Chopina postanowiono wiêc warsztatami twórczymi w dziedzinie
tañca, teatru i piosenki uczciæ tego generalnego kompozytora i pianistê.
Zrobiono to oczywi�cie w sposób nieszablonowy. Podsumowaniem tygo-
dniowej pracy ponad 40-osobowej grupy m³odych artystów amatorów
z ró¿nych regionów naszego kraju by³ �wietny pokaz warsztatowy w parku
im. Romualda Traugutta zatytu³owany �Ch.o.p.i.n improwizacje i wariacje�,
w którym to spektaklu znakomicie zaprezentowali siê wszyscy uczestnicy
XV LSA. Nale¿y jeszcze podkre�liæ, ¿e Warsztaty Jubileuszowe prowa-
dzili: Izabella Borkowska - taniec, Edyta B³oñska - zajêcia wokalne,
Dariusz Sikorski - teatr oraz Krzysztof Ryzlak - koordynator projektu. Ci
dwaj panowie byli te¿ re¿yserami widowiska podsumowuj¹cego efekt
pracy uczestników tegorocznych Letnich Spotkañ Artystycznych. Pomaga³
im nag³a�niaj¹c i nagrywaj¹c utwory Rados³aw Rojewski. Zajêcia odby-
wa³y siê w Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie.            /J.P./

LETNIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

22 sierpnia w kutnowskim �Pubie 73� wyst¹pi kultowa ju¿ niemal w naszym
kraju muzyczna grupa �Vader�, specjalizuj¹ca siê w death metalu. To jedna
z najbardziej rozpoznawalnych polskich kapel tego rodzaju muzyki na
�wiecie. Przed formacj¹ �Vader�, której liderem jest Piotr Wiwczarek,
wyst¹pi¹ zespo³y - �Amorphous� i �Toxie Bonkers�.            /J.P./

TO BĘDZIE KONCERT !

We w³oskim kurorcie Rimini przez tydzieñ odbywa³ siê Miêdzynarodowy
Festiwal Piosenki �Magia Italiana�. Bardzo dobrze wypad³ w nim zespó³
M³odzie¿owego Domu Kultury �Okay�, który nie da³ wiêkszych szans
swoim piosenkarskim przeciwnikom. Zespó³ wokalny Okay, wystêpuj¹cy
w sk³adzie: Aleksandra Chodorowska, Anika Koralewska, Daria Kostrzewska,
Daria Jankowska i Paulina Wróblewska, zaj¹³ I miejsce w kategorii �ze-
spó³�, a w kategorii �solista� triumfowa³a Paulina Wróblewska przed Dari¹
Kostrzewsk¹. To du¿y sukces sympatycznych kutnianek, które s¹ muzycznie
prowadzone przez Katarzynê Karolak-Koszañsk¹ (instruktor i kierownik
tej formacji) i Rados³awa Rojewskiego. Koncerty odbywa³y siê wobec
kilku tysiêcy widzów - turystów w s³ynnym Parku �Italia w Miniaturze�,
a g³ówny koncert galowy w Parku Rozrywki �Mirabilandia�. Wystêpy
naszych solistek i grupy wokalnej �OKAY� cieszy³y siê du¿ym zaintere-
sowaniem, o czym �wiadczy³y d³ugie brawa. Podczas pobytu w piêknym
Rimini kutnowski zespó³ zwiedzi³ tak¿e San Marino. Teraz �OKAY� przy-
gotowuje siê do �wiêta Ró¿y, w którym wyst¹pi razem z uznanym w kraju
big-bandem z Konina.            /J.P./

„OKAY” NAJLEPSZY WE WŁOSZECH

Dziesiêæ koncertów muzyki klasycznej zaplanowano na I Letni Festiwal
Muzyczny Kutno 2010. Trzy z nich bêd¹ odbywa³y siê w plenerze
- z balkonu Muzeum Regionalnego. Pozosta³e - w Hotelu �Rondo�
i w kutnowskich ko�cio³ach. Organizatorem tego typu pierwszej imprezy
w naszym mie�cie jest Urz¹d Miasta Kutna i znana �piewaczka operowa
Anna Jeremus - Lewandowska, wywodz¹ca siê z miasta nad Ochni¹.
Bêdzie ona dyrektorem festiwalu. W Kutnie wyst¹pi wielu znanych arty-
stów, a w przysz³ym roku organizatorzy pragn¹, aby koncerty odbywa³y
siê równie¿ w gminach Ziemi Kutnowskiej. Pierwszy plenerowy koncert
mia³ miejsce na placu Pi³sudskiego, a arty�ci �piewali z balkonu Muzeum
Regionalnego. Imprez¹ towarzysz¹c¹ I Letniemu Festiwalowi Muzycz-
nemu Kutno 2010 s¹ II Miêdzynarodowe Warsztaty Wokalne, w których
bior¹ udzia³ m³odzi arty�ci z Ukrainy, Bia³orusi, Rosji i Polski. Wyst¹pi¹
oni te¿ publicznie prezentuj¹c efekty swoich dwutygodniowych warsztatów.

/J.P./

FESTIWAL MUZYCZNY Rozp³aka³o nam siê niebo
obfitymi deszczami.
Czy jeszcze tej klêski trzeba
bo�my grzesznikami?

Zala³a ojczyznê wysoka woda,
zatopi³a domy i pola.
I ludzi, i zwierz¹t szkoda,
taka to ju¿ nasza dola.

Niegdy� te¿ powodzie bywa³y,
rozlewa³y siê bezpiecznie po ³¹kach.
Teraz pobudowano wielkie wa³y,
a woda przez nie przesi¹ka.

Chcemy naturê koniecznie poprawiæ,
zabudowaæ ziemie inaczej.
Nieudolnymi pomys³ami ludzko�æ zbawiaæ.
Pewnie dlatego niebo p³acze.

I na koniec, ca³kiem powa¿nie.
Czy, gdy siê koszty powodzi podsumuj¹,
kto� wreszcie przyzna odwa¿nie,
¿e najdro¿ej g³upota kosztuje.

Powodziowe szkody mo¿na ograniczyæ
ustanawiaj¹c prawo sensowne.
Na dobr¹ wolê w³a�cicieli ziemi nie liczyæ,
bo zbiorniki i zalewiska s¹ nieodzowne.

Kazimierz Ci¹¿ela

Kiedy niebo płacze
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Jak teraz miêdzy lud�mi ma³o
Szczerej przyja�ni i prawdziwej cnoty.
Zewsz¹d nienawi�ci siê nasia³o.
Nie masz wdziêczno�ci i zwyk³ej prostoty.

Cz³ek cz³owiekowi dzisiaj jest wrogiem.
Zazdro�æ, nienawi�æ, z byle czego.
¯e on to ma wiele, a ja nie mam nic.
Na có¿ ci to wszystko, powiedz dlaczego ?

B¹d� zawsze sob¹, uczciwy i wierny
Swojej kochanej Ojczy�nie.
To nie bogactwo ciê wywy¿sza.
Uczciwa praca, modlitwa i pacierz.

A je�li ciê skrzywdz¹ �li ludzie
To szanuj zawsze samego siebie.
Nie mów czego siê krêpujesz
Lecz to co godne ciebie.

Krystyna Kowalska, �Klonowianka�

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Susza, susza , susza... Nawet za gor¹co dla letników i wczasowiczów. Nie
ma ju¿ z³udzeñ: w Polsce jest klimat monsunowy, w którym przeplataj¹
siê pory wilgoci (opady, powodzie, tornada itp. itd.) z porami suszy. Póki
co, trawa, nawet na ³¹kach, zamiast byæ zielona jest ¿ó³ta. Teraz przez
tydzieñ mamy porê wilgotn¹, a¿ za bardzo ... Masz babo placek ! Dla
och³ody trochê statystyki z raportu �Polska wie� 2010�. Liczba zatrud-
nionych w rolnictwie wynosi dwa miliony osób, powinna byæ cztery razy
mniejsza, by dorównaæ �redniej wydajno�ci pracy, jaka jest w gospodarce
narodowej. G³ówna przyczyna: rozdrobnienie gospodarstw, w�ród któ-
rych tylko trochê ponad piêæ procent liczy powy¿ej 20 hektarów. Od czasu
wej�cia do UE polska wie� otrzyma³a ju¿ 75 miliardów z³otych, z czego
70 - sami rolnicy. Masz babo placek ! Chocia¿ wiem, ¿e teraz sonda¿e
z regu³y wp³ywaj¹ na wyborców, a mniej informuj¹ o ich nastrojach, to
jednak pewne dane s¹ zastanawiaj¹ce. Oto badanie z po³owy czerwca
(przed pierwsz¹ tur¹ wyborów prezydenckich) wskazuje na du¿e problemy
jakie prze¿ywa Polskie Stronnictwo Ludowe. Wspó³rz¹dz¹ca partia maj¹ca
swego wicepremiera i trzy swoje ministerstwa uzyska³a ... 1% (jeden pro-
cent). Trochê lepsze, ale równie¿ tylko 3% udzia³ tej partii przyniós³ sonda¿
lipcowy. Prezes Waldemar Pawlak (i nie tylko) musi wzi¹æ to pod uwagê
... Chyba, ¿e pogodzi³ siê z tym, ¿e obecno�æ pos³ów PSL w przysz³ym
Sejmie bêdzie ... ¿adna. I bêd¹ tam tylko PO, PiS i SLD. Masz babo placek !
Chocia¿ naukowcy twierdz¹, ¿e g³osy na PSL mog¹ byæ niedoszacowane,
to jednak ¿ycz¹c dobrze partii - wywodz¹cej siê ze wsi - trzeba powiedzieæ
wprost: �To dzwonek alarmowy dla PSL�. Masz babo placek ! Meldunek
ze: ... ¿niw. Ma³o miastowych wie, ¿e ju¿ koñcz¹ siê ¿niwa rzepakowe.
Zbiory maj¹ wynie�æ 2 - 2,2 miliona ton (w 2009 r. 2,5 miliona ton).
W skali ca³ej Unii Europejskiej szacuje siê trzyprocentowy spadek prze-
robu rzepaku. Co to oznacza ? Ano to, ¿e olej zdro¿eje (chocia¿ ju¿ od
wiosny jego cena wzros³a o 10%), a rolnicy dostan¹ wy¿sze ceny ni¿
dotychczas umówione (ju¿ s¹ wy¿sze o 200 z³ za tonê ni¿ w umowach
- 1150 z³). Masz babo placek ! A teraz to ju¿ du¿e ¿niwa i do¿ynki.
W dodatku - w roku wyborczym. Masz babo placek !

Prywatyzacja szpitali i przychodni by³aby szkodliwa dla pacjentów - uwa¿a
58% badanych. Przekszta³ceñ chce zaledwie 17% z nas. Wiêkszo�æ uwa¿a,
¿e publiczne us³ugi zdrowotne s¹ tañsze.
(...) Szpitale publiczne przekszta³cone w spó³kê samorz¹dow¹ oraz pry-
watne w 95% korzystaj¹ z tego samego �ród³a finansowania us³ug
medycznych: pieniêdzy publicznego p³atnika. Im starsi badani, tym bardziej
przeciwni zmianom. A¿ 47% osób powy¿ej 66 lat uwa¿a, ¿e prywatyzacja
s³u¿by zdrowia to proces raczej niekorzystny dla spo³eczeñstwa. W�ród
15 - 19-latków takiej odpowiedzi udzieli³o tylko 36%. Nieufno�æ wobec
przekszta³ceñ maleje wraz ze wzrostem wykszta³cenia, pozycji zawodowej
i dochodu: przeci jest a¿ 67% Polaków z wykszta³ceniem podstawowym
i zasadniczym zawodowym, ale ju¿ tylko 40% z wykszta³ceniem wy¿szym.
Co ciekawe, najbardziej jej niechêtne s¹ osoby bezdzietne i samotne
(odpowiednio 63 i 70%). (...) Ponad po³owa ankietowanych (51%) uwa¿a,
¿e us³ugi zdrowotne �wiadczone przez pañstwowe placówki s¹ tañsze.
Prywatne ocenia w ten sposób tylko 10%. Ró¿nica polega na tym, ¿e
w szpitalu publicznym dyrektor nie odpowiada maj¹tkiem za sytuacjê
finansow¹ swojej firmy, a w niepublicznym tak - mówi m¹drala. My nie
mo¿emy siê zad³u¿aæ, a szpitale publiczne od kilku lat utrzymuj¹ zobo-
wi¹zania na poziomie 9,5 miliarda z³otych i nikt siê tym powa¿nie nie
przejmuje. Publiczne placówki co jaki� czas dostaj¹ po prostu pomoc
pañstwa na sp³atê zobowi¹zañ.

Beata Chom¹towska, Sylwia Szparkowska

POLACY WOLĄ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ ZDROWIA

Piotr Antoni �witalski (ur. 2 sierpnia 1957 r. w Kutnie) - polski dyplomata,
by³y wiceminister spraw zagranicznych, od 2005 r. sta³y przedstawiciel
RP przy Radzie Europy w Strasburgu w randze ambasadora. Absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego, odby³ nastêpnie studia doktoranckie
w Moskiewskim Pañstwowym Instytucie Spraw Miêdzynarodowych
(MGIMO). W 1985 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk historycznych. Spe-
cjalizuje siê w stosunkach miêdzynarodowych. Od 1986 r. zatrudniony
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pocz¹tkowo jako pracownik
Departamentu Studiów i Programowania, a pó�niej w Departamencie
Instytucji Europejskich, gdzie sprawowa³ funkcjê naczelnika wydzia³u.
W latach 1990-1993 zajmowa³ stanowisko I sekretarza, a pó�niej radcy
w przedstawicielstwie Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych
i Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie w Wiedniu. Nastêpnie
przez trzy lata by³ zatrudniony w Sekretariacie OBWE na stanowisku
dyrektora departamentu, pó�niej ponownie w MSZ podj¹³ pracê w Depar-
tamencie Systemu Narodów Zjednoczonych, Departamencie Polityki Bez-
pieczeñstwa (p.o. wicedyrektora), Departamencie Polityki Bezpieczeñstwa
Europejskiego (p.o. wicedyrektora). W latach 1999-2002 pracowa³ w Am-
basadzie Polski w Nairobi, gdzie sprawowa³ urz¹d radcy, zastêpcy Sta³ego
Przedstawiciela RP przy UNEP i UN-Habitat. Od 2002 r. w Departamencie
Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. 11 stycznia 2005 r. zosta³
powo³any na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych w rz¹dzie
Marka Belki. Odwo³any ze stanowiska 23 pa�dziernika 2005 r. przeszed³
do pracy na placówce zagranicznej. W randze ambasadora kierowa³ - do
2010 r. - Sta³ym Przedstawicielstwem RP przy Radzie Europy w Stras-
burgu. Tyle s³ów zawiera informacja z Wikipedii, wolnej encyklopedii.
Ale nie informuje, ¿e Piotr �witalski wywodzi siê z Kutna, gdzie ukoñczy³
w 1985 r. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza, a jego ojciec
by³ m.in. wicenaczelnikiem miasta Kutna. Tak po plotkarsku, Piotr �wi-
talski przy obecnym kierownictwie resortu spraw zagranicznych ma jak
to siê m³odzie¿owo okre�la ... �przechlapane�. Przecie¿ ukoñczy³ MGIMO
w Moskwie, a w dodatku by³ wiceministrem spraw zagranicznych u pre-
miera Belki. Chocia¿ w Polsce fachowo�æ jest ceniona ... na ostatnim
miejscu i grozi³o mu �pój�cie w odstawkê�, to na Zachodzie jest ona
stawiana priorytetowo. St¹d ju¿ jest propozycja objêcia przez Piotra
�witalskiego wysokiego stanowiska i to zaproponowana przez jego ...
�wroga�. Kiedy w Polsce zacznie siê znowu szanowaæ ludzi za wiedzê
i uzdolnienia ?      Jan Widz

Piotr �witalski

NASI NA PARNASIENo i mamy to, co mamy. A mia³o byæ tak piêknie, jak w marzeniach.
Staro�cina wrêczaj¹ca sztandar policji na centralnym placu Kutna - obec-
nie imiena Józefa Pi³sudskiego. A tu klops ! Staro�cina skutecznie
zaskar¿ona: z prawomocnym wyrokiem. No, kto by to normalny wymy�li³.
Ale to prawda, a nie fikcja ! Wiêc - KTO� (z góry) podj¹³ jedynie s³uszn¹
decyzjê:

�Odebraæ miastu Kutno Wojewódzkie �wiêto Policji�.
A o wrêczeniu sztandaru pomy�limy pó�niej, no mo¿e - po wyborach ...
Ale sprawa ma szerszy aspekt, bowiem w Kutnie dosz³o do jawnego
zaprzeczenia demokracji. O wyborze starosty nie decydowa³o wcale kil-
kadziesi¹t tysiêcy wyborców, a grupka ludzi z Rady Powiatu. Skrótowo
ujmuj¹c, wystarczy³o by przysz³y starosta jedenastu z nich obieca³ stano-
wiska w placówkach mu podleg³ych. I doszli�my do ��ciany�, czyli do
sytuacji, w której a¿ do przesady posady biurowe �sta³y otworem� dla
ró¿nego rodzaju nieudaczników. Byle byli tylko z rodziny i kole¿eñstwa
oraz spe³niali wymogi BMW (Biernych, Miernych, ale Wiernych). To ci
u nas dosz³o do sytuacji, w której mo¿na - parafrazuj¹c s³ynny dwuwiersz
(Nie matura, a chêæ ... itp., itd.) - stwierdziæ nastêpuj¹co:

�Chêæ zarobku i taktyka.
Zrobi z ciebie - urzêdnika�.

I to wszystko jest zgodne z przepisami. Albo autor tego pomys³u nie zwróci³
uwagi na niedoskona³o�ci tych rozwi¹zañ, albo ... to prawdziwy krymina³ !?
Fakt, faktem, ¿e teraz

W KUTNIE POZOSTA£ WSTYD !
Co ciekawe, nie dotyczy on osób, które doprowadzi³y do zaistnia³ej sytuacji.
Za to takie odczucia s¹ w�ród innych, niewinnych w tej sprawie. No bo
przecie¿ s¹ Bogu winni policjanci, którzy prze³knêli gorycz nieudanego
wrêczenia sztandaru (zamiast cieszyæ siê z zas³u¿onej s³awy). Co maj¹
mówiæ wójtowie poszczególnych gmin, burmistrzowie Kro�niewic i ¯ychlina,
prezydent miasta Kutna, którzy w sumie ufundowali - w imieniu spo³e-
czeñstwa - to zaszczytne wyró¿nienie. Chyba te¿ nie ma pe³ni satysfakcji
radny Zdzis³aw Sapiejka, który oskar¿y³ staro�cinê za jej - �paplaninê� ...
I wreszcie wielu, bardzo wielu ludzi, uczciwych kutnowian, którym nie
mie�ci siê w g³owie, ¿e mog³o doj�æ do tak drastycznych historii ! By³o !
Minê³o ! Ale tak - niejako z okazji bolesnej lekcji trochê g³êbszej refleksji.
Wynika z niej, ¿e Kutno ostatnio sta³o siê miastem, które �wietnie konkuruje
z przys³owiowym W¹chockiem. Nie przebrzmia³y jeszcze echa �leworê-
kiego� pomnika Wielkiego Wodza, na Placu jego imienia. Niedosz³y wystêp
�Mazowsza�, który - jak to w przyp³ywie szczero�ci stwierdzi³ nieoficjalnie
prezydent Kutna kosztowa³ a¿ 85 tysiêcy z³otych.  Dlaczego na ulicy
Ko�ciuszki przy modernizacji ulicy zmniejszono o metr szeroko�æ pasa.
I to na odcinku ponad stumetrowym ? K³ania siê równie¿ sprawa niele-
galnej ¿wirowni, z której dostarczano piasek na kro�niewick¹ obwodnicê ...
Sprawa matactw, przy �Pini� ... Chcecie dalej !? Proszê bardzo. Urzêdnicy
i �pismaki� zach³ystuj¹ siê informacjami jaki to pan prezydent Kutna jest
hojny dla dzieci i m³odzie¿y, przeznaczaj¹c na letni¹ akcjê a¿ 92 tysi¹ce
z³otych. No có¿ ! To siê nazywa �piar�, gdy porównamy tê sumê do kwoty
za �Mazowsze� ... Poza tym s¹ same �ale�. Przecie¿ to Rada Miejska
zadysponowa³a tak¹ kwotê, a nie Imæ Pan Prezydent. Tak samo Aquapark.
Powstaje dziêki decyzji Rady Miejskiej, a pan prezydent przesadnie
pos³u¿y³ siê t¹ inwestycj¹, poniewa¿ jest rok wyborczy (a nale¿y s¹dziæ,
¿e do kampanii za swoje pieni¹dze nie ma zbytnio Woli i Ochoty. Do�æ na
dzisiaj ! Ze smutkiem trzeba wiêc stwierdziæ, ¿e w dziedzinie ¿artów
z g³upoty przekroczyli�my - granice miasta. Nie powód to do chwa³y,
ale w tym zakresie

KUTNO JEST JU¯ - PRZED W¥CHOCKIEM !
Andrzej Stelmaszewski

[z:] Jan M. Ciechanowski �Nie tylko g³upota, ale zbrodnia� Genera³
W³adys³aw Anders a Powstanie Warszawskie, Przegl¹d nr 30 (552) 1 sierp-
nia 2010 r.

Genera³ W³adys³aw Anders uwa¿a³ Powstanie Warszaw-
skie za kardynalny b³¹d z politycznego i wojskowego
punktu widzenia, a z moralnego za zbrodniê, za któr¹

odpowiedzialno�æ ponosili jego zdaniem - dowódca
Armii Krajowej gen. Tadeusz Bór-Komorowski i jego sztab.
Gen. Anders by³ �na kolanach przed walcz¹c¹ Warszaw¹�,
ale s¹dzi³, ¿e �gen. Komorowski i szereg innych osób�
winni stan¹æ przed s¹dem za wywo³anie powstania.

Od kilkunastu dni kutnowska  Agroma nie ma swego prezesa. Pracuj¹cy
tu na tym stanowisku Jerzy Olejniczak (57 lat) zmieni³ kolejn¹ pracê. Od
niedawna pe³ni now¹ funkcjê - prezesa Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Oczyszczania w £odzi. By³ te¿ ... wiceprzewodnicz¹cym rady nadzorczej
tej firmy. W³adze £odzi zapewniaj¹, ¿e nowy prezes ma do�wiadczenie
w gospodarce odpadami, bo pe³ni³ funkcjê dyrektora odpowiednika ³ódz-
kiego MPO w Sochaczewie. Jerzy Olejniczak od trzech lat jest radnym
Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa £ódzkiego. W Agromie
kutnowskiej czekaj¹ na nowego, kolejnego prezesa, ale czy obeznanego
z problemami rolnictwa ?           /Z.W./

(PO) ŻEGNAŁ KUTNO

Nie jestem Bo¿e broñ wyznawc¹ spiskowych teorii dziejów, ale dwie
rzeczy mnie mocno nurtuj¹. Jedna od dawien dawna, a druga od mniej
wiêcej roku. Na pierwszej zreszt¹ po³o¿y³em ju¿ laskê, bo Tiry nigdy nie
zjad¹ z polskich dróg i nie bêd¹ podró¿y przez nasz kraj odbywaæ za³ado-
wane na wagony. Lobby drogowców trzyma siê bowiem mocno, niczym
pijany p³otu. Ale drugi problem jest jeszcze bardziej bulwersuj¹cy. Otó¿
przynajmniej od kilkunastu miesiêcy, jak grzyby po deszczu rosn¹ sklepy
z tzw. dopalaczami, które nie sa niczym innym jak substytutem narkoty-
ków. By³y ju¿ nawet przypadki zgonów po za¿yciu tego �wiñstwa, ale
jako� nikt nie potrafi sobie poradziæ z handlem tym towarem. Tymczasem
rz¹d Irlandii jedn¹ decyzj¹ wyrzuci³ z legalnego obrotu dopalacze, ale
w Polsce okazuje siê, i¿ urzêdnicy nie potrafi¹ sobie z tym poradziæ,
a handel kwitnie w najlepsze. Przypomnê tylko, ¿e w Polsce za posiadanie
grama �trawki� mo¿na wyl¹dowaæ w wiêzieniu z d³ugim wyrokiem, ale
ju¿ substytuty mo¿na zakupiæ pod szko³ami podstawowymi. Uczeñ pod-
stawówki nie kupi w kiosku papierosów czy alkoholu, ale nic dla niego
stracone, bo mo¿e sobie fundn¹æ dopalacz i to ca³kowicie legalnie. Có¿,
Tusk obiecywa³ nam drug¹ Irlandiê, tymczasem mamy drugi Afganistan.

Pawe³ Piotrowski
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

DOPALAMY I TO OSTRO

O prostoto !

UWAGA REMONT !
W zwi¹zku z remontem pomieszczeñ uprzejmie informujemy
Szanownych Czytelników, ¿e biuro og³oszeñ i redakcji
w dniach 9 - 22 sierpnia 2010 r. jest nieczynne ! W sprawach
redakcyjnych prosimy kontaktowaæ siê telefonicznie z:

Krzysztofem Stelmaszewskim: 695-591-002
Jerzym Papiewskim: 662-569-330

Andrzejem Bieñkowskim: 24 253-34-37
lub przesy³aæ e-maile na adres: powiatowe@zyciekutna.com.pl

Korespondencjê (w tym og³oszenia) prosimy sk³adaæ
w sklepie cukierniczym �Dubielak�(parter), ul. Królewska 47

To obecna w³adza nam zafundowa³a,
Ze ca³a Polska teatrem siê sta³a.
Jej politycy zostali aktorami,
A my ich biernymi widzami.

Zamiast w³adzy konkretnego dzia³ania.
Wciskaj¹ nam bez ¿adnego przekonania
Wieloletnie plany i s³owa górnolotne.
Jakie to osi¹gniemy korzy�ci wielokrotne.

Gdy tylko poczekamy cierpliwie.
Prosz¹ oni bardzo tkliwie
Snuj¹c nam nieosi¹galne wizje,
Przez nas op³acon¹ telewizjê.

¯e Polska potêg¹ Europy zostanie
I uzyska ca³ego �wiata uznanie
A gdy nam tylko uwierzycie
Bêdzie siê wam ¿y³o nale¿ycie.

S¹ to plany na nasze pokolenia,
A nam na lepsze nic siê nie zmienia.
Wrêcz odwrotnie obecnie siê dzieje.
Ca³y nasz naród, stale biednieje.

Takie zwodzenie jest godne potêpienia,
Du¿o gadania, a nic siê nie zmienia.
Dok¹d zmierzamy i co nas czeka ?
Z odpowiedz¹ w³adza wci¹¿ zwleka.

Wies³aw Bry³ka

Teatr Polski

Kiedy Ona do nas przysz³a
by³a rado�æ wko³o.
Zieloniutko siê zrobi³o,
kwieci�cie i weso³o.

Jednak¿e tegoroczna wiosna dla nas
jest cierniem w koronie.
Powód� za powodzi¹,
klêska klêskê goni.

Jest ciê¿ko, bêdzie bieda
w tym naszym kraju.
I do tego s¹ wybory.
Bo¿e - daj wiêcej spokoju.

Jak mo¿na Bo¿e drogi
przetrwaæ te straszne zamêty.
Oj, pomó¿ Ty nam, pomó¿.
Bo¿e - Ty nasz �wiêty.

BO syty nie zrozumie,
co g³odnemu trzeba,
bo rz¹d tak rz¹dzi,
¿e biedny nic nie ma.

Oj, zrób co� Bo¿e drogi,
¿eby wszyscy mieli równo,
bo bogaty ma wszystko,
a biedny ma g ...

Rz¹dz¹cy piêknie gadaj¹
o Smoleñsku, powodzi i g³odzie.
Robi¹ ludziom pranie mózgu
Zrozum to wreszcie
drogi, polski narodzie !

Krystyna Kowalska �Klonowianka�

Bezlitosna wiosna
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

DLA POWODZIAN

W imieniu darczyñców Gminy Kro�niewice pomoc gromadzili i do-
starczyli so³tysi: Zbigniew Szadkowski � Witów i Lech Koperkie-
wicz � Zalesie.

Ponad miesi¹c w Gminie Kro�niewice zbierano dary oraz �rodki finansowe
na rzecz osób, które ucierpia³y dotkniête klêsk¹ tegorocznej powodzi.
Akcjê tê zainicjowali i przeprowadzili so³tysi oraz przewodnicz¹cy
zarz¹dów osiedli. Zebrano kwotê ponad  3.700 z³. S¹ to pieni¹dze
zebrane na Osiedlu B³onie, w so³ectwach Osta³ów, Teresin, Kopy,
Wychny, Pomarzany, Bielice, Zalesie oraz w miejscowo�ci G³aznów.
Pieni¹dze na rzecz powodzian ofiarowali równie¿ pracownicy Urzêdu
Miejskiego oraz osoby uczestnicz¹ce w uroczystej LV Sesji Rady Miej-
skiej w Kro�niewicach z okazji 20-lecia samorz¹du terytorialnego
w dniu 27 maja 2010 r. Ponadto zbierano dary rzeczowe - p³ody rolne.
W poniedzia³ek, 28 czerwca, wszystkie zebrane dary oraz zakupione mate-
ria³y budowlane, zapakowane na dwie ciê¿arówki oraz samochód dostawczy,
dziêki uprzejmo�ci i dobrej woli w³a�ciciela prywatnej firmy oraz prezesa
firmy komunalnej, zawiezione zosta³y do mieszkañców dwóch miejsco-
wo�ci w Gminie Wilków: do Brzozowej oraz Szczekarkowa. Przekazano
21 ton cementu, ponad 30 ton zbo¿a i ziemniaków, produkty spo¿ywcze:
cukier, m¹kê, makaron, ry¿, mleko, kawê i konserwy, a tak¿e artyku³y
chemiczne i �rodki czysto�ci. Zawiezionych zosta³o 20 zgrzewek wody
mineralnej, a tak¿e farby i smo³a. Mieszkañcy, do których trafi³a pomoc
byli wzruszeni. Bardzo serdecznie dziêkowali za okazan¹ pomoc. W szcze-
gólno�ci wa¿nym by³o dla nich to, i¿ pomoc trafi³a bezpo�rednio do ich r¹k.

Trudny sta³ siê teraz czas rzeczywisty.
Fala sprzecznych uczuæ lud�mi miota,
bo nie wiadomo, w sposób oczywisty,
kto ma prawo czuæ siê polskim patriot¹.

Byæ mo¿e s¹ to my�li dysydenckie
i do wymaganych wzorców siê nie zbli¿a,
kto nie ¿a³uje jedynie pary prezydenckiej,
i nie modli siê pod pa³acowym krzy¿em.

Nie ka¿dy os¹dza winnych katastrofy samolotu,
kiedy ich nie zna, od tego s¹ specjali�ci.
Nie wszyscy pragn¹ politycznych wzlotów
i nie przy³¹czaj¹ siê do partyjnych nienawi�ci.

Nie rajcuje mnie budowanie ani te¿ burzenie
legend o prezydentów ¿ywocie godnym.
Tote¿ w moim wieku ju¿ siê nie zmienia
ocen, kto to patriota, a kto cz³ek niegodny.

O powielanie moich ocen nikogo nie proszê
Ka¿dy ma prawo opracowaæ w³asne kryteria
Jednak do polityków tak¹ pro�bê wnoszê
Spieraj¹c siê o patriotyzm, nie wpadajcie w histeriê.

Kazimierz Ci¹¿ela

 Co z tym patriotyzmem

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W obchodach obok kierownictwa KPP w Kutnie z inspektorem Zbigniewem
Melnikiem na czele wziêli tak¿e udzia³ znamienici go�cie, a w�ród nich
zastêpca komendanta wojewódzkiego Policji w £odzi m³odszy inspektor
Dariusz Banachowicz, prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski z zastêpc¹
Zbigniewem Wdowiakiem, wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a, wójt gminy
£aniêta Stanis³aw Jêdrzejczak, burmistrz Kro�niewic Barbara Herman,
delegacje wspó³pracuj¹cych z kutnowsk¹ Policj¹ s³u¿b mundurowych oraz
oficerowie Policji z Niemiec. Uroczysto�æ by³a okazj¹ do wrêczenia kilku-
dziesiêciu awansów na wy¿sze stopnie przez m³odszego inspektora Dariu-
sza Banachowicza. Tego dnia awanse na wy¿sze stopnie otrzyma³o 86
funkcjonariuszy naszej jednostki. Na stopieñ m³odszego inspektora awan-
sowa³ zastêpca komendanta powiatowego Policji w Kutnie Andrzej Arkita,
a ponadto w naszej jednostce awansowa³o na stopnieñ podinspektora
2 funkcjonariuszy, na stopieñ nadkomisarza 3 funkcjonariuszy, na stopieñ
komisarza 1 funkcjonariusz, na stopieñ starszego aspiranta 4 funkcjona-
riuszy, na stopieñ aspiranta 28 funkcjonariuszy, na stopieñ m³odszego aspi-
ranta 12 funkcjonariuszy, na stopieñ sier¿anta sztabowego 2 funkcjonariuszy,
na stopieñ starszego sier¿anta 16 funkcjonariuszy, na stopieñ sier¿anta 16
funkcjonariuszy, na stopieñ starszego posterunkowego 1 funkcjonariusz.

W trakcie uroczysto�ci z okazji 20-lecia powstania NSZZ Policjantów
7 osób zosta³o wyró¿nionych medalami i odznaczeniami. Byli to: prezy-
dent Kutna Zbigniew Burzyñski, wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a, burmistrz
Kro�niewic Barbara Julianna Herman, komendant powiatowy Policji
w Kutnie w stanie spoczynku Jan Mañkowski, Andrzej Koniarek, prze-
wodnicz¹cy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy KPP w Kutnie
Franciszek Sikorski oraz dwaj przedstawiciele delegacji policji niemieckiej
Ullrich Papperitz i Burghard Neumann. Wyró¿nienia wrêczali przedsta-
wiciele Zarz¹du Terenowego NSZZ Policjantów w Kutnie pod przewod-
nictwem aspiranta Jaros³awa B¹brycha.

Tego samego dnia w godzinach wcze�niejszych, podczas wojewódzkich
obchodów �wiêta Policji w £odzi, nasz¹ jednostkê spotka³  jeszcze jeden
zaszczyt. Komendant powiatowy Policji w Kutnie inspektor Zbigniew
Melnik otrzyma³ Z³ot¹ Odznakê Zas³u¿onego Policjanta z r¹k komendanta
g³ównego Policji - generalnego inspektora Andrzeja Matejuka.

Podkomisarz Marceli �mia³ek

Wcze�niej o godzinie 9.30, delegacje  Komendy Powiatowej Policji
w Kutnie w imieniu swoim oraz delegacji  policjantów z Niemiec, z³o¿y³y
kwiaty na grobach kolegów którzy tragicznie zginêli na s³u¿bie. Nato-
miast o godzinie 11.00 w ko�ciele �w. Wawrzyñca ksi¹dz Jan Dobrodziej
odprawi³ mszê �wiêt¹ w intencji Policjantów, Pracowników Policji i ich
Rodzin.

ŚWIĘTO POLICJI

ŚNIADANIE PRASOWE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Odby³o siê ono 27 lipca 2010 r. w siedzibie Regionalnej Izby Gospo-
darczej w Kutnie, przy ul. Wyszyñskiego 11. By³o to pierwsze z serii
czterech kwartalnych �niadañ prasowych. W �niadaniu prasowym wziêli
m.in. udzia³: przedstawiciele w³adz miasta Kutna, przedstawiciele
powiatu kutnowskiego, przedsiêbiorcy i przedstawiciele lokalnych
mediów. Dyrektor ds. Strategii i Programów w Instytucie Badañ nad
Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym - Anna Szcze�niak,

przedstawi³a raport z oceny wp³ywu dzia³añ w³adz samorz¹dowych
wszystkich szczebli na funkcjonowanie biznesu, m.in. przedstawienie
wyników badañ ankietowych przeprowadzonych w�ród przedsiêbior-
ców województwa ³ódzkiego na tle trzech innych województw:
podlaskiego, pomorskiego i �l¹skiego. By³o to pierwsze z czterech
zaplanowanych �niadañ prasowych, którego gospodarzem by³
Wies³aw Antoniak - prezes RIG w Kutnie. Szkoda tylko, ¿e w spotkaniu
uczestniczy³o zaledwie ... 16 osób.

� � �
W maju i czerwcu 2010 r. zosta³o przeprowadzone badanie ankietowe
w�ród przedsiêbiorców z województwa ³ódzkiego. Ostatecznie otrzy-
mano 101 ankiet, w których respondenci oceniali swobodê dzia³alno�ci
gospodarczej zapewnian¹ przez w³adze gminne, powiatowe i regio-
nalne. W sumie przedsiêbiorców proszono o ocenê 14 zakresów prawa
bêd¹cych w gestii w³adz gminnych/miejskich, 6 zakresów prawa
bêd¹cych w gestii w³adz powiatowych oraz 7 zakresów prawa bêd¹-
cych w gestii w³adz regionalnych. (...) Z przedstawionych w raporcie
analiz oraz informacji wynika, ¿e:
1. przedsiêbiorcy najwy¿ej ocenili w³adze gminne z województwa ³ódz-
kiego za prowadzenie rejestrów dzia³alno�ci gospodarczej (4,09),
nastêpnie za jako�æ decyzji administracyjnych (3,75) i plany inwesty-
cyjne gminy (3,69), a najmniej korzystnie przedsiêbiorcy ocenili
decyzje w³adz gminnych w zakresie wspierania przedsiêbiorczo�ci
(3,28), gospodarki przestrzennej (3,30) i dzier¿awy nieruchomo�ci
i najmu oraz lokalnych podatków i op³at (po 3,39). �rednio decyzje
podejmowane przez w³adze gminne zosta³y ocenione przez przedsiê-
biorców na poziomie 3,56 a wiêc �dostatecznie+�.
2. Z ocen uzyskanych od przedsiêbiorców wynika, ¿e w odniesieniu do
prawa bêd¹cego w gestii w³adz powiatowych, najwy¿ej ocenili oni

jako�æ decyzji administracyjnych (ocena �rednia 3,39), jednak jest to
jedynie ocena dostateczna. Ocena �rednia dla wszystkich sze�ciu
zakresów prawa powiatowego wynios³a 3,33. Kszta³cenie zawodowe,
o którym przedsiêbiorcy mieli najgorsz¹ opiniê - jako jedyny zakres
prawa zosta³ oceniony poni¿ej �redniej dla wszystkich zakresów - na 3,16.
3. Przedsiêbiorcy najwy¿ej ocenili w³adze wojewódzkie w zakresie
dostêpu do �rodków pomocowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego (ocena �rednia 3,25) i tylko nieco gorzej w odniesieniu
do strategii rozwoju regionalnego (3,23) oraz promowania inwestycji
(3,21). Ocena �rednia dla wszystkich zakresów prawa bêd¹cych w gestii
w³adz regionalnych wynios³a 3,14.
4. Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e im wy¿szy poziom w³adzy,
tym wiêcej ocen negatywnych, a tym samym - mniej ocen bardzo
dobrych, co potwierdza obserwacje Instytutu dotycz¹ce przyjazno�ci
samorz¹dów dla biznesu - im mniejsza jednostka administracyjna, tym
wy¿sza ocena jej pracy.
5. Z przeprowadzonej analizy porównawczej wypowiedzi przedsiêbior-
ców z czterech województw: ³ódzkiego, podlaskiego, pomorskiego
i �l¹skiego wynika, ¿e na tle trzech województw: �l¹skiego, podlaskiego
i pomorskiego, najlepiej wypad³y w³adze gminne województwa ³ódz-
kiego, nastêpnie w³adze powiatowe. Najgorzej w porównaniu z innymi
regionami wypad³y w³adze wojewódzkie z ³ódzkiego. (...)
6. Wykorzystanie nowoczesnych narzêdzi informacyjnych do dialogu
ze spo³eczeñstwem, w tym z przedsiêbiorcami oraz organizacjami
przedsiêbiorców przez w³adze jest niedostateczne. Istotne dokumenty
nie s¹ generalnie dostêpne w formie elektronicznej we w³a�ciwym
terminie. Taka praktyka utrudnia monitorowanie dzia³añ w³adz
poszczególnych szczebli z punktu widzenia swobody dzia³alno�ci
gospodarczej.         /A.B./
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Swoje setne urodziny obchodzi³a Janina Garstka. Urodzona w 1910 roku
kutnianka mieszka aktualnie na osiedlu Batorego. Z okazji jubileuszu
prezydent miasta Zbigniew Burzyñski z³o¿y³ Pani Janinie ¿yczenia pogody
ducha, zdrowia oraz wszelkiej pomy�lno�ci. Przybyli na miejsce przed-
stawiciele Wojewody £ódzkiego Jolanty Che³miñskiej przekazali równie¿
gratulacje od pani wojewody oraz Premiera RP Donalda Tuska. Na zdjêciu
pani Janina z córk¹ Iren¹ i El¿biet¹.

200 LAT !200 LAT !
Pod tym tytu³em odby³ siê koncert plenerowy w rocznicê Powstania Warszawskiego.
Mia³ on miejsce na placu Pi³sudskiego, gdzie zgromadzi³o siê prawie piêæset osób,
aby wys³uchaæ pie�ni polskich kompozytorów. Mieszkañcom Kutna zaprezentowali
swoje umiejêtno�ci artystyczne: Anna Borzyszkowska (mezzosopran), Iwona Blacha
(skrzypce), Rafa³ Pika³a (bas), Witold Tomczyk (baryton), Jan Zakrzewski (tenor),
Jaros³aw Domaga³a (fortepian) i Anna Jeremus - Lewandowska (sopran), która nie
tylko �piewa³a, ale prowadzi³a ca³o�æ koncertu. Jako ciekawostkê podajemy, ¿e a¿
czworo z wystêpuj¹cych artystów to absolwenci II LO im. J. Kasprowicza.    /A.B./

NASZEJ OJCZYŹNIENASZEJ OJCZYŹNIE
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GRUNWALD 1410 I TRADYCJA GRUNWALDZKA
NA ZIEMI MAZOWIECKIEJ (1410−1918)

(ci¹g dalszy z nr 14/290)
W XVII i XVIII wieku nadesz³y dla Polski trudne lata wyniszczaj¹cych
wojen oraz rozbiorów Polski (I, II i III), które os³abi³y zainteresowanie
histori¹. Obchody heroicznego zwyciêstwa polskiego rycerstwa pod Grun-
waldem przysz³o narodowi polskiemu obchodziæ od koñca XVIII wieku
w niewoli, po rozbiorze pañstwa przez trzech zaborców. Ze wzglêdu na
ró¿n¹ politykê zaborców wobec Polaków, tre�æ i zakres prowadzonych
uroczysto�ci, zwi¹zanych z obchodami zwyciêstwa grunwaldzkiego, by³y
bardzo ró¿ne. W zaborze austriackim obchody nie by³y ograniczane, st¹d
w³a�nie tu, w Krakowie 15-17 lipca 1910 r. odby³y siê g³ówne uroczysto�ci
zwi¹zane z jubileuszem 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Wspania³¹ uro-
czysto�æ u�wietni³o ods³oniêcie Pomnika Grunwaldzkiego ufundowanego
przez Ignacego Paderewskiego i wykonanie ROTY Marii Konopnickiej,
która rozs³awi³a Rotê i podnios³a do znaczenia symbolu jednocz¹cego
uczucia narodu. W zaborze pruskim organizowanie uroczysto�ci by³o niemal
ca³kowicie zakazane. W zaborze rosyjskim obejmuj¹cym m.in. Mazowsze
organizacjê obchodów grunwaldzkich uregulowano dopiero w 1910 r.,
w okresie zbli¿aj¹cej siê 500-setnej rocznicy zwyciêstwa pod Grunwaldem.
14 czerwca 1910 r. genera³ gubernator warszawski Georgij Ska³on wyrazi³
zgodê na ograniczonie uroczysto�ci w postaci odprawiania dziêkczynnych
nabo¿eñstw. Zakaza³ równocze�nie organizowania: procesji, marszów,
manifestacji, wieczorów poezji i pie�ni o tre�ciach narodowych, tak¿e
budowy pomników, kapliczek, zawieszania tablic pami¹tkowych itp. Ko�ció³
katolicki na Mazowszu by³ zawsze g³ównym organizatorem uroczysto�ci
na cze�æ zwyciêzców spod Grunwaldu. Szczególne nasilenie religijnych
uroczysto�ci mia³o miejsce w okresie obchodów 500-lecia zwyciêstwa
grunwaldzkiego. We wszystkich parafiach mazowieckich uroczysto�ci
organizowano w ko�cio³ach, klasztorach i domach parafialnych. Na uro-
czysto�ci, które sk³ada³y siê z mszy �w., kazañ, procesji, �piewu pie�ni
religijnych z akcentami narodowymi. W wiêkszych parafiach ksiê¿a, przy
wspó³pracy z lokalnymi patriotami, dzia³aczami narodowymi, organizowali,
niezupe³nie jawnie, spotkania towarzyskie z prelekcjami na temat tradycji
i historii Mazowsza, �piewem pie�ni religijnych, ludowych i narodowych
oraz wystêpami orkiestr Towarzystw Ochotniczych Stra¿y Ogniowych.
Miejscowo�ci udekorowane kwiatami, obrazami �wiêtych przybiera³y
�wi¹teczny wygl¹d, W gazecie �Mazur� pisano, ¿e uroczysto�ci groma-
dzi³y tysiêczne t³umy, �� wszystkimi drogami poczciwy naród wiejski
ci¹gn¹³ na uroczyste nabo¿eñstwa�. Na uroczysto�ci przybywa³a nie tylko
ludno�æ miejscowa , ale równie¿ liczni pielgrzymi. Obchodom grunwaldz-
kim nadano charakter manifestacji patriotycznych. Akcentem koñcz¹cym
uroczysto�ci by³o: czytanie fragmentów �Krzy¿aków� H. Sienkiewicza,
wmurowywanie tablic pami¹tkowych, sadzenie drzew, sypanie kopców.
Mia³y to byæ widome znaki dla potomno�ci, ¿e i ta miejscowo�æ czci³a
rocznicê Grunwaldu. Czêsto odnoszono siê do ludu, jego patriotycznej
�wiadomo�ci i przywi¹zania do ojczyzny i wiary katolickiej. W jednym
z artyku³ów napisano: �Byli tam i oni, byli ci, na których dzi� spoczywa
przysz³o�æ nasza (�) siermiê¿ny nasz lud wioskowy, uzbrojony w cepy
i kosy, lud z nad Wis³y, Pilicy i Warty. E. Ostrowski w wierszu pt. Pod
Grunwaldem napisa³:

�Naprzód ! � zakrzykn¹³ Zyndram, kmieci g³owa,
Ci¹æ raz przy razie to¿ to bêdzie ¿niwo ! (�)
I by³o ¿niwo � ale ¿niwo piek³a!
M¹¿ zwarty z mê¿em b³yskali mieczami,
Kmiecia dru¿yna roz¿arta zaciek³a,
Siek³a, r¹ba³a, �ciel¹c ³an trupami.�

W �G³osie P³ockim� obok informacji, ¿e Ko�ció³ katolicki, jako g³ówny
organizator, przygotowuje obchody 500-lecia bitwy grunwaldzkiej, m.in.
napisano: �Nie wolno narodowi z tak bogat¹ przesz³o�ci¹ zrywaæ nici
tradycji. Nie wolno pomijaæ milczeniem najdonio�lejszej chwili w dziejach�.
W licznych kazaniach, wyst¹pieniach dzia³aczy narodowych, artyku³ach,
podnoszono, ¿e naród wierny jest swoim idea³om historycznym, które
kiedy� prowadzi³y zastêpy Jagie³³y i Witolda pod Grunwald, a dzi� dodaj¹
wszystkim otuchy: germanizowanym i rusyfikowanym  pedagogom i dziatwie
szkolnej, wyw³aszczanym ch³opom i szlachcie, maltretowanym inteligentom
i robotnikom. Polscy patrioci, organizatorzy pracy na rzecz wolnej ojczyzny,
doskonale rozumieli, ¿e sama warto�æ tradycji historycznej i wielka
mi³o�æ ojczyzny nie wystarcz¹, aby podtrzymaæ �wiadomo�æ narodow¹
i odzyskaæ jego wolno�æ i niepodleg³o�æ. �Dzi� - napisano w jednej
z gazet - rozpatruj¹c te �wietne, ale i smutne dzieje nasze, nie �piewajmy
tylko Te Deum laudamus (�) ale bijmy siê w piersi, ¿e nie zawsze przed
oczyma mamy wzory praojców, którzy z samozaparciem podtrzymywali
nasz gmach narodowy. We�my siê do pracy, aby nadszed³ czas, kiedy dr¿eæ
bêd¹ wrogi przed mieczem i kultur¹ nasz¹�. W czasie kazañ i nauk ksiê¿a
wzywali do pielêgnowania tradycji i kultury ojczystej, do walki o to¿sa-
mo�æ narodow¹, w której orê¿em winna byæ praca nad podnoszeniem
o�wiaty i kultury. Anonimowy autor wiersza da³ temu wyraz pisz¹c:

�W pracy nauce wasza przysz³o�æ ca³a
I w ojców wierze. W nich moc i potêga
Wiêksza ni¿eli bagnety i dzia³a
Bo d³oñ krzy¿acka do nich nie dosiêga.
Zatem � polscy ojcowie i matki,
Tych trojga rzeczy uczcie wasze dziatki�.

Trudno dostêpna i skromna baza �ród³owa do jakiej uda³o siê dotrzeæ
pozwala stwierdziæ, ¿e na terenie zaboru rosyjskiego niemal we wszyst-
kich parafiach odbywa³y siê religijno � patriotyczne uroczysto�ci z okazji
Viktorii grunwaldzkiej. W ten sposób opowiadano siê za wezwaniem
ks. bpa W Bandurskiego, który wzywa³: �Staæ murem, nie daæ siê ruszyæ
z ziemi, wiary i religii, mowy i cha³upy. Nie daæ siê ruszyæ, staæ murem,
bo przyjdzie odrodzenie - widzê je - jest ono blisko.� To w³a�nie w Ko-
�ciele lud mazowiecki i ca³ej Polski mia³ moralne i narodowe oparcie,
które w odpowiedniej chwili wyzwoli³o wielki, niepodleg³o�ciowy czyn
narodu. Papie¿ Jan Pawe³ II w wierszu pt. My�l¹c o Ojczy�nie napisa³:
�Os¹dzi³a z³ot¹ wolno�æ niewola.

�Nosili w sobie ów wyrok
bohaterowie stuleci:
w wyzwanie ziemi wchodzili,
jak w ciemn¹ noc wo³aj¹c:
<Wolno�æ jest dro¿sza ni¿ ¿ycie>�

dr Eugeniusz Walczak

26 sierpnia o godzinie 11.55 Churchill przyby³ w towarzystwie gen.
Alexandra do dowództwa Korpusu. Porucznik Lubomirski sporz¹dzi³
z rozmowy ze mn¹ protokó³:
Churchill: Czy pan genera³ pamiêta, ¿e widzieli�my siê i rozmawiali po
raz ostatni w Kairze (jesieñ 1942) ?
Anders: Naturalnie, pamiêtam.
Churchill: Mia³ pan wówczas s³uszno�æ. (Zdanie to dotyczy³o trudno�ci
ze strony sowieckiej).
Po z³o¿eniu gratulacji z powodu wspania³ych zwyciêstw 2 Korpusu Chur-
chill pyta o nastroje ¿o³nierzy. Genera³ Anders odpowiada, ¿e duch jest
doskona³y, ka¿dy ¿o³nierz wie, i¿ pierwszym obowi¹zkiem jest zniszczenie
Niemiec i walka a¿ do urzeczywistnienia tego celu, ale wielk¹ i sta³¹ trosk¹
jest przysz³o�æ Polski, a obecnie to, co siê teraz dzieje w Warszawie. Chur-
chill o�wiadcza, ¿e zdaje sobie z tego sprawê i ¿e wspólnie z prezydentem
Rooseveltem zwróci³ siê do Stalina w sprawie pomocy dla walcz¹cych
w Warszawie, lecz ¿e na pierwsze zwrócenie siê w ogóle odpowiedzi nie
otrzymali, a na powtórne otrzymali odpowied� odmown¹. Stalin moty-
wowa³ odmowê tym, ¿e za powstanie odpowiedzialny jest genera³ Sosn-
kowski i ¿e bior¹cy udzia³ w powstaniu s¹ lud�mi Sosnkowskiego.
Churchill: Nie byli�my przygotowani do akcji nad Warszaw¹, ale obecnie
czynimy wszystko, co jest w naszej mocy, by daæ pomoc drog¹ lotnicz¹.
Anders: Bolszewicy od trzech lat ci¹gle nawo³ywali do powstania. Posu-
waj¹c siê w g³¹b Polski, zwiêkszyli jeszcze swoj¹ propagandê w tym
kierunku, og³aszaj¹c niedawno, ¿e ju¿ s¹ na przedmie�ciach Warszawy.
Lecz w chwili wybuchu powstania, tj. od l sierpnia, zupe³nie zamilkli i ani
palcem nie ruszyli, by okazaæ Armii Krajowej najdrobniejsz¹ pomoc.
Churchill: Wiemy o tym dobrze, nawet Amerykanie zg³osili gotowo�æ
lotów z Anglii na Warszawê (50 lotów) z l¹dowaniem na terenie sowieckim
w Po³tawie (shuttie service). Doda³ równie¿, ¿e Rosjanie maj¹ zaledwie
30 km do Warszawy i ¿e nie mieliby ¿adnych trudno�ci w niesieniu pomo-
cy, podczas gdy Anglicy musz¹ lecieæ a¿ 780 mil z baz w³oskich.
Nastêpnie wspomnia³, ¿e s¹dzi, i¿ nie byli�my zadowoleni z jego przemó-
wienia w zimie bie¿¹cego roku.
Anders: O to mieli�my i mamy do pana premiera pretensje.
Churchill: Wielka Brytania, zawieraj¹c przymierze z Polsk¹, nigdy nie
gwarantowa³a granic Polski, gwarantowa³a i zaci¹gnê³a zobowi¹zania
wobec Polski co do jej istnienia jako pañstwa wolnego, niezale¿nego,
ca³kowicie suwerennego, silnego, wielkiego, by jego obywatele mogli ¿yæ
szczê�liwie z mo¿no�ci¹ swobodnego rozwijania siê bez ¿adnych obcych
wp³ywów, zagra¿aj¹cych z zewn¹trz. Mogê pana genera³a zapewniæ, ¿e
nie zmienili�my swego stanowiska, Polska nie tylko bêdzie istnia³a, ale
musi zaj¹æ czo³owe miejsce w Europie. Musicie mieæ do nas zaufanie,
dotrzymamy naszej obietnicy. Jednak nie powinni�cie siê sztywno upieraæ
w sprawie waszych granic wschodnich. Otrzymacie na zachodzie ziemie
o wiele lepsze ni¿ b³ota poleskie. Odra bêdzie wasz¹ granic¹ na zachodzie,
a co do wybrze¿a morskiego, tyle jest mo¿liwo�ci lepszych i szerszych od
ka¿dego korytarza. Wszystkich Niemców, nie wy³¹czaj¹c kobiet i dzieci,
usunie siê do Niemiec z terytoriów, które przypadn¹ Polsce. S¹ ludzie,
którzy mówi¹, ¿e ci wysiedleni Niemcy nie zmieszcz¹ siê w tak pomniej-
szonych Niemczech. A ja twierdzê, ¿e Niemców zginê³o ju¿ przesz³o 6 mi-
lionów, zginie ich jeszcze du¿o wiêcej, nie bêdzie z tym k³opotu.
Anders: Historia nas uczy, ¿e po ka¿dej wojnie nastêpuj¹ pewne zmiany
granic. Rozumiem, ¿e mo¿na przesun¹æ granicê 10 km na zachód lub
15 km na wschód. Ale sprawa granic mo¿e byæ ostatecznie i wy³¹cznie
za³atwiona tylko na konferencji pokojowej, po ca³kowicie zakoñczonej
wojnie. Nie zgodzimy siê nigdy, ¿eby jeszcze w czasie wojny bolszewicy
mieli zabraæ tyle terytorium, ile chc¹. Nie zgodzimy siê nigdy na stworzenie
faktów dokonanych.
Churchill: Oczywi�cie tylko na konferencji pokojowej te sprawy mog¹ byæ
zadecydowane. (Zwracaj¹c siê do gen. Andersa i dotkn¹wszy go rêk¹)
Bêdziecie na konferencji. Musicie mieæ do nas zaufanie; je¿eli Wielka
Brytania wesz³a do tej wojny, broni¹c zasady waszej niepodleg³o�ci, mogê
was zapewniæ, ¿e nigdy was nie opu�cimy.
Anders: Nasz ¿o³nierz ani na chwilê nie straci³ wiary w Wielk¹ Brytaniê.
Rozumie, ¿e przede wszystkim Niemcy musz¹ zostaæ pobite, i wykona ka¿de
zadanie prowadz¹ce do tego celu. Mo¿e to potwierdziæ gen. Alexander,

O Powstaniu Warszawskim

(ci¹g dalszy ze strony 5)
W marcu 1995 r.  ruszy³y prace ziemne pod budowê nowego skrzyd³a,
przy których pomagali rodzice. W tym czasie wójtem Gminy Bedlno by³
Stanis³aw Chlebny. W styczniu 1996 r. w sze�ædziesiêciolecie istnienia
szko³y nowe skrzyd³o oddano do u¿ytku, a w listopadzie nadano szkole
zaszczytne imiê Bohaterów Walk nad Bzur¹. W ci¹gu nastêpnych 10 lat
zagospodarowywano otoczenie, wzbogacano bazê dydaktyczn¹, dbano
o wysoki poziom nauczania. Odnowiono K¹cik Patrona, urz¹dzona zosta³a
harcówka szkolna oraz muzeum, w którym zgromadzono i skatalogowano
eksponaty z dziejów regionu ³owickiego, pochodz¹ce od miejscowych
ofiarodawców.  Rozpoczê³y siê te¿ przygotowania do uczczenia 70 rocz-
nicy powstania szko³y i nadania jej sztandaru. To wydarzenie mia³o miejsce
8 wrze�nia 2006 roku. W 70 rocznicê istnienia szko³y i w �wiêto jej
patrona odby³o siê uroczyste po�wiêcenie i nadanie sztandaru. Po�wiêcenia
dokona³ proboszcz parafii w £êkach Ko�cielnych ks. Miros³aw Roma-
nowski, a przekazania go szkole przewodnicz¹cy Rady Gminy Bedlno
- M. Tarka. Na uroczysto�ci pojawi³o siê wiele osobisto�ci, absolwentów:
Wszyscy z rozrzewnieniem wspominali dawne lata, opowiadali o powa¿-
nych i zabawnych wydarzeniach zwi¹zanych z ich szko³¹. Byli wzruszeni
przyjêciem, atmosfer¹ i tym, ¿e szko³a w koñcu otrzyma nale¿ny jej sztandar.
Dzieje tej szko³y to prawie wiek trudnych zmagañ, wysi³ku organizacyj-
nego i finansowego, uporu, po�wiêcenia nauczycieli oraz spo³eczno�ci
wiejskiej. Wszystko by³o robione z my�l¹ o dzieciach, dla których nauka
by³a i jest niezbêdnym warunkiem do godnego wej�cia w doros³e ¿ycie.
We wspó³czesnym �wiecie wiedza staje siê najwiêksz¹ warto�ci¹, a bez
wysi³ku minionych pokoleñ, nie mo¿na mówiæ o wspó³czesnych dokona-
niach. Warto pamiêtaæ o nauczycielach, którzy ca³e swoje ¿ycie zwi¹zali
z t¹ szko³¹: o Franciszce Sobierajskiej, Jadwidze �wi¹tkowskiej, Ma³go-

HISTORIA JAKICH MAŁO

CHURCHIL Z ANDERSEM
który dobrze wie, ¿e ka¿dy jego rozkaz zawsze by³ i zawsze bêdzie wyko-
nany. Ale do Rosji nie mo¿emy mieæ zaufania, gdy¿ j¹ dobrze znamy
i zdajemy sobie sprawê, ¿e wszelkie o�wiadczenia Stalina, i¿ chce Polski
wolnej i silnej, s¹ k³amliwe i fa³szywe. Pragn¹ naszych ziem wschodnich,
aby nas ³atwiej zniszczyæ i przenikn¹æ g³êbiej do Europy, któr¹ chc¹
skomunizowaæ. Sowiety, wchodz¹c do Polski, aresztuj¹ i wywo¿¹ w g³¹b
Rosji, tak samo jak w roku 1939, nasze kobiety i dzieci, rozbrajaj¹ ¿o³nierzy
naszej Armii Krajowej, rozstrzeliwuj¹ naszych oficerów i aresztuj¹ nasz¹
administracjê cywiln¹, niszcz¹c tych, którzy przeciw Niemcom bezustannie
od roku 1939 walczyli i walcz¹. My w Warszawie mamy nasze ¿ony i dzieci,
ale woleliby�my, by raczej zginê³y, ani¿eliby mia³y ¿yæ pod bolszewikami.
My wszyscy wolimy zgin¹æ, walcz¹c, ani¿eli ¿yæ na klêczkach.
Churciiill (bardzo wzruszony, stanê³y mu ³zy w oczach): Powinni�cie mieæ
zaufanie do Wielkiej Brytanii, która nigdy was nie opu�ci - nigdy. Wiemy,
Niemcy i Rosjanie têpi¹ ca³y wasz najlepszy element, szczególnie sfery
intelektualne. G³êboko wam wspó³czujê. Ale ufajcie, my was nie opu�cimy
i Polska bêdzie szczê�liwa.
Anders: Rosja przez dwadzie�cia lat przygotowywa³a siê do wojny, w roku
1939 mia³a 35.000 samolotów i 18.000 czo³gowa i natychmiast po wojnie
wróci do tej samej polityki, bo wy po wojnie nie bêdziecie trzymali pod
broni¹ 6 milionów ludzi i 70.000 samolotów w powietrzu.
Churchill: Z Rosj¹ mamy uk³ad na 20 lat. Mo¿e to nie potrwa tak d³ugo.
Ale s¹dzê, ¿e sytuacja w Rosji siê zmieni³a, ¿e ludzie bêd¹cy obecnie przy
w³adzy nie bêd¹ jej mieli w tym stopniu po zakoñczeniu wojny. Dzisiejsi
genera³owie i inni wy¿si wojskowi, ¿ony ich i dzieci, nie zezwol¹, by wró-
ciwszy do domów, nie mieli nic do powiedzenia. Bêd¹ musieli doj�æ do
w³adzy i oczywi�cie bêd¹ przeciwnikami dotychczasowego re¿ymu sowiec-
kiego. Zatem nies³uszne s¹ wasze obawy, powinni�cie ufaæ Wielkiej
Brytanii i Stanom Zjednoczonym, które was nigdy nie opuszcz¹. Minê³y
czasy, kiedy Wielka Brytania mog³a wys³aæ do Francji tylko 3 dywizje
i wojskowo by³a s³absza od Polski. Mo¿liwo�ci Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych s¹ nieograniczone. Dzisiaj mamy potê¿n¹ armiê ... Do
potê¿nego ciosu, który zadali�my Niemcom przy inwazji Europy, zu¿yli-
�my zaledwie dwie trzecie naszych si³, uzyskuj¹c sukcesy, które cyfrowo
daleko prze�cignê³y wk³ad Sowietów. Stalin musi zrozumieæ, ¿e Stalin-
grad przesta³ byæ ich monopolem i ¿e to, co siê sta³o we Francji, jest
znacznie donio�lejsze. Wiemy dobrze, ¿e w wyniku tej wojny dwie potêgi,
Niemcy i Japonia, przestan¹ istnieæ. Zostanie Rosja. A Stany Zjednoczone
i Wielka Brytania bêd¹ mia³y ogromne ilo�ci samolotów, dzia³ i czo³gów.
My chcemy, aby Rosja by³a silna, ale w przyja�ni z nami i z wami ... (prze-
chodz¹c do innego tematu). O gen. Sosnkowskim jest opinia, ¿e kontynuuje
politykê Becka. Miko³ajczykjest dobrym cz³owiekiem, prawda ?
Anders: Nie znam go dobrze. Uwa¿am, ¿e móg³ rozmawiaæ ze Stalinem,
ale nie mia³ prawa rozmawiaæ ze zdrajcami z tzw. Komitetu Patriotów
w Moskwie. Na jego miejscu pan, panie premierze, nie rozmawia³by
z nimi ...
W zwi¹zku ze spraw¹ �Komitetu Lubelskiego� gen. Anders zauwa¿a, ¿e
Stalin ma przygotowane rz¹dy dla wszystkich innych krajów, które
zamierza skomunizowaæ.
Anders: Jestem pewny, ¿e ma ju¿ przygotowanego cz³owieka na miejsce
p. Churchilla.
Churchill (�mieje siê): Podobnie jak Niemcy mieli przygotowanego ! Ale
im siê to te¿ nie uda³o.
Churchill wyra¿a raz jeszcze uznanie dla sukcesów 2 Korpusu Polskiego
i dla wspania³ej postawy ¿o³nierza polskiego, o którym tyle pochwa³ s³ysza³
od gen. Alexandra i gen. Leese�a. Jest równie¿ pe³en podziwu dla dywizji
pancernej walcz¹cej we Francji. Powtarza: Nigdy Polski nie opu�cimy.
Miejcie do nas zaufanie.
Anders: My od pocz¹tku wojny ¿yczymy sobie, by Wielka Brytania by³a
jak najpotê¿niejsza.
Churchill: Mo¿e po tej wojnie nie bêdziemy ju¿ tak silni, ale w ka¿dym
razie bêdziemy obrotniejsi od innych ... Niech pan genera³ powie swoim
¿o³nierzom o mojej z panem genera³em rozmowie - oczywi�cie nie wszystko
- pan rozumie, ¿e ja robiê politykê i nie mogê sobie przyczyniaæ trudno�ci.
Anders: Jeste�my ¿o³nierzami i dlatego doskonale odró¿niamy politykê
od prawdy.
Churchill (�miej¹c siê): Widzê, ¿e pan jest tak¿e dobrym politykiem ...

W³adys³aw Anders z: Genera³ Anders, ¯ycie i chwa³a,
Marianna Hemara, Londyn Warszawa 2007

rzacie �wi¹tkowskiej, Aurelii Kochanek, Irenie Jó�wiak, Miros³awie
Ko³odziejskiej, Jerzym Papiewskim. Absolwentami tej szko³y s¹ miêdzy
innymi: prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokó³, dr hab. nauk biologiczno-
chemicznych Maria �wi¹tkowska, Krzysztof Ko³ach - wójt Gminy Bedlno,
Stanis³aw Chybicki - lekarz weterynarii, nie¿yj¹cy ju¿ znawca historii,
filokartysta - Jan Chlebny oraz wielu ekonomistów, in¿ynierów, lekarzy,
rolników. Szko³a Podstawowa w Szewcach Nadolnych jest laureatem ogól-
nopolskiego projektu �Szko³a Marzeñ�, z którego  pozyska³a �rodki unijne
na realizacjê zajêæ pozalekcyjnych. Dziêki  temu uczniowie mogli pog³ê-
biaæ sw¹ wiedzê w ró¿nych dziedzinach, korzystaæ z nowego sprzêtu,
zwiedzaæ ró¿ne zak¹tki Polski. Zaowocowa³o to lepszymi wynikami
w nauce, nagrodami i wyró¿nieniami w rozmaitych konkursach. Obecnie
realizuje kolejny projekt unijny �Projekty rozwojowe szkó³ w Gminie
Bedlno drog¹ do podniesienia kompetencji uczniów�. Jest on wspó³fi-
nansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Pozyska³a tak¿e �rodki z programu rz¹dowego �Radosna
Szko³a� na wyposa¿enie �wietlicy szkolnej oraz dotacjê z programu ZGRK
na zagospodarowanie ogródka botaniczno-rekreacyjnego. Zajê³a III miejsce
w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. �70 rocznica
wybuchy II wojny �wiatowej� i zdoby³a nagrodê Prezesa Rady Ministrów.
Dzi� uczniowie Szko³y Podstawowej w Szewcach Nadolnych ucz¹ siê
w bardzo dobrych warunkach. Sami potrafi¹ �wietnie dbaæ o swoje oto-
czenie, a tak¿e o dobre imiê szko³y. Reprezentuj¹ j¹ na ró¿nych zewnêtrz-
nych konkursach i zawodach. Odnosz¹ sukcesy sportowe, artystyczne
i dydaktyczne. Nauczyciele dbaj¹ o wysoki poziom nauczania i odpo-
wiedni klimat. Rodzice tak¿e czuj¹ siê wspó³odpowiedzialni za tê szko³ê.
Chêtnie w³¹czaj¹ siê w ró¿ne inicjatywy, nie szczêdz¹ w³asnego czasu
i wysi³ku i �rodków dla dobra dzieci. Dobre zarz¹dzanie, owocna i ¿yczliwa
wspó³praca z rodzicami, pamiêæ o przesz³o�ci i �mia³e spogl¹danie w przy-
sz³o�æ czyni¹ tê szko³ê solidnym fundamentem  dla  rozwoju kolejnych
pokoleñ.
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA (cz. IX)

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam posesjê w Bedlnie
ko³o Kutna, budynek mieszkalny
92 m2, budynek gospodarczy
36 m2, gara¿, ogrzewanie na olej
opa³owy cena 190.000 z³. Tel.
0607-658-165

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

Elżbieta Chrząstek

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)

Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

Biuro Nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMO�CI
WYNAJMY MIESZKAÑ

Sprzedam dom w zabudowie sze-
regowej o powierzchni 141 m2

przy ul. Granicznej (os. Bajkowe).
Tel. 606-307-217.

Miejski Klub Sportowy
W sezonie 2002/2003 kadrê trenersk¹ stanowili: Agnieszka Jankowska,
Mariusz £ubiñski i Adam Paw³owski. Kierownik sekcji Stefan Kwapiñski.
W dniach 13-15 wrze�nia 2002 roku MKS zorganizowal turniej kadetek
o �Z³ot¹ Ró¿ê Kutna�. W zawodach startowa³o sze�æ zespo³ów. Kutno-
wianki uzyska³y wyniki: z Pi¹tk¹ Tczew 44:27, AZS Gorzów 31:38,
Poloni¹ Warszawa 26:42, Basketem Ostrów Wlkp. 49:38 i £ódzkim
Klubem Sportowym 42:27. Turniej wygra³y koszykarki z Tczewa. MKS
zaj¹³ czwarte miejsce.
W 2003 roku kadetki Miejskiego Klubu Sportowego zajê³y pierwsze miejsce
w mistrzostwach województwa ³ódzkiego i reprezentowa³y okrêg ³ódzki
w mistrzostwach Polski kadetek. W  turnieju eliminacyjnym, który odby³ siê
w Bydgoszczy pokona³y wszystkie przeciwniczki i zakwalifikowa³y siê
do rozgrywek pó³fina³owych. A oto wyniki: MKS Kutno - MKS Jedynka
£ód� 79:44, KS Wrzos Toruñ 72:48, MKS Basket Bydgoszcz 85:79.
W pó³finale, który odby³ siê w Gdyni, m³ode koszykarki kutnowskie
pokona³y SKS Warszawa 71:44 oraz uleg³y UKS Kasprowiczance Ostrów
Wlk. 61:82 i przegra³y z dru¿yn¹ VBW Clima Gdynia 45:73. W powy¿-
szych turniejach kutnowski Miejski Klub Sportowy reprezentowa³y:
Joanna Blus, Anna Chor¹¿yk, Marlena Graczyk, Sandra Korczak, Justyna
Lewandowska, Katarzyna Maciejewska, Daria Marchewka, Magdalena
Miko³ajczyk, Agata Przybysz, Ewelina Wielec, Sylwia Wi�niewska i Karo-
lina Zambrzycka.Trenerzy: Mariusz £ubiñski i Adam Paw³owski. W dniu
19 listopada koszykarki Miejskiego Klubu Sportowego rozegra³y w Kutnie
mecz o Miêdzynarodowy Puchar Polski z pierwszoligowym zespo³em TS
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. Przegrywaj¹c 52:87 odpad³y z dalszych
rozgrywek.
W 2004 roku kadetki zakwalifikowa³y siê do æwieræfina³u mistrzostw
Polski.Turniej æwieræfina³owy odby³ siê w Kutnie w dniach 3-4 kwienia
2004 roku. Oprócz gospodarzy startowa³y zespo³y MTK Pabianice,
B³êkitnych Bydgoszcz i Wrzosu Toruñ. Dru¿yna kutnowska pokona³a
B³êkitnych Bydgoszcz 95:84, Wrzos Toruñ 76:41, przegra³a z MTK
Pabianice 60:63 i zajê³a drugie miejsce, kwalifikuj¹c siê do rozgrywek
pó³fina³owych. Kolejno�æ æwieræfina³u: 1. MTK Pabianice, 2. MKS Kutno,
3. B³êkitni Bydgoszcz, 4. Wrzos Toruñ

Afisz z æwieræfina³u Mistrzostw Polski.
Pó³fina³ odby³ siê w dniach 16�18 kwietnia w Poznaniu. M³ode kutno-
wianki wygra³y z �Pi¹tk¹� Tczew 98:51, przegra³y z Olimpi¹ Poznañ 60:63
i Huraganem Wo³omin 52:67, zajê³y drugie miejsce w turnieju i awansowa³y
do rozgrywek fina³owych. Fina³ odby³ siê w dniach 30 kwietnia - 2 maja
w Tarnowie Podgórnym k. Poznania. Dru¿yna kutnowska uzyska³a nastê-
puj¹ce wyniki w rozgrywkach grupowych: MKS Kutno - Osa Zgorzelec
36:68, MUKS Poznañ 56:59, Stal Stalowa Wola 47:57. AZS Gorzów 36:53.
Tabela koñcowa rozgrywek: 1. MUKS Poznañ, 2. Osa Zgorzelec, 3. Olimpia
Poznañ, 4. MKT Pabianice, 5. Stal Stalowa Wola, 6. Wis³a Kraków, 7. AZS
Gorzów, 8. MKS Kutno.
W rozgrywkach æwieræfina³owych, pó³fina³owych i fina³owych barwy
dru¿yny kutnowskiej reprezentowa³y: Joanna Blus, Anna Chor¹¿yk, Oliwia
Czarnacka, Marlena Graczyk, Sandra Korczak, Anna Kozanecka, Justyna
Lewandowska, Katarzyna Maciejewska, Daria Marchewka, Magdalena
Miko³ajczyk i Sylwia Wi�niewska. Trener Adam Paw³owski.
W tym te¿ roku do æwieræfina³u misrzostw Polski awansowa³y tak¿e
juniorki. Turniej æwieræfina³owy odby³ siê w Kutnie w dniach 23-24 kwietnia
2004 roku. Wyniki: MKS Kutno - Widzew £ód� 68:78, MKS Kutno -
Wrzos Toruñ 59:62, MKS Kutno - MKS Basket Bydgszcz 52:60. Juniorki
MKS-u przegra³y wszystkie spotkania, zajê³y w turnieju czwarte miejsce
i odpad³y z dalszych rozgrywek.
W dniach 11-12 wrze�nia 2004 roku odby³ siê miedzynarodowy turniej
koszykówki o �Ró¿ê Kutna�. Dru¿yna MKS Kutno zajê³a czwarte miejsce.
W rozgrywkach grupowych pokona³a dru¿ynê SGS z Ko³omyi Ukraina
74:3, £KS £ód� 68:29 i przegra³y z SKS Warszawa 48:55. W pó³finale
zawodniczki kutnowskie przegra³y z Victori¹  Grodno Bia³oru� 61:74.
O trzecie miejsce uleg³y SKS 12 Warszawa 54:61. Tabelka rozgrywek:
1. Victoria Grodno Bia³oru�, 2. Osa Zgorzelec, 3. SKS 12 Warszawa, 4. MKS
Kutno, 5. Kasprowiczanka Ostrów Wlkp., 6. Huragan Wo³omin, 7. SGS
Ko³omyja Ukraina, 8. £KS £ód�. W dru¿ynie MKS-u gra³y m.in.: Marlena
Graczyk, Magda Grzelak, Sandra Korczak, Anna Kozanecka, Katarzyna
Maciejewska, Daria Marchewka, Magda Miko³ajczyk, Agata Przybysz,
Ewelina Wielec.
W silnie obsadzonym turnieju juniorek �Zawsze z mistrzem� zorganizo-
wanym w £odzi przez Okrêgowy Zwi¹zek Koszykówki zdecydowanie
zwyciê¿y³y koszykarki kutnowskiego MKS. Zawodniczki kutnowskie
pokona³y kolejno: Widzew £ód� 51:50, £KS £ód� 56:45, MTK Pabianice
61:38. Zespó³ MKS-u wystêpowa³ w sk³adzie: Oliwia Czarnacka, Marlena
Graczyk, Sandra Korczak, Katarzyna Maciejewska, Daria Marchewka,
Magda Miko³ajczyk, Agata Przybysz, Ewelina Wielec, Sylwia Wi�niewska.
Trener Adam Paw³owski. Juniorki zajê³y pierwsze miejsce w ³ódzkiej
lidze wojewódzkiej i zapewni³y sobie udzia³ w eliminacjach strefowych.
W rozgrywkach strefowych, które odby³y siê w Toruniu  pokona³y MTK
Pabianice 93:75. wygra³y z MKS Basket Bydgoszcz 76:51 oraz AZS
Toruñ 74:61 i awansowa³y do æwieræfina³u mistrzostw Polski.

Jerzy Tru�ciñski

(ci¹g dalszy ze strony 4)
CUDEM PRZE¯Y£ 22-LETNI ERNEST.

Ernest by³ komendantem rejsu po Mazurach. Absolwent s³aw-
nego Liceum Kopernika w £odzi, student IV roku UM w £odzi
(wywodzi siê z lekarskiej rodziny). Wkrótce mia³ wyjechaæ na
stypendium do Malagi, w ramach programu �Erasmus�, w którym
zaj¹³ II miejsce w £odzi. Ciê¿ko rannego, przewieziono do kut-
nowskiego szpitala. Natychmiastowa operacja, któr¹ przepro-
wadzi³ zespó³ z doktorem Markiem Zakrzewskim.

�BÊDZIE ¯Y£�
- krótko oceni³ po ponad 90-minutowej operacji. L¿ej ranny,
ale bardzo zszokowany, 52-letni kierowca �Scanii�, trafi³ rów-
nie¿ do kutnowskiego szpitala ... Tak w ogóle trasa nr 60 by³a
zamkniêta dla ruchu przez 8 godzin, prawie do 17-tej. Maka-
bryczny wypadek ! Prawdziwa tragedia. KOLEJNY POLSKI
ZAKRÊT �MIERCI !  Jan Widz
P.S. Od minionej �rody do pi¹tku w czterech ³ódzkich ko�cio³ach
odby³y siê msze ¿a³obne, a po nich na czterech ³ódzkich cmenta-
rzach pochowano ofiary wypadku na zakrêcie �mierci w Sójkach.

MORDERCZY ZAKRĘT

Skutek nieuwagi
Wykorzystuj¹c nieuwagê w³a�ci-
cielki z mieszkania przy ulicy
Chodkiewicza w Kutnie nieznany
sprawca z szafki meblowej skrad³
14 tysiêcy z³otych !
W Suchodêbiu wybito szyby
w oknie budynku mieszkalnego,

a nastêpnie w stoj¹cych na terenie
posesji samochodach Audi A6
i Opel Vectra rozbito czê�æ szyb.
£¹czn¹ warto�æ strat oszacowano
na 1700 z³otych.
W Kro�niewicach przebywaj¹cemu
na ulicy Kolejowej mê¿czy�nie
skradziono saszetkê z zawarto�ci¹

dowodu osobistego, prawa jazdy,
dowodu rejestracyjnego samochodu
Skoda Felicia oraz 650 z³otych.
Wykorzystuj¹c nieuwagê kobiety
przebywaj¹cej na ulicy Narutowicza
w Kutnie z jej torby skradziono
portfel z zawarto�ci¹ dowodu oso-
bistego oraz 100 z³otych.

Nieproszone wizyty
W Ró¿anowicach, z gara¿u na te-
renie prywatnej posesji, skradziono
agregat pr¹dotwórczy, szlifierkê,
pi³ê spalinow¹ marki Husqvarna,
telefon komórkowy Nokia 6300.
£¹czne straty 6500 z³otych.

Olejowy szejk
W Strzelcach, na ulicy S³onecznej,
ze stoj¹cego tam samochodu marki
Man skradziono 350 litrów oleju
napêdowego. Warto�æ strat okre�lono
na 1500 z³otych.

Przenie�li przeno�n¹ ...
Z niezabezpieczonego terenu budo-
wy przy ulicy Ko�ciuszki w Kro-
�niewicach skradziono przeno�n¹ ...
toaletê warto�ci 3 tysiêcy z³otych.

Apteczny w³am
Z apteki przy ulicy Ko�ciuszki
w Kutnie w³amywacz skrad³ urz¹-
dzenia UPS, prezerwatywy, �rodki
opatrunkowe, �rodki do p³ukania
jamy ustnej. Spowodowane szkody
okre�lono na 1300 z³otych.

Wandal czy zemsta ?
W D¹browicach jaki� wandal
po³ama³ drzewka i lampy solarne,
uszkodzi³ ogrodzenie i futryny
drzwi oraz powybija³ szyby
w drzwiach wej�ciowych do miesz-
kania. Szkody oszacowano na kwotê
400 z³otych.

Z³odziejski cyklosport
Z piwnicy bloku, przy ulicy Chro-
brego w Kutnie, skradziono dwa
rowery mêskie typu �górski� oraz
marki Herkules. ich warto�æ osza-
cowano na 950 z³otych.

Zakupy bez zap³aty
W Niedrzewiu Pierwszym, ze znaj-
duj¹cego siê tam sklepu, skradziono
leki przeciwbólowe i przeciwgo-
r¹czkowe, a tak¿e cukierki i czeko-
lady. £¹czna warto�æ strat tysi¹c
z³otych.

Nieuwaga
Na skrzy¿owaniu ulicy Sk³odow-
skiej i ksiêdza Kordeckiego kieru-
j¹cy pojazdem marki Polonez
wykonuj¹c manewr cofania z drogi
podporz¹dkowanej nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu
motocyklem Honda. Dosz³o do
zderzenia pojazdów. Obra¿eñ cia³a
dozna³ motocyklista. Uczestnicy
zdarzenia trze�wi, a sprawca uka-
rany zosta³ mandatem karnym.

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603-
639-456

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

BIURO
OBRACHUNKOWE
�wiadczy us³ugi w zakresie

rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych

� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
� ksiêgi handlowe

� rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008

Sprzedam w³asno�ciowe 30 m2,
I p., z balkonem + garaz. Tel.
609-792-552, 722-045-702
Sprzedam w³asno�ciowe 53,5 m2,
II p., ogrzewanie piecowe,
¯ychlin. Tel. 694-483-705
Sprzedam lub zamieniê 58 m2,
II p. os. £¹koszyn na mniejsze.
Tel. 697-563-933
Sprzedam lub wynajmê naj-
chêtniej firmie 42,5 m2, II p., ul.
Chrobrego. Tel. 501-556-941,
785-470-087
Posiadam do wynajêcia M-2
z pe³nym wyposa¿eniem,
najchêtniej firmie. Tel. 505-
072-742
Posiadam do wynajêcia 46 m2,
umeblowane, parter. Tel. 24
254-45-52, 606-605-494
Posiadam do wynajêcia 37,6
m2, parter, centrum Kutna. Tel.
515-195-075
Pilnie poszukujê mieszkania
do wynajêcia, w miarê niskiej
cenie. Tel. 607-469-743

Przyjmê na stancjê kobietê
pracuj¹c¹. Tel. 667-011-981
Sprzedam domek 60 m2, po
remoncie, centralne ogrzewanie,
150 tys. z³, ul. Wygoda. Tel.
693-231-695
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
42 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel.
669-920-644
Sprzedam dom jednorodzinny
piêtrowy 110 m2, z budynkiem
gosp. 30 m2, dzia³ka 570 m2.
Tel. 503-090-534
Sprzedam dzia³kê budowlano-
inwestycyjn¹ 0,5 ha, Kutno. Tel.
697-586-508, 24 254-46-22
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1500 m2 z domem murowanym
60 m2, media, Skrzynki Lipianki.
Tel. 601-051-027
Sprzedam dzia³ki o powierzch-
ni 705 m2 i 1950 m2, Kutno. Tel.
504-790-566
Sprzedam dzia³ki budowlane,
dom do wykoñczenia, Go³êbie-
wek Nowy. Tel. 601-928-218
Sprzedam dzia³kê w Kutnie.
Tel. 602-528-813
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
z domem drewnianym 80 m2,
dzia³ka 703 m2, Kutno. Tel. 24
254-55-19
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
820 m2, media, ul. Wiejska. Tel.
606-316-399

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
604 m2, 75 tys. z³, przy ul. No-
skowskiego. Tel. 888-413-186
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1340 m2, media w ulicy, cena
100/m2, przy ul. Kolumba. Tel.
518-629-752
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
ogrodzon¹ 1900 m2, media
w drodze, woda na dzia³ce. Tel.
503-348-541
Sprzedam dzia³ki budowlane,
atrakcyjna cena i po³o¿enie. Tel.
793-016-724
Sprzedam dzia³kê z domkiem
w ogródkach �Miflex� Objaz-
dowa. Tel. 664-186-996
Posiadam do wynajêcia po-
mieszczenie pod dzia³alno�æ
gosp., centrum Kutna. Tel. 606-
605-494
Posiadam do wynajêcia lokal
u¿ytkowy 39 m2, ul. Podrzeczna,
parter. Tel. 504-659-343, 601-
051-027
Sprzedam Daewoo Lanos (98)
b+g. Tel. 602-576-369
Sprzedam Forda Mondeo (95)
1,6 16 V, elektryka, zadbany.
Tel. 781-951-464
Sprzedam tanio du¿ego Fiata,
stan bdb. Tel. 24 254-73-57
Sprzedam ci¹gnik C360 (82),
4 opony 900x20; 2 opony bez-
dêtkowe 1000x22,5. Tel. 602-
642-456

Sprzedam gara¿ w bloku nr IX
na os. £¹koszyn. Tel. 664-186-996
Sprzedam gara¿ na Warszaw-
skim Przedmie�ciu. Tel. 509-
392-457
Posiadam do wynajêcia gara¿,
przy ul. Sempo³owskiej. Tel.
509-108-528
SPRZEDAM ROWER GÓR-
SKI CZERWONY, STAN
BDB. TEL. 503 030 475
Sprzedam stoisko na placu
handlowym �Manhatan�
w Kutnie. Tel. 513-837-559
Sprzedam ksi¹¿ki do klasy IV
szko³y podstawowej. Tel. 695-
590-981
Sprzedam tanio s³ownik jêz.
polskiego, ró¿ne ksi¹¿ki, filmy
DVD. Tel. 604-254-132
Sprzedam  pianino marki
Legnica, stan dobry. Tel. 511-
188-574
Sprzedam bojler elektryczny
80l kompletny z grza³k¹, bia³y.
Tel. 500-216-660
Sprzedam bardzo tanio drew-
niane okna i drzwi balkonowe
(po demonta¿u z bloku). Tel.
606-475-184
Sprzedam podno�nik koszowy
do prac monta¿owych na Tar-
panie. Tel. 606-605-494
Kupiê kamieñ polny, gruz
betonowy, du¿e ilo�ci, Kutno
i okolice. Tel. 508-722-413
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 661-
012-181

Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
69559-1002
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Baseball

(ciag dalszy ze strony 1)
Miasto Kutno i województwo ³ódzkie ju¿ dawno wpisa³y do swoich pro-
gramów turystycznych i promocyjnych has³a - Ma³a Liga i Baseball. Kutno
sta³o siê miastem znanym nie tylko w Europie. W ró¿nego rodzaju infor-
matorach na ca³ym �wiecie pisze siê, ¿e Kutno to siedziba najwiêkszej na
globie ziemskim organizacji sportu dzieci i m³odzie¿y. Wszystkie te sukcesy
by³y i s¹ mo¿liwe tylko dziêki sprawnemu zarz¹dzaniu Regionem. Przy-
pomnijmy, ¿e pierwszym szefem siedziby Regionu Ma³ej Ligi w Kutnie
by³ Brian Pompili, który rónie¿ mia³ swój udzia³ w podjêciu przez w³adze
Ma³ej Ligi decyzji o lokalizacji w Kutnie Centrum Sportowo-Szkoleniowego
Little Leaque. W okresie 1996 - 1997 zast¹pi³ go inny Amerykanin - Frank
Lupacchino, a w 1997 roku tê funkcjê obj¹³ Robert V. Mann. Od 2000
roku Okrêg Europejski Ma³ej Ligi  jest sprawnie zarz¹dzany (co podkre-
�lamy) przez dyrektor Beatê Kaszubê i jej asystenta Tomasza Malca. Tak
wiêc rocznica XV-lecia organizacji w Kutnie regionalnych turniejów Ma³ej
Ligi zbiega siê z 10-leciem pracy zespo³u aktualnie zarz¹dzaj¹cego
Regionem (3 kontynenty). Gratulujemy ! Dodajmy jeszcze, ¿e Ma³a Liga
powsta³a w Williamsport (USA - Pensylwania) ponad 70 lat temu. Pierwsze
Jej organizacje pojawi³y siê w Polsce w 1988 roku. Tegoroczny sezon
rozpoczyna 23 rok obecno�ci ma³oligowych programów w kraju nad Wis³¹.
Warto równie¿ podkre�liæ, ¿e to w³a�nie w Kutnie powsta³a jedna z pierw-
szych polskich organizacji Little Leaque; a dru¿yny graj¹ miêdzy innymi
na dwóch reprezentacyjnych i funkcjonalnych obiektach - Stadionach:
Edwarda Piszka i Stana Musia³a (obaj to honorowi obywatele m, Kutna).

WIELKI SEZON MAŁEJ LIGI

W rundzie przedwstêpnej szczebla centralnego z udzia³em 52 zespo³ów
- mistrzów 16 województw do III ligi w³¹cznie i dru¿yn drugoligowych
- podopieczni trenera Paw³a �lêzaka po bardzo dobrej grze pokonali spad-
kowicza z II ligi wschodniej i zmierz¹ siê w nastêpnej turze PP z ekip¹
pierwszoligow¹ (24-25.08). W II turze MKS na wolny los (04.08).

MKS Kutno - Przebój Wolbrom 1:0 (0:0)
MKS: Mateusz Wojtczak, Adam Grzybowski, Przemys³aw Michalski,
£ukasz Trzeciak, Maciej Rutkowski, £ukasz Znyk, Rafa³ Kubiak, Gracjan
Sobczak (73 Ernesto Mensah), Sylwester P³acheta, Kamil Zagajewski
(88 Marcin Dopiera³a), Rafa³ Jankowski. Widzów oko³o 1000. Sêdziowali
bardzo dobrze arbitrzy ze �l¹skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej: pierwszoligowy
Micha³ Zaj¹c oraz Patryk Podwysocki i Mariusz Grz¹ba. Bramkê, jak¿e
cenn¹, zdoby³ w 107 minucie po b³êdzie golkipera go�ci Macieja Pal-
czewskiego (nawiasem pisz¹c bohatera ekipy Przeboju - obroni³ co naj-
mniej piêæ pewnych goli) Rafa³ Jankowski. To by³o wspania³e widowisko.
Gospodarze grali jak z nut. Wiêkszo�æ spotkania to ich obecno�æ pod bramk¹
wolbromian. Jednak ��wi¹tynia� Przeboju, przez regulaminowe 90 minut
jak i pierwsze 15 minut dogrywki, by³a zaczarowana. Du¿o celnych strza³ów,
ambicja, �wietna my�l taktyczna ca³ego zespo³u MKS-u. To wszystko
zosta³o znakomicie odebrane przez kutnowsk¹ widowniê. Pi³karzom scho-
dz¹cym do szatni towarzyszy³y gromkie brawa i chóralne dziêkujemy !

AWANS MKS−u W PUCHARZE POLSKI

Podczas tygodniowego zgrupowania w uzdrowiskowym Solcu Kujaw-
skim zespó³ trenera Paw³a �lêzaka i kierownika Andrzeja Królaka licz¹cy
23 zawodników oprócz zajêæ typowo szkoleniowych bardzo dobrych
warunkach rozgrywa³ spotkania kontrolne z ekipami trzeciej ligi zachodnio-
pomorsko-kujawskiej.

MKS Kutno - Unia Solec Kujawski 2:1 (1:1)
Bramki dla MKS-u: Piotr Michalski, Andrzej Grzegorek

MKS Kutno - Chemik Bydgoszcz 1:2 (0:2)
Honorowego gola strzeli³ Rafa³ Jankowski.
Kutnianie zagrali dobre mecze. W�ród powo³anych na zgrupowanie zna-
laz³ siê wyró¿niaj¹cy junior MKS-u Maciej Rogala. W kadrze s¹: Mateusz
Wojtczak, Adam Grzybowski, Przemys³aw Michalski (Kolejarz Stró¿e),
£ukasz Trzeciak, Maciej Rutkowski, Gracjan Sobczak, Rafa³ Kubiak,
£ukasz Znyk, Ernesto Mensah, Kamil Zagajewski, Rafa³ Jankowski,
Maciej Rogala, Mateusz Kepka (SMS £ód�), Dawid Skrzynecki (Wis³a
P³ock), Maciej Kowalczyk (Wis³a P³ock), Bartosz Kaczor, Marcin Dopie-
ra³a, Andrzej Grzegorek, Babatunde Alimi, Wojciech Kuc (Pelikan £owicz),
Sylwester P³acheta, Piotr Michalski i Emmanuel Ohagwu (Ska³ka ¯abnica).

MKS Kutno - Zdrój Ciechocinek 2:1 (2:0)
Bramki dla Kutna: Rafa³ Jankowski i Marcin Dopiera³a. Grali wszyscy
pi³karze MKS-u !

MKS Kutno - V³oc³avia W³oc³awek 4:1 (3:0)
Przeciwnikiem miejskich by³a czo³owa dru¿yna III ligi kujawsko-pomorsko-
wielkopolskiej. Gole dla �Kutna� - 2 Rafa³ Jankowski oraz Kamil Zaga-
jewski i Maciej Kowalczyk.

MKS Kutno - Lech Rypin 3:0 (3:0)
Oba zespo³y trzecioligowe pokona³y w rundzie przedwstêpnej Pucharu
Polski swoich rywali (Lech Rypin - Tur Turek 2:0). Pierwsze spotkanie
kontrolne w Kutnie po obozie. Hat-trick Jankowskiego.

SPARINGI MKS−u KUTNO

Od drugiego sierpnia nasz drugoligowy zespó³ AZS WSGK Pol Fol Kutno
rozpocz¹³ intensywne przygotowania do rozgrywek mistrzowskich 2010/
2011. Nowym trenerem dru¿yny zosta³ Andrzej Kowalczyk, który prowadzi³
m.in. reprezentacjê Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy w 2003 r.
oraz w 2004 r. Trener kadry narodowej w tych latach. Ma równie¿ pan
Andrzej na swoim plusowym koncie awans ze Stal¹ Ostrów Wielkopolski
do ekstraklasy polskiego basketu. Jego asystentem bêdzie uznany kut-
nowski szkoleniowiec m³odszego pokolenia (kiedy� zawodnik AZS-u
Kutno) Tomasz Skowron. Jak dotychczas zespó³ AZS-u prowadziæ bêd¹
organizacyjnie: S³awomir Erwiñski, Rados³aw Borowski i Marek Kora-
lewski. Dojdzie do nich Waldemar P³ocha, który szefowaæ bêdzie radzie
sponsorów. Kierownikiem dru¿yny zostanie sprawdzony ju¿ Krzysztof
Poniszewski. W ekipie du¿o zmian. Ze starej gwardii pozostan¹: Piotr
Karólewski, Krzysztof Rydlewski, Karol Ja¿d¿ewski, Bartosz Strzelecki.
Graæ natomiast te¿ bêd¹ nowi: Tomasz Smorawiñski, Kacper Kromer,
Przemys³aw Malona, Jakub Kowalski, Jakub Pe³ka, Kamil Drelich,
Pawe³ Pydych, Grzegorz Ma³ecki. 17 sierpnia nasi koszykarze wyjad¹ na
10-dniowy obóz przygotowawczy do sprawdzonego warunkami £¹cka.
We wrze�niu za� zmierz¹ siê w turnieju w naszym mie�cie z zespo³ami
I-ligowymi �O Ró¿ê Kutna�. Kierownictwo zespo³u postawi³o przed
dru¿yn¹ cel - awans do pierwszej ligi. Wszyscy zawodnicy bêd¹ mieszkaæ
w Kutnie i piêæ razy w tygodniu odbywaæ bêd¹ treningi, za� trener
Andrzej Kowalczyæ bêdzie te¿ koordynowaæ pracê w baskecie mêskim
AZS WSGK, gdzie jest ju¿ sze�æ zespo³ów m³odzie¿owych. Brawo ! Przy-
pomnijmy, ¿e w sezonie 2009/2010 dru¿yna AZS WSGK Pol Fol Kutno
zajê³a V miejsce w mistrzostwach II ligi gr. B zdobywaj¹c w 26 meczach
42 punkty (16 zwyciêstw i 10 pora¿ek); u siebie 11-2, na wyjazdach 5-8.
Mamy nadziejê, ¿e w tym nadchodz¹cym sezonie bêdzie lepiej, chocia¿
pi¹ta lokata to w dotychczasowych, czteroletnich bojach sympatycznych
akademików jest najwy¿sza. Trzymajmy wiêc kciuki za kutnowski AZS
WSGK Pol Fol, który w miarê mo¿liwo�ci finansowych ma równie¿ zamiar
wzi¹æ udzia³ w rozgrywkach III ligi regionu ³ódzkiego. Doceñmy to !

Koszykówka

AKADEMICY PRZED SEZONEM

Boks

NA POCZĄTEK REMIS
W VII Galo-Biesiadzie w £ysomicach ko³o Torunia, zorganizowanej
z du¿ym rozmachem (bra³o udzia³ 100 piê�ciarzy z ca³ej Polski) przez
trenera KS Ring Wolny Toruñ Czes³awa Dromowicza, udzia³ wzi¹³ repre-
zentant KSB Stal Kutno Jacek Sobczyk. Podopieczny trenera Jerzego
Karolewskiego w swoim bokserskim debiucie (waga �rednia 75 kg)
zremisowa³ decyzj¹ sêdziów z zawodnikiem z Torunia Andrzejem Gum-
kowskim. 21-letni kutnianin by³ zdecydowanie lepszy w tej walce, ale jak
wszystkim wiadomo ... z arbitrami jeszcze nikt nie wygra³. Nale¿y pod-
kre�liæ, ¿e przeciwnik Jacka walczy na co dzieñ w wadze pó³ciê¿kiej - 81 kg.
Inny reprezentant KSB Stal Kutno Zbigniew £ukomski mia³ stoczyæ walkê
w wadze ciê¿kiej z rywalem z £om¿y. Niestety, przeciwnik Zbyszka nie
stawi³ siê do pojedynku. Przestraszy³ siê, bo kutnowscy, amatorscy
piê�ciarze ju¿ maj¹ odpowiedni¹ renomê na bokserskiej arenie.

Kolejny turniej na Centrum Szkolenia Ma³ej Ligi Baseballu i Softballu
w Kutnie to mistrzostwa Europy w kategorii 12-latków. Udzia³ w nim
bior¹ dru¿yny z 11 pañstw, podzielone na dwie grupy: A - Ukraina, Czechy,
Niemcy, USA, Bia³oru� i Mo³dawia oraz B - Belgia, Holandia, Litwa,
W³ochy, Anglia i Polska (nasz kraj reprezentuje Ma³a Liga �l¹sk GO-
ZBall). Ten turniej rozpocz¹³ siê �Parad¹ Ma³ej Ligi�. Pochód uczestników
mistrzostw i mieszkañców Kutna tradycyjnie ju¿ otworzyli na placu Mar-
sza³ka Pi³sudskiego - dyrektor Regionu Europejskiego Ma³ej Ligi Beata
Kaszuba - prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski. Nastêpnie barwna
kawalkada 11 ekip przesz³a ulic¹ Królewsk¹. W pierwszych meczach:

Ukraina - Czechy 0:7,
Belgia - Holandia 2:13,
Niemcy/USA - Bia³oru� 13:1,
Litwa - Polska 25:4,
W³ochy - Anglia 10:0.

W nastêpnych meczach eliminacyjnych pad³y rezultaty:
Bia³oru� - Ukraina 0:7,
Mo³dawia - Czechy 0:12,
Litwa - Anglia 1:7,
W³ochy - Holandia 10:0,
Belgia - Polska 11:1,
Bia³oru� - Mo³dawia 14:3,
Ukraina - Niemcy/USA 6:4,
W³ochy - Litwa 9:8,
Belgia - Anglia 3:7,
Polska - Holandia 0:12,
Mo³dawia - Niemcy/USA 4:18,
Bia³oru� - Czechy 0:18,
Anglia - Polska 10:0,
Belgia - Niemcy 0:10,
Holandia - Litwa 2:1,
Czechy - Niemcy/USA 3:5,
Ukraina - Mo³dawia 13:6,
Polska - W³ochy 2:17,
Holandia - Anglia 5:4,
Litwa - Belgia 10:14,

Wyniki meczów pó³fina³owych oraz o III i I miejsce podamy w nastêp-
nym numerze �P¯K�.

Kalendarz meczów III ligi - jesieñ 2010
14.08. godz. 17.00 MKS - Legionovia Legionowo
20.08. godz. 18.00 MKS - Ursus Warszawa
28.08. godz. 17.00 MKS - W³ókniarz Zelów
01.09. Concordia Piotrków Tryb. - MKS
05.09. godz. 17.00 MKS - Pilica Przedbórz
11.09. godz. 16.00 Ceramika Opoczno - MKS
18.09. godz. 16.00 MKS - Broñ Radom
25.09. godz. 16.00 UKS SMS £od� - MKS
02.10. godz. 16.00 MKS - Sokó³ Aleksandrów £.
09.10. godz. 15.00 MKS - Warta Sieradz
KS Piaseczno - MKS
23.10. godz. 15.00 MKS - Mazur Karczew
Pogoñ Siedlce - MKS
06.11. godz. 14.00 MKS - Narew Ostro³êka
14.11. godz. 13.00 Radomiak Radom - MKS

Kalendarz meczów V ligi - jesieñ 2010
18.08. Victoria R¹bieñ - MKS II
22.08. godz. 11.00 MKS II - PTC Pabianice
LKS Ró¿yca - MKS II
05.09. godz. 11.00 MKS II - Tur Ozorków
08.09. MKS 2000 Tuszyn - MKS II
12.09. godz. 11.00 MKS II - Start Brzeziny
Orze³ Parzeczew - MKS II
22.09. godz. 16.00 MKS II - Sokó³ II Aleksandrów £.
LKS Ga³kówek - MKS II

SKARB KIBICA MKS−u KUTNO

Lekkoatletyka

REKORD ANI
Zawodniczka UKS �Dziewi¹tka� Kutno, podopieczna trenera Jacka Kud³y,
Anna Pigulska wynikiem 4777 punktów w siedmioboju zajê³a 10 miejsce
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w Zielonej Górze. W poszcze-
gólnych konkurencjach uzyska³a: na 100 m - 15.74 s, w skoku wzyw¿
- 150 cm, w pchniêciu kula - 688 cm, na 200 m - 27.33 s, w skoku w dal
- 481 cm, w rzucie oszczepem - 20.40 m, na 800 m - 2.38.18 min. Rezultat
4777 punktów jest jej nowym rekordem ¿yciowym, daj¹cym Ani awans
o trzy miejsca w rywalizacji krajowej. Tak trzymaæ !

BASEBALLOWE IMPRESJE
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 291

Has³o:  A3-K7-D10-E1-F4-G5-J12-Ñ
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

? ?? ?? ?? ?? ?

Wydawca: FOR-PRESS 99-300 KUTNO, UL. KRÓLEWSKA 47.
Redakcja �P¯K�: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00,
telefon/fax (0-24) 355-10-02. E-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Redaktor naczelny dr Andrzej Stelmaszewski. Sekretarz redakcji - korekta
Jerzy Papiewski. Zespó³ redakcyjny: Andrzej Bieñkowski - dzia³ miejski, Jerzy
Tru�ciñski - sport, Jan Widz - dzia³ prewencji i prawa, Jerzy Ka³u¿ka - rozrywka,
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SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje

10.200 m2 − teren

MIESZKANIE
DLA FIRM

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378

BIURO
MATRYMONIALNO

-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat

i panien do 40 lat
Tel. 268-12-76, 693-806-780

US£UGI
Projektowanie i nadzór

w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

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

WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE

Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102Sprzedam mieszkanie 60,4 m2, ul.

Wilcza. Tel. 606 140 638
Sprzedam  mieszkanie o po-
wierzchni 52 m2 z gara¿em. Tel.
0513-284-401
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Wynajmê lokal o pow. 30 m2 pod
dzia³alno�æ gospodarcz¹ (wszystkie
media). Kutno, ul. Sosabowskiego 2a.
Tel. 0695-05-35-05
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej ok. 3000 m2. Mo¿li-
wo�æ najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527
Sprzedam 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 Krzesinie. Dostêp do
pr¹du i wody. Tel. 604-913-028

Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maksymalne
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-913-028
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
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alno�æ w centrum Kutna. Fak-
tura VAT. Tel. 501-669-196, 501-
666-527

OG£OSZENIA
DROBNE

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

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

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Atrakcyjne

KREDYTY
• gotówkowe • konsolidacyjne
• samochodowe • hipoteczne

0−790−879−444
0−692−643−691

USG SERCA
USG TĘTNIC SZYJNYCH
lek. med. Tomasz Sawicki
Kutno, ul. Sowiñskiego 8

terminy badañ do uzgodnienia
telefonicznego

796−241−579

- Czy tak mogê ciê nazwaæ ?
- Zdecydowanie nie. Prawdziwi mistrzowie mogliby siê wtedy obraziæ. Ja
tak naprawdê dopiero siê uczê, przede mn¹ jeszcze bardzo d³uga droga.
- Sk¹d u ciebie taka fascynacja gitar¹ ?
- Zaczê³o siê od obejrzenia kilku filmów na popularnym serwisie Youtube.
Prezentowa³ tam swoje umiejêtno�ci pewien ch³opak, który gra³ niesa-
mowicie, pomy�la³em wtedy, ¿e ja te¿ tak chcê.
- A mo¿e po twoim tacie ?
- Kiedy mój tata gra³ w kutnowskim zespole �Cross - Section�, ja by³em
jeszcze bardzo ma³y, wiêc nie by³o zbytnio takiej mo¿liwo�ci. Potem, kiedy
s³ysza³em jak grywa³ w domu, moje zainteresowania muzyczne by³y
zupe³nie inne, a jako instrument wola³em fortepian. Jednak, gdyby nie
mój tata i jego pomoc, pewnie nie by³bym w grze na takim etapie, na
jakim teraz jestem.
- Inne instrumenty muzyczne te¿ wchodz¹ w rachubê ?
- Tak, jak ju¿ wspomnia³em zacz¹³em od fortepianu. Ju¿ w zerówce, maj¹c
6 lat, poszed³em do szko³y muzycznej. Po sze�ciu latach ukoñczy³em pierwszy
stopieñ PSM w³a�nie na tym instrumencie. Tak wiêc muzyka i gra na
instrumencie towarzyszy³a mi praktycznie od zawsze. Do dzisiaj lubiê
w przerwie od mocnych gitarowych brzmieñ pograæ na pianinie muzykê
klasyczn¹.
- Interesujesz siê muzyk¹ - to widaæ. Jaki jej rodzaj przede wszystkim
preferujesz ?
- Przez ca³e ¿ycie moje preferencje muzyczne zmienia³y siê jak w kalej-
doskopie. Jednak od kiedy zaczê³a mnie interesowaæ gitara, automatycznie
zainteresowa³a mnie równie¿ muzyka rockowa. W miarê up³ywu czasu
coraz bardziej poci¹ga³y mnie coraz ciê¿sze brzmienia. Szuka³em w muzyce
urozmaiceñ je�li chodzi o rytm, melodiê, strukturê piosenki. Czego�, czego
nie mo¿na u�wiadczyæ w popularnych stacjach radiowych i programach
muzycznych. Dlatego muzyka jak¹ najbardziej lubiê to progresywne

£ukasz Kurpiewski specjalnie dla �P¯K�

MISTRZ GITARY
odmiany rocka i metalu, choæ to do�æ szerokie pojêcie. Najwiêksz¹ inspi-
racj¹ jest dla mnie zespó³ �Dream Theater�, ale jest równie¿ wiele innych.
- Od kiedy grasz na gitarze ?
- Zacz¹³em na pocz¹tku 2007 roku, wiêc gram ju¿ jakie� trzy i pó³ roku.
- Twój najwiêkszy dotychczasowy z ni¹ sukces ...
- Na tê chwilê my�lê, ¿e najwiêkszym sukcesem by³o dostanie siê do fina³u
konkursu �Solo ¯ycia�. W ubieg³ym roku znalaz³em siê w�ród siedmiu
finalistów wy³onionych spo�ród oko³o 150 uczestników z ca³ej Polski.
W finale skoñczy³o siê jedynie na wyró¿nieniu, ale i tak uwa¿am, ¿e mogê
byæ z siebie zadowolony. W tym roku równie¿ spróbowa³em swoich si³
i ponownie siê uda³o wej�æ do fina³u, a wszystko rozstrzygnie siê 18 wrze�nia
w Lublinie. Organizatorem tej imprezy jest sam Mietek Jurecki, jeden
z najlepszych basistów w Polsce, by³y basista �Budki Suflera�. Poza tym,
uda³o mi siê wygraæ pierwsz¹ edycjê P³ockich Konfrontacji Gitarowych.
To by³ mój pierwszy sukces, dlatego na d³ugo zapadnie mi w pamiêci.
- Gitara to twoje hobby. Czy wi¹¿esz z ni¹ ¿yciowe plany ?
- Naturalne, ¿e moim marzeniem jest zarabiaæ na ¿ycie graj¹c na du¿ych
scenach. Jednak za wcze�nie, ¿eby stawiaæ wszystko na jedn¹ kartê, staram
siê pogodziæ gitarê ze studiami dziennymi. Zobaczymy jak sytuacja dalej
siê rozwinie.
- Jakie utwory najbardziej lubisz graæ ?
- Takie, które mnie nie znudz¹ podczas grania. Lubiê, gdy ca³y czas co�
siê zmienia. Poza tym powinny czym� zainteresowaæ s³uchacza, np.
tematem melodycznym, który na d³ugo tkwi w g³owie.
- Czy te¿ jeste� ich kompozytorem ?
Tak, od jakiego� czasu komponujê w³asne utwory, to jedyna droga je�li
chce siê osi¹gn¹æ sukces. Chocia¿ nie ukrywam, ¿e granie kompozycji
moich idoli równie¿ sprawia mi przyjemno�æ, grunt to nie zatraciæ siê
w tym. Trzeba tworzyæ w³asne rzeczy i kreowaæ swój niepowtarzalny styl.
- Teraz przedstaw siê bli¿ej naszym czytelnikom.
- Nazywam siê £ukasz Kurpiewski, mam 20 lat, urodzi³em siê w Kutnie.
Ukoñczy³em tutaj Szko³ê Podstawow¹ nr 1, Gimnazjum nr 2 i LO im.
Jana Henryka D¹browskiego, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.
Obecnie studiujê biotechnologiê na Politechnice £ódzkiej, w wolnych
chwilach oczywi�cie æwicz¹c i komponuj¹c na gitarze.
- Co w najbli¿szym czasie ? Czy bêdzie ci w nim towarzyszyæ te¿ gitara ?
- Gitara ma u mnie do¿ywocie, czy mi siê uda co� osi¹gn¹æ, czy nie. Teraz
przede wszystkim czeka mnie konkurs �Solo ¯ycia�, o którym ju¿ wspo-
mnia³em. Chcê równie¿ opanowaæ z zespo³em moje utwory i zacz¹æ
koncerty, mo¿e nagraæ co� w studio. Poza tym udzielaæ siê w kolejnych
konkursach, mo¿e równie¿ zagranicznych.
- Jak spêdzasz wakacje ?
- Staram siê zrelaksowaæ, niedawno wróci³em z Pary¿a, gdzie odwiedza³em
rodzinê i �wiêtowali�my roczek mojego chrze�niaka. Poza tym spêdzam
czas z dziewczyn¹, a ze znajomymi planujemy w sierpniu wyjazd nad
morze. Ale nie mogê zapominaæ o muzyce, wiêc kiedy tylko mam chwilê,
zamykam siê w pokoju z gitar¹.
- Czego nale¿a³oby ci ¿yczyæ ?
- Najlepiej powodzenia. I wytrwa³o�ci w d¹¿eniu do spe³nienia swojego
marzenia.

Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski

Garaże blaszane
hale wiaty typowe

zamówienia
indywidualne

Telefon: 0691 474 005
054 284 02 00

www.garaze.az.pl

Brukarstwo
Uk³adanie kostki brukowej

Wykonawstwo
i pod wykonawstwo

Du¿e i ma³e powierzchnie
Kutno i okolice

Faktury Vat

Tel. 508-722-413

Doktor nauk medycznych

RAFA£ KAMIÑSKI
przyjmuje w Gabinecie
Rehabilitacji w Kutnie,

przy ul. Lelewela 10
w zakresie ortopedii

zapisy mgr Ewa Rutkowska

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³
024 254-63-23
024 254-57-35
0-606-590-643

Poziomo: A-1. Wychowanka Telimeny w �Panu Tadeuszu� A-7. �... to
siê robi z dziewczynami� w tyt. komedii filmowej z Foremniak B-9. Sokoli
zmys³ C-1. Autor ciekawych reporta¿y w telewizyjnej dwójce �Boso przez
�wiat� (Wojciech) D-9. Wielka bry³a lodu w Dolinie Lodowcowej E-1.
Grecka matka bogów E-5. Ilion G-1. Bywa kontrolowany na szosie lub
tytu³ filmowego dramatu spo³ecznego Jana £omnickiego I-1. Re¿ysero-
wa³a film �Pajêczarki� I-6. Sztuka H. Ibsena J-9. Przycisk awaryjny
w komputerze K-1. G³ówna bohaterka najpopularniejszego serialu TVP
�M jak mi³o�æ� (kreacja Teresy Lipowskiej) L-9. Najbardziej czynni cz³on-
kowie organizacji politycznej lub zwi¹zkowej M-1. Antonim przodu M-5.
Z numerami totolotka.

Pionowo: 1-A. Pracownik drukarni 1-I. Kawa³ drogi lub czasu 2-E.
Gro�ny wirus afrykañski 3-A. Ptak z rodziny krukowatych 3-I. Z rodziny
wiewiórkowatych 4-E. Taniec, ale dawniej 5-A. Zbieranie przez psa upo-
lowanej zwierzyny 5-J. Angielski aktor filmowy (Michael) 6-E. �mia³o�æ
7-A. Pa�nik dla zwierzyny dzikiej w lesie 7-I. Mitologiczna siedziba bogów
greckich 9-A. Uchodzi miêdzy Szprotow¹ a ¯aganiem 9-I. Lasso 11-AS.
Gatunek papugi 11-I. Figiel, psikus 13-A. Nogi zaj¹ca 13-I. Nieruchomy
znak nawigacyjny. oprac. Jerzy Ka³u¿ka
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Ko�ció³ parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP i �wiêtego
Wojciecha, erygowany wraz z parafi¹ w 1433 r.  przez Jana G³ogow-
skiego (niektóre opracowania podaj¹ rok 1400). Obecny ko�ció³
wzniós³ w 1560 r. Pawe³ G³ogowski, dziekan p³ocki. Swemu ojcu
Janowi, sêdziemu ziemskiemu (zm. 1523 r.) wystawi³ nagrobek
w 1563, renesansowy, przedstawiaj¹cy le¿¹c¹ postaæ rycerza,
umieszczony w prezbiterium, na nim napis: Jan z G³ogowca,
sêdzia tej ziemi, m¹¿ ³agodnych obyczajów, gorliwy w zachowaniu
prawo�ci, mi³o�nik pokoju, po�wiêcaj¹cy ca³e ¿ycie na zgody miêdzy
przyjació³mi. Umar³ w 1527 r., którego syn Pawe³, archidiakon
p³ocki, szanuj¹c mi³o�æ wzglêdem siebie ojcowsk¹, ten nagrobek

HISTORIA KOŚCIOŁA
po³o¿y³, prosz¹c o wieczny odpoczynek dla najukochañszego ojca
w ojczy�nie b³ogos³awionych w 1565 r.. We wrze�niu 1922 r.
zakoñczono prace konserwatorskie w g³ogowieckiej �wi¹tyni. Pro-
fesor Skórewicz i in¿ynierowie Wojciechowski i S. Bowbelski
przywrócili pierwotn¹ �wietno�æ ko�cio³owi. Jest to obiekt gotycko-
renesansowy, orientowany, murowany, jednonawowy. Sklepienie
kolebkowe, w absydzie konchowe. Oszkarpowany. Portal rene-
sansowy, nad nim kartusz z herbem Grzyma³a G³ogowskich i dat¹
1573 r. W o³tarzu obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej.

Henryk Lesiak, Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Kutno 2007

CHŁODNIA

Na stawie w Bedlnie ustawiono ...
molo. Wykorzystano tutaj g³ównie
�rodki unijne.

W rewitalizowanym parku w ¯y-
chlinie znajdzie siê 11-metrowa
fontanna z trzema systemami pomp,
z siedmioma dyszami, w dodatku
pod�wietlona siedmioma reflekto-
rami. Kosztowaæ bêdzie 540.831
z³otych, a ustawi j¹ firma Raf-Det
Rafa³a Kalinowskiego z ¯ychlina.

Po dawnym �hotelowcu� Stacji
Hodowli Ro�lin Ozdobnych w Go-
³êbiewie powsta³ dom weselny.
Tutaj obchodzili m.in. swoje �wiêto
kutnowscy policjanci.

W pod¿ychliñskim Grabowie oddano do u¿ytku ch³odniê �Aura�, która
powsta³a dziêki inicjatywie zrzeszenia producentów, przy wydatnym udziale
�rodków unijnych.

SOPOT
− W BEDLNIE

ŻYCHLIŃSKA
FONTANNA

DOM
WESELNY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Krótkie, okoliczno�ciowe przemówienie wyg³osi³ wicepre-
zydent miasta Zbigniew Wdowiak. Odby³ siê apel poleg³ych,
wys³uchano te¿ wspomnieñ Wies³awa Aksmana o harce-

HOŁD POWSTAŃCOM
rzach - powstañcach. Przed Tablic¹ Pamiêci Narodowej
wartê honorow¹ trzymali kutnowscy harcerze, tu z³o¿ono
wi¹zanki kwiatów, zapalono znicze. Obecny by³ uczestnik
Powstania Warszawskiego - Zdzis³aw Macher. Uroczysto�ci
zorganizowali: Miejski Komitet Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa �wiatowy Zwi¹zek ̄ o³nierzy Armii Krajowej,
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kutno.         /A.B./

Po mniej wiêcej roku od rozpoczêcia
dzia³ano�ci w dzielnicy przemys³o-
wej Sklêczki oficjalnie otwarto
oddzia³ firmy Go Trakt.

NOWA − STARA




