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Szybownictwo

NASZ MISTRZ

£ukasz Wójcik zwyciê¿y³ w pierwszych zawodach sezonu 2018 w Europie.
Kutnianin zdoby³ puchar za zwyciêstwo w klasie Otwartej Miêdzynaro-
dowych Zawodów Szybowcowych �Pribina Cup 2018�, które w dniach
od 29 marca do 7 kwietnia rozgrywa³y siê w s³owackiej Nitrze.

(ci¹g dalszy - strona 17)

KONKURS MATEMATYCZNY

To by³a XIV edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego dla gimna-
zjalistów. Wspó³zawodnictwo zorganizowa³o II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Kasprowicza w Kutnie pod patronatem Starosty Kutnowskiego.

(ciag dalszy - strona 3)

JUŻ Z DYPLOMEM

Wyj¹tkowymi umiejêtno�ciami oraz wiedz¹ z zakresu transportu i spedycji
wykaza³ siê Jakub Tomaszewski - uczeñ Technikum Logistycznego
w Zespole Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie.

(czytaj - strona 3)

LAUREACI I FINALIŚCI

Laureatami zostali: Adam Kubiak � laureat konkursu z fizyki (opiekun
Jadwiga Byczek); Piotr Senica � laureat konkursu z jêzyka angielskiego
(opiekun El¿bieta Korczyñska); David Sombati � laureat konkursu z jêzyka
angielskiego (opiekun Anna £uczyñska).       (czytaj - strona 3)

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

�SAMEN DELEN�
WARM WELCOME

To ju¿ druga, zagraniczna nagroda �Kutnowskiego Hitu 2017�, tak¿e
dla Holandii, czyli Fundacji �Samen Delen� (�Dzieliæ Razem�).
To wyró¿nienie w dwudziestolecie jej dzia³alno�ci, któr¹ od
pocz¹tku kieruje prezes ANNA PALMEN-BOELS.
M¹¿ jej MATIAS te¿ jest jednym z sze�ciu cz³onków Zarz¹du Fun-
dacji. Jest to organizacja po¿ytku publicznego, a dary pozyskuje
od indywidualnych rodzin i sponsorów. W Holandii posiadaj¹ piêæ
w³asnych sk³adów, z którymi wspó³pracuje oko³o 60 wolontariu-
szy. Pracownicy (i wolontariusze) zwo¿¹ towar, wykonuj¹ prace
za³adowcze, transportowe, segregacyjne i porz¹dkowe. Stowarzy-
szenie partycypuje nawet w kosztach transportu do Polski. W³a-
�nie Zarz¹d Fundacji Samen Delen, z prezes Ann¹ Palmen-Boels
na czele, kolejny raz odwiedz¹ Ziemiê Kutnowsk¹. W dniach
26�29 kwietnia bêd¹ go�æmi wielu Domów Pomocy Spo³ecznej
(np. w Malinie gdzie bêd¹ na sta³e zakwaterowani), Franciszkowie,
najprawdopodobniej - M³odzie¿owy O�rodek Socjoterapii w ¯y-
chlinie, POW �Têcza� i Rodzinne Domy Dziecka. W sobotê, 28 kwiet-
nia, bêdzie ich serdecznie przyjmowa³ Kutnowski Komitet Obro-
ny Bezrobotnych, z prezes Iwon¹ Majtczak. Có¿ wiêcej dodaæ!
Przez osiemna�cie lat wspomaganie mieszkañców powiatu kutnow-
skiego nie pominiêto ¿adnego z Gminnych O�rodków Pomocy
Spo³ecznej. Szczególnie wdziêczno�æ odczuwaj¹ równie¿ pracow-
nicy i pacjenci Oddzia³ów - Ginekologiczno-Po³o¿niczego
i Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego w kutnowskim szpitalu.

W PI¥TEK, 27 KWIETNIA, O GODZINIE 16,00
W MUZEUM ZAMKU W OPOROWIE

ODBÊDZIE SIÊ MI£A UROCZYSTO�Æ WRÊCZENIA
�KUTNOWSKIEGO HITU 2017�

HOLENDERSKIEJ FUNDACJI SAMEN DELEN,
ZAS£U¯ONEJ WIELCE

DLA POWIATU KUTNOWSKIEGO.

Równie¿ za bezinteresown¹ pomoc dla Suwa³k, �l¹ska, czy
Litwy.

�Samen Delen� - Serdecznie Witamy!
Andrzej Stelmaszewski

INWESTYCYJNE „NOWALIJKI”
W TBS Sp. z o.o. w Kutnie

Uroczyste przeciêcie wstêgi, podczas oddania 48 mieszkañ przy ulicy
Siemiradzkiego i Matejki, przez przysz³ego mieszkañca, rezolutnego - Kaspra
Kopcia, prezydenta miasta Kutna � Zbigniewa Burzyñskiego i prezesa
Zarz¹du Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Kutnie �
Jacka Urbaniaka.           (ci¹g dalszy - strona 2)

29 kwietnia, w niedzielê w godz. 15-18, bêdzie mo¿na w³asnorêcznie
uszyæ bia³o-czerwone flagi. KDK zapewnia wszystkie materia³y
i oczywi�cie pomoc przy wykonaniu. Wystarczy, ¿e przyjdziecie do
Kutnowskiego Domu Kultury (dolny hol). Nasza akcja to �wietny
pomys³ na do³¹czenie siê do wspólnego �wiêtowania stulecia odzy-
skania niepodleg³o�ci, a tak¿e okazja do spêdzania wolnego czasu
w kreatywny sposób.
Zapraszamy wszystkich � ma³ych i du¿ych, solo, w duetach i ca³ymi
rodzinami. Dla najm³odszych bêdzie czeka³ k¹cik plastyczny. W³a-
snorêcznie wykonane flagi bêdziecie mogli dumnie wywiesiæ na swoich
domach w trakcie zbli¿aj¹cych siê majowych �wi¹t narodowych.

Akcjê organizuje sekcja szycia KDK. Wstêp wolny.

NIE MASZ FLAGI?
USZYJ Z NAMI BIAŁO−CZERWONĄ!
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¯YCIE KOLOROWE

INWESTYCYJNE „NOWALIJKI”

Pi¹tek, 6 kwietnia, 2018 r.
Przy ulicy Siemiradzkiego, na dawnym boisku pi³karskim
�Czarnych� (a jeszcze wcze�niej na terenie drewnianej
trybuny �Kolejarza�), odby³a siê mi³a uroczysto�æ. Szcze-
gólnie radosna dla szczê�liwych rodzin otrzymuj¹cych
klucze do w³asnego �M�. W nowo wybudowanych blokach
przy ulicy Matejki 23 i 25 Towarzystwa Budownictwa Spo-
³ecznego Sp. z o.o. w Kutnie ju¿ wkrótce zamieszka 48
rodzin. Symboliczn¹ wstêgê przecinaj¹ prezydent Kutna
Zbigniew Burzyñski, prezes TBS Sp. z o.o. Jacek Urbaniak
i jeden z przysz³ych lokatorów � m³odziutki Kacper. Ulgê
odczuwaj¹ równie¿ pracownicy TBS Sp. z o.o. Ale chyba
najwiêksz¹ sam prezes Jacek Urbaniak. Twierdzi: �Skoñ-
czy³y siê wreszcie nerwy! Gdy¿ budynek wznoszono w okresie

W TBS Sp. z o.o. w Kutnie

Nowo wybudowane zasoby mieszkaniowe
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego SP. z o.o. w Kutnie

w latach 2004-2018
(oraz prognoza na rok 2019)

Wyszczególnienie Lokale Powierzchnia m2

Szymanowskiego 10 35 I 2285
Szymanowskiego 10a 49 II 1695
Szymanowskiego 8 41 1954
Szymanowskiego 8a 27 1354
Szymanowskiego 6 30 1549
Szymanowskiego 6a 36 1695
Szymanowskiego B 30 1411
Szymanowskiego C 28
Graniczna 21 60 2208
Graniczna 23 60 2208
Graniczna 27 16 673
Graniczna 29 16 673
£okietka 21 1803
Matejki 23 21 1090
Matejki 25 24 1090
M³yn 27 1216
Szpitalna 5 35 Przebudowa  806
Strychy 17 W tym roku + 4 strychy
Punkt Przedszkolny 1

Razem 592

Siemiradzkiego 7 16 851
Siemiradzkiego 7a 20 ~ 1000

Razem 628

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Kutnie zosta³o
utworzone 29 listopada 1995 roku. Za³o¿ycielem Spó³ki
jest Miasto Kutno, które posiada 100% udzia³ów.
Od 1 stycznia 2005 roku Spó³ka przekaza³a do nowo
utworzonego zak³adu bud¿etowego - Zarz¹du Nieru-
chomo�ci Miejskich w Kutnie administracjê i zarz¹d
lokalami mieszkalnymi komunalnymi i lokalami u¿yt-
kowymi. Od tego dnia TBS Sp. z o.o. w Kutnie zarz¹dza
nieruchomo�ciami w³asnymi oraz zleconymi przez
wspólnoty mieszkaniowe. Obecnie Spó³ka zatrudnia
kadrê 17 pracowników. Sprawnym, fachowym i efek-
tywnym funkcjonowaniem TBS Sp. z o.o. w Kutnie
kieruje jednoosobowy Zarz¹d w osobie Pana Jacka
Urbaniaka. Funkcjê Prokurenta Spó³ki pe³ni Jaros³aw
Pa³czyñski zajmuj¹cy jednocze�nie stanowisko dyrek-
tora Dzia³u Eksploatacji.

Blok przy ulicy Siemiradzkiego.

Miejsce pod nowy blok przy ulicy Siemiradzkiego.

Bloki od strony ulicy Matejki.

Budynek mieszkalny, po "Starym M³ynie", przy ulicy Warszawskie
Przedmie�cie.

Blok przy ulicy £okietka.

Osiedle Szymanowskiego.

Plac zabaw na osiedlu Szymanowskiego.

Punkt przedszkolny na osiedlu Szymanowskiego.

Bloki przy ulicy Granicznej.

skokowej zwy¿ki cen ̀ materia³ów i wykonawstwa� W pew-
nym momencie ju¿ straci³em nadziejê na jego szybkie
zakoñczenia. A tu budynki wznoszono przy wsparciu �rod-
kami Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, st¹d dylemat
z finasowaniem i terminami rozliczeñ. A i tak koszt obu
bloków, po 24 mieszkania ka¿dy i powierzchni po 1090
metrów kwadratowych siêga³ 6,5 miliona z³otych. By³y
nerwy, wiêksze ni¿ normalnie! Trochê pechowy, ale tak
widocznie musia³o byæ, bo to trzynasty rok mojej �preze-
sowskiej kariery� � koñczy ¿artobliwie. Spróbujmy dokonaæ
resume, ju¿ czternastoletniej dzia³alno�ci Jacka Urbaniaka,
jednego z najbardziej rozpoznawalnych inwestorów (i za-
rz¹dzaj¹cych zasobami mieszkaniowymi Kutna i Strzelec).
Od jego zatrudnienia w TBS S. z o.o., czyli od 4 lipca 2004
roku, powsta³o w Kutnie 16 nowych budynków mieszkal-
nych (na osiedlu Szymanowskiego - 8, przy Granicznej - 4,
przy Warszawskim Przedmie�ciu - 1, przy £okietka - 1, przy
Siemiradzkiego - Matejki � 2). Chyba do tego rachunku trzeba
dopisaæ przebudowê budynku przy Szpitalnej 5 (powsta³y
praktycznie nowe wnêtrza)! No i oczywi�cie zagospodaro-
wanie na mieszkania 17 strychów w dawnych obiektach.
To tak jakby oddaæ dodatkowy blok prawie równy tym przy
Granicznej 27 lub 29, które licz¹ po 16 mieszkañ. To ju¿ a¿
592 nowych mieszkañ w tym okresie! Jeszcze dochodzi
punkt przedszkolny na osiedlu Szymanowskiego.

TO DU¯O! OBY TAK DALEJ!
Ale to nie koniec! Ju¿ og³oszono przetarg na kolejne dwa
budynki Siemiradzkiego 7 (o 16 mieszkaniach i 851 m2

powierzchni) oraz Siemiradzkiego 7a (20 mieszkañ i 1000 m2

powierzchni). Tak¿e dalsze 4 mieszkania na strychach
w istniej¹cych ju¿ budynkach. To jakby wliczaj¹c i wspo-
mnian¹ przebudowê przy Szpitalnej 5, i uzyski ze strychów)
TBS Sp. z o.o. z ró¿nymi wykonawcami na 25-lecie
dzia³alno�ci firmy (i mo¿e 15-lecie �prezesowania� Jacka
Urbaniaka) w 2019 r. � 20 nowych budynków.

TAK TRZYMAÆ!
Andrzej Stelmaszewski i Andrzej Bieñkowski
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¯YCIE REGIONALNE

SPACERKIEM PO KUTNIE

Poziom konkursu by³ bardzo wysoki. Wiedza, któr¹ wykazali siê uczniowie
bior¹cy w nim udzia³, zas³uguje na uznanie. Wyj¹tkow¹ atrakcjê stanowi³,
przygotowany przez profesora S³awomira Klarzaka, pokaz do�wiadczeñ
fizycznych. Nagrody w konkursie zosta³y ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Kutnie. Cyklicznie odbywaj¹cy siê konkurs zosta³ przygo-
towany przez nauczycieli matematyki - S³awomira Tomassego i Marcina
Michalskiego. Wszystkim uczestnikom konkursu dziêkujemy za liczny
udzia³ i serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników.

KONKURS MATEMATYCZNY
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W zmaganiach udzia³ wziê³o 34 gimnazjalistów z 6 szkó³ z terenu powiatu
kutnowskiego. Po rozwi¹zaniu testu, sk³adaj¹cego siê z 30 zadañ zamkniê-
tych, wy³oniono zwyciêzców: I miejsce Mateusz Kowalski - Szko³a Pod-
stawowa nr 7 (Gimnazjum nr 1) w Kutnie, opiekun Sylwia Borzuchowska;
II � Adam Kubiak - Szko³a Podstawowa nr 2 (Gimnazjum nr 2) w Kutnie,
opiekun  Ma³gorzata Filipiak; III miejsce Micha³ Kwiatkowski - Szko³a
Podstawowa nr 5 (Gimnazjum nr 3) w Kutnie - opiekun Marzena Jab³oñska.

Nowe mieszkania
Towarzystwo Budownictwa Spo-
³ecznego Sp. z o.o. w Kutnie
przekaza³o klucze do mieszkañ,
w dwóch budynkach przy ulicy
Matejki 23 i 25, dla 48 rodzin.
Koszt realizacji inwestycji wyniós³
6,5 miliona z³otych.

Zamkniête
Nie mo¿na umawiaæ siê ju¿ na

Podaruj mi swój 1%

MOJA SAMODZIELNOŚĆ
ZALEŻY OD CIEBIE

Lenka urodzi³a siê jako wcze�niak 17.12.2013 r. w 29 tygodniu ci¹¿y
z wag¹ 1240 g. Od samego pocz¹tku dzielnie walczy³a o ka¿dy oddech
i ka¿dy gram. O ¿ycie. Odt¹d jej najwiêkszym wrogiem jest niedo-
w³ad spastyczny czterokoñczynowy, bêd¹cy skutkiem wylewów oraz
niedotlenienia oko³oporodowego. Lenka nie siedzi, nie mówi, w zwi¹zku
z tym wymaga systematycznej i intensywnej rehabilitacji, wsparcia ze
strony pedagogów i logopedów. Ka¿da forma terapii przybli¿a j¹ do
celu, jakim jest sprawno�æ. Dlatego zwracamy siê do Pañstwa
o pomoc W leczeniu i rehabilitacji naszej kochanej córeczki.

FUNDACJA DZIECIOM �ZD¥¯YÆ Z POMOC¥�
Ul. £omiañska 5, 01-685 Warszawa

Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytu³em 30710 PAW£OWSKA LENA

- darowizna na pomoc i ochronê zdrowia
KRS 0000037904               30710 PAW£OWSKA LENA

Za okazane serce dziêkujemy � Aleksandra i Krzysztof Paw³owscy.
W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt:

pomagamylence@gmail.com

Uczniowie �Grabskiego� maj¹ szczê�cie w Sopocie. Od dwóch lat odnosz¹
sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej. Nagrod¹
dla finalistów turnieju jest indeks Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdañskiego w Sopocie. Olimpiada odbywa siê pod patronatem Minister-
stwa Edukacji Narodowej, a sponsorem nagrody g³ównej jest Zarz¹d
Morskiego Portu Gdynia. W tym roku wyj¹tkowymi umiejêtno�ciami oraz
wiedz¹ z zakresu transportu i spedycji wykaza³ siê Jakub Tomaszewski
- uczeñ Technikum Logistycznego w Zespole Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa
Grabskiego w Kutnie. M³ody cz³owiek pokona³ ponad 3000 uczestników
z ca³ego kraju i dosta³ siê do �cis³ego fina³u. To nie by³o ³atwe zadanie.
Warto dodaæ, ¿e finalista olimpiady uczy siê dopiero w II klasie, do matury
przyst¹pi za dwa lata, ale ju¿ dzi� ma zapewniony indeks na wy¿sz¹ uczelniê.
Ponadto Kuba zosta³ zwolniony z czê�ci pisemnej egzaminu potwierdza-
j¹cego kwalifikacje w zawodzie, gdy¿ automatycznie otrzyma³ z niej
maksymaln¹ ilo�æ punktów. Cieszymy siê z sukcesu, który udowadnia, ¿e
m³odzie¿ �Grabskiego� prezentuje wysoki poziom wiedzy na temat
spedycji i transportu. Ucznia do udzia³u w II Olimpiadzie Spedycyjno-
Logistycznej przygotowa³a Anna Peda.

JUŻ Z DYPLOMEM

Królewskiej u �Bliklego�! Bo za-
mkniêty! Podobnie jak ciastkarnia
w grunwaldzkiej  �Galerii�. Ot, po
prostu twarde prawo kapitalizmu:
�nie ma zysku, nie ma lokalu!

Wrêczenie �wiadectw
XIII �wiêto Szko³y, po³¹czone
z wrêczeniem �wiadectw absolwen-
tom, odbêdzie siê 27 kwietnia 2018 r.
w Kutnowskim Domu Kultury przy
ul. ¯ó³kiewskiego 4.

W SP nr 6 w Kutnie przy scrabblownicach spotka³ siê tuzin
zawodników z klas III-VII. Zmagania trwa³y do wieczora. Roze-
grano 5 rund rozstawianych systemem po³ówkowym, uniwersal-
nym bez powtórzeñ. Sêdziowa³ Wies³aw Zwarycz. Mistrzyni¹
Szko³y zosta³a Julia Tuliñska z kl. VIIa, z dorobkiem 1239 punktów
i kompletem zwyciêstw przed Olg¹ Baranowsk¹ (VIIa, 1003 pkt,
4 du¿e punkty) i Kamilem Zarzyckim (VIIb, 810 pkt, 4 zwyciê-
stwa). W�ród zdobywców pucharów znalaz³ siê jeszcze Grzegorz
Zawadzki z klasy IVd (781 pkt, 3 zwyciêstwa). Na kolejnych miej-
scach uplasowali siê: Dominik Witczak, Jakub Krysiak, Andrzej
Tomes, Emilia Barañska, Wiktor Sulej, Hanna Matusiak, Wiktor
Stolarczyk i Rafa³ Stêpieñ. Zawody przeprowadzono w ramach
Kutnowskich Grantów O�wiatowych �Siêgaj, gdzie wzrok nie
siêga�. Kó³ko scrabble �Ko³o szyn� z �Szóstki� uczestniczy
aktywnie w Ogólnopolskim Programie �Scrabble w Szkole�. Ka¿dy
uczestnik otrzyma³ pami¹tkowy dyplom oraz w zale¿no�ci od
zajêtego miejsca: grê planszow¹, powerbank lub kubek termiczny
z logo SCRABBLE W SZKOLE®.

VI MISTRZOSTWA SCRABBLE

Towarzystwu Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej zosta³a przyznana presti¿owa
Nagroda Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w £odzi za ca³okszta³t dotychczasowych osi¹gniêæ
w zakresie publikacji o Ziemi £ódzkiej. Nagroda, przyznana przez Jury pod
przewodnictwem Barbary Czajki, dyrektor WBP w £odzi, zostanie nam
wrêczona w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie WBP w £odzi.
Nagroda Superekslibris ustanowiona zosta³a przez dyrektora Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w £odzi i jest
przyznawana w dwóch kategoriach: za ca³okszta³t dotychczasowych osi¹-
gniêæ w zakresie publikacji o Ziemi £ódzkiej oraz za ca³okszta³t publikacji
o £odzi.
Celem Nagrody jest uhonorowanie dorobku naukowego, popularnonau-
kowego oraz popularyzatorskiego lub wydawniczego w zakresie publikacji
o Ziemi £ódzkiej i £odzi, promocja autorów, wydawnictw, instytucji lub
stowarzyszeñ podejmuj¹cych tê problematykê. Nagroda ma charakter
honorowy i jest ni¹ okoliczno�ciowa statuetka wed³ug projektu artysty
rze�biarza Rafa³a Frankiewicza. To dla nas, regionalistów ogromne
wyró¿nienie � dla wszystkich cz³onków Komitetu Redakcyjnego TPZK
dzia³aj¹cych spo³ecznie od 40 lat.
To nie jedyna nagroda, jaka zosta³a nam przyznana -  dowiedzieli�my siê
tak¿e o przyznaniu nam Nagrody Z³oty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w £odzi  za najlepsze
wydawnictwo albumowe o Ziemi £ódzkiej w roku 2017. Jest to publikacja
pt. �Kutno � miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamiêci mieszkañców�
wydana przez TPZK przy wsparciu finansowym prezydenta miasta Kutno.
Przez pó³ roku pracowa³ na t¹ publikacj¹ Komitet Redakcyjny TPZK
w sk³adzie: redaktor naczelny dr Karol Koszada, sekretarz dr El¿bieta
�wi¹tkowska, cz³onek Bo¿ena Gajewska.
Nale¿y podkre�liæ, ¿e nagroda ta jest przyznawana w czterech katego-
riach: Najlepsza ksi¹¿ka o £odzi, Najlepsza ksi¹¿ka o Ziemi £ódzkiej,
Najlepsze wydawnictwo albumowe o £odzi, Najlepsze wydawnictwo
albumowe o Ziemi £ódzkiej. Celem Nagrody jest popularyzacja najcie-
kawszych publikacji o £odzi i Ziemi £ódzkiej, promocja ich autorów oraz
wydawnictw podejmuj¹cych tê problematykê.
Nagroda w formie okoliczno�ciowej statuetki wed³ug projektu artysty
rze�biarza Rafa³a Frankiewicza ma charakter honorowy i nosi nazwê Z³oty
Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w £odzi.
Do Nagrody Z³oty Ekslibris co roku zg³aszanych jest oko³o 100 publikacji
z ca³ego województwa ³ódzkiego. Nie spodziewali�my siê tak niesamo-
witego wyró¿nienia ze strony Jury. Dla nas to wielki honor i uznanie
naszej wydawniczej dzia³alno�ci. Ta Nagroda tak¿e zostanie nam wrê-
czona w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie WBP w £odzi.
Obie nagrody objête s¹ patronatem honorowym Marsza³ka Województwa
£ódzkiego Witolda Stêpnia.
Wszyscy jeste�my pod ogromnym wra¿eniem� i  trudno jest nam siê
oswoiæ z t¹ informacj¹. Ale ju¿ przepe³nia nas rado�æ i ugruntowuje siê
w nas wiara w to, ¿e warto jest po�wiêcaæ nasz prywatny czas na spo³eczn¹
pracê na rzecz �Ma³ej Ojczyzny�!
Nagroda Z³oty Ekslibris przyznawana jest po raz 26. Do Kutna Z³oty
Exlibris trafia po raz trzeci. Wcze�niej zosta³ przyznany za publikacjê
�Szlakiem dworów regionu kutnowskiego� autorstwa Henryka Lesiaka
(wydawca Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego) i �Kutno poprzez
wieki� (wydawca prezydent miasta Kutno, MiPBP im. S. ̄ eromskiego, PTH
Oddzia³ w £odzi).
Nagroda Superekslibris w Kutnie bêdzie pierwszy raz. Nikt w naszym
mie�cie i powiecie kutnowskim jej jeszcze nie otrzyma³.        /TPZK/

Dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

SUPEREKSLIBRIS

W �rodê, 11 kwietnia, w siedzibie Wydzia³u Prawa i Administracji Uni-
wersytetu £ódzkiego odby³o siê uroczyste podsumowanie wojewódzkich
konkursów przedmiotowych organizowanych przez £ódzkiego Kuratora
O�wiaty. W�ród wyró¿nionych znale�li siê uczniowie oddzia³ów gimna-
zjalnych Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w
Kutnie. Laureatami zostali: Adam Kubiak � laureat konkursu z fizyki (opie-
kun Jadwiga Byczek); Piotr Senica � laureat konkursu z jêzyka angiel-
skiego (opiekun El¿bieta Korczyñska); David Sombati � laureat konkur-
su z jêzyka angielskiego (opiekun Anna £uczyñska). Ponadto tytu³ finali-
sty uzyskali: Agnieszka Biernacka � finalistka konkursu jêzyka polskie-
go (opiekun Iwona Pietrzak); Micha³ Olesiñski, Jakub Rojewski � finali-
�ci konkursu Wiedzy o Spo³eczeñstwie (opiekun Robert Ma³achowski).
Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom opiekunom gratulujemy.

LAUREACI I FINALIŚCI
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WIEŚCI GMINNE

W ramach przyznanych �rodków wyposa¿ono gabinety pielêgniarek
w: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie, Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie, Szkole Pod-
stawowej im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ we Wroczynach. Nowe gabinety
zapewni¹ optymalne warunki sprawowania profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad uczniami w szko³ach.

NOWE GABINETY
Pod koniec grudnia 2017r. Gmina Kutno zrealizowa³a zadanie �Dostawa
wyposa¿enia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkó³ prowadzonych
przez Gminê Kutno�. Zadanie by³o finansowane ze �rodków bud¿etu pañ-
stwa otrzymanych za po�rednictwem Wojewody £ódzkiego. Otrzymane
�rodki finansowe, w ramach dotacji celowej w wysoko�ci 13.011,48 z³,
zosta³y przeznaczone na wyposa¿enie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w sprzêt, aparaturê medyczn¹, meble.

Dodatkowe endoprotezy
W 2017 r. w Kutnowskim Szpitalu
Samorz¹dowym Sp. z o.o. wykonano
132 zabiegi wszczepienia endoprotez
stawu biodrowego i 42 alloplastyki
kolan. Teraz szpital otrzyma³ kolejne
dofinansowanie tych zabiegów.

Rewan¿!?
Zarz¹d Powiatu Kutnowskiego

12.362 z³ � Zbigniew Burzyñski, prezydent Kutna; 12.100 z³ � Krzysztof
Ko³ach, wójt gminy Bedlno; 12.100 z³ - Tomasz Jakubowski, wójt gminy
Krzy¿anów; 12.100 z³ � Stanis³aw Jêdrzejczak, wójt gminy £aniêta; 11.800 z³
- Jerzy Bry³a, wójt gminy Kutno; 11.320 z³ � Krzysztof Debich, starosta
kutnowski; 11.190 z³ � Barbara Herman, burmistrz Kro�niewic; 10.628 z³
- Wojciech Zdziarski, starosta ³êczycki; 10.320 z³ - Zbigniew Wojtera,
wójt Daszyny; 10.161 z³ - Monika Kilar-B³aszczyk wykonuj¹ca zadania
i obowi¹zki burmistrza £êczycy; 10.241 z³ � Jacek Rogoziñski, wójt gminy
£êczyca; 10.121 z³ - Krzysztof Lisiecki, wójt gminy Pi¹tek; 10.100 z³ �
W³odzimierz Frankowski, wójt Góry �w. Ma³gorzaty; 9.970 z³ � Grzegorz
Ambroziak, burmistrz ¯ychlina; 9.924 z³ � Dorota D¹browska, wójt gminy
D¹browice; 9.600 z³ � Robert Pawlikowski, wójt gminy Oporów; 9.507 z³
� Tadeusz Kaczmarek, wójt gminy Strzelce; 9.410 z³ � Zdzis³aw Kostrzewa,
wójt gminy Nowe Ostrowy; 8.220 z³ � Krzysztof Próchniewicz, wójt gminy
�winice Warckie; 8.140 z³ � Miros³aw W³odarczyk, wójt gminy Witonia;
6.000 z³ � Tomasz Pietrzak, wójt gminy Grabów.

Jak poinformowa³ nas wicestarosta kutnowski Zdzis³aw Trawczyñski
w roku 2018 powiat z pomoc¹ gmin chce przebudowaæ nastêpuj¹ce drogi
powiatowe:
� w gminie Kutno: Bryski Kolonia - Pi¹tek - Leszno, odcinek Strzegocin-
Obidówek; Kutno - Ogrodzona, odcinek Stanis³awów-W³osków;
� w gminie Bedlno: Bedlno - M³ogoszyn - Ktery, odcinek Szewce Nadolne;
� w gminach Bedlno - Krzy¿anów: Bedlno - M³ogoszyn - Ktery, odcinek
£êki Ko�cielne - £êki Górne;
� w gminie Kro�niewice: Nowe - Marynin - Zalesie, odcinek Wola Nowska
- Zalesie;
� w gminie Oporów: Oporów Kolonia - Kutno, odcinek Kamienna-Szczyt-
Podgajew-Kotliska;
� w gminie Nowe Ostrowy: Ostrowy - Wola Pierowa, odcinek Wola Pierowa;
Kutno - Imielno - Ko³omia - Morzyce, odcinek Imielno-Ko³omia;
� w gminie D¹browice:  £aniêta - Imielno - Ostrowy - D¹browice - Mariopol,
odcinek D¹browice - Mariopol;
� w gminie Strzelce: od drogi 2133E - Niedrzaków - D³ugo³êka, odcinek
Kozia Góra - Niedrzaków;
� w mie�cie Kutnie: ul. Lotnicza - £¹koszyn - Siewce Owsiane,  odcinek
Lotnicza � Kutno.
Natomiast ³¹czne nak³ady starostwa wynios¹ � 4. 370 tysiêcy z³otych.

Porównanie:
Za starosty Miros³awy Gal-Grabowskiej, w dwa lata, 26 dróg o d³ugo�ci
ok. 33,931 km 3.563.304,45 z³; w 2013 roku przebudowano 11 dróg
o ³¹cznej d³ugo�ci ok. 16 km o warto�ci 1.940.457, 61 z³ ; w 2014 roku 15
dróg o d³ugo�ci 17, 931 km o warto�ci 1.622.846, 84 z³.
Za starosty Krzysztofa Debicha, w dwa lata, 18 dróg o d³ugo�ci 51,173 km
o warto�ci 10.414.251,01 z³; w 2016 roku przebudowano 4 drogi
o ³¹cznej d³ugo�ci 14, 918 km o warto�ci 1.108.949,95 z³;  w 2017 roku
14 dróg o d³ugo�ci 36, 255 km o warto�ci 9.305.301,06 z³otych.

REMONTY „POWIATÓWEK”

W Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie
trwa rekrutacja m³odzie¿y na miesiêczne sta¿e zawodowe, które odbywaæ
siê bêd¹ we w³oskich przedsiêbiorstwach w okolicach Bolonii. Sta¿e s¹
elementem projektu �Europejski sta¿ zawodowy przepustk¹ do sukcesu
na rynku pracy�, który jest realizowany przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych
Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie w okresie od 15 grudnia 2017 r.
do 14 grudnia 2019 r.  Projekt jest w ca³o�ci finansowany przez Uniê
Europejsk¹, w 100% ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach
projektu �Ponadnarodowa mobilno�æ uczniów i absolwentów oraz kadry
kszta³cenia zawodowego�. Dofinansowanie projektu wynosi 559.422,96
PLN. Celem tego przedsiêwziêcia jest podniesienie kompetencji zawo-
dowych, spo³ecznych i organizacyjnych 58 uczniów szko³y kszta³c¹cych
siê w kierunkach: technik hotelarstwa, technik ¿ywienia i us³ug gastrono-
micznych oraz technik eksploatacji portów i terminali. Realizacja sta¿y
nast¹pi w dwóch turach: I grupa osób wyjedzie w pa�dzierniku 2018 r.,
II grupa - we wrze�niu 2019 r. Ka¿da grupa m³odzie¿y wyjedzie na sta¿
pod opiek¹ 2 nauczycieli. Dziêki udzia³owi w projekcie uczniowie bêd¹
mieli mo¿liwo�æ kreatywnego rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy
i konkretnych umiejêtno�ci, poznaj¹ nowe standardy us³ug i produktów.
Projekt jest szans¹ na podniesienie umiejêtno�ci w zakresie pos³ugiwania
siê bran¿owym jêzykiem obcym, kszta³towanie w�ród uczniów postaw
tolerancji i otwarto�ci, zdecydowania w dzia³aniu i odpowiedzialno�ci.
Przede wszystkim jednak udzia³ w zagranicznym sta¿u zawodowym zwiêkszy
szanse m³odych osób na europejskim rynku pracy.
Wyjazd na sta¿ zostanie poprzedzony dodatkowymi zajêciami przygoto-
wawczymi. Uczniom zapewnione zostanie wsparcie jêzykowe, maj¹ce na
celu poznanie s³ownictwa bran¿owego oraz wsparcie kulturowe, celem
którego jest poznanie kultury i obyczajów kraju goszcz¹cego, którym bêd¹
W³ochy. Uczniowie otrzymaj¹ tak¿e wsparcie pedagogiczne � uczestnictwo
w warsztatach motywacyjno-integracyjnych. Z ka¿dym uczniem wyje¿d¿a-
j¹cym na sta¿ zostanie podpisana umowa. Nowe umiejêtno�ci, kwalifikacje
i kompetencje nabyte podczas sta¿y zostan¹ potwierdzone poprzez uzna-
wane w ca³ej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilno�æ, a tak¿e
za�wiadczenia krajowe wystawione przez organizacjê partnersk¹ oraz
szko³ê. Udzia³ w projekcie jest bezp³atny. Koszty utrzymania, podró¿y,
ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturalnego,
transport lokalny we W³oszech zostan¹ pokryte z bud¿etu projektu.
Koordynatorem projektu jest kierownik szkolenia praktycznego Julita Ry�.

STAŻE ZAGRANICZNE

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
oraz s³owa wsparcia i otuchy

Dla Pani

El¿biety Koralewskiej�Kowalczyk
Sekretarz Gminy Kutno

Z powodu �mierci

MAMY
sk³adaj¹

Jerzy Bry³a                               Dariusz Mroczek
     Wójt Gminy Kutno                Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Pracownicy UG Kutno, GOPS i CUW Gminy Kutno

ZAROBKI WŁADZY

D³ugo wyczekiwane, coroczne �wiêto Kasprowicza � Kaspry i Kasperki
� nadesz³o wreszcie 17 kwietnia 2018 roku. Tematem przewodnim tej
edycji by³ �Superstars Festival� lata 80� i 90�. Do szko³y �zawita³y� naj-
s³ynniejsze polskie i zagraniczne osobisto�ci muzyki oraz filmu tamtych
czasów.  Nagrody wrêczane by³y w 13 inspirowanych latami 80 i 90 kate-
goriach przez uczniów ucharakteryzowanych na najwiêksze gwiazdy
i osobisto�ci tamtych lat � takich jak: Maryla Rodowicz, Steve Jobs, Bob
Marley oraz wielu innych. Nagrody dla nauczycieli zosta³y przyznane
w kategoriach:  �Jeste� lekiem na ca³e z³o� � nauczyciel pomocna d³oñ
� Anna Adamowska; �Nie daj mi odej�æ� � nauczyciel ostry jak brzytwa
� S³awomir Klarzak; �Wsi¹�æ do poci¹gu byle jakiego� � pasjonat podró¿y
� Marcin Michalski; �Nie dokazuj, mi³a, nie dokazuj� � mistrz ciêtej
riposty � Artur Ciurlej; �You�re My Heart, You�re My Soul� � ulubieniec
uczniów � Artur Ciurlej; �It�s My Life� � nauczyciel z pasj¹ � S³awomir
Tomassy. Z kolei nagrodzeni uczniowie to: �Bob Marley� � uczeñ wylu-
zowany � Janek Lewandowski; �Rocky Balboa� � wybitny sportowiec �
Rados³aw Jó�wiak; �Mel B� � niezwykle aktywna dziewczyna � Angelika
Jó�wiak; �Michael Jackson� � zwariowany artysta � Bart³omiej Zimny;
�Madonna� � szkolna gwiazda � Agata Daniel; �Dirty Dancing� � szkolne
go³¹beczki � Ewelina Matusiak i Krystian Walicki; �Steve Jobs� � otwarty
umys³ � Adam Boroñ; �ABBA� � najbardziej zgrana klasa � Ia.
Wspania³¹ atmosferê lat 80. i 90. nadawa³a �wietna oprawa muzyczna
oraz zapadaj¹ca w pamiêæ charakteryzacja. Mo¿na by³o us³yszeæ takie
przeboje jak: �Jeste� lekiem na ca³e z³o�, czy �Eye of the Tiger�, a tak¿e
zobaczyæ kultowy taniec z Dirty Dancing oraz moonwalk Michela Jack-
sona, wszystko to w wykonaniu uczniów II LO.  Nie brakowa³o humoru,
zabawnych sytuacji, czy momentów wzruszenia. �wiêto uatrakcyjnili nie
tylko znani arty�ci, ale równie¿ reporter Casper TV, przeprowadzaj¹cy
krótkie wywiady z widzami. Kolejne dawki �miechu zapewniali tak¿e
prowadz¹cy � Gabriela Koperska i Micha³ ¯ak.  Uczniowie naszej szko³y
jak zawsze wykazali siê pomys³owo�ci¹ oraz talentem. Gala zosta³a
przygotowana przez klasy IIb i Ib pod  kierunkiem nauczycieli: Renaty
Saramonowicz oraz Artura Ciurleja. Z niecierpliwo�ci¹ bêdziemy czekaæ
na nastêpne Kaspry i Kasperki !

/Zuzanna Staniszewska  i  Natalia Marczak II b, II LO/

W Kasprowiczu

FESTIWAL SUPERGWIAZD

odwo³a³ Janusza Pawlaka z funkcji
dyrektora ZS nr 1 im. Stanis³awa
Staszica w Kutnie. Faktycznie to
trzech cz³onków z piêcioosobo-
wego gremium, czyli Krzysztof
Debich, Edyta Ledzion i Zdzis³aw
Góreczny (zabrak³o wicestarosty
Zdzis³awa Trawczyñskiego i Ewy
�ci�lewskiej).
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

12 maja 2018 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Terapii Naturalnej
�Pleroma�, tel. 732-744-733 (od 10.00 do 18.00)

e-mail: tomaszcwiek1@wp.pl

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest 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 pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA

Niech się święci !
Maszerowali�my kilometrami,
by czciæ �wiêta robotnicze.
Dzi� s¹ tylko wspomnieniami.
Kto siê teraz z robotnikiem liczy.

A przecie¿ �Solidarno�æ� to oni,
gniewni, a jednak w pokoju.
Postulaty w spracowanych d³oniach
dokona³y zmiany ustroju.

Czy dzisiejsi zmian beneficjenci
o tym wszystkim pamiêtaj¹?
Je�li maj¹ zanik pamiêci,
niechaj ona im wróci 1 maja!

Kazimierz Ci¹¿ela

Bronis³aw Cie�lak (ur. 8. 10. 1943 w Krakowie) � polski dziennikarz,
aktor, prezenter telewizyjny; odtwórca m.in. roli S³awomira Borewicza
w serialu 07 zg³o� siê. Pose³ na Sejm III i IV kadencji.
¯yciorys: po maturze podj¹³ nieukoñczone studia etnograficzne na Uni-
wersytecie Jagielloñskim. W 1968 rozpocz¹³ pracê jako dziennikarz
w Polskim Radiu, potem równie¿ w TVP Kraków. Re¿yser Roman Za³uski
zaproponowa³ mu udzia³ w zdjêciach próbnych do serialu obyczajowego
Znaki szczególne z 1976, który sta³ siê filmowym debiutem Bronis³awa
Cie�laka. Po tym wystêpie Krzysztof Szmagier powierzy³ mu g³ówn¹ rolê
w serialu kryminalnym 07 zg³o� siê. Bronis³aw Cie�lak by³ twórc¹ licz-
nych programów telewizyjnych. Prowadzi³ m.in. Telewizyjne Biuro �ledcze.
W 1997 uzyska³ mandat poselski z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Po raz drugi zosta³ wybrany do Sejmu w 2001 z ramienia SLD w okrêgu
krakowskim liczb¹ 24 252 g³osów. W IV kadencji pe³ni³ funkcjê rzecznika
prasowego klubu parlamentarnego SLD. Jest stryjem aktorki Anny Cie�lak.
Z pierwsz¹ ¿on¹ Jasn¹ Krystyn¹ Chrzanowsk¹-Cie�lak ma córkê Kata-
rzynê. Z drug¹ ¿on¹ Ann¹ ma córkê Zofiê i syna Jana.
Filmografia: 1976: Znaki szczególne - jako in¿ynier Bogdan Zawada;
1976: 07 zg³o� siê - jako porucznik S³awomir Borewicz; 1979: Kung-fu
- jako redaktor Henio Laskus; 1979: W�ciek³y - jako kapitan milicji Bogdan
Zawada; 1986: Z³ota Mahmudia - jako S³awek, ojciec Piotrka; 1987:
Zamkn¹æ za sob¹ drzwi - jako S³awomir Borewicz; 1991: Lataj¹ce ma-
chiny kontra Pan Samochodzik - jako komisarz Borewicz; 1993: Bank
nie z tej ziemi - jako znany detektyw w odc. 12; 1999: �wiat wed³ug
Kiepskich - jako on sam � dziennikarz (odc. 1); 2003: Tak czy nie? - jako
narrator; 2006: Mrok - jako komendant Modest Strumi³³o; 2007: Pierwsza
mi³o�æ - jako lekarz neurolog; 2009: Malanowski i Partnerzy - jako
detektyw Bronis³aw Malanowski (równie¿ jako narrator).
Niektórzy Kutnianie maj¹ osobiste wspomnienia zwi¹zane z bezpo�red-
nio�ci¹ Pana Bronka. Dotyczy to przede wszystkim naszego wspania³ego
Jubilata (50 lat) Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Bêd¹c pod
koniec stanu wojennego na s³ynnym KRAMIE (Konfrontacje Ruchu
Artystycznego M³odzie¿y) w My�lcu nad Popradem � niedaleko Nowego
S¹cza, poznali�my  szefa Radia Kraków Leszka Horvatha, któremu NASZ
ANSAMBLE wpad³ i do oka, i do s³uchu. Zaprosi³ Go do siedziby radia
w Grodzie Kraka, gdzie nagranych zosta³o kilka utworów z repertuaru
ZPiTZK, miêdzy innymi Andrzej Kurczewski �piewa³ swoj¹ standardow¹
piosenkê... �Jestem sobie z Kutna Henio��. Na korytarzu spotka³ nas
i gratulowa³ wystêpu Pan Bronek, który by³ etatowym radiowcem w tej
rozg³o�ni i cieszy³ siê du¿¹ popularno�ci¹. Porozmawia³ z nami o folklorze
w Kutnie, o sporcie (by³ sympatykiem Cracovii), o polskim filmie � ju¿
gra³ jako aktor. Super facet. Takim pozostanie w naszej pamiêci ! Tak
przy okazji - bêd¹c na KRAMIE (oko³o 7 tysiêcy m³odzie¿y z ca³ej Polski
w ró¿nych dziedzinach artystycznych (m.in. folklor, teatr, piosnka, foto-
grafia, kabaret) poznali�my i zaprzyja�nili�my siê z wieloma wspania³ymi
polskimi artystami, jak chocia¿by: Jan Himilsbach, Andrzej Sikorowski
z grup¹ �Pod Bud¹�, Irena Jarocka. Pozosta³y teraz wspomnienia, ale jakie.

Jerzy Papiewski

MAJÓWKA Z BAREJĄ
(a właściwie z Bronisławem Cieślakiem)

Pi¹tek, 13 kwietnia, dla uczniów klasy I a i I b Szko³y Podstawowej nr 2
im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie by³ szczê�liw¹ dat¹, poniewa¿ tego
dnia zostali przyjêci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie
w obecno�ci: wicedyrektor Agnieszki Ciesielskiej (która dokona³a aktu
pasowania na czytelnika), wychowawczyñ - Ma³gorzaty D¹browskiej
i Joanny Jankowskiej oraz nauczycielek bibliotekarek uroczy�cie przy-
rzekli, ¿e bêd¹ czytaæ ksi¹¿ki, szanowaæ je i czêsto odwiedzaæ bibliotekê
szkoln¹, ¿eby je wypo¿yczaæ. Oprawê spotkania: scenografiê, zabawy
literackie, akty pasowania na czytelnika, przygotowa³y uczennice z klas
gimnazjalnych, II B, II C i II D: Amelia Bieñ, Julka Lewandowska, Ola
Komorowska, Karolina Florczak, Wiktoria Kieszkowska i Weronika
Papiñska pod opiek¹ Renaty Chodorowskiej i Ma³gorzaty Sieradzon,
nauczycielek bibliotekarek.

NOWI CZYTELNICY

Pogoda ostatnio dopisuje i jest coraz cieplej. A na Kutnow-
skiej Majówce bêdzie naprawdê gor¹co � je�li nie od s³oñca,
to na pewno od masy atrakcji. Ju¿ teraz zapraszamy i przypo-
minamy, co czeka Was w ten bardzo d³ugi weekend - tegoroczna
Kutnowska Majówka bêdzie trwaæ od 1 do 6 maja!
Zabawê rozpoczynamy Majówk¹ ze Stanis³awem Barej¹, tym
razem pod has³em �07 zg³o� siê�. W tym roku zapraszamy do
Kutnowskiego Domu Kultury i Parku Traugutta. Nie zabraknie
atrakcji dla ca³ych rodzin � oczywi�cie wszystko w jedynej
i s³usznej atmosferze absurdów epoki PRL-u.
Tradycyjnie na ulicy Królewskiej bêdzie czekaæ na Was
Jarmark Majowy (czynny w dn. 1�6 maja w godz. 10:00�22:00).
Nie zabraknie atrakcji dla fanów szalonej zabawy w Lunaparku.
Startujemy na Ternach Rekreacyjnych nad Ochni¹ ju¿ 1 maja.
W tym roku zapraszamy tak¿e do Mini Lunaparku na Placu
Wolno�ci, który rusza 4 maja.
Dla wszystkich smakoszy i mniej lub bardziej skrytych g³odo-
morów przygotowali�my najlepsze jedzenie prosto z foodtrac-
ków. Koniecznie zajrzyjcie na RYNEK SMAKÓW na Plac
Pi³sudskiego (czynny  w dn. 4�6 maja w godz. 12:00�22:00).
Nie zabraknie te¿  koncertów!
1 maja na Placu Wolno�ci bawimy siê z najwiêkszymi gwiaz-
dami polskiej muzyki tanecznej. O dobry humor publiczno�ci
zadba kabaret DNO. Zaczynamy ju¿ o 17 koncertem zespo³u
AKCENT! Potem na naszej scenie zobaczycie: kabaret DNO
(godz. 18:00), zespó³ Piêkni i M³odzi (godz. 19:30), zespó³
BOYS (godz.20:30).
2 maja na Placu Wolno�ci wyst¹pi¹ dla Was pe³ni pozytywnej
energii zespó³ MESAJAH (godz. 18:00)
Wieczór zakoñczy koncert niepokonanej legendy polskiego
rocka � zespo³u Perfect (godz. 20:00).
Poza koncertami na Placu Wolno�ci przygotowali�my tak¿e
muzyczne niespodzianki na Placu Pi³sudskiego � 4 maja o dobr¹
muzykê przy spacerze i spotkaniach zapewni DJ (od godziny
16:00), a 5 maja us³yszycie zespo³y: Iga&IgiTata (godz. 16:00)
oraz Mitra (godz. 18:00).

ZAPRASZAMY!

W II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kasprowicza w Kutnie odby³a
siê IX edycja Konkursu Przyrodniczego dla gimnazjalistów. Spotkanie
zorganizowano pod patronatem Starosty Kutnowskiego, który ufundowa³
nagrody dla zwyciêzców. I miejsce w konkursie zaj¹³ Jakub Kopeæ ze
Szko³y Podstawowej nr 7 w Kutnie. II miejsce przypad³o Maciejowi Plucie
równie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 7 w Kutnie, a III miejsce zaj¹³ Piotr
Sujecki ze Szko³y Podstawowej w £aniêtach.
Pytania konkursowe opracowa³a Anna Kmieæ - nauczyciel biologii i Gra-
¿yna Kalbarczyk - nauczyciel chemii. Konkursowi towarzyszy³ atrakcyjny
pokaz do�wiadczeñ chemicznych przygotowany przez Gra¿ynê Kalbarczyk
oraz uczniów klasy IIa. Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom. Zapraszamy
do udzia³u w przysz³orocznym, jubileuszowym wydaniu konkursu.

KONKURS PRZYRODNICZY

Rozpoczê³a go debata poetycka �Rozwa¿ania o problemie narodu. Co
dzisiaj powiedzia³by nam Herbert?� w ³ódzkim Domu Kultury (wspó³or-
ganizatora festiwalu). W Kutnie Z³oty �rodek Poezji zainicjowa³ koncert
legendarnego zespo³u rockowego Voo Voo, który 12 kwietnia w Kutnow-
skim Domu Kultury zagra³ przede wszystkim materia³ ze swojej najnow-
szej p³yty �7�. Pó�niej by³y warsztaty z poezji awangardowej dla szkó³
�rednich �Awangarda, czyli wieczne eksperymentowanie�, które popro-
wadzi³ dr Jakub Kornhauser (Uniwersytet Jagielloñski),a Centrum teatru,
Muzyki i Tañca go�ci³o poetkê z Miko³owa Genowefê Jakubowsk¹-Fija³-
kowsk¹, Marcina �wietlickiego i Rafa³a Ksiê¿yka. Na XIV Ogólnopolskim
Konkursie Literackim im. Artura Fryza na najlepszy debiut ksi¹¿kowy
zg³oszono 59 prac., a zwyciê¿y³a Katarzyna Michalczak (za tom �Pamiêæ
przyjêæ�). Nastêpnie wyst¹pi³ Pablopavo (Pawe³ So³tys) � Laureat Pasz-
portu Polityki w roku 2014 w kategorii Muzyka Popularna. W Ogólno-
polskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Paw³a Bart³omieja
Greca I miejsce (równorzêdne) przyznano Roksanie Polon (za wiersz
�Wyrazy bliskoznaczne�) i Marcie Stêpniak (za wiersz �Krzyki�). Wp³ynê³o
44 wierszy.

ZŁOTY ŚRODEK POEZJI
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Felieton KWD

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Z innych szpalt

Narzekamy na kolejki, bez których nie mo¿e siê obyæ w polskiej s³u¿bie
zdrowia. Pokutuje nawet porzekad³o, ¿e trzeba mieæ zdrowie ¿eby choro-
waæ! Znajomy, do�wiadczony kutnowski lekarz twierdzi, ¿e odp³yw lekarzy
jest trwa³ym zjawiskiem, do którego doprowadza polski rz¹d �wypychaj¹c�
polskich medyków za granicê. Nie rekompensuje tego dop³yw lekarzy
z Ukrainy (których wed³ug niego by³o w 2017 r. ledwie 276) Po angielskim
brexcie pracê w Wielkiej Brytanii mo¿e straciæ oko³o 2 tysi¹ce polskich
lekarzy. Ale tak w sumie niewiele (wcale) nic siê  nie robi, aby oni wrócili
do macierzystego kraju!? Wed³ug danych Naczelnej Izby Lekarskiej ³¹cznie
wyst¹pi³o o za�wiadczenia o postawie etycznej potrzebnych do wyjazdu
otrzyma³o w 2017 r. 886 takich za�wiadczeñ (w 2016 - 871, a w 2015 r.
1034). Wed³ug Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
w Polsce na tysi¹c mieszkañców przypada zaledwie 2,3 lekarza, podczas
gdy �rednia europejska wynosi 5,5. Do�æ ³atwo wyliczyæ jak du¿o nam
lekarzy� brakuje. Do tego wyliczenia niezbêdne jest podanie, ¿e aktualnie
w kraju miêdzy Odr¹ i Wis³¹ praktykuje 172,5 tysi¹ca lekarzy. Przyjem-
nych rachunków! Du¿o zdrowia!      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

BIEL W CZERNI

W kwietniu s¹ dni letnie, albo pada jak jesieni¹. Czyli, dobre warunki do
siania i sadzenia. Jeszcze nie zakwit³y jab³onie, ale u miejscowych przy-
byszów z miasta rozwinê³y siê kolorowo... magnolie. Masz babo placek!
Rozpoczê³y siê kontrole lekarzy weterynarii gospodarstw rolnych z trzod¹
chlewn¹. Dotycz¹ one zachowania obowi¹zku bioasekuracji, czyli � zabez-
pieczenia przed afrykañskim pomorem �wiñ (ASF). W powiecie kutnow-
skim jest 1150 rolników, hodowców przede wszystkim �wiñ. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje nawet po³owê dofinansowañ do
kosztów zakupów mat ochronnych, �rodków dezynfekcyjnych i obuwia
ochronnego. Masz babo placek! Trochê �na wyrost�, albo jak kto woli na
�prima aprilis�, potraktowali�my sprawê p³otu wzd³u¿ granicy z Ukrain¹
i Bia³orusi¹. Co siê zmieni³o!? Oczywi�cie, koszty tego przedsiêwziêcia,
które od wrze�nia 2017 do marca 2018 � �podskoczy³y� ze 130 do 300
milionów z³otych. Przeciwko �p³otowi� jest nawet Komisja Europejska.
Otrzymamy z niej pomoc, nawet sporo, bo 14 mln euro, ale na usuwanie
padliny, �rodki bioasekuracji i wyposa¿enie laboratoriów badaj¹cych próbki.
Mamy � nawet du¿e � problemy, aby je wykorzystaæ...!? Chocia¿ Niemcy
na profilaktykê ASF maj¹ przeznaczyæ MILIARD EURO. Stowarzyszenia
rolników, ekolodzy, a nawet samorz¹dowcy twierdz¹, ¿e wydatki �na p³ot�
s¹ wydatkowane za pó�no o cztery lata, poniewa¿ ASF jest ju¿ w Polsce...
Masz babo placek! W Jesionce ko³o Rzeszowa odby³o siê kolejne Euro-
pejskie Forum Rolnicze z udzia³em blisko 1600 osób. Udzia³ w nim wzi¹³
Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa UE. Polska chce od Unii m.in.
wyrównania dop³at bezpo�rednich. Masz babo placek! Nawet - mimo
powo³ania biura Krajowej Rady Drobiarstwa w Szanghaju, wci¹¿ Chiny
nie daj¹ zielonego sygna³u naszym producentom miêsa drobiowego.
Niektórzy licz¹ na polskie rozstrzygniêcia Nowego Jedwabnego Szlaku.
Inni licz¹ na majowe wielkie Targi SIAL China w Szanghaju. Masz babo
placek! M¹dry Polak po szkodzie, a rolnik w dwójnasób �! Po ubieg³o-
rocznych kataklizmach rolniczych, nawa³nicach, przymrozkach, podto-
pieniach, kiedy to wiatry zrywa³y dachy z budynków, mrozy niszczy³y
kwiaty w sadach owocowych, a na jesieñ, a nawet zim¹ nie mo¿na by³o
wjechaæ w pola, wzros³o zainteresowanie ubezpieczeniami rolnymi.
W czê�ci to zas³uga dop³at z bud¿etu pañstwa w 2018 r., w kwocie 852,6
mln z³. Rolnicy p³ac¹ tylko 35 procent sk³adki. Masz babo placek!

Konstytucja
3 majowe �wiêto, to czas zadumy.
Wtedy Konstytucja by³a uchwalona.
Jest ona do teraz powodem do dumy.
Czemu aktualna bywa lekcewa¿ona.

Kazimierz Ci¹¿ela

Na s³upie og³oszeniowym, naprzeciw ko�cio³a �w. Wawrzyñca w Kutnie,
zamieszczono napisan¹ rêcznie na kratkowanym papierze informacjê
(podajemy w oryginalnej pisowni): �Oprawcy bezdomnych kotów koczu-
j¹cych przy ulicy Wyszyñskiego, od strony Urzêdu Pracy, rzucaj¹ w biedne
zwierzêta kamieniami oraz butelkami po wypitym przez siebie alkoholu.
Kotki nie mog¹ siê pokazaæ na dachu komórek, bo bezrobotne towarzy-
stwo rodziny (�) oraz (�) t³ucze w koty czym popadnie, a ich wielkie
psy sraj¹, gdzie siê da. Podpis: �na pomoc kotom�. Czy to tak wielu wzruszy!?
Chyba � nie �!? Za to znacznie wiêcej osób oburzy³o siê na informacje
medialne o tym, ¿e S¹d Rejonowy w Kutnie podj¹³ decyzjê o trzymie-
siêcznym areszcie dla rodziców, którym Prokuratura Rejonowa postawi³a
zarzuty w zwi¹zku z ciê¿kimi obra¿eniami ich pó³rocznego (!) syna
Damianka. Rodzina mieszka³a we wsi Budzyñ, nieopodal ¯ychlina. Doro�li
niby normalni, nie mieli nawet za³o¿onej tzw. �niebieskiej karty� dla rodzin
patologicznych. Sprawa nabra³a �rozmachu�, gdy w pi¹tek, 6 kwietnia,
oko³o godziny 20.00, 21-letnia matka przynios³a niemowlê do Kutnow-
skiego Szpitala. Stan dziecka by³ tragiczny. Siniaki na twarzy, liczne otarcia
naskórka, wybroczyny na klatce piersiowej i pod ³opatk¹. Potwierdzono:
z³amane trzy ¿ebra (!), i st³uczenie p³uc (!). Lekarz pediatra-neurolog nie
mia³ w¹tpliwo�ci co do stanu dziecka i b³yskawicznie podjê³a decyzjê
o przewiezieniu go do Instytutu Centrum Matki Polki w £odzi. Jeszcze
przed pó³noc¹ dziecko przesz³o tam zabieg usuwania krwiaka. Stan nadal
ciê¿ki. Zarzuty postawiono obojgu rodzicom. Ojcu � 41 lat, który odpowie
za usi³owanie zabójstwa, znêcanie siê ze szczególnym okrucieñstwem
i spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi nawet
DO¯YWOCIE! Matce � postawiono zarzuty za niereagowanie na stoso-
wanie przemocy wobec swego dziecka i nara¿enie syna na bezpo�rednie
ryzyko utraty ¿ycia lub zdrowia. Maksymalny wymiar kary � 5 lat. Obie
sprawy i kutnowska, i ¿ychliñska tylko pozornie siê nie ³¹cz¹!? Ale jednak:
�Od rzemyczka, do kamyczka...�.      Jan Widz

OD RZEMYCZKA, DO KAMYCZKA...
Czytelniczy Hyde Park

TO PRZELEW, JAKI
ZAP£ACI£ OSOBI�CIE
Z W£ASNYCH PIENIÊ-
DZY, WICESTAROSTA
KUTNOWSKI ZDZIS£AW
TRAWCZYÑSKI, ZA
TRANSPORT DARÓW
H O L E N D E R S K I E J
FUNDACJI �SAMEN
DELEN�.

A TO CIEKAWE …

KOLEJKOWY GŁOS!

Grzegorz Siemioñczyk: (�) �EKONOMIA SPROWADZA POLITY-
KÓW NA ZIEMIÊ, ALE TYM SAMYM OS£ABIA WIARÊ
SPO£ECZEÑSTWA W TO, ¯E POLITYCY MOG¥ CO� DLA
NIEGO ZROBIÆ�.  (�)
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Powyborcze tsunami kadrowe
Oko³o 677 tys. osób, wed³ug FOR, zwolniono ze stanowisk kierowni-
czych po przejêciu w³adzy przez PiS. Po zmianie rz¹du dokonano zmiany
na prawie wszystkich stanowiskach kierowniczych spo�ród 2534 w spó³-
kach z udzia³em Skarbu Pañstwa.
Wed³ug raportu FOR po objêciu w³adzy przez PiS zwolniono co najmniej
1137 tys. osób, w tym ok. 677 tys. ze stanowisk kierowniczych oraz m.in.
zarz¹dów i rad nadzorczych. W podobnym okresie I po³owy VI kadencji
sejmu zwolniono jedynie ok. 10 osób � jedn¹ ze stanowiska kierowniczego
i dziewiêciu cz³onków rady programowej likwidowanej jednostki czytamy
w raporcie. Zdaniem prof. Antoniego Kamiñskiego z PAN, eksperta i ba-
dacza instytucji polityczno�gospodarczych funkcje w radach czy zarz¹dach
spó³ek pañstwowych s¹ zbyt czêsto politycznym ³upem, a nie nadzorem,
do którego te osoby s¹ de facto powo³ane. � Trafiaj¹ tam �swoi�, by doro-
biæ do pensji lub wie�æ spokojne ¿ycie do kolejnych wyborów � ocenia
prof. Kamiñski.          Rzeczpospolita z 6 kwietnia 2018, s. A25
Waldemar Pawlak, by³y premier: PiS jest zjawiskiem przemijaj¹cym.

�Rzeczpospolita�
Jerzy Urban redaktor naczelny: Wódz PiS ¿¹da absolutnej lojalno�ci
wobec siebie, ale jej nie odwzajemnia.          �Nie�
1,5% PKB, stanowi³o wed³ug GUS, w 2017 r. deficyt ca³ego sektora pol-
skich finansów publicznych. To najni¿szy deficyt od 1995 r.
Wojciech Czuchnowski, dziennikarz �Gazety Wyborczej�, w czasie konfe-
rencji podkomisji smoleñskiej MON powiedzia³: �Panie Antoni Macierewicz,
jest pan k³amc¹, przestêpc¹ i w przysz³o�ci odpowie pan przed s¹dem
wolnej Polski za k³amstwa i szkody poczynione pañstwu polskiemu oraz
pojedynczym ludziom. Zadawanie panu pytañ nie ma ¿adnego sensu�.
Nic dodaæ nic uj¹æ.
Nagrody International Opera Awards, zwane Operowymi Oskarami, otrzy-
mali: Piotr Becza³a, uznany za �piewaka roku, i to po raz czwarty oraz
Mariusz Treliñski og³oszony re¿yserem roku.
Prawie 50 tys. Polaków umiera corocznie z powodu zapylonego i mocno
zanieczyszczonego powietrza. 60% przedszkolaków i uczniów mieszka
na terenach, które nie spe³niaj¹ obowi¹zuj¹cych norm.
61.840.615 samochodów przejecha³o w 2017 r. przez most Grota-Rowec-
kiego w Warszawie, a 40.093.511 przez most £azienkowski. Pomiary
natê¿enia ruchu prowadzone s¹ w 15 punktach ulokowanych w ró¿nych
punktach miasta.
Z 18,4 tys. km linii kolejowych prawie po³owa wymaga naprawy lub
kompleksowej modernizacji. Wed³ug NIK polskie koleje s¹ jednymi
z najmniej bezpiecznych w Unii.
Daniel Passent o pozbawianiu stopni i tytu³ów: Nie uda³o siê z generalicj¹,
warto dobraæ siê do profesury. Zamiast lampasów odebraæ gronostaje.

Przegl¹d nr 16 (954) z 16-22.04.2018, s. 3, 6 i 63

Czemu Kaczyñski nie jest Orbanem
Polak � Wêgier, dwa ró¿ne autorytaryzmy. Demoralizacji aparatu w³adzy
prezes PiS próbuje przeciwdzia³aæ po dawnemu, na sposób gomu³kowski,
g³o�no tupi¹c i zabieraj¹c swym ludziom pieni¹dze. Nic z tego nie bê-
dzie, bo im siê marzy partyjne uw³aszczenie na bratni wzór wêgierski.
(�) Kaczyñski i Orban buduj¹ nie tylko now¹ elitê w³adzy. Buduj¹
tak¿e now¹ elitê pieni¹dza (�).

Tekst - Cezary Michalski Newsweek nr 16, 9-15.04.18, s. 22 i 24

Nadwy¿ka!
Wed³ug ostatnich dostêpnych danych (koniec roku 2016), w ca³ej Polsce
pracuje w nich (red. - w biurach pracy) ponad 22 tysi¹ce ludzi. W 2002
roku, kiedy bezrobocie siêga³o 20 procent, pracowa³o niespe³na 16 tysiêcy
osób.            Dziennik £ódzki nr 78 z 4 kwietnia, s. 2
2,9 mld euro (12,4 mld z³) przeznaczy³ Europejski Bank Inwestycyjny
w ramach planu Junckera na inwestycje rozwojowe w Polsce, m.in. kole-
jowe, drogowe, mieszkania komunalne i szpitale.
Prawie 30 tys. cudzoziemców chodzi do polskich szkól i przedszkoli.
Najwiêcej jest Ukraiñców. Ale w czo³ówce s¹ te¿ Wietnamczycy, Chiñ-
czycy i Hindusi.
Ro�nie liczba urlopów ojcowskich. Z 28,8 tys. w 2013 r. do 174,2 tys.
w 2017 r.
Ponad 1,1 mln bezrobotnych by³o zarejestrowanych w urzêdach pracy na
koniec roku. Du¿a czê�æ z nich to d³ugotrwale bezrobotni, ale to absol-
wenci szkó³. Jak widaæ, na rynku pracy jest dobrze, ale nie dla tej ogromnej
rzeszy ludzi.
A¿ 1,9 mld z³ mogli straciæ w zesz³ym roku Polacy maj¹cy rachunki
bankowe Oprocentowanie lokat jest bowiem tak niskie, ¿e oszczêdno�ci
nie rosn¹, lecz malej¹.
Witold Ko³odziejski, przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, wzorem Beaty Szyd³o, sam sobie przyzna³ 24 tys. z³ nagrody za
2017 r., a czterem cz³onkom Rady 57,7 tys. z³ (netto).
A¿ 29% 11-latków w Polsce wa¿y za du¿o.
Prof. Jadwiga Staniszkis o nadziei: Mam nadziejê, ¿e PiS przegra przy-
sz³oroczne wybory, a Kaczyñski, gdy stan¹ pomniki smoleñskie, odejdzie
z polityki i wróci do kotów.
Kuba Wojewódzki o kadrach PiS: W kadrach �dobrej zmiany�, jest jak
w psychiatryku. Kto pierwszy za³o¿y fartuch, ten lekarz.
Zdzis³aw Podedworny o poziomie ligi pi³karskiej: Kiedy najwy¿sza klasa
rozgrywkowa w Polsce nosi³a nazwê I liga, jej poziom by³ wy¿szy ni¿
obecnej ekstraklasy. Sama nazwa niczego nie zmienia.

Przegl¹d nr 15 (953) z dnia 9-15.04. 2018, s. 3, 5, 63

Wiêkszo�æ, w zaciszach gabinetów, dyskutuje o sprawie odwo³ania
Starosty Kutnowskiego Krzysztofa Debicha. Czê�æ przypomina,
niezgodnie z prawd¹, ¿e to ju¿ drugi taki wniosek. Nieprawda!!!
W tej kadencji Starostê Kutnowskiego odwo³a³ � Wojewoda £ódzki
Zbigniew Rau � zarz¹dzeniem zstêpczym z 31 maja 2016 roku (data
wp³ywu pisma do Starostwa Powiatowego 7 czerwca 2016 r.), po
odwo³aniach a¿ do NSA... Dopiero na XXXVIII Sesji Rady Powiatu,
19 kwietnia 2017 r., stosunkiem g³osów 12 �za�, 1 � �przeciw� (o�miu
radnych opu�ci³o salê obrad) powo³ano go znowu na Starostê
Kutnowskiego. Tak po prawdzie, tak¹ decyzjê oprotestowa³ w proku-
raturze ówczesny konkurent Wies³aw Bry³ka. Ostatecznie nie ujaw-
niono, który z dwóch radnych �S� i �Z� g³osowa³ za odwo³aniem,
a który by³ � przeciw. Chocia¿ kutnowskie �cukrówki� wiedz¹ swo-
je!!! Teraz dopiero 25 kwietnia, bêdzie pierwsze g³osowanie za
odwo³aniem Starosty. Zgodnie z Ustaw¹ o Samorz¹dzie Powiatowym
z 25 czerwca 1988 r. w artykule 31, punkt 3 g³osi: �Odwo³anie starosty
nastêpuje wiêkszo�ci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego stanu Rady,
w g³osowaniu tajnym�.
Czyli 3/5 z 21 radnych = 12,6 = 13 radnych! Gdyby wyniki g³osowania
na Sesji Rady Powiatu z 12 kwietnia (w sprawie podzia³u nadwy¿ki
bud¿etowej za 2017 r. i wieloletniej prognozy finansowej) uznaæ za
miarodajne, wiadomo czego siê spodziewaæ! Przypomnijmy, ¿e
w pierwszym g³osowaniu �przeciwko� by³o 10 g³osów, a 9 �za�;
w drugim �9� do �9�! Równie¿ w g³osowaniu redakcyjnym tylko
jeden g³os by³ �wstrzymuj¹cy�, reszta przewidywa³a �status quo�.
Tylko za cholerê nikt nie mo¿e poj¹æ, dlaczego do powo³ania potrzeba
12 g³osów �za�, a za odwo³aniem trzeba tych g³osów trzyna�cie!?

Czyli � jak bêdzie!?
Odwo³anie... nieaktualne!?

ALE KTO TO WIE! WSZAK - TE WYBORY S¥ � TAJNE!!!
Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

PARANOJA!?

G£OS Z PRZYD£UGIEJ KOLEJKI (CA£Y SKLEP DETALICZNY
ABC PRZY UL. BARLICKIEGO W KUTNIE): �CO ZA IDIOTA
WYMY�LI£ TAKIE NIEDZIELNE STANIE�?!!!�.

Niedawno ukaza³a siê ksi¹¿ka Izy Bartosz ��wiat bez G³owy�. Bêd¹c pod
wra¿eniem twórczo�ci zmar³ego w ubieg³ym roku Janusza G³owackiego
szybko dokona³em zakupu ksi¹¿ki. Lektura by³a fascynuj¹ca. Ksi¹¿ka jest
znakomitym portretem Janusza G³owackiego. Wielkiego pisarza, dramaturga
i wspó³scenarzysty kultowego filmu �Rejs�, wspominaj¹ przyjaciele i zna-
jomi. G³owackiego pamiêtam z czasów swojej m³odo�ci z lektury jego s³yn-
nych felietonów zamieszczanych w tygodniku �Kultura�. Felietony ³yka³em
tak ¿ar³ocznie, jak ³yka³o siê trudno dostêpn¹ szynkê za czasów s³usznie
minionych. Felietony budzi³y zaniepokojenie, czasami postrach u osób,
których dotyczy³y. Du¿a dawka ironii i wysublimowanej krytyki by³a stan-
dardem w felietonach Janusza G³owackiego. Zabawne by³o, ¿e opisywany
antybohater czêsto nie ³apa³ tekstu i rozumia³ go na opak, co wprawia³o
Mistrza w b³ogi i skrywany stan rado�ci. To by³o prawdziwe mistrzostwo.
Pó�niejsza twórczo�æ pisarska potwierdza³a wielko�æ Janusza G³owackiego,
który zyska³ wielkie miêdzynarodowe uznanie, równie¿ w Stanach Zjedno-
czonych. Czytaj¹c ksi¹¿kê Izy Bartosz powróci³y do mnie wspomnienia ze
spotkania z pisarzem w kutnowskiej bibliotece  8 lutego 2017 roku. Janusz
G³owacki z wrodzon¹ swad¹, okraszon¹ ironi¹, opowiada³ o sobie i innych.
Przywo³ywa³ otaczaj¹ce nas nonsensy. By³o to znakomite spotkanie z wy-
bitnym twórc¹. Wydarzeniem kulturalnym w kwietniu by³ Festiwal Z³oty
�rodek Poezji organizowany przez Kutnowski Dom Kultury. Na otwarcie
imprezy odby³ siê koncert Wojciecha Waglewskiego z zespo³em VOO VOO.
Jak zawsze Waglewski, Pospieszalski i ca³y zespó³ zaprezentowali wysoki
kunszt artystyczny i dali widzom niezapomniane wra¿enia prezentuj¹c ostatni¹
p³ytê �7�. Wracajmy do rzeczywisto�ci i chwilê zastanówmy siê po co nam
g³owa. Klasyczna definicja stanowi, ¿e g³owa jest istotn¹ czê�ci¹ cia³a,
w której znajduje siê mózg odpowiedzialny za wszystkie funkcje dzia³ania
naszego cia³a i pamiêæ. Wiêkszo�æ ludzi funkcjonuje normalnie i nie ma
problemów z g³ow¹ bêd¹c¹ swoistym centrum dowodzenia. Niestety, s¹
wyj¹tki i nieszczê�ciem s¹ zaburzenia w centrum dowodzenia u polityka.
Ostatnio g³o�nym echem odbi³a siê propozycja wicepremiera Jaros³awa
Gowina, by w wyborach rodzice mogli mieæ dodatkowe g³osy za niepe³no-
letnie dzieci. Pomys³ nie z tej ziemi, nale¿¹cy raczej do pomys³ów ksiê¿yco-
wych. Z³o�liwi zaczêli zadawaæ k¹�liwe pytania; na przyk³ad, czy rodzice
równie¿ bêd¹ mieli dodatkowy g³os za dzieci poczête, ale jeszcze nienaro-
dzone? Inni z³o�liwcy pytali jak bêdzie wygl¹da³ podzia³ g³osów ma³¿eñstw
bêd¹cych w separacji i czy zwi¹zki nieformalne dostan¹ dodatkowe g³osy?
My�lê ,¿e gdyby ¿y³ Janusz G³owacki, to felieton napisany przez Mistrza
by³by mocno zabawny i ironiczny oraz ukazywa³by totalny absurd  pomys³u
wicepremiera. Janusz G³owacki czêsto cytowa³ s³owa Eliota �Tak w³a�nie
koñczy siê �wiat, nie hukiem, ale skomleniem�.      Krzysztof Wac³aw Dêbski

GŁOWA
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

WYKAZ G£ÓWNYCH UROCZYSTO�CI
227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja �WIÊTO NARODOWE
TRZECIEGO MAJA - 3 maja, Kutnowska Rada Pamiêci Narodowej,
ZHP HUFIEC KUTNO, godz. 10.00 msza �w. w ko�ciele �w. Waw-
rzyñca, uroczysto�æ na pl. Wolno�ci.
79 rocznica Bitwy nad Bzur¹ - 16 wrze�nia, Muzeum Regionalne,
ZHP HUFIEC KUTNO, I LO PUL KUTNO, godz.10.00 msza �w.
w ko�ciele pw. �w. Wawrzyñca, godz. 12.00 uroczysto�æ w Parku
Wiosny Ludów wraz z apelem z okazji �wiêta Chor¹gwi £ódzkie.
100 rocznica odzyskania niepodleg³o�ci przez Polskê NARODOWE
�WIÊTO NIEPODLEG£O�CI - 11 listopada, Kutnowska Rada
Pamiêci Narodowej, I LO PUL KUTNO, Partnerzy, godz.16.00 msza
�w. w ko�ciele �w. Wawrzyñca, godz.17.00 uroczysto�æ na placu
Pi³sudskiego.

WYKAZ POZOSTA£YCH UROCZYSTO�CI
78 rocznica Zbrodni Katyñskiej DZIEÑ PAMIÊCI OFIAR ZBRODNI
KATYÑSKIEJ - 8 kwietnia, Kutnowska Rada Pamiêci Narodowej,
NSZZ �Solidarno�æ�, godz. 10.00 msza �w. w Sanktuarium Maryjnym
w G³ogowcu, uroczysto�ci przy Pomniku Katyñskim.
74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego NARODOWY
DZIÊÑ PAMIÊCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 1 sierpnia,
Kutnowska Rada Pamiêci Narodowej, �wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy
AK i ZHP. Uroczysto�æ na cmentarzu parafialnym w Kutnie: godz.
16.00 msza �w. w kaplicy, godz. 17.00 uroczysto�æ przy pomniku na
cmentarzu parafialnym, z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem Poleg³ych
Harcerek i Harcerzy.
98 rocznica Bitwy Warszawskiej �WIÊTO WOJSKA POLSKIEGO
- 15 sierpnia, Sk³ad Kutno 3 RBLog, I LO PUL w Kutnie, Kutnowska
Rada Pamiêci Narodowej, godz. 11.00 z³o¿enie kwiatów, godz. 12.00-
13.00 uroczysto�ci na terenie Sk³adu 3 RBLog.
38 rocznica podpisania Porozumieñ Gdañskich DZIEÑ SOLIDAR-
NO�CI I WOLNO�CI - 31 sierpnia, NSZZ �Solidarno�æ�, godz. 12.00
� z³o¿enie kwiatów pod �Ulotk¹�, godz. 16.00 msza �w. w Sanktu-
arium Maryjnym w G³ogowcu.
79 rocznica wybuchu II Wojny �wiatowej DZIEÑ WETERANA
- 1 wrze�nia, Kutnowska Rada Pamiêci Narodowej, I LO PUL KUTNO,
godz. 12.00 uroczysto�æ przy pomniku Bohaterów Walk nad Bzur¹
w Parku Wiosny Ludów.
37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia, NSZZ
�Solidarno�æ�, godz. 12.00 � z³o¿enie kwiatów pod �Ulotk¹�.
155 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - 23 stycznia,
Kutnowska Rada Pamiêci Narodowej, godz. 12.00 � z³o¿enie kwiatów
pod tablicami upamiêtniaj¹cymi Powstanie Styczniowe (ul. Sienkie-
wicza, ul. £êczycka).
Narodowy Ddzieñ Pamiêci �¯o³nierzy Wyklêtych� - 4 marca,
Kutnowska Rada Pamiêci Narodowej, godz. 11.30 msza �w. w ko-
�ciele pw. �w. Wawrzyñca, godz. 13.00 � z³o¿enie kwiatów w miejscu
pamiêci �¯o³nierzy Wyklêtych� (Kuczków).
Imieniny Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego - 19 marca, Muzeum
Regionalne, Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, godz. 11.30 - msza
�w. w ko�ciele pw. �w. Wawrzyñca, godz. 12.30-13.00 � przemarsz
i z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem, godz. 12.30-15.30 uroczysto�æ
na pl. Pi³sudskiego i w Muzeum Regionalnym.
Dzieñ Pamiêci o kutnowskich ¯ydach - 19 kwietnia, TPZK, godz.
17.00 - z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ na budynku dawnej cukrowni
�Konstancja� przy ul. Mickiewicza 100.
Dzieñ Flagi - 2 maja, ZHP, godz. 12.00 akcja harcerzy popularyzuj¹ca
�wiêto na pl. Pi³sudskiego.
73 rocznica zakoñczenia II wojny �wiatowej - 8 maja, Kutnowska
Rada Pamiêci Narodowej, godz. 12.00 - z³o¿enie kwiatów pod
pomnikiem na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie.
�wiêto B³êkitnej Armii - 25 maja, Muzeum Regionalne, godz. 12.00
z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ po�wiêcon¹ B³êkitnej Armii przy
ko�ciele w £¹koszynie.
�wiêto 37 Pu³ku Piechoty - 25 maja, TPZK, I LO PUL, Stowarzy-
szenie Pu³k 37, godz. 10.00 uroczysto�æ przy tablicy po�wiêconej
37 Pu³kowi Piechoty przy ul. Grunwaldzkiej 1.
73 rocznica �Procesu Szesnastu� - 19 czerwca, Muzeum Regionalne,
godz. 12.00 z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ po�wiêcon¹ pamiêci ofiar
�Procesu Szesnastu� przy ko�ciele w £¹koszynie.
79 rocznica napa�ci sowieckiej na Polskê - 17 wrze�nia, Kutnowska
Rada Pamiêci Narodowej  i Zwi¹zek Sybiraków, godz. 12.00 z³o¿enie
kwiatów pod tablic¹ po�wiêcon¹ pomordowanym w Katyniu i na
Wschodzie � Cmentarz Parafialny w Kutnie.
90 rocznica �mierci dr. A. Troczewskiego - honorowego obywatela
miasta - 21 wrze�nia, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej,
godz. 15.30 z³o¿enie kwiatów przy grobie rodziny Troczewskich na
Cmentarzu Parafialnym w Kutnie oraz o godz. 16.00 pod tablic¹
po�wiêcon¹ dr. Troczewskiemu przy ul. 29 Listopada 4.
78 rocznica powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego - 27 wrze-
�nia, Kutnowska Rada Pamiêci Narodowej i �wiatowy Zwi¹zek ¯o³-
nierzy AK, godz. 12.00 z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ po�wiêcon¹
Polskiemu Pañstwu Podziemnemu � Kaplica Matki Bo¿ej Czêstochow-
skiej przy ul. £êczyckiej.
Organizatorzy powy¿szych przedsiêwziêæ zastrzegaj¹ mo¿liwo�æ zmian
w przedstawionym kalendarzu.

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU

Powiatowe eliminacje
W I LO PUL w Kutnie odby³y siê powiatowe eliminacje konkursu dla
uczniów szkó³ �rednich o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
w £odzi. Oprócz gospodarzy wziê³y w nich udzia³ kutnowskie - II LO
im. J. Kasprowicza i ZS nr 1. Zwyciêsk¹ dru¿yn¹ okaza³a siê dru¿yna
I LO PUL im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty w Kutnie. II miejsce zajê³a
dru¿yna reprezentuj¹ca II LO im J. Kasprowicza w Kutnie, natomiast
III miejsce przypad³o ZS nr 1 w Kutnie.

PINI Grill & Delikatesy
Ju¿ dwie restauracje (w Warszawie i  £odzi) posiada firma Pini. Pierwsza
dzia³a w warszawskiej Galerii Mokotów, a ostatnio swoje podwoje otwo-
rzy³a PINI Grill & Delikatesy, w Manufakturze. Obie oferuj¹ po siedem
rodzajów steków, ale s¹ te¿ m.in. makarony, sery i wina. Ich w³a�cicielem
jest PINI � tyle ¿e ROMANO (w³a�ciciel PINI BEEF).

Inwestycje w �Strefie�
Kolejne zezwolenia na dzia³alno�æ w £ódzkiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej, na dzia³alno�æ w Kutnie, otrzyma³y Pap Kutno Sp. z o.o. (inwe-
stycja bran¿y paszowej � 17 milionów z³otych, zatrudnienie � 23 osoby)
i Sirmax Sp. z o.o. (63 mln z³ i dalsze 15 osób zatrudnienia). Kutnowska
Podstrefa Ekonomiczna podleg³a £SSE od 2001 roku. Aktualnie jest
jedn¹ z 45 stref w Polsce, a obejmuje 129 ha gruntów, na które wydano
29 zezwoleñ � 23 firmom.

DRZWI OTWARTE

W Warszawie odby³y siê XIII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami.
Otwarcia Mistrzostw dokona³ tradycyjnie prezes Polskiej Federacji Dale-
kowschodnich Sztuk i Sportów Walki Ryszard Murat 10 dan. Sêdzi¹ g³ów-
nym mistrzostw wytypowanym przez federacjê po raz 10 zosta³ prezes
Kutnowskiego Klubu Tadeusz Ryniec 9 dan. Lekarzem g³ównym
mistrzostw po raz 9 zosta³ wiceprezes kutnowskiego klubu dr nauk med.
Maciej Misztal 7 dan. W�ród licencjonowanych sêdziów by³ instruktor
z Kutna £ukawczyk Jacek 8 dan. Kierownikiem dru¿yny by³ Tomasz Faj-
kowski 1 dan. Nasi zawodnicy wywalczyli medale w konkurencjach:
Pszenna Zuzanna (doro�li) - z³oty medal w full-contact kumite; £ukawczyk
Wiktoria (gimnazjum) - z³oty medal w makiwara kumite oraz srebrny
medal w kata Tsunami indywidualne z broni¹; Rybska Marta (gimnazjum)
- z³oty medal w makiwara-kumite oraz br¹zowy medal w light-contact;
Podorski Kacper (junior) - z³oty medal w semi-contact oraz z³oty medal
w sumo-grappling; Karbowska Julia (junior) - z³oty medal w sumo grap-
pling oraz br¹zowy medal w makiwara-kumite; Trojanowski Jan (junior)
- srebrny medal w szermierka na miecze, srebrny medal w renraku-waza
oraz br¹zowy medal w makiwara-kumite; Walczak Olivia (junior) - z³oty
medal w makiwara-kumite, srebrny medal w renraku-waza oraz br¹zowy
w sumo-grappling; Guzikowska Weronika (kadet) - srebrny medal w szer-
mierka na miecze oraz br¹zowy medal w sumo-grappling; Majtczak
Zuzanna (kadet) - z³oty medal w szermierka na miecze oraz srebrny medal
w makiwara-kumite; Majtczak Hanna (kadet) - srebrny medal w szermierka
na miecze, br¹zowy medal w makiwara-kumite oraz br¹zowy medal
w renraku-waza; Kusiak Franciszek (kadet) - br¹zowy medal w makiwara-
kumite oraz br¹zowy medal w szermierka na miecze; Bañkowska Laura
(kadet) - srebrny medal w szermierka na miecze oraz br¹zowy medal
w makiwara-kumite; Majchrzak Maja (kadet) - z³oty medal w sumo grap-
pling oraz srebrny medal w semi-contact; Rybski Jakub (kadet) - srebrny
medal w semi-contact oraz br¹zowy medal w sumo grapp ling; Stemplewska
Nadia (kadet) - br¹zowy medal w makiwara-kumite. Piêtnastu zawodni-
ków kutnowskiego klubu zdoby³o ³¹cznie 31 medali w tym 9 z³otych,
10 srebrnych oraz 12 br¹zowych. Równie¿ na tych mistrzostwach otrzy-
mali uroczy�cie certyfikaty potwierdzaj¹ce zdobycie wy¿szych stopni
mistrzowskich mistrzowie z Kutna: Ryniec Tadeusz na stopieñ 9 dan,
Misztal Maciej na stopieñ 7 dan. Na mistrzostwach Polski w Warszawie
zgromadzili siê wybrani przedstawiciele ró¿nych o�rodków Karate
Tsunami oraz innych stylów: Vinh Xuan, Pak hok Kung-fu, Shotokan
i innych. W mistrzostwach Polski wziê³o udzia³ oko³o 254 zawodników
z wielu miejscowo�ci: Kutna, Bytomia, Hajnówki, Krosna, £êczycy,
£owicza, Olsztyna, Konina, P³ocka i Warszawy. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom i medalistom.

KUTNIANIE W STOLICY
Karate

Podczas prawie trzygodzinnego pobytu w szkole gimnazjali�ci mieli mo¿li-
wo�æ ogl¹dania pokazów z biologii, chemii, fizyki, geografii, symulacjê roz-
prawy s¹dowej, konwersacji jêzykowych (niemiecki, francuski, w³oski). Ale
te¿ przy ogólnym zaskoczeniu gimnazjalistów gospodarze Drzwi Otwartych
zaprezentowali im krótki, bo 10�minutowy kabaret, którym to oficjalnie roz-
poczêto to sobotnie spotkanie. W nowym roku szkolnym gimnazjali�ci  bêd¹
mogli w II LO rozwijaæ swoje pasje w kierunkach: biologiczno-chemicznym,
biologii, chemii, jêzyka angielskiego, matematyczno-fizycznym z grafik¹
komputerow¹, matematyki, fizyki, informatyki, spo³eczno-prawnym z Public
Relations w rozszerzeniu historii, WOS, humanistycznym z edukacj¹ dzien-
nikarsk¹, w rozszerzeniu jêzyk polski, historia. Klasy liceum zosta³y objête
patronatem: Wydzia³u Chemii Uniwersytetu £ódzkiego, Wydzia³u Prawa
i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego, Wydzia³u Nauk Geograficznych
Uniwersytetu £ódzkiego.           /A.B./

S³oneczna pogoda by³a sprzymierzeñcem m³odzie¿y II LO im. Jana Kaspro-
wicza w Kutnie podczas sobotniego (21 kwietnia) spotkania dla uczniów
gimnazjów, tzw. Drzwi Otwartych. Liceali�ci, jako jego gospodarze, przy-
gotowali szeroki program tego spotkania, aby zachêciæ m³odsze kole¿anki
i kolegów do przyj�cia od wrze�nia w³a�nie do Kasprowicza. �Co roku szu-
kamy nowej formu³y tego spotkania, powiedzia³a Dorota Dobiecka-Stañska,
wicedyrektor liceum. Kiedy� rozpoczynali�my ten dzieñ uroczy�cie w sali
sportowej, po czym nastêpowa³y spotkania w poszczególnych salach. Teraz
zaplanowano ten projekt zrealizowaæ nieco inaczej. Opracowano program
z wyszczególnieniem czasowym poszczególnych propozycji tak, aby gim-
nazjali�ci mogli poczuæ atmosferê szko³y, poznaæ nauczycieli, porozmawiaæ
z licealistami Kasprowicza�.
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Kutnowska majówka za pasem. Ju¿ za kilka dni mieszkañców miasta
poch³onie bez reszty moc atrakcji zwi¹zanych z imprezami towarzysz¹cymi
majowemu �wiêtu. Jednym z ciekawiej zapowiadaj¹cych siê wydarzeñ
bêdzie blok koncertowy. Jak zawsze mo¿emy liczyæ na szereg gwiazd
wielkiego formatu, z legend¹ polskiego Rocka na czele. A jednak to nie
dinozaury Rocka przyci¹gn¹ pod scenê najwiêksz¹ liczbê widowni. Nie
bêdzie to te¿ gwiazda reege. Kto zatem tak zelektryzowa³ fanów muzyki,
je�li nie gwiazdy wiod¹cych stacji radiowych? Odpowied� jest prosta. To
na wystêp gwiazdy Disco-Polo czekaj¹ mieszkañcy Kutna i regionu. Kogo
by nie zapytaæ, nikt nie lubi tego nurtu muzyki. Czy na pewno? Skoro tak
jest, jak zatem wyt³umaczyæ setki, je�li nie tysi¹ce fanów, pod scen¹ na
wystêpie Zenka Martyniuka i spontanicznie �piewany refrenu piosenki?
Prawda jest taka, ¿e nurt Disco Polo ma swoj¹ publiczno�æ i mimo tego, ¿e
nie przyznajemy siê do tego, znamy i lubimy piosenki z tego gatunku
muzyki, a liczba publiczno�ci na koncertach jest tego najlepszym przyk³a-
dem. Jestem przekonany, ¿e zarówno Zenek Martyniuk, jak i pozosta³e
gwiazdy Disco przyci¹gn¹ najwiêksz¹ publiczno�æ pod scenê majowych
koncertów. Mo¿e warto by przyznaæ, ¿e Disco Polo nie jest ju¿ tak passe,
jak to by³o kilka czy kilkana�cie lat temu.
Zastanawiaj¹c siê dlaczego ten gatunek ma tylu fanów dochodzê do wnio-
sku i pewnie nie odkrywam tu Ameryki, ¿e istot¹ jest tu prostota. Cytuj¹c
klasyka, lubimy te piosenki, które dobrze znamy. Te, które ³atwo wpadaj¹
nam w ucho, a przy tym nie wymagaj¹ od nas zbyt du¿ego skupienia siê
nad tre�ci¹. Oszala³em byæ mo¿e. To przez te oczy, oczy zielone. Mi³ej
majówki wszystkim mieszkañcom Ró¿anego Grodu.

CHE (nazwisko i imiê znane redakcji)
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

8 maja 2018 r.

Czytelniczy Hyde Park

NIKT NIE SŁUCHA, WSZYSCY ZNAJĄ
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NA SPORTOWO Z „CHEM−PAKIEM”
Ten udany turniej w Go³êbiewku przeszed³  ju¿ do historii.
O zwyciêstwo w go�cinnej Szkole w Go³êbiewku walczy³y
cztery zespo³y dojrza³ych pasjonatów siatkówki. Chyba nikt
nie spodziewa³ siê tak zaciêtej walki. Ju¿ od pierwszego
meczu walka by³a punkt za punkt. Pierwszy mecz rozegra³a
dru¿yna organizatora CHEM-PAK Silver z dru¿yn¹ SPS
(Stowarzyszenie Przyjació³ Sportu). Zwyciêstwo odnie�li
Panowie z �Chempaka� wynikiem 2:0. W drugim meczu
walczy³y dru¿yny: AGROPOL i MARS (Miejska Amatorska
Reprezentacja Siatkówki) z £êczycy. Zwyciêstwo odnios³a
dru¿yna AGROPOL-u wynikiem 2:0. Po pierwszych,
wyczerpuj¹cych meczach by³ czas na regeneracje si³. Uczest-
nicy turnieju zostali poczêstowani kanapkami i napojami

zarówno ciep³ymi jak i zimnymi. Gdy zawodnicy zregene-
rowali swoje si³y rozpoczê³y siê kolejne mecze. Walka
o trzecie miejsce miêdzy dru¿ynami SPS i MARS by³a
bardzo zaciêta. O zwyciêstwie decydowa³ piaty set, który
przyniós³ zwyciêstwo dru¿ynie MARS 3:2. Mecz fina³owy
dostarczy³ kibicom ogromnych emocji. Szczê�cie dopisa³o
siatkarzom AGROPOLU, wygrali to dramatyczne spotkanie
3:2 z dru¿yn¹ CHEM-PAK Silver. Po zakoñczonym meczu
odby³a siê gala wrêczania pucharów i nagród. Najlepszym
zawodnikiem turnieju zosta³ pan Krzysztof S. ze zwyciê-
skiej dru¿yny AGROPOL.
Celem tego turnieju , poza rywalizacj¹ sportow¹, by³o
zapewnienie dobrej rozrywki. Wszyscy zawodnicy bior¹cy

udzia³ w rozgrywkach okazali siê zwyciêzcami, gdy¿ g³ów-
nym mottem tego turnieju by³a integracja i piêkna idea spor-
towej rywalizacji.  Wszyscy wykazali siê takimi cechami.
By³a to pierwsza, ale miejmy nadziejê nie ostatnia  impreza
tego typu. �Chem- Pak� (prezes W³adys³aw Wojtczak)
czêsto organizuje ró¿nego rodzaju imprezy rekreacyjno-
sportowe, bo po twórczej pracy zawodowej nale¿y siê
Za³odze i jej Przyjacio³om dobry, integracyjny wypoczynek.
Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna� gratuluje inwencji
Firmie i ¿yczy dalszych sukcesów!



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 8/477 • 26 KWIETNIA 2018 R. 13

¯YCIE FARMACEUTYCZNE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 8/477 • 26 KWIETNIA 2018 R.14

¯YCIE DIECEZJALNE

Aktywnie rozpocz¹³ pi¹ty rok swojej dzia³alno�ci Klub Wiedzy Uniwer-
salnej, który dzia³a pod opiekuñczymi skrzyd³ami emerytowanego ksiêdza
pra³ata Jana Dobrodzieja. Inauguracyjne spotkanie, w którym uczestniczyli
m.in.: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jankowski
oraz ¿ona prezydenta m. Kutna Gra¿yna Burzyñska i przedstawiciel Kon-
serwatora Zabytków Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi � kutnianin Grze-
gorz Dêbski, po�wiêcone by³o artystom � amatorom zwi¹zanym
integralnie z Ziemi¹ Kutnowsk¹ i naszym grodem nad Ochni¹ od kilku
dobrych lat, a zintegrowanych w aktywnym Stowarzyszeniu Uniwersytet
Trzeciego Wieku, którego s¹ miêdzy innymi pere³kami.

W �Dobrodziejówce�

Z KULTURĄ NA TY

W go�cinnej �Dobrodziejówce� zaprezentowa³a siê w roli poetki (autorki
w³asnych wierszy), aktorki w spektaklu �Hamlet we wsi G³ucha Dolna�,
malarki wspania³ych m.in. pejza¿y i innych nie tylko obrazów o ró¿no-
rodnej technice wykonywania � Marianna Kluk (co za osobowo�æ!) oraz
Andrzej Zielonka jej ¿yciowy partner � aktor, satyryk, tek�ciarz (znany
i ceniony dzia³acz spo³eczny) i Jadwiga Miko³ajczyk � aktorka i tancerka
(mama znanego w �wiecie Paw³a Miko³ajczyka � jednego z najlepszych
w �wiecie tancerzy baletowych � mo¿e niedocenianego w naszym mie�cie,
a jest przecie¿ kutnianinem! By³y te¿ wiersze Teresy Jankowskiej, uznanej
ju¿ klubowiczki. W o¿ywionej dyskusji g³os zabierali m.in.: Barbara D�wi-
nacka, Miros³aw Borowicz i Ryszard Zab³ocki (ufundowali oni piêkny
drzewostan dla �Dobrodziejówki�), Zofia Tomaszewska, Ryszard Olesiñski,
Mieczys³aw Orliñski. Klub Wiedzy Uniwersalnej �Dobrodziejówka�, za
po�rednictwem �Powiatowego ̄ ycia Kutna�, dziêkuje firmie Jacka i W³a-
dys³awa Cegielskich - Zak³ad Gospodarki Odpadami �EKO-ALF� - za
bezinteresowne i spo³eczne prace na rzecz porz¹dkowania terenu wokó³
�Dobrodziejówki�. To jest cenne! Nastêpne spotkanie klubowicze chc¹
po�wiêciæ tematyce wêdkarstwa na Ziemi Kutnowskiej i dzia³alno�ci Ko³a
�Metalurg� w Kutnie.            /J.P./

Signa fidei na terenie parafii salezjañskiej
w Wo�niakowie

KAPLICE, KAPLICZKI ORAZ KRZYŻE

Witold Waczyñski to uznany dzia³acz spo³eczny w Toruniu. Pe³ni zaszczytn¹
obecnie funkcjê radnego w grodzie Kopernika. Do Kutna czêsto przy-
je¿d¿a na mecze basketu jako komisarz Polskiego Zwi¹zku Koszykówki.
Ca³a praktycznie mêska czê�æ Jego Rodziny zwi¹zana jest z t¹ piêkn¹
dziedzin¹ sportu. W ekstraklasie gra³ ojciec Pana Witolda, on w AZS
Toruñ, a syn Adam jest kapitanem polskiej reprezentacji seniorów (na co
dzieñ gra w ekstraklasie hiszpañskiej). Pan Witold lubi Kutno, gdzie �
jak podkre�la � jest w³a�ciwy klimat do sportu, a na meczach panuje wrêcz
rodzinna (choæ gor¹ca) atmosfera. Bêd¹c w grodzie nad Ochni¹ czyta
z zaciekawieniem � od deski do deski � nasz¹ gazetê i wyra¿a siê o niej
w superlatywach. To cieszy!            /J.P./

PRZYJACIEL „PŻK”

TĘSKNOTA ZA PAPIEŻEM RODAKIEM
W 13 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II

Wystawa papieska w Muzeum Regionalnym w Kutnie.

Msza �wiêta w I rocznicê �mierci papie¿a Jana Paw³a II, Kutno 02.04.2006 r.

Zaczê³o siê niespodziewanie. Bia³y dym nad Watykanem i s³ynne s³owa
�Habemus Papam�. A dzia³o siê to 16 pa�dziernika 1978 roku. Polak, kardyna³
Karol Wojty³a, wybrany zosta³ Papie¿em i przybra³ Imiê Jan Pawe³ II.

29.01.1986 r. - po audiencji generalnej w sali Paw³a VI. Papie¿ wita siê
z nowo¿eñcami i orszakiem weselnym, w który siê wmiesza³em. Papie¿
wyci¹ga do mnie rêkê (widaæ moj¹ praw¹). Witamy siê (po raz drugi), a ja
fotografujê z lewej rêki. Za Janem Paw³em II fotografuje nas Arturo Masi
- fotograf papieski.

Nasz kraj zala³a fala nadziei. Po 455 latach konklawe wybra³o na Papie¿a, nie
W³ocha, lecz S³owianina. Spe³nia siê proroctwo naszego wieszcza Juliusza
S³owackiego, który w l848 roku, w wierszu pt. �S³owiañski Papie¿� napisa³:

�Po�ród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon
Dla s³owiañskiego oto Papie¿a otworzy³ tron.
A trzeba mocy, by�my ten pañski d�wignêli �wiat
Wiêc oto idzie Papie¿ s³owiañski - ludowy brat�

W czerwcu 1979 r., nied³ugo po wyborze. Papie¿ og³osi³ zamiar wizyty dusz-
pasterskiej w Polsce. Bre¿niew ostrzega³ Gierka przed zgod¹ na wpuszczenie
Papie¿a do Ojczyzny. Mimo to Papie¿ zgodê otrzyma³. W trakcie powitania na
placu Wolno�ci w Warszawie (obecnie pl. Pi³sudskiego), Papie¿ wypowiedzia³
s³ynne pó�niej s³owa: �Wo³am, ja syn polskiej ziemi a zarazem ja Jan Pawe³ II,
Papie¿. Wo³am z ca³ej g³êbi tego tysi¹clecia, wo³am w przeddzieñ �wiêta
zes³ania, wo³am wraz z wami wszystkimi: Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi�. Ro�nie podziw dla Ojca �wiêtego i jego popularno�ci.
Codziennie Przyje¿d¿aj¹ pielgrzymki z ró¿nych stron �wiata, Polski Papie¿
staje siê niebezpieczny dla re¿imowych ustrojów. Tajne s³u¿by przygotowuj¹
zamach na ¿ycie Ojca �wiêtego. I sta³o siê! 13 maja 1981 roku, w czasie
audiencji generalnej na placu �w. Piotra o godzinie 17:19, najemny zabójca
Mehmed Ali Agca (1.23) dwukrotnie strzeli³ do Papie¿a rani¹c Go w brzuch
i d³oñ. Wed³ug opinii najwiêkszej s³awy lekarzy rany by³y �miertelne, a mo¿li-
wo�æ prze¿ycia rannego jak jeden do dwóch milionów. Papie¿ opu�ci³ szpital
po 22 dniach. Dolegliwi�ci odczuwa³ do koñca ¿ycia. Druga pielgrzymka Ojca
�wiêtego do Polski 16 do 23 cerwca 1983 roku. Dekanat kutnowski zorganizowa³
stuosobow¹ grupê porz¹dkowych �uzbrojonych� w plakietki i fura¿erki. Zada-
niem tej grupy by³o utrzymanie porz¹dku na wyznaczonym odcinku ul. ̄ wirki
i Wigury - trasy przejazdu Papie¿a z lotniska do centrum. W najwiêkszym skrócie:
Papie¿ - Pielgrzym - Nasz Rodak odby³ 104 pielgrzymki do krajów �wiata.
W czasie podró¿y do Ojczyzny odwiedzi³ 62 miasta, wyg³osi³ kilkadziesi¹t
homilii i przemówieñ. W styczniu 1986 roku. Kuria Metropolitalna Warszawska
zorganizowa³a, pod patronatem Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa, piel-
grzymkê do W³och dla osób zas³u¿onych dla Ko�cio³a. Papie¿, ka¿demu uczest-
nikowi tej pielgrzymki udzieli³ audiencji osobistej. Z Kutna, wyró¿nienie to
spotka³o Zbigniewa Wirskiego - autora tego artyku³u. Pontyfikat Papie¿a Jana
Paw³a II trwa³ 26 i pó³ roku. Po jego �mierci Papie¿ Benedykt XVI og³osi³ Go
b³ogos³awionym, a Papie¿ Franciszek dokona³ kanonizacji. Tak wiêc pro�by
ludu bo¿ego �Santo Subito� zosta³y wys³uchane! 13 rocznica �mierci Papie¿a
Jana Pawia II minê³a w ciszy a¿ nazbyt widocznej. Dlatego przpomnê jak
obchodzono drug¹ rocznicê �mierci Papie¿a naszego Rodaka w 2006 roku. Na
mszy �w. na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie zgromadzi³o siê
ok. 12 tysiêcy wiernych modl¹cych siê w intencji beatyfikacji zmar³ego Papie¿a.
Urczyst¹ mszê �wiêt¹ koncelebrowa³ biskup Andrzej Franciszek Dziuba, a do
komunii �w. przyst¹pi³o ponad 8000 uczestników uroczsto�ci.

W naszym mie�cie zorganizowana zosta³a wystawa pami¹tek ze spotkañ z Ojcem
�iêtym, które s¹ w posiadaniu mieskañców Kutna i powiatu. Tym co budow-
wali pomniki zabrak³o pomys³u, aby znale�æ miejsce na choæby skromny o³ta-
rzyk wewn¹trz ko�cio³a, gdy wyniesienie na o³tarze �wiêtego jest ju¿ prawem.
�wiêty Papie¿u Janie Pawle II - wybacz nam!           Zbigniew Wirski

Podczachy
Kilka kilometrów od Kutna � jad¹c drog¹ nr 92 w stronê Kro�niewic �
zje¿d¿a siê do wsi Podczachy. W czê�ci nale¿¹cej do Wo�niakowskiej
Parafii jest tylko jeden obiekt � murowana kapliczka typu piêtrowego.

Murowana maryjna kapliczka piêtrowa we wsi Podczachy. Stan �
wrzesieñ 2016 r.

W oszklonej z trzech stron wnêce znajduje siê figura NMP Niepokalanej.
Obiekt wieñczy metalowy krzy¿ z pasyjk¹. Historia powstania tej kapliczki
wi¹¿e siê z rokiem 1974, kiedy obchodzony by³ Rok Maryjny. W �rodko-
wej partii kapliczki, w prostok¹tnym zag³êbieniu, umieszczono napis o
nastêpuj¹cej tre�ci i uk³adzie: W ROKU MARYI W HO£DZIE WIE�
PODCZACHY. 1974 r. Kapliczkê otacza metalowe ogrodzenie. Trzeba
przyznaæ, ¿e stan obiektu nie jest zadowalaj¹cy. Odpowiedniej interwencji
malarskiej wymaga elewacja kapliczki.

Piotr Szlufik - Wo�niaków k/Kutna

Pod has³em �Do³¹cz do nas� w kwietniowe soboty I LO im. gen. J.H.
D¹browskiego w Kutnie postanowi³o zorganizowaæ dla uczniów gimna-
zjów tzw. �Drzwi Otwarte�. Do tej pory �Drzwi Otwarte� odbywa³y siê
tylko w jedn¹ sobotê � zaznaczy³ Andrzej Micha³kiewicz, nauczyciel
historii, i to by³ po prostu za krótki czas, aby realizowaæ program zajêæ
dla kandydatów w poszczególnych klasach. By³o ju¿ spotkanie z uczniami
zainteresowanymi profilem rozszerzonej matematyki, fizyki i informatyki.
W sobotê, 14 kwietnia, mia³o miejsce spotkanie, na którym gimnazjalistów
zapoznano z przedmiotami humanistycznymi (z rozszerzeniem jêzyka
polskiego), historii, a tak¿e wiedzy o spo³eczeñstwie. W programie spo-
tkania by³y m.in. warsztaty dziennikarskie, teatralne, a nawet filmowe.
W liceum dzia³a Klub Europejski, a jego cz³onkowie bior¹ ka¿dego roku
udzia³ w projekcie o nazwie M³odzie¿owy Parlament Europejski. W spo-
tkaniach z gimnazjalistami zaanga¿owani s¹ tak¿e absolwenci liceum,
którzy z przyjemno�ci¹ pomagaj¹ w ich organizowaniu, co oznacza
ci¹g³¹ wiê� ze szko³¹. Podsumowanie �Drzwi Otwartych� bêdzie mia³o
miejsce w jedn¹ z sobót w II po³owie maja.           /A.B./

DRZWI OTWARTE
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Tego jeszcze nie by³o!

STULETNIA FIRMA!
Prezentujemy fotografie dokumentów dotycz¹cych Mieczys³awa
Tomaszewskiego, syna za³o¿yciela 100-letniej firmy malarskiej,
dotycz¹ce z³o¿enia egzaminu czeladniczego, jego nominacji
czeladniczej (z 1945 r.), legitymacji mistrzowskiej i dyplomu
mistrzowskiego (z 1947 r.) oraz dyplom uznania (z 1974 r.).

Stroje w stylu Rococo i Bidermajer.

HISTORYCZNA REWIA
Prezentujemy historyczn¹ rewiê strojów z 1963 r. wykonan¹ przez uczniów
Szko³y Zawodowej nr 2 (której dyrektorem by³ wówczas Ludwik Wichrowski),
a zaprojektowan¹ przez pani¹ profesor Martê Jami³kowsk¹ (zarazem
re¿ysera). Tak wygl¹da³a ówczesna uczniowska królowa z miasta... ró¿.

Stroje w stylu Tiurniury.

Damy dworu i ¿acy krakowscy.

1 MAJA 1965, 1966 ROK

W kutnowskim pochodzie pierwszomajowym, z m³odzie¿¹ ze Szko³y
Zawodowej nr 2, szed³ Nigeryjczyk Kola Agboka, jak równie¿ Wietnam-
czyk Lgo Luong Canh - 1966 r. (zdjêcia na tych szpaltach przekaza³
Andrzej Tomaszewski. Dziêkujemy!).

¯egnaj¹c niezapomnianego dyrektora i wychowawcê Pana
Henryka Lesiaka pragniemy nawi¹zaæ do s³ów poety:

�¯y³em z wami,cierpia³em z wami i p³aka³em z wami.
Nigdy mi kto szlachetny nie by³ obojêtny
Dzi� was rzucam i dalej idê w cieñ z duchami
A jak gdyby tu szczê�cie by³o ,idê smêtny...
Jednak zaklinam,niech ¿ywi nie trac¹ nadziei
I przed narodem nios¹ o�wiaty kaganiec
A kiedy trzeba na �mieræ id¹ po kolei
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec�.

Nag³a �mieræ nie pozwoli³a na serdeczne po¿egnanie dlatego
��pieszmy siê kochaæ ludzi,bo tak szybko odchodz¹�.

(Ks. J. Twardowski)

Z wyrazami wspó³czucia dla rodziny i bliskich
wdziêczni uczniowie Technikum Ekonomicznego

z lat 1962-1967 wraz z Pani¹ Profesor Janin¹ From.

POŻEGNANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

Poloneza czas zacz¹æ...

Rok szkolny 1985/86
Kadra pedagogiczna pozostaje bez zmian. Prê¿nie dzia³aj¹ organizacje m³odzie¿y
szkolnej: ZHP, SKS, SKKT, Spó³dzielnia Uczniowska oraz ko³a zainteresowañ: ko³o
plastyczne, chór szkolny, ko³o biologiczne, ko³o techniczne.  Frekwencja uczniów
za rok szkolny wynios³a 94,9%. W ramach pedagogizacji rodziców wyg³oszono
pogadanki o szkodliwo�ci palenia tytoniu i picia alkoholu. Wy�wietlono te¿ dla
rodziców film o alkoholizmie. 22 wrze�nia 1985 r. na terenie szko³y odby³o siê
�wiêto �Do¿ynek� gminy Kutno z wystaw¹ sprzêtu rolniczego na boisku szkolnym.
Program by³ nastêpuj¹cy: czê�æ oficjalna z przemówieniami naczelnika gminy Kutno,
I sekretarza KG PZPR w Kutnie i prezesa Zarz¹du Gminnego ZSL w Kutnie; odzna-
czenia pañstwowe. Uhonorowano medalami �40 lat PRL� kilka osób. Miedzy innymi
medal otrzyma³ dyrektor szko³y � Henryk Pêgowski; korowód do¿ynkowy ze �pie-
wami Kó³ Gospodyñ z terenu gminy Kutno; wystêpy artystyczne m³odzie¿y szkolnej
ze Strzegocina, deklamacje i wystêpy chóru szkolnego pod batut¹ Haliny Marciniak.
W dniu 30 pa�dziernika 1985 r. na miejscowym cmentarzu odby³ siê uroczysty apel
poleg³ych ¿o³nierzy wrze�nia 1939 r., który poprowadzi³ dyrektor szko³y. W apelu
liczny udzia³ wziêli mieszkañcy okolicznych wsi oraz m³odzie¿ szkolna. Ods³oniêto
pomnik po�wiêcony ¿o³nierzom poleg³ym we wrze�niu 1939 r. (poprzednio na cmen-
tarzu znajdowa³y siê trzy mogi³y poleg³ych ¿o³nierzy). Na tablicy pami¹tkowej
wyryto imiona i nazwiska poleg³ych ¿o³nierzy. Ods³oniêcia pomnika dokona³ kom-
batant Edward Przybysz. Licznie wziê³y udzia³ delegacje z gminy Kutno: KG PZPR,
KG ZSL, Urzêdu Gminy, które z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów. Kwiaty z³o¿y³a te¿ m³o-
dzie¿ szkolna i nauczyciele. Zapalono znicze. Pamiêæ poleg³ych uczczono minut¹
ciszy. Harcerze i harcerki z dru¿yny ZHP ze Strzegocina pe³ni³y przez oko³o cztery
godziny wartê honorow¹. Dalsza czê�æ odby³a siê w szkole. W uroczysto�ci wziêli
udzia³ przedstawiciele PZPR, ZSL, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego,
radni gminy Kutno. Szko³ê ukoñczy³o 16 absolwentów. Usuniêto awariê pieca
centralnego ogrzewania oraz przeprowadzono remont ustêpów awaryjnych. Stan
czytelnictwa:  �rednio na jednego ucznia i czytelnika  10,25 wolumina. Dyrektor
szko³y przeprowadzi³ 49 hospitacji lekcji i zajêæ pozalekcyjnych. Nauczyciele byli
bardzo dobrze przygotowani do zajêæ lekcyjnych, które przeprowadzili wzorowo
pod wzglêdem merytorycznym i dydaktycznym. Frekwencja uczniów wynios³a
94,9%. Uczennica Adamczyk Agata zajê³a I miejsce XIV Turnieju Wiedzy Tury-
styczno-Krajoznawczej w powiecie kutnowskim. Z dniem 31 sierpnia 1986 roku
nauczyciele, Henryk Gajewski oraz W³adys³aw Marciniak, odeszli na emeryturê.

(c.d.n.)

Mistrzowie
wykształceni

przez Mieczysława
Tomaszewskiego:

− Klimecki Sławomir,
− Lewandowski Tomasz,
− Pasiński Dariusz,
− Skrzynecki Ryszard,
− Tomaszewski Sławomir.

(c.d.n.)
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ

D¹browice rynek
telefon:

783-426-160

Kurki, koguty
odchowane

oraz kaczko-gêsi,
perlice zamawiaæ

Sójki - Parcel
telefon:

(24) 252-11-34

Wynajmê lokal w centrum Kutna,
przy ul. Warszawskie Przedmie-
�cie. Mo¿liwo�æ najmu z wypo-
sa¿eniem (zak³ad fryzjerski) Tel.
609-593-263, po 17:00

Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
Sprzedam Skoda Octavia Combi
2.0 TDI (140 KM) Elegance, manual
6 biegów, rok prod. 2007, polski
salon, pierwszy w³a�ciciel, przebieg
147 tys. km, kolor czarny metalik,
minimalnie uszkodzony przód.
Cena do uzgodnienia. Tel. 501-220-
678 (po 15:00)
Sprzedam VW Golf 4 (2000 r.) 1.4,
16V, bezwypadkowy z uszkodzo-
nym silnikiem, cena 1450 z³. Tel.
607-386-549
Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam przyrz¹d do æwiczeñ
GymForm. Stare ³ó¿ko (stela¿). Tel.
607-38-65-49
Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha w Pod-
czachach (dostêp do pr¹du i wody),
kultywator i brony pi¹tki (stan dobry),
kabel do si³y, ca³ownik. Tel. 783-
436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane od
1000 m2 do 1450 m2 (odga³êzienie
od ul. ¯niwnej), kanalizacja
i woda w granicach dzia³ek. Tel.
601-760-860
Odst¹piê podwójny plac na cmen-
tarzu - dobra lokalizacja. Tel. 607-
296-022
Sprzedam mieszkanie M3 w cen-
trum miasta. Tel. 609-582-817
Sprzedam mieszkanie 60 m2

w centrum Kutna. Tel. 502-810-282

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Tel.
505-870-487
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Wynajmê gabinety lekarskie
w Kutnie przy ul. M.C. Sk³odow-
skiej 46. Tel. 510-991-497

Wynajmê pod dzia³alno�æ
lokal 50 m2 (2 pomieszczenia
+ socjalne). Mo¿na lokal
zaadaptowaæ pod mieszkanie
(po wcze�niejszym ustaleniu
z w³a�cicielem). Kutno, ul.
Jagielloñskiej 9 (blisko do
stacji PKP i centrum). Tel.

605-991-655

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okoliczno�ciowe.

Tel. 609-107-203

Krycie papą
zgrzewalną,

malowanie farbą,
smarowanie dachów

781−310−433

AKTYWNE STOWARZYSZENIE (cz. III)
Mówi prezes SL. SALOS �Ró¿a� Kutno ksi¹dz Henryk Chibowski:
�XXVIII �wiatowe Igrzyska M³odzie¿y Salezjañskiej odby³y siê
w Sevilli, w Hiszpanii od 10 do 15 maja i zgromadzi³y ponad 1300
uczestników z 15 krajów. Z Polski wziê³o udzia³ w Igrzyskach 157
zawodników i zawodniczek zrzeszonych w lokalnych stowarzysze-
niach Salezjañskiej Organizacji Sportowej. Nasze stowarzyszenie
lokalne SALOS �RÓ¯A KUTNO� w Wo�niakowie by³o reprezento-
wane przez dwie dru¿yny oraz 4 opiekunów, razem 29 osób. Kutnowscy
m³odzi sportowcy spisali siê bardzo dobrze. Z³oto zdoby³y pi³karki,
trener Tomasz Kaba, ch³opcy pi³karze zdobyli trzecie miejsce, trener
Jacek Czekalski - dodajmy, ¿e w tej kategorii wiekowej, by³a to jedyna
dru¿yna reprezentuj¹ca Polskê w tej kategorii wiekowej na 23 dru¿yny
startuj¹ce w rywalizacji sportowej. W fazie grupowej dziewczêta
pokona³y dru¿yny z Belgii i z Hiszpanii. W pó³finale zmierzy³y siê
z drug¹ dru¿yn¹ z Belgii, a w finale pokona³y dru¿ynê z Bratys³awy -
S³owacja. Wszystkie mecze wygrane. Ch³opcy w swojej kategorii
wiekowej rywalizowali z dru¿ynami z: Austrii, Belgii, Hiszpanii, Nie-
miec i S³owacji. W fazie grupowej nasza dru¿yna stoczy³a dwa poje-
dynki z dru¿ynami z Hiszpanii. W pierwszym meczu z dru¿yn¹
�Auximarbella B� z Malagi nasza reprezentacja wygra³a 5:0. W ko-
lejnym spotkaniu nasi zawodnicy pokonali dru¿ynê �San Juan Bosco
Valencja B� 4:2. Tym samym nasza dru¿yna zakoñczy³a fazê grupow¹
rozgrywek na pierwszym miejscu. Fazê pucharow¹ rozgrywek nasi
zawodnicy rozpoczêli od pora¿ki 2:3 z dru¿yn¹ �Salesianas Villaamil�
z Madrytu. W kolejnych meczach nasza dru¿yna nie da³a ju¿ ¿adnych
szans rywalom wygrywaj¹c kolejno z dru¿yna Salezianas Estrecho -
Hiszpania, a¿ 13:2 oraz dru¿yn¹ �SDM Domino� Bratislava ze z wyni-
kiem 5:3. Uczestnicy wyjazdu podkre�lali, ¿e by³a �wietna atmosfera,
piêkne widoki i super pogoda. To by³a wspania³a przygoda oraz
niezapomniane prze¿ycia.

XXV Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y Salezjañskiej z udzia³em
�RÓ¯Y KUTNO� w Krakowie. W�ród startuj¹cych nasi zawodnicy
SL SALOS �RÓ¯A KUTNO� w nastêpuj¹cych dyscyplinach sporto-
wych: pi³ka no¿na ch³opców kat. A i kat. C, pi³ka no¿na dziewcz¹t
kat. B oraz siatkówka dziewcz¹t Kat. A. Razem z opiekunami 55 osób.
Wyniki by³y nastêpuj¹ce: dziewczyny kat. B zajê³y I miejsce, trener
Tomasz Kaba ch³opcy w kategorii A zajêli II miejsce, trener Rados³aw
Saganiak, ch³opcy w kategorii C zajêli II miejsce, trener Robert
Marzec, dziewczêta w pi³ce siatkowej  w kategorii A zajê³y VI miejsce,
trener Robert Kozicz.
W dniach 20-22 pa�dziernika 2017 roku w E³ku odby³y siê XX Ogól-
nopolskie Rozgrywki Salezjañskie Animatorów Sportowych. Nasi
trenerzy wywalczyli pierwsze miejsce w pi³ce no¿nej. SALOS �Ró¿a
Kutno� zdominowa³a XXII Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y Sale-
zjañskiej w Futsalu, które w dniach 26-28.01.2018 roku odby³y siê
w Suwa³kach. Zarówno ch³opcy jak i dziewczêta z Kutna wywalczyli
wysokie miejsca w swoich kategoriach, jak te¿ puchar �Fair Play�
ufundowany przez Zbigniewa Boñka. Oto wyniki: kat. A dziewcz¹t
I miejsce, trener Tomasz Kaba, kat. A ch³opców II miejsce, trener
Rados³aw Saganiak, kat. B ch³opców I miejsce, trener Robert Marzec.
Natomiast w�ród czterech najlepszych zawodników, dwóch z naszego
stowarzyszenia:  kat. A  ch³opców � PATRYK CIE�LAK, kat. A dziew-
cz¹t � NATALIA OTTO. 10 czerwca 2017 roku w Belwederze, z okazji
jubileuszu 25-lecia odby³o siê spotkania prezydenta RP Andrzeja Dudy
z 80-osobow¹ delegacj¹ SALOS RP. Za wybitne zas³ugi dla rozwoju
kultury fizycznej, za dzia³alno�æ spo³eczn¹ na rzecz upowszechniania
sportu i turystyki w�ród dzieci i m³odzie¿y prezydent wrêczy³ odzna-
czenia pañstwowe. Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi: otrzyma³, ks. Henryk
Chibowski SDB, 19 czerwca w siedzibie Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w Warszawie odby³o siê spotkanie ministra Witolda Bañki
z delegacj¹ SALOS RP, który honorowa³ odznakami �Za Zas³ugi dla
Sportu� 15 salezjañskich animatorów sportowych, a w�ród nich:
odznak¹ br¹zowa: ks. Henryk Chibowski, Mariusz Guzek�.
Redakcja �Powiatowego ̄ ycia Kutna� gratuluje i ¿yczy dalszych suk-
cesów Stowarzyszeniu i jego aktywnym dzia³aczom. (cdn.)

Jerzy Papiewski

KONTRAKTACJA
I SKUP OGÓRKA

Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14

Telefon:

607-092-666

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.500 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Ukraiñski wyskok
Po kutnowskim hotelu pracowni-
czym, na ulicy Przemys³owej, bie-
ga³ mê¿czyzna (Ukrainiec � 44 lata)
z broni¹ w rêku, gro¿¹c zabiciem.
Pracownicy hotelu wezwali policjê.
Obywatel Ukrainy, zatrzymany
przez policjê, trafi³ do aresztu.
Funkcjonariusze zabezpieczyli
broñ, a delikwent us³ysza³ zarzut
stosowania gró�b karalnych. Grozi
mu do 2 lat pozbawienia wolno�ci.

Desperat
W Kutnie, na Józefowie, 75-letni
mê¿czyzna usi³owa³ skoczyæ z wia-
duktu znajduj¹cego siê nad obwod-
nic¹. Interweniowa³a policja oraz
2 zastêpy stra¿y po¿arnej z pe³n¹
obsad¹ i skokochronem. Mundurowi
z policji i stra¿y wykorzystali jego
nieuwagê i nie dopu�cili do samo-
bójstwa. Zosta³ przewieziony do
szpitala.

Cmentarne hieny
Na cmentarzu w Mnichu, gmina
Oporów, przypomnia³y o sobie
�cmentarne hieny�. Ich ³upem
pad³y ... mosiê¿ne, kamienne, mar-
murowe i betonowe wazony pomni-
kowe. Na niektórych grobach ³atwo
dostrzec równie¿ nieudolne próby
ich z³upienia. W tej chwili policja
prowadzi  dzia³ania ustalaj¹ce
z³odziei.

P³on¹ce samochody
P³omienie objê³y dwa samochody
przy �Biedronce� w ¯ychlinie.
W akcji ga�niczej bra³ udzia³ 1 za-
stêp JRG Kutno i drugi z OSP Emit
¯ychlin. Auta sp³onê³y w wyniku
utraty izolacyjno�ci przewodów
elektrycznych. Ogieñ zacz¹³ roz-
przestrzeniaæ siê w aucie Peugeot.
Na szczê�cie nikt nie ucierpia³
i skoñczy³o siê na stratach finanso-
wych, które oszacowano na oko³o
8 tysiêcy z³otych.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, na ulicy Królewskiej,
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonej ukrad³ z jej torebki
portfel.
W Kutnie, przy ulicy Wilczej, z³o-
dziej ukrad³ telefon komórkowy,
który poszkodowany pozostawi³ na
masce swojego samochodu.
W D³ugo³êce nieustalony z³odziej
z niezamkniêtego samochodu,
ukrad³ portfel i dokumenty.
Przy ulicy Grunwaldzkiej w Kutnie,
nieznany z³odziej,wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej z baga¿-
nika pojazdu ukrad³ laptop wraz
z torb¹.

No¿ownik
W Kro�niewicach nieznany rozbój-
nik zaatakowa³  no¿em pijanego
30-latka. Na miejscu pojawi³a siê

karetka pogotowia i policja. Spraw-
ca ataku zbieg³ z miejsca ataku.
Pijany 30-latek mia³ w organizmie
1,76 promila alkoholu. Rannego
przewieziono go do szpitala.
Zabezpieczane zosta³y �lady, odci-
ski palców i nagrania z miejskiego
monitoringu.

Motorowy pirat
Licz¹cy 25 lat kutnianin nie do�æ,
¿e bez dokumentów uprawniaj¹-
cych do kierowania motocyklem,
to jeszcze szybko ucieka³ przed
policj¹ ulic¹ Jana Paw³a II w £o-
wiczu. Na obszarze zabudowanym
pêdzi³ z szybko�ci¹ 82 km/h. Próba
zatrzymania skoñczy³a siê ucieczk¹,
która zakoñczy³a siê w miejscowo-
�ci Nied�wiada - w polu!

Stop po¿arom traw!
Stra¿acy walcz¹ z ogniem na
nieu¿ytkach. Tak by³o w B³oniu,
gmina Kro�niewice i Józefowie,
gmina Bedlno. Najwiêcej w Kutnie.
Tutaj gasili na ulicy: Paderew-
skiego, Polnej (hektar traw),
Jesiennej. Pali³a siê te¿ trawa przy
ulicy Rzecznej, Gadomskiego i Tê-
czowej. W Woli Ka³kowej pali³o siê
trzcinowisko. S³up dymu widoczny
by³ z kilkunastu kilometrów. Wiatr
wznieca³ kilkumetrowe p³omienie,
a dojazd pojazdów ratowniczo-
ga�niczych utrudnia³ podmok³y

teren. W akcji uczestniczy³o sze�æ
zastêpów OSP z powiatów kutnow-
skiego i ³owickiego: 2 z B¹kowa
Górnego i po jednym z Woli Ka³-
kowej, �leszyna, Starego Waliszewa
i Bielaw. St¹d akcja �Stop Po¿arom
Traw�. Jej celem jest u�wiadamianie,
jak gro�ne s¹ tego typu po¿ary
i jakie stanowi¹ zagro¿enie dla
cz³owieka, zwierz¹t i �rodowiska
naturalnego. Ju¿ w tym roku w Pol-
sce gaszono oko³o 12 tysiêcy
po¿arów traw. Zginê³y dwie osoby,
a 101 zosta³o rannych. Ile zwierz¹t
ginie w p³omieniach przez ludzk¹
bezmy�lno�æ - liczby id¹ w tysi¹ce.
Cierpi nie tylko dzika zwierzyna:
sarny, je¿e czy dziki. Do atmosfery
przedostaj¹ siê zwi¹zki chemiczne
truj¹ce dla ludzi i zwierz¹t. Nisz-
czone s¹ miejsca lêgowe wielu
gatunków zwierz¹t. Gin¹ tak¿e
zwierzêta domowe, które przypad-
kowo znajd¹ siê w zasiêgu po¿aru.

Po¿ar... pieca
Przy ulicy Niemcewicza w Kutnie
pali³ siê piec gazowy CO znajduj¹cy
siê w piwnicy budynku mieszkal-
nego. Interweniowa³y cztery zastêpy
stra¿y po¿arnej. Ogieñ szybko uga-
szono, a pomieszczenie dok³adnie
przewietrzono. Ca³kowitemu spaleniu
uleg³ sterownik pieca oraz przyle-
g³a instalacja elektryczna.

Zamieniê mieszkanie M4 na 2 po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Sprzedam dom 55 m2 + 2 gara¿e
na dzia³ce 331 m2 w Kutnie. Cena
do negocjacji. Tel. 24 253-59-63;
24 253-71-18
Sprzedam dom w Kutnie obok
LIDL-a, o powierzchni 160 m2 na
dzia³ce 900 m2. Tel. 507-707-409
Sprzedam dom, dzia³ka 3200 m2

w Wierzbiu lub zamieniê na bloki.
Tel. 533-889-309
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam gospodarstwo  5,14 ha
w Pniewie, gmina Bedlno z zabu-
dowaniami. Tel. 513-243-164
Sprzedam gospodarstwo rolne 8 ha
Siemianów gm. Strzelce Tel. 573-
023-000
Sprzedam nieruchomo�æ 0,68 ha
z budynkiem 145 m2. Tel. 721-608-267
Lokal do wynajêcia Kutno Kró-
lewska 51. Tel. 600-490-800
Sprzedam dzia³ki budowlane 1100 m2

i 1123 m2 po³o¿one w Nowej Wsi
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam 1 ha ziemi rolnej i 0,86
ha pod inwestycje, Nowa Wie�
k/Kutna. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie ul. Konopnickiej. Tel.
660-794-274
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD �Kolejarz� ul. Kro�niewicka
(ogród nr 1). Tel. 660-704-149

Sprzedam dzia³kê 2000 m2 z domem
podpiwniczonym o pow. 120 m2

plus budynki gospodarcze, okolice
Parku Wiosny Ludów, ul. Krzywa.
Tel. 515-122-731
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
1098 m2, Kutno Jesienna. Tel. 692-
090-034
Sprzedam dzia³kê budow. 2300 m2

lub mniejsze przy ul. Konopnickiej.
Tel. 660-794-274
Sprzedam dzia³ki rolne i ³¹ki przy
trasie Wa³y � M³ogoszyn. Tel. 603-
036-582
Sprzedam dzia³kê 380 m2. Ogro-
dzona z altan¹ (pr¹d i woda). ROD
Kutno�Azory. Tel. 506-950-717
Sprzedam dzia³kê w ROD �Wzgórze�,
ul. Graniczna. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam ziemiê 2,18 ha, dzia³ki
budowlane i groch paszowy. Tel.
691-507-568
Sprzedam pole uprawne 4,08 ha
w Go³êbiewie Starym. Tel. 783-
941-932
Sprzedam ci¹gnik �Wladimirec�
(r. 1981) stan dobry (po remoncie)
i maszyny rolnicze. Tel. 536-599-047
Sprzedam tanio gara¿ z kana³em
i energi¹ w Kro�niewicach � B³onie.
Tel. 604-254-132
Sprzedam dwie szafki kuchenne �
nieu¿ywane. Tel. 692-128-631,
696-508-588
Sprzedam kryszta³y. Tel. 608-615-325
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¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Szybownictwo

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na starcie w czterech klasach stanê³o w sumie 91 zawodników, w tym 18
w klasie Otwartej. £ukasz pierwszy raz w karierze zwyciê¿y³ w tych
zawodach. W 2009 i 2010 roku zajmowa³ dwukrotnie drugie miejsca,
a w 2009 roku tak¿e tutaj zdoby³ swój pierwszy miêdzynarodowy tytu³
� srebrny medal w Mistrzostwach Europy w klasie 15-metrowej.

NASZ MISTRZ

Zawodnik tak podsumowuje swój tegoroczny sukces: �Bardzo cieszê siê
z tak dobrego rozpoczêcia sezonu, tym bardziej, ¿e by³y to bardzo trudne
zawody, w których sztuk¹ by³o ukoñczyæ konkurencjê. Lubiê lataæ na
S³owacji, a w szczególno�ci w Nitrze, która zawsze jest dla mnie go�cinna.
Dziêkujê moim partnerom: Polfarmex S.A., Miasto Kutno, Klinika Kola-
siñski, Curcuma-Agencja Reklamowa i WW Reklama!�.
£ukasz tymi zawodami rozpocz¹³ przygotowania do Mistrzostw �wiata
w klasie 18-metrowej, które bêd¹ najwa¿niejszym celem tego sezonu. Jego
partnerem w tej klasie jest Piotr Jarysz, który w Nitrze zaj¹³ II miejsce.
Kolejnymi zawodami, w których kutnianin bierze udzia³ to kwalifikacje
do fina³u �wiatowego Grand Prix Szybowcowego, które odbêd¹ siê
w Kielcach.

Judo

W najm³odszej grupie U-10 punktowane VII miejsce wywalczy³ Bartosz
Jêdrzejczak (40 kg), który stoczy³ 4 walki (2 zwyciêskie, 2 pora¿ki).
W grupie U-12 znakomicie zaprezentowa³a siê Iga Ko³aczyñska, zdoby-
waj¹c w piêknym stylu z³oty medal w kat. 44 kg. Sukces ten jest bardzo
cenny, gdy¿ Iga toczy³a pojedynki z ch³opcami pokonuj¹c kolejno:
Szymona Ampulskiego (Shizoku Ostróda) - ippon, Huberta Helowicza
(Grizzly Gdañsk) - wazari, Beniamina Ku�mê (Sakuri £ód�) - ippon, i w
finale, po efektownej kontrze, rzuci³a na plecy Antoniego Dudka (AZS
Gdañsk). Za swe walki i zwyciêstwa nad ch³opcami Iga zebra³a du¿e brawa
i wyrazy uznania od obserwatorów i trenerów.

KUTNIANIE W TORUNIU
Na 9 matach, w hali sportowej VIII LO w Toruniu, rozegrany zosta³ ogól-
nopolski turniej �Copernicus Judo Cup�. W bardzo presti¿owym i silnie
obsadzonym turnieju rywalizowali zawodnicy, w piêciu grupach wiekowych,
z tak silnych o�rodków jak min. Gdañsk, Warszawa, Elbl¹g, Bydgoszcz,
Poznañ, Gdynia, Olsztyn, Grudzi¹dz, Toruñ czy S³upsk. UKS Ippon MDK
Kutno reprezentowa³o sze�cioro zawodników w trzech kategoriach
wiekowych.

Drugi z³oty medal dla naszej ekipy wywalczy³ startuj¹cy w tej samej grupie
wiekowej Hubert Pisera, który okaza³ siê bezkonkurencyjny w wadze do
50 kg. W drodze na najwy¿szy stopieñ podium wygra³ przez ippon (rzut)
z Wojciechem Or³em (TKJ Toruñ), Piotrem �wistakiem (UKS Bydgoszcz),
Szymonem Waraks¹ (Galeon Gdynia - wazari), by w finale po dwóch efek-
townych technikach pokonaæ Miko³aja Kowalewskiego (Wybrze¿e
Gdañsk). Trzeci medal, tym razem br¹zowy, pad³ ³upem startuj¹cej w grupie
U-14 Alicji Wojtczak, która po dwóch zwyciêstwach i pora¿ce w pó³finale,
w pojedynku o III miejsce pewnie pokona³a Juliê Pieniewsk¹ (AZS AWF
Gorzów Wlkp.). Kolejny z naszych zawodników, startuj¹cy w wadze 50 kg
(gr. U-14) Dawid Zió³kowski uplasowa³ siê tu¿ za podium na IV pozycji.
Szansê na dobry wynik zaprzepa�ci³ Damian Bronikowski (U-14, 38 kg),
który po wygranej w pierwszym pojedynku w kolejnym zosta³ zdyskwa-
lifikowany za zastosowanie niedozwolonej techniki i zgodnie z przepisami
odpad³ z turnieju bez prawa do repasa¿y. Wkrótce kolejne starty judo-
ków, a ju¿ 19 maja odbêd¹ siê XI Otwarte Mistrzostwa Kutna, na które
ju¿ dzi� serdecznie zapraszamy.

Pi³ka no¿na

W rozegranym zaleg³ym meczu pierwszej kolejki rundy wiosennej IV ligi
kutnianie � graj¹cy u siebie � byli faworytem, chocia¿ �jesieni¹� ulegli
w Kwiatkowicach 2:5 (2:3). Mecz z �ludowcami� nie by³ mo¿e zbyt
porywaj¹cy, ale ciekawy. Go�cie trenowani przez Jakuba Olczyka grali
ambitnie, ale i ostro. Konsekwencj¹ tego by³a czerwona kartka dla Domi-
nika Wo�niaka (po dwóch ¿ó³tych) w 54 minucie. Taka gra nie by³a na
rêkê gospodarzom, którzy przyzwyczajeni s¹ do �technicznej zabawy
z futbolówk¹�. Poza tym by³o ma³o strza³ów na bramkê Mateusza Micha-
laka. Nasi mieli optyczn¹ przewagê we wszystkich formacjach, ale gola
pierwszego zdobyli go�cie. W 54 minucie nieporadno�æ kutnowskich
defensorów wykorzysta³ Micha³ Stasiak. Nasi gnietli, gnietli, ale w 75 min.
w s³upek uderzy³ pi³k¹ Kamil Zagajewski, a do remisu doprowadzi³ piêk-
nym strza³em g³ow¹ w przed³u¿onym czasie gry (90+4) Maciej Kowalczyk.
Szkoda jednak 2 punktów bo zespó³ trenera Andrzeja Grzegorczyka
prezentuje siê pi³karsko zupe³nie przyzwoicie. W bramce �Kutna� gra³
Damian Komorowski (dobrze!), gdy¿ kontuzjowany by³ Pawe³ Sobczak.
�Kutno�: Damian Komorowski, Kamil Kobryñ, Maciej Kowalczyk, Bartosz
Kaczor, Eryk Padzik, (77 Jan Nadolski), Bartosz Placek, Dmitry Pietrow
(57 Kamil Wielgus), Arkadiusz Mysona (68 Przemys³aw Nawrocki),
Adrian Kralkowski, Kamil Zagajewski, Micha³ Micha³ek.

TYLKO REMIS

Kickboxing

W wyniku rywalizacji zawodnicy zdobyli: Jakub Piotrowicz, junior m³odszy,
w kat. wagowej 51 kg - II miejsce; Jakub Kasica, senior, w kat. wagowej
91 kg - V miejsce; Damian Tybiñkowski, senior, w kat. wagowej 86 kg -
V miejsce; Dawid Dymkiewicz, senior, w kat. wagowej 81 kg - IX miejsce.
W  najtrudniejszej �królowej� formule kickboxingu wystartowa³o 140
najlepszych zawodników z 50 Klubów z ca³ej Polski. Poziom walk bardzo
wysoki. Nasi zawodnicy stoczyli bardzo dore walki. W finale Jakub
Piotrowicz w pasjonuj¹cym pojedynku minimalnie uleg³ zawodnikowi z
Ziêtek Team daj¹c super walkê i zdobywaj¹c wicemistrzostwo Polski!
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e wszystkie walki fina³owe organizator zaplanowa³
w formie i oprawie techniczno-wizualnej obowi¹zuj¹cej w czasie gal zawo-
dowych. Zawodnicy wychodzili do walki wraz z trenerami i hostessami
w k³êbach dymu przy zapowiedzi spikera w ringu.
Turniej da³ nam kolejne cenne do�wiadczenia. Wiemy nad czym musimy
jeszcze pracowaæ, aby uzyskiwaæ coraz lepsze wyniki sportowe - powie-
dzia³ trener Aleksander Grabowski. Bardzo cieszymy siê z przywiezionego
wicemistrzostwa Polski do Kutna. To du¿y wyczyn naszego zawodnika,
ale poparty ciê¿k¹ i systematyczn¹ prac¹ - doda³ trener Mariusz Konwerski.
Drugim faktem zas³uguj¹cym na uwagê jest zaproszenie przez trenera
Kadry Narodowej Polski w Full Contact naszego zawodnika Jakuba
Kasicê do konsultacji i dalszej wspó³pracy. Dziêkujemy za wsparcie
finansowe Urzêdowi Miasta Kutna, dziêki czemu mogli�my wzi¹æ udzia³
w tak presti¿owym turnieju - powiedzia³ Aleksander Grabowski.

BRAWO PIOTROWICZ!
W Kaliszu odby³y siê Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych i Senio-
rów w Kickboxingu w formule Full Contact. W imprezie udzia³ wziêli
zawodnicy M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie i Akademii Sportów
Walki i Rekreacji Alex Kutno.

Pierwsze dwa mecze kutnianie rozegrali w £añcucie z miejscowym So-
ko³em i oba � po dobrej i ambitnej postawie - � przegrali: 66:73 i 65:71.
Punktowali dla �Kutna�: Sobczak 29, Pawlak 15, Zêbski 24, Marek 15,
Kobus 8, Antczak 5, Szwed 10, Tradecki 15, Janiak 2, Majewski 8.

POLFARMEX W PLAY−OFFIE

Komisja Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego PZKOSZ przyzna-
³a naszemu miastu prawo do organizacji turnieju æwieræfina³owego mi-
strzostw Polski kobiet do lat 16. To dowód uznania dla Koszykarskiego
Klubu Sportowego �Pro-Basket� za pracê z m³odzie¿¹. W hali SP nr 9
bra³y udzia³ cztery dru¿yny, z których dwie najlepsze zakwalifikowa³y
siê do pó³fina³u mistrzostw Polski. Liczni kibice z ró¿nych regionów kra-
ju i wspania³a atmosfera (bêbny, tr¹bki, kastaniety) stworzy³y niepowta-
rzaln¹, niemal rodzinn¹ atmosferê na trybunach. Wyniki Zespo³ów: KS
JAS FBG Zag³êbie Sosnowiec � GTK Pruszcz Gdañski 79:42; KKS Pro-
Basket Sirmax Kutno � UKS Basket Zgorzelec 50:83; Sosnowiec � Zgo-
rzelec 65:52; Pruszcz Gdañski � Kutno 66:61; Kutno � Sosnowiec 40:76;
Zgorzelec � Pruszcz Gdañski 71:46. 1. m. Sosnowiec, 2. Zgorzelec, 3.
Pruszcz Gd., 4. Kutno.

BARDZO UDANY TURNIEJ

Tak fatalnego zachowania siê arbitrów podczas prowadzenia meczu mi-
strzowskiego dawno w Kutnie nie ogl¹dano. To co wyprawia³a trójka
m³odych, niedouczonych panów ze Skierniewic w spotkaniu z Wart¹ Dzia-
³oszyn przyprawia³o fanów dobrego futbolu o palpitacjê serca. Pod wodz¹
g³ównego Szymona Gacy pseudosêdziowie wydawali takie decyzje, ¿e
wo³a³y one o pomstê do nieba. Nawet go�cie z Dzia³oszyna ³apali siê ze
zdumienia za g³owy. Mo¿na przegraæ mecz, ale po walce z przeciwni-
kiem, który by³ lepszy w danym spotkaniu. Ale tak nie by³o! Kutnianie
przegrali po skandalicznych bramkach (i to dwóch!) ze spalonych i to
ewidentnych; 2-3 metrowych. Czas najwy¿szy ukróciæ takie sêdziowanie
i takich Panów nazywaj¹cych siê arbitrami. Jest tyle zawodów � mo¿e
w nich siê odnajd¹! Bo w futbolu miejsca dla nich nie powinno byæ!

KS Sand Bus Kutno � Warta Dzia³oszyn 2:3 (0:0)
Bramki: - 1:0 � Bartosz Kaczor (56), 2:0 � Przemys³aw Nawrocki (59),
2:1 � Jardel Cruz (62), 2:2 � Jardel Cruz (76) spalony, 2:3 � Mateusz
Ciesielski (77) spalony. Jaki to przyk³ad dla m³odzie¿y?

SKANDALICZNE SĘDZIOWANIE

Derby Ziemi Kutnowskiej w A klasie ³ódzkiej dla Kutna II, który zwyciê¿y³
KS Ostroviê Ostrowy 6:1 (2:0) po golach: 3 Dominika Dêbowskiego,
2 Mariusza Jakubowskiego i 1 Adama Pokorskiego.

WRESZCIE...

Zawisza Pajêczno przed meczem by³a �skazana� na wysok¹ pora¿kê, gdy¿
zajmowa³a przedostatnie miejsce w tabeli maj¹c tylko 10 punktów i bramki
14:77. Tak nie by³o! Kutnianie, choæ mieli zdecydowan¹ przewagê, ledwo
zwyciê¿yli. Go�cie nawet prowadzili� Ozdob¹ spotkania by³ gol zdobyty
przez Mariusza Jakubowskiego bezpo�rednio z rzutu ro¿nego!

KS Sand Bus Kutno � LKS Zawisza Pajêczno 2:1 (1:1)
Bramki: 0:1 � Dawid Magiera (15), 1:1 � Jakubowski (24), 2:1 � Maciej
Kowalczyk (75).  W 15 min. bramkarz Zawiszy otrzyma³ czerwon¹ kartkê!

WYMĘCZONA WYGRANA

Dru¿yna kutnowska (trenerzy � Adam Paw³owski � Karolina Kociurska �
Tomczak) gra³a w sk³adzie (obok zdobyte punkty): Justyna Kozarska 6,
Julia Myszkowska (kpt.) 34, Aleksandra ¯urawik 0, Kinga Stasinowska 31,
Gabriela Nadolska 6, Iga Wo�niak 26, Zuzanna Sikorska 15, Natalia
Pietrzak 18, Julia Dresler 4, Ma³gorzata Jab³oñska 0, Milena Budner 4,
Weronika Zalewska 7. Otwarcia turnieju dokona³ Jerzy Fronczak � cz³o-
nek Komisji Rewizyjnej LZKOSZ i Zarz¹du KKS Pro-Basket Kutno,
a okaza³e puchary, statuetki wrêcza³ komisarz zawodów Witold Waczyñski.
By³y one fundowane przez prezydenta m. Kutna Zbigniewa Burzyñskiego.
W pi¹tce zawodniczek turnieju znalaz³a siê Julia Myszkowska.

Krótko, krótko...
� IV ligowcy KS Sand Bus Kutno �dali plamê� w meczu mistrzow-
skim ze Stal¹ Niewiadów przegrywaj¹c u siebie 1:3 (0:2). Hono-
rowego gola zdoby³ Kamil Zagajewski.
� Drugi zespó³ pokona³ w Pi¹tku miejscow¹ Malinê 3:2 (1:1) po
golach: Adama Pokorskiego, Dominika Dêbowskiego i £ukasza
Góralczyka.
� Kutnowski Polfarmex przegra³ w meczach play-off 1:3 z Soko-
³em £añcut i odpad³ z dalszej walki o  tytu³ najlepszej dru¿yny
I ligi. W Kutnie by³o 73:66 i 76:82. Wszystkie mecze zaciête
i wyrównane.
� W dniach 27.04 � 29.04 w hali SP nr 9 rozegrane zostan¹ æwieræ-
fina³y mistrzostw Polski dziewcz¹t U-14 w koszykówce. Bior¹
udzia³: Zag³êbie Sosnowiec, KKS Olsztyn, Enea Pi³a i KKS Pro-
Basket Kutno. Pocz¹tek turnieju 27. 04 g. 16.00. Wstêp wolny.
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Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 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.

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

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 477

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: M5-E2  L9-H6-C5-A8-K6-E8-J11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Profesor Dariusz Kaca dla P¯K

SYMPOZJUM W AMMANIE – cz. II
Ten uznany artysta � grafik, a zarazem prostolinijny, szczery i bardzo
komunikatywny Przyjaciel Ziemi Kutnowskiej urodzi³ siê w 1960 roku.
Jest absolwentem Szko³y Podstawowej nr 6 (mia³em Go wielk¹ przyjemno�æ
uczyæ) i Technikum Mechanicznego ZS nr 1 w naszym mie�cie oraz Pañ-
stwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w £odzi (obecnie Akademia
Sztuk Piêknych im. W³adys³awa Strzemiñskiego). Zajmuje siê grafik¹,
ksi¹¿k¹ artystyczn¹, rysunkiem i malarstwem. Prezentowa³ swoje prace
na blisko 40 wystawach indywidualnych oraz 300 ekspozycjach zbioro-
wych w kraju i za poza jego za granicami. Wielokrotnie nagradzany.
Wspó³pracuje aktywnie z Kutnowskim Domem Kultury. Jest profesorem
(nominacja z r¹k prezydenta RP Andrzeja Dudy w pa�dzierniku 2017 roku)
i kierownikiem Pracowni Technik Drzeworytniczych i Ksi¹¿ki Artystycznej
na Wydziale Grafiki i Malarstwa w ³ódzkiej ASP. W poprzednich trzech
numerach �P¯K� prof. Dariusz Kaca opowiada³ o swojej fascynacji Japoni¹.
Teraz mówi o Jordanii: Uczestnictwo w tej konferencji by³o dla mnie
nowym do�wiadczeniem w kontaktach z arabami i kultur¹ arabsk¹.
W rozmowach prywatnych na p³aszczy�nie towarzysko-artystycznej wra¿-
liwi i w wiêkszo�ci wykszta³ceni ludzie z du¿¹ kultur¹ osobist¹. Uwa¿niej
siê przygl¹daj¹c mia³em jednak wra¿enie, ¿e podczas spotkañ wszystkich
uczestników dawa³o siê wyczuæ swoisty rodzaj napiêcia. Trzeba zazna-
czyæ, ¿e w tamtym okresie �Arabska wiosna� by³a w pe³ni rozkwitu. Przy-
pominam sobie jak w rozmowie z Arafatem al-Na�im, (dziekan Wydzia³u
Grafiki, a jednocze�nie wybitny artysta sztuki plakatu) sytuacja polityczna
na Bliskim Wschodzie zosta³a obrazowo/metaforycznie przez niego
porównana do �nafaszerowanego� przewodami elektrycznymi z³¹cza trans-
formatorowego, gdzie czuje siê p³yn¹ce ogromne napiêcie i wystarczy
tylko jaki� drobny przeskok ³adunku elektrycznego, który mo¿e dopro-
wadziæ do wybuchu ca³ego skomplikowanego uk³adu. Patrz¹c na to
z perspektywy czasu wiemy jak zakoñczy³y siê te ruchy w ró¿nych krajach,
w Jordanii na szczê�cie odby³o siê to bardzo ³agodnie, w porównaniu
chocia¿by z Syri¹, w której konflikt polityczny przerodzi³ siê w zbrojny
i trwa do dzisiaj.

Pamiêtam jednego z uczestników, który przyjecha³ z Damaszku. Znako-
mity malarz i drzeworytnik, mia³ równie¿ pokaz druku w ramach sympo-
zjum... czêsto siê zastanawiam, co siê z nim teraz dzieje? Ju¿ po zakoñ-
czeniu sympozjum po Ammanie oprowadzi³ mnie Mohammad Shaqdih.
Pokaza³ mi The Khalid Shoman Fundation Darat Al Funun, która od
momentu za³o¿enia w 1988 roku pe³ni bardzo wa¿n¹ rolê dla arabskiego
�wiata kultury i sztuki. Prowadzona jest tam galeria, znakomita pracownia
dla artystów oraz muzeum z poka�nymi zbiorami wspó³czesnej sztuki
artystów arabskich. Organizowane s¹ pobyty twórcze dla utalentowanych
artystów z ró¿nych dziedzin sztuki.
Oprócz bie¿¹cych spraw mia³em w samym Ammanie jeszcze okazjê
zobaczyæ cytadelê i amfiteatr z czasu panowania Rzymian. Jako za³o¿enie
urbanistyczne Amman nie nale¿y do siedmiu cudów �wiata, ale dyna-
micznie siê rozwija i ci¹gle poszerza swoje granice. S¹ natomiast dwie
per³y architektury staro¿ytnej ulokowane we wspó³czesnej Jordanii. Jednym
z nich jest D¿arasz (Jerash) po³o¿one 50 km na pó³noc od Ammanu.
Imponuj¹ce swoj¹ wielko�ci¹, jak na tamte czasy, stosunkowo dobrze
zachowane rzymskie miasto. Usytuowanie tej architektury w pagórkowa-
tym terenie sprawia o niezwyk³ej malowniczo�ci tego miejsca. Drugim
miejscem, o zupe³nie innym charakterze, które zachwyca i wrêcz zapiera
dech w piersiach jest staro¿ytna Petra. Ca³e miasto wykute w kolorowych
ska³ach kamiennego w¹wozu. Muszê zaznaczyæ, ¿e podczas ca³ej wizyty
by³em przyjmowany z wielk¹ uprzejmo�ci¹, szacunkiem, ¿e nie wspo-
mnê o ogromnej sympatii i ¿yczliwo�ci. Ju¿ tyle lat minê³o od tamtej pod-
ró¿y, a mnie ci¹gle zastanawia jak ró¿ne mog¹ byæ osobiste odczucia
i do�wiadczenia �wiata arabskiego z tymi, które trafiaj¹ do nas przefiltro-
wane przez �rodki masowego przekazu. Nie chcê powiedzieæ, ¿e one s¹
kompletnie nieprawdziwe ale, ¿e jednemu cz³owiekowi dane jest spotkaæ
na swojej drodze same pozytywne doznania, a drugiemu mo¿e siê zdarzyæ
wrêcz przeciwnie...        Jerzy Papiewski

Poziomo: A-1. Zagra³ Cze�nika w filmie Wajdy, ponadto wo�ny
Turecki w Kabarecie Olgi Lipiñskiej (Janusz) A-7. �... wszystko
u�miech twój� z repertuaru Z. Wodeckiego B-9. ̄ ywica kanarecz-
nika C-1. Mistrzyni olimpijska z Kanady (2010), polska królowa
zimowego sportu (Justyna) D-9. Parkowa ro�lina ozdobna E-1.
Kuzyn wielb³¹da E-5. Twórca filmu �Wielkie manewry� G-1.
�... Cosel� Kraszewskiego I-1. Re¿yserowa³a g³o�ny film �Krzyk�
(Barbara) I-6. Kolportuje nie tylko prasê J-9. Symbol w³adzy
staro¿ytnych królów Egiptu K-1. Wykonywa³a piosenkê �Czarny
Alibaba� (Helena) L-9. Kazimierz Wielki M-1. Kuzynki szerszeni
M-5. �... wody na pustyni� z repertuaru Bajmu.

Pionowo: 1-A. Podzwrotnikowa jaszczurka 1-I. Powie�æ Kra-
szewskiego 2-E. Tkanina jak w³oskie miasto 3-A. Drzewo jak
polskie miasto 3-I. Jezioro na Pojezierzu Wschodnio Suwalskim
4-F. W staro¿ytnym Egipcie by³ przedmiotem kultu 5-A. ... Kujaw-
ski na lewym brzegu Wis³y 5-J. Cz³owiek lubie¿ny (w przeno�ni)
6-E. Koncentrat p³ynu do p³ukania tkanin 7-A. Miano 7-I. Spoty-
kaj¹ siê na rogu 9-A. Motyw dekoracyjny na wyrobach ceramicz-
nych 9-I. Arogancja 11-A. Potrawa z miêsa i papryki 11-I. Wielka
bry³a lodu w Dolinie Lodowcowej 13-A. Infu³a 13-I. �Dzie³o�
psotnika.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Wa¿ne:
Uwaga �Sprz¹tanie �wiata� � ta spontaniczna akcja organizowana jest
corocznie przez Starostwo Powiatowe w Kutnie i ma na celu zaszczepienie
w m³odym pokoleniu ponadczasowych warto�ci obrony przyrody i sza-
cunku dla Matki Natury. Akcja rozpocznie siê 23.04.2018 r. o godz. 10:00
cyklem wyk³adów i prezentacji w Sali Konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Kutnie. Natomiast zwieñczeniem jej w dniu 24.04.2018 r. od
godz.8:00, bêdzie zbiórka wszelkich zanieczyszczeñ i ich pó�niejszej
segregacji, jakie zalegaj¹ na Obszarze Natura 2000 Pradoliny Bzury i Neru
w miejscowo�ci Or³ów. Udzia³ w niej wezm¹ uczniowie szkó³ �rednich
powiatu kutnowskiego oraz dzieci ze Szko³y Podstawowej w Szewcach
Nadolnych. Zakoñczenie akcji oraz grill odbêdzie siê przy kosciele para-
fialnym w Or³owie. Zapraszamy!
Miêdzynarodowy Dzieñ Matki Ziemi � obchodzony 22 kwietnia - zosta³
ustanowiony w 2009 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ uznaj¹ce, ¿e
�Ziemia i jej ekosystemy s¹ naszym domem�. Dbajmy o To!

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Niewinne, ale� skazane

SARENKI
Uwielbiane s¹ przez dzieci i ich rodziców o zgrabnej sylwetce z niewinnym
wyrazem pyszczka. Umaszczenie maj¹ rdzawe. Wysoko�æ do 90 cm,
a waga 18�30 kg. Samce ozdabia poro¿e nazwane �porostkami�, czyli�
nijak.

Ca³¹ sarni¹ rodzinê okre�la siê �zwierzyn¹ p³ow¹�, prawdopodobnie
dlatego ¿eby podczas eliminacji domniemanego przerostu ilo�ciowego
nie budzi³a zbyt du¿ego wspó³czucia.
Samo stworzenie preferuje niewielkie skupiska le�ne z le¿¹cymi nieopodal
³¹kami. Posiada dobry s³uch i wzrok. Latem sarenki w niewielkich
grupach przebywaj¹ razem z m³odymi. W zimê natomiast ze wzglêdów
bezpieczeñstwa tworz¹ stadka licz¹ce kilkana�cie zwierz¹t.
Gody u sarenek odbywaj¹ siê w miesi¹cach letnich. Samiec d³ugo i roman-
tycznie zabiega o wzglêdy wybranki, a po spe³nieniu i 10-miesiêcznej
ci¹¿y rodz¹ siê 1�3 m³ode. Mama karmi je mlekiem przez pó³ roku.
W tym czasie posiadaj¹ kilka rzêdów maskuj¹cych plamek po bokach
tu³owia

Samiczka instynktownie, zabezpieczaj¹c maluchy przed niebezpieczeñ-
stwem, pozostawia same w ukryciu i odwiedza je tylko w czasie karmienia.
Po 2 tygodniach m³ode sarenki, bêd¹c ju¿ wraz z matk¹, zaczynaj¹ pojadaæ
pokarm ro�linny. Dojrzewaj¹ w drugim roku ¿ycia. Mog¹ do¿yæ 10 lat,
lecz w praktyce ¿yj¹ 2-3 lata (straszne!).
Sarenki maj¹ status � gatunek ³owny z okresem ochronnym, a my bior¹c
pod uwagê pozytywne emocje jakie sarenki budz¹ w dzieciach proponu-
jemy, by ograniczyæ ich eliminacjê z ¿ycia w naturze!



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 8/477 • 26 KWIETNIA 2018 R. 19




