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ZŁOTE GODY

W sobotê, 28 kwietnia, pañstwo Wies³awa i Czes³aw Szymaniakowie
otrzymali medale �Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie� nadane przez
prezydenta Polski Andrzeja Dudê. W jego imieniu Jubilatów udekorowa³
Zbigniew Burzyñski, prezydent Kutna.            (ci¹g dalszy - strona 3)

TRADYCJA I PAMIĘĆ
Zwyciêstwem Adama Romañskiego, z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Kutnie
zakoñczy³ siê w II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie, pó³fina³ IV edycji
Festiwalu Historycznego �Tradycja i Pamiêæ�.     (ci¹g dalszy - strona 3)

TRADYCJA I PAMIĘĆ

„KUTNOWSKI HIT
2017 ROKU”

Holenderskiej Fundacji
„Samen Delen”,

czyli po polsku
„Dzielić razem”.

To wyró¿nienie w dwudziestolecie Jej dzia³alno�ci,
któr¹ od pocz¹tku kieruje prezes ANNA PALMEN-
BOELS. Jej m¹¿ MATIAS te¿ jest jednym z sze-
�ciu cz³onków Zarz¹du Fundacji.

(ci¹g dalszy - strona 2)

„KUTNOWSKI HIT
2017 ROKU”
Mini Przedsiębiorstwu

– Gospodarstwu Ogrodniczemu
rodzin: Krystyny i Andrzeja

oraz
Mariusza i Dominiki Kuciapskich.

Wyró¿nienie to przyznano w 40�lecie dzia³alno�ci
szklarniowej potentatów uprawy pomidorów w powiecie
kutnowskim. Aktualnie posiadaj¹ a¿ 2,5 hektarów
szklarni.            (ci¹g dalszy - strona 2)

ŚWIĘTO SZKOŁY

W Kutnowskim Domu Kultury spotkali siê uczniowie i absolwenci
Zespo³u Szkó³ nr3 im. W³adys³awa Grabskiego, przedstawiciele
firm i instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹, rodzice i kadra
nauczycielska, aby wspólnie obchodziæ XIII �wiêto Szko³y.

(ci¹g dalszy - strona 2)

W pi¹tek, 27 kwietnia�, w Muzeum - Zamku w Oporowie
odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia nagrody

W �rodê, 25 kwietnia, tu¿ po wyjazdowej Sesji Rady
Gminy Kutno (przewodnicz¹cy - Dariusz Mroczek; wójt
- Jerzy Bry³a) odby³a siê mi³a uroczysto�æ wrêczenia
insygniów nagrody

ŚWIĘTO 3 MAJA
Wyst¹pienie prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego na
obchodach 227 rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Szanowni Pañstwo
Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w ten uroczysty dzieñ,
w którym �wiêtujemy rocznicê uchwalenia konstytucji 3-go Maja.
Dzisiejsza uroczysto�æ nabiera szczególnego charakteru w Roku
Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodleg³o�ci przez pañstwo pol-
skie, niepodleg³o�ci, której by nie by³o, gdyby nie pamiêæ pokoleñ
Polaków o Konstytucji 3-go Maja. Oddajemy dzi� ho³d naszym wielkim
przodkom, którzy w Czasach Stanis³awowskich rozpoczêli gruntowne
reformy walcz¹cego o przetrwanie pañstwa. By³ w�ród nich ówczesny
w³odarz Kutna, kanclerz wielki koronny Andrzej Zamoyski, cz³onek
Komisji Edukacji Narodowej, autor próby kodyfikacji prawa Rzecz-
pospolitej. To dla nas szczególnie wa¿ne, ¿e postaæ tak znakomitego
Polaka jest zwi¹zana z naszym miastem.         (ci¹g dalszy - strona 9)

KRÓLOWA RÓŻ

Julia Ka�mierczak, absolwentka I LO im. genera³a Jana Henryka
D¹browskiego, Królow¹ 44 �wiêta Ró¿y.
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¯YCIE KOLOROWE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
To organizacja po¿ytku publicznego, która dary pozyskuje od indywi-
dualnych rodzin i sponsorów. W Holandii posiada piêæ w³asnych sk³a-
dów, z którymi wspó³pracuje oko³o 60 wolontariuszy. Pracownicy
(i wolontariusze) zwo¿¹ towar, wykonuj¹ prace za³adowcze, transpor-
towe, segregacyjne i porz¹dkowe. Stowarzyszenie partycypuje nawet
w kosztach transportu do Polski. W³a�nie Zarz¹d Fundacji Samen Delen,
z prezes Ann¹ Palmen-Boels na czele, kolejny raz odwiedzili Ziemiê
Kutnowsk¹ w dniach 26�29 kwietnia. Przez 18 lat dostarczy³a ona dary
dla wszystkich organizacji, instytucji i stowarzyszeñ pomocy spo³ecznej
dzia³aj¹cych w powiecie kutnowskim. Otrzyma³y je wszystkie domy
pomocy spo³ecznej, M³odzie¿owy O�rodek Socjoterapii w ¯ychlinie
(poprzednio w Nowej Wsi), Domy Dziecka, POW �Têcza� w Kutnie
i Rodzinne Domy Dziecka, czy Kutnowski Komitet Obrony Bezrobot-
nych. Przez osiemna�cie lat Fundacja pomog³a wszystkim Gminnym
O�rodkom Pomocy Spo³ecznej. Szczególnie wdziêczno�æ odczuwaj¹
równie¿ pracownicy i pacjenci Oddzia³ów Ginekologiczno-Po³o¿nicze-
go i kutnowskiego szpitala.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Pocz¹tek gospodarstwa siêga 1975 r., kiedy to m³odzi ma³¿onkowie
Andrzej i Krystyna Kuciapscy wydzier¿awili, a nastêpnie zakupili pierwsze
5 hektarów, a pó�niej dokupili jeszcze 5 ha. W 1976 r. pañstwo Kuciapscy,
po dziesiêciu tunelach foliowych, postawili pierwsz¹ szklarniê. Co
ciekawe, zarówno Krystyna Kuciapska, jak i jej troje dzieci, ukoñczyli
Technikum Rolnicze w Mieczys³awowie. W 2000 r. przepisali na syna
Mariusza hektar ziemi, a w cztery lata po ukoñczeniu przez niego
studiów w Wy¿szej Szkole Ekonomiczno�Humanistycznej w Skiernie-
wicach � ca³e gospodarstwo!!! Syn okaza³ siê prawdziwym rolnikiem
farmerem. Z ojcem postanowili rozwin¹æ uprawy szklarniowe, g³ównie
pomidorów. W 2000 r. powsta³a grecka szklarnia o powierzchni 3600 m2,
w 2007 � hale typu �VENLO� (4000 m2). W latach 2009-2010 o po-
wierzchni 3700 m2, w 2013 � 1500 m2. W 2015 roku pad³ rekord jakim
okaza³a siê budowa hali o powierzchni hektara. Maj¹ prawo mówiæ:
�Jeste�my ju¿ jedynym w powiecie kutnowskim licz¹cym siê produ-
centem pomidorów�. Ich szklarnie osi¹gnê³y 2,5 ha gruntów, czyli zde-
cydowanie wiêcej ni¿ w by³ym SHRO Go³êbiew.

Du¿ymi brawami przyjêto wrêczenie nagrody Primus Inter Pares (pierwszy
w�ród równych sobie) Kacprowi Rolewskiemu z klasy IV TI. To nagroda
Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkó³
Zawodowych w Bydgoszczy. Zespó³ Szkó³ nr 3 w swej d³ugiej historii
ma wiele piêknych tradycji, jedn¹ z nich jest przeprowadzany corocznie
w�ród klas pierwszych konkurs pod has³em �W³adys³aw Grabski i jego
czasy�. Podczas tegorocznej uroczysto�ci wrêczone zosta³y nagrody: za
I miejsce � uczniom z klasy I TL Kindze Lewandowskiej, Marii Szafran
i Jakubowi Rulewiczowi, za II miejsce -  uczniom z klasy I TE Karolinie
Cie�liñskiej, Julii Dudkiewicz i Zuzannie Filipiak, za III miejsce � uczniom
z klasy I TI Kacprowi Zieliñskiemu, Przemys³awowi Rosiakowi i Damia-
nowi Wasiakowi.

ŚWIĘTO SZKOŁYKUTNOWSKI HIT 2017 ROKU
(ci¹g dalszy ze strony 1)
To wydarzenie realizowane jest od wielu lat zawsze w ostatni pi¹tek kwietnia.
Uroczysto�æ rozpoczêto od�piewaniem hymnu szko³y, a jej oficjalnego
otwarcia dokona³ Wojciech Banasiak, jej dyrektor. Zwracaj¹c siê do zebra-
nych m.in. powiedzia³: �Od 2004 roku posiadamy wyj¹tkowego patrona
� mê¿a stanu, ekonomistê, premiera i ministra skarbu II RP � W³adys³awa
Grabskiego. W czasie swojego 86-lecia istnienia szko³ê opu�ci³o ponad
7000 absolwentów. Jubileusz szko³y, jej �wiêto, nie tylko przywo³uj¹ prze-
piêkne wspomnienia minionych lat szkolnych, ale sk³aniaj¹ tak¿e ku
refleksji nad mijaj¹cym czasem. Szko³a, a w³a�ciwie jej kadra, nigdy nie
ba³a siê nowych wyzwañ, pomaga³a uczniom zrozumieæ otaczaj¹c¹
rzeczywisto�æ, zawsze sta³a na stra¿y uniwersalnych warto�ci, uczy³a
patriotyzmu. Uczeñ przez wszystkie lata by³ w centrum uwagi, najwa¿-
niejszy by³ jego wszechstronny, intelektualny rozwój oraz bezpieczeñstwo.
Wspominaj¹c naszych absolwentów: m¹drych, inteligentnych i wyj¹tko-
wych ludzi, czujemy siê wyró¿nionymi, ¿e dane nam by³o ich spotkaæ
w murach naszej szko³y�. By³y te¿ krótkie przemówienia, a g³os zabierali
m.in.: pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak, starosta kutnowski Krzysztof
Debich, dyrektor Delegatury w Skierniewicach £ódzkiego Kuratorium
O�wiaty Irena Maria Lesiak, ksi¹dz dziekan Jerzy Swêdrowski, prezes
TPZK Bo¿ena Gajewska.

Podoba³ siê te¿  program artystyczny pod tytu³em �Znam Ciê�. Koñcowym
akcentem �wiêta Szko³y by³o zakoñczenie roku szkolnego dla maturzystów.
By³ piêknie zatañczony polonez i po¿egnanie sztandaru szko³y.        /A.B./

NASZE GRATULACJE! NASZE GRATULACJE!

Od 2004 roku w dom i gospodarstwo pañstwa Kuciapskich wesz³a ¿ona
Dominika, notabene absolwentka Wydzia³u Ekonomiczno-Socjologicz-
nego Uniwersytetu £ódzkiego. M³odzi pañstwo Kuciapscy posiadaj¹
czwórkê dzieci (a starsi czworo wnucz¹t). O uznaniu �rodowiska dla
dzia³alno�ci pañstwa Kuciapskich �wiadczy fakt, ¿e zarówno pani
Krystyna, jak i Dominika, to by³e staro�ciny do¿ynek gminy Kutno.
Naszym zdaniem ich wyró¿nienie to efekt ciê¿kiej pracy i harówki pani
Krystyny, jej mê¿a Andrzeja, jak te¿ weny i polotu m³odszego pokolenia
� Dominiki i Mariusza.

Dokonano uroczystego wrêczenia, jak¿e zas³u¿onej dla mieszkañców
Ziemi Kutnowskiej Holenderskiej Fundacji �Samen Delen�, �Kutnow-
skiego Hitu 2017�, tak¿e z podziêkowaniem za bezinteresown¹
20�letni¹ pomoc dla Suwa³k, �l¹ska czy Litwy.

Mini Przedsiębiorstwo
– Gospodarstwo Ogrodnicze
rodzin: Krystyny i Andrzeja oraz

Mariusza i Dominiki Kuciapskich

Holenderska Fundacja
„Samen Delen”,

czyli po polsku
„Dzielić razem”.
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zwracaj¹c siê do nich m.in. powiedzia³: �Z okazji 50-lecia po¿ycia ma³-
¿eñskiego ¿yczê kolejnych lat spêdzonych w szczê�ciu, zdrowiu, wzajemnej
mi³o�ci i poszanowaniu�. By³y kwiaty, ¿yczenia od rodziny, lampka szam-
pana, a zebrani za�piewali Jubilatom �sto lat�. Pañstwo Szymaniakowie
s¹ mieszkañcami Kutna �od zawsze�. Tu 55 lat temu, w wolnym czasie,
podczas gry w pi³kê ze znajomymi po prostu siê poznali, a pó�niej nast¹-
pi³o zauroczenie i to by³ pocz¹tek mi³o�ci. Oboje pracowali d³ugie lata
w Zak³adach Drobiarskich. Dochowali siê dwóch synów � Marka i Tomasza.
Maj¹ troje wnuków: Adê, Martynkê i Kacperka. To dla nich teraz po�wiê-
caj¹ wiêkszo�æ wolnego czasu. Wed³ug pani Wies³awy dewiz¹ szczê�cia
ma³¿eñskiego jest mi³o�æ, zaufanie i wyrozumia³o�æ.           /A.B./

ZŁOTE GODY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Drugie miejsce wywalczy³ B³a¿ej Wilanowski z tej samej szko³y, a trzecie
� Rafa³ Kanas z ZS nr 3 im. Grabskiego (foto). Kutnowskie liceum dzi�
zamieni³o siê w arenê historycznych zmagañ. Pó³fina³ sk³ada³ siê z dwóch
etapów, najpierw uczniowie napisali test wiedzy, a nastêpnie najlepsi zmie-
rzyli siê w ustnym turnieju wiedzy. £owicko-kutnowskie zmagania poto-
czy³y siê pod dyktando mieszkañców ró¿anego grodu. W tej rywalizacji
najlepsi okazali siê dwaj uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Staszica Adam
Romañski i B³a¿ej Wilanowski (opiekun Jan Zawadzki.), którzy uplasowali
siê przed Rafa³em Kanasem z ZS nr 3 (opiekun wicedyrektor Iwona Smo-
liñska). Ca³a trójka otrzyma³a tablety i uzyska³a awans do miêdzywoje-
wódzkiego fina³u, gdzie bêdzie mog³a powalczyæ o wycieczkê do Francji.
Kolejne miejsca zajêli: Przemys³aw Kucharski (II LO, op. Artur Ciurlej),
Jakub Walczak (ZS nr 1), Gabriela Czubalska (II LO) i Zuzanna Jó¿wiak
(II LO), którzy w nagrodê otrzymali czytniki ksi¹¿ek elektronicznych.
Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali karty prezentowe Empik.

TRADYCJA I PAMIĘĆ

W �rodê, 25 kwietnia, w £ódzkim Domu Kultury odby³ siê X Wojewódzki
Przegl¹d Twórczo�ci Dojrza³ej  �Przystanek 60+� � teatr i kabaret. Swój
akces do wziêcia udzia³u w konkursie w kategorii � teatry - zg³osi³ nasz
uniwersytecki teatr �Czemu nie?� proponuj¹c sztukê �Przedstawienie
Hamleta we wsi G³ucha Dolna� w re¿yserii Krzysztofa Ryzlaka. Drog¹
wcze�niejszej eliminacji zakwalifikowanych zosta³o 6 grup teatralnych,
w�ród nich i nasz teatr. 30-minutowe prezentacje konkursowych sztuk
ocenia³o profesjonalne 3 osobowe jury, sk³adaj¹ce siê z aktorów i re¿yse-
rów. Nasza grupa wystêpowa³a jako ostatnia, wiêc si³¹ rzeczy nerwy
aktorów siêga³y zenitu. No i wreszcie nadszed³ ten najbardziej oczekiwany

I MIEJSCE TEATRU SUTW
moment � og³oszenie wyników. Sala, wype³niona po brzegi, wstrzyma³a
oddech. Kiedy us³yszeli�my, ¿e I miejsce w kategorii �Teatry� zdobywa
teatr SUTW z Kutna �Czemu nie?� za �Przedstawienie Hamleta we wsi
G³ucha Dolna�, ogarn¹³ nas sza³ rado�ci. Ale na tym nie koniec. Otó¿
nasz teatr, jako jedyna teatralna grupa, otrzyma³ jeszcze jedn¹ bardzo istotn¹
nagrodê � �Wyró¿nienie za stworzenie wspaniale funkcjonuj¹cego orga-
nizmu scenicznego�. Jury by³o pod wra¿eniem zarówno gry aktorskiej
jak i wysokiego poziomu samej sztuki, profesjonalnie wyre¿yserowanej
przez prowadz¹cego teatr SUTW Krzysztofa Ryzlaka. Przyja�ñ przyja�ni¹,
sympatie sympatiami, ale tak naprawdê cudownie by³o wygraæ, zw³aszcza
¿e w ten sposób zapromowali�my nasze miasto Kutno, a jego mieszkañcy
po raz kolejny us³yszeli o naszym uniwersyteckim teatrze i mamy nadziejê,
¿e chêtnie obejrz¹ kolejne spektakle. /M. Kluk, foto: J. Szymañski/

Naszemu Koledze

Jackowski Korowajskiemu
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu �mierci

TATY
sk³adaj¹

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Kutno

Grzegorz Chojnacki

Prezydent Miasta Kutno
Zbigniew Burzyñski

¯egnamy i pamiêtamy
W dniu 4 maja 2018 roku odszed³ od nas

Zbigniew Korowajski
niestrudzony wychowawca wielu pokoleñ m³odzie¿y - nauczyciel
zajêæ technicznych i przysposobienia obronnego w II Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym im. Jana Kasprowicza w Kutnie w latach 1963-2001.
¯egnamy naszego kolegê, wspó³twórcê historii szko³y, skromnego
i wra¿liwego cz³owieka.

Rodzinie i bliskim sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Uczniowie

oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjació³
II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
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OGŁOSZENIE
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej

LW �Przysz³o�æ�
w Kro�niewicach, ul. Kolejowa 17a

og³asza II przetarg
nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie odrêbnej w³asno�ci do
lokalu nr 14 przy ul. Zak¹tnej 1 w Kro�niewicach o pow.
51,60 m2, 2 pokoje, kuchnia, ³azienka i wc, przedpokój,
parter.

Cena wywo³awcza wynosi
 - 130.500,00 z³.

wadium � 13.050,00 z³ nale¿y wp³aciæ najpó�niej do
dnia 11.06.2018 r. do godz. 14.00.

Przetarg odbêdzie siê w dniu 12.06.2018 r. o godz. 14.00.
w siedzibie Spó³dzielni ul. Kolejowa 17A.

Wygrywaj¹cy przetarg ponosi koszty operatu szacunko-
wego, sporz¹dzenia aktu notarialnego oraz koszty
wieczystoksiêgowe. Wysoko�æ post¹pienia 500,00 z³.

Bli¿sze informacje mo¿na zasiêgn¹æ
pod numerem telefonu: (24) 252-31-39.

W �rodê, 25 kwietnia, w salach Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach  odby³ siê wernisa¿ wystawy czasowej pt.: �Sztuka
w s³u¿bie Niepodleg³ej...Akcenty patriotyczne w twórczo�ci artystów
regionalnych� zorganizowanej z okazji obchodów 100 rocznicy Odzy-
skania Niepodleg³o�ci. Przyby³ych go�ci, m.in: artystów rze�biarzy, przed-
stawicieli Muzeum Regionalnego w Kutnie, dyrektorów szkó³, instytucji
kultury, m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 1 i Zespo³u Szkó³ nr 1
w Kro�niewicach wraz z opiekunami oraz sympatyków Muzeum, przywi-
ta³a dyrektor Ksenia Stasiak. Komisarz wystawy przedstawi³ wszystkich
artystów, których prace pojawi³y sie na ekspozycji. Z twórców kutnow-
skich to: Henryk Abramczyk,Tadeusz Kacalak, Józef Marciniak, Barbara
Marciniak, Romuald Olesiñski, Ma³gorzata Skibiñska, Dorota Stanicka,
Józef Stañczyk, Zbigniew Suchiñski, S³awomir Suchodolski, Zbigniew
Szczepañski, Jan Szymañski, Jan Wasiak - metaloplatyka, Andrzej Wojtczak,
Magdalena Wojtczak, Marek Wojtysiak i Jan ¯andarowski (Gostynin).
Z rejonów £êczycy i Sieradza: Filomena Robakowska, Jadwiga Matusiak,
Józef Florczak, Marian Jó�wiak, Zygmunt Gumiñski - metaloplastyka,
Boleslaw Drej, Józef Juszczak, Boles³aw Cie�lik. Prace udostêpnione
zosta³y ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie, Muzeum w £êczycy
oraz z kolekcji prywatnych. W imieniu grupy artystów g³os zabra³ Józef
Stañczyk, który opowiedzia³ krótko o zastosowanych technikach rze�bie-
nia, a tak¿e opowiedzia³ kilka ciekawostek dotycz¹cych swoich rze�b
wystawionych w Muzeum. Po  zwiedzeniu wystawy wszyscy udali sie na
�poczêstunek ludowy� przygotowany przez Piekarniê Kro�niewice Jezior-
scy Sp. J. Muzeum dziêkuje wszystkim za udzia³, za udostêpnienie prac
i przygotowan¹ oprawê wernisa¿u.

NIEPODLEGŁA SZTUKA

Zespó³ �Finezja� istnieje ju¿ sze�æ lat i jak mówi¹ sami zainteresowani jest to
zespó³ �sze�ædziesi¹t plus�. Kierownikiem zespo³u jest Krystyna Kowalska,
a cz³onkami: Halina Wasilewska, Halina Czarnecka, Zygmunt Deptu³a i Jadwiga
Matuszewska. Mówi pani Krystyna: �Rok 2018 zaczêli�my od wystêpów
w ¯ychlinie 14 kwietnia, wystêpowali�my te¿ w Bedlnie 22 tego¿ miesi¹ca.
Dostali�my okaza³e statuetki i dyplomy. Na ten bie¿¹cy rok mamy bardzo du¿o
zaproszeñ, miêdzy innymi do P³ocka, £êczycy, Krzy¿anowa, Klonowca, £¹cka.
Poka¿emy siê te¿: na kutnowskim Stadionie Miejskim. Mamy równie¿ zaszczyt
wyst¹piæ w: �Agromie� Kutno, G³ownie, Kozienicach, Czarnem, Wêgorzewie
i w £odzi oraz na licznych do¿ynkach, a tak¿e w Iwoniczu Zdroju, W³adys³a-
wowie i Skierniewicach�. Pani Krystyna dodaje równie¿: �Kochamy to co
robimy. �piewamy, dajemy ludziom tê odrobin¹ rado�ci w ¿yciu Nasze piosenki,
niektóre uk³adane przeze mnie s¹ po prostu inne � p³yn¹ z serca i s¹ z ¿ycia
wziête. Jeste�my niezrzeszonym zespo³em i jest nas garstka, ale zgrana...
Reprezentujemy miasto Kutno i kochamy nasz gród, bo jeste�my z Niego. Smutne
to, ¿e nie ma chêtnych do �piewania. �Bo za darmo to boli gard³o!� A my,
z naszych rent, sk³adamy siê na paliwo i jedziemy w Polskê �piewaæ te nasze
piêkne piosenki. Mile widziane bêd¹ w naszym zespole dwie osoby. Zapraszamy
z ca³ego serca do zespo³u �Finezja� w ka¿d¹ sobotê od godziny 15.00 do: Wspól-
nego Domu w Kutnie, ulica Wyszyñskiego 1�.        (foto: Lech Martynowski)

Dwa tygodnie temu zapad³a decyzja o odwiedzinach Polaków, chcemy
us³yszeæ co siê im podoba, a co nie w decyzjach Rz¹du. W sobotê,
29 kwietnia w Kutnie i Brzezinach, go�ci³a Beata Szyd³o, wicepremier
polskiego rz¹du. Spotkanie prowadzi³ senator Przemys³aw B³aszczyk.
Przyby³o na nie ponad 400 osób, sympatyków Prawa i Sprawiedliwo�ci,
ale te¿ i w¹tpi¹cych w �dobr¹ zmianê�. Spotkanie rozpoczê³o siê hym-
nem pañstwowym. Zabieraj¹c g³os Beata Szyd³o m.in. powiedzia³a:
�Jestem tu po to, ¿eby�cie mi pañstwo powiedzieli czego oczekujecie, co
my�licie  o tym, co do tej pory zrobili�my. Rozmawiali�my z Polakami
w 2015 roku, aby wspólnie z nimi przygotowaæ program, który teraz
realizujemy. Program jest po prostu wype³nieniem spotkañ z tamtego czasu,
których g³ównym pos³aniem by³o, aby ka¿dy obywatel czu³ siê gospoda-
rzem w naszym kraju, aby rodziny ¿y³y godnie�. Mówi³a o propozycji
szerokiej zmiany systemowej w my�leniu o podej�ciu do opieki i wsparcia
dla osób niepe³nosprawnych. Pani wicepremier przypomnia³a zebranym,
¿e Rada Ministrów przyjê³a ju¿ projekt zwiêkszaj¹cy rentê socjaln¹ do
wysoko�ci renty minimalnej. Zaznaczy³a te¿, ¿e nie zgadza siê z zarzutami,
¿e nie ma obecnie ¿adnej pomocy dla osób niepe³nosprawnych. Doda³a,
¿e zdaje sobie sprawê z tego, i¿ mo¿e byæ ona niewystarczaj¹ca. Zapewni³a,
¿e Rz¹d  chce rozwi¹zania problemów protestuj¹cych w Sejmie rodziców
i opiekunów osób niepe³nosprawnych. Wspomnia³a te¿ o propozycjach
zawartych w tzw. pi¹tce Morawieckiego skierowanych do wielu grup spo-
³ecznych. Temat ten by³ szeroko omawiany w programach TVP. Mówimy,
¿e Polska jest jedna i chodzi o to, ¿eby ka¿dy mia³ równe szanse. Chcemy
stworzyæ warunki, ¿eby polskie rodziny mia³y poczucie codziennego bez-
pieczeñstwa, pewno�ci pracy i kszta³cenia dzieci. Dyskutanci pytali
o zwiêkszenie wysoko�ci zasi³ku pogrzebowego, który w wysoko�ci
2 tysiêcy z³otych obni¿ono przez jednego z ministrów rz¹du Donalda Tuska
(ten temat jest dok³adnie wyciszony), o zlikwidowanie tzw. podatku Belki,
podniesieniu wysoko�ci najni¿szej emerytury, spraw zwi¹zanych z senio-
rami i rolnictwem. �Kiedy zaczniecie puszkowaæ z³odziei, którzy rozkradli
Polskê � pyta³ jeden z mieszkañców powiatu kutnowskiego. Kraj nasz
okradano, rozprzedawano, niszczono. I co � cisza, cisza�. W odpowiedzi
pani Beata Szyd³o nawi¹za³a do reformy s¹downictwa, któr¹ rozpocz¹³
minister Ziobro. Przypomnia³a, jakie ta reforma budzi³a protesty, nawet
Komisja Europejska siê tym interesowa³a, to pokazuje jaka jest to skala
problemu. Poprosi³a zebranych o cierpliwo�æ, o wiarê w to, ¿e przekrêty
i kradzie¿e z okresu poprzedniej w³adzy powinny byæ wyja�nione przez
niezawis³e s¹dy. Gromkie brawa, przekazany pani wicepremier bukiet
kolorowych ró¿, symbol naszego miasta, a tak¿e za�piewane przez wszyst-
kich �Sto lat� by³y �wiadectwem tego, ¿e to spotkanie z mieszkañcami
naszego miasta by³o potrzebne.           /A.B./

�Polska jest jedna�

BEATA SZYDŁO W KUTNIE

Jak to zleciało!

W £êczyckim Domu Kultury odby³o siê spotkanie
z Marsza³kiem Sejmu Markiem Kuchciñskim. Druga
osoba w pañstwie rozmawia³a z mieszkañcami kró-
lewskiego miasta o bie¿¹cej sytuacji w kraju oraz
o problemach lokalnych. Marsza³ek Sejmu do £ê-
czycy przyby³ na zaproszenie senatora Przemys³awa
B³aszczyka.
Has³o przewodnie spotkania brzmia³o: �Polska jest
jedna�, a udzia³ w nim wziêli parlamentarzy�ci:
senator Przemys³aw B³aszczyk, który zaprosi³ mar-
sza³ka oraz pos³owie Marek Matuszewski i Piotr
Polak. Samo spotkanie podzielone by³o na dwie
czê�ci � w pierwszej z nich Marsza³ek Sejmu opo-
wiada³ o realizacji rz¹dowych programów, natomiast
w drugiej czê�ci g³os mieli zebrani, którzy zasypali
marsza³ka pytaniami.
Podobne spotkania odbywa³y siê równie¿ w innych
miastach kraju; ich celem jest zebranie pomys³ów
od obywateli i ws³uchanie siê w ich potrzeby - mówi³
organizator spotkania senator Przemys³aw B³aszczyk.

Marszałek Sejmu
odwiedził Łęczycę

Zmarł założyciel i właściciel
firmy S.A. LIBNER

− JOSEPH LIBNER

Kutnowska hala firmy LIBNER Polska.            (czytaj - strona 11)
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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

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

Tegoroczna, szósta edycja, pod has³em W �wiecie Kajka i Kokosza, oparta
by³a na znajomo�ci pierwszej czê�ci jednej z najs³awniejszych polskich
serii komiksowych. Turniej by³ dwuetapowy. W finale wziê³y udzia³ trzy-
osobowe dru¿yny uczniów klas IV wy³onione podczas szkolnych elimi-
nacji. W rozgrywkach uczestniczy³o 10 szkó³: Szko³a Podstawowa im.
37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej
D¹browie, Szko³a Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ w Szewcach
Nadolnych, Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w £aniê-
tach, Szko³a Podstawowa im. Kornela Makuszyñskiego w Micinie,  Szko³a
Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie, Szko³a Podstawowa
nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie, Szko³a Podstawowa nr 4
im. Miko³aja Kopernika w Kutnie,  Szko³a Podstawowa nr 6 im. Marii
Sk³odowskiej Curie w Kutnie,  Szko³a Podstawowa nr 7 im. Adama Mic-
kiewicza w Kutnie, Szko³a Podstawowa nr 9 im. W³adys³awa Jagie³³y
w Kutnie. Podczas imprezy uczestniczy odpowiadali na pytania, rozwi¹-
zywali zagadki, uczestniczyli w zabawach czytelniczych opracowanych
na podstawie �Szko³y latania�. Uczniowie doskonale znali tre�æ ksi¹¿ki.
�wietnie radzili sobie z trudnymi zadaniami. Nad przebiegiem turnieju
czuwa³o jury.

MISTRZOWIE CZYTELNICTWA 2018
Fina³ Miêdzyszkolnego Turnieju Czytelniczego z okazji obchodów Miê-
dzynarodowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich rozegrano 23 kwietnia
w Bibliotece Pedagogicznej w Kutnie. Imprezê, pod patronatem prezy-
denta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego, zorganizowa³y: kutnowska
filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w £odzi i Szko³a Podsta-
wowa nr 9 im. W³adys³awa Jagie³³y w Kutnie.

Pierwsze miejsce i tytu³ Mistrz Czytelnictwa 2018 r. wywalczy³a dru¿yna
ze Szko³y Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Micinie. Drugie
miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa nr 9 im. W³adys³awa Jagie³³y w Kutnie,
a trzecie Szko³a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie.
Nagrody dla zwyciêzców i uczestników VI Miêdzyszkolnego Turnieju
Czytelniczego Mistrz Czytelnictwa 2018 ufundowa³ prezydent miasta
Kutna.

W ostatni weekend kwietnia, w KDK i CTMiT, odby³a siê 14 edycja festi-
walu Z³oty �rodek Poezji. Jak co roku festiwalowi towarzyszy³y dwa
wa¿ne, ogólnopolskie poetyckie konkursy - pierwszy, im. A. Fryza, na
debiutancki tomik poezji 2017 roku oraz drugi, Otwarty Konkurs Jednego
Wiersza. Nie zabrak³o tak¿e koncertów, debaty poetyckiej oraz spotkañ
autorskich. Jednym z dwóch (obok Voo Voo) muzycznych wydarzeñ
towarzysz¹cych festiwalowi, by³ koncert zespo³u Pablopavo i Ludziki.
Pablopavo (Pawe³ So³tys) z zespo³em Ludziki gra od 2009 roku. Pocho-
dz¹cy z Warszawy artysta, w sobotê 14 kwietnia, pojawi³ siê w naszym
mie�cie po raz pierwszy. Koncert rozpocz¹³ siê o godzinie dziewiêtnastej
w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca.
Zespó³ zagra³ wiêkszo�æ utworów z najnowszej p³yty �Ladinola�, ale nie
zapomnia³ tak¿e o starszych piosenkach. Po wej�ciu na salê, od razu rzu-
ca³a siê w oczy ilo�æ instrumentów znajduj¹cych siê na scenie. Mo¿na
by³o zauwa¿yæ oraz us³yszeæ gitary elektryczne, gitarê basow¹, perkusjê,
melodikê, skrzypce i akordeon. W odbiorze tych wszystkich instrumen-
tów na pewno pomog³o �wietne nag³o�nienie w CTMiT. Nie mo¿emy tak¿e
zapomnieæ o wyj¹tkowym g³osie Pablopavo, który oczarowa³ ka¿dego
s³uchacza. Wokalista mia³ tak¿e �wietny kontakt z publiczno�ci¹, z któr¹
¿artowa³ w przerwach miêdzy ka¿dym utworem.
Jednak nie tylko g³os Paw³a So³tysa, �wietna muzyka i dobre nag³o�nienie
zachwyca³y. Dobrze dobrane �wiat³a, czêsto w jednolitym kolorze oraz
widniej¹cy w tle neon z nazw¹ nowej p³yty zespo³u - sprawia³y bardzo
estetyczne wra¿enie i na pewno wp³ynê³y tak¿e na odbiór ca³o�ci.
Po koncercie wszyscy fani zaczêli oklaskami nawo³ywaæ zespó³, wiêc po
czterdziestu o�miu sekundach, jak obliczy³ wokalista, zespó³ powróci³ na
scenie, aby zagraæ bis. Koncert by³ �wietny, a fani zachwyceni. Pablopavo
i Ludziki to zdecydowanie jeden z tych zespo³ów, które lubi siê studyjnie,
ale kocha na koncertach.
Sala by³a wype³niona publiczno�ci¹. Ciê¿ko by³o znale�æ wolne krzes³o,
mimo i¿ kilka osób sta³o z boku i tañczy³o. Jednak to, ¿e w Kutnie nie
brak fanów Pablopavo mo¿na by³o zauwa¿yæ ju¿ przed koncertem, gdy¿
bilety na koncert wyprzeda³y siê w zaskakuj¹co krótkim czasie.
Po koncercie mo¿na by³o kupiæ p³ytê zespo³u, poprosiæ jego cz³onków
o autograf lub zrobiæ sobie z nimi zdjêcie.

Lena Hryniewicka, 18 lat
M³odzie¿owe Laboratorium Dziennikarskie, MDK Kutno

Pablopavo na Festiwalu
Złoty Środek Poezji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepe³nosprawno�ci¹
Intelektualn¹, Ko³o w Kutnie, jako organizator obchodów �Dnia
Godno�ci Osoby z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹� informuje
o utrudnieniach w ruchu drogowym w dniu 10 maja 2018 r.
W godzinach od 9.00 do 17.00 zamkniêty bêdzie wjazd w ulicê
Witosa, od ul. 29-go Listopada i ul. Barlickiego.

DROGOWE UTRUDNIENIA

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

W II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kasprowicza w Kutnie
zosta³a zrealizowana druga czê�æ projektu edukacyjnego �Architekci
naszej Niepodleg³o�ci�, zorganizowanego pod patronatem Muzeum
Niepodleg³o�ci w Warszawie. M³odzie¿ liceum i go�cie ze Szko³y
Podstawowej nr 7 wys³uchali wyk³adu Jana Engelgarda, historyka
Muzeum Niepodleg³o�ci i kierownika X Pawilonu Cytadeli Warszaw-
skiej na temat �Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski � drogi do
Niepodleg³ej�. Wyk³adowca w sposób ciekawy i obrazowy przedsta-
wi³ ¿ycie osobiste, dzia³alno�æ polityczn¹ i rolê obydwu bohaterów
w dziele przywrócenia niepodleg³o�ci Polski.
Dorobek i zas³ugi Józefa Pi³sudskiego, jako architekta naszej Nie-
podleg³o�ci, uczniowie Kasprowicza poznali 19 marca w dniu imienin
Marsza³ka, kiedy liceum go�ci³o historyka Micha³a Cie�laka. Spo-
³eczno�æ II LO sk³ada podziêkowanie Muzeum Niepodleg³o�ci
w Warszawie za wsparcie w realizacji projektu.

ARCHITEKCI NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie klasy Id Szko³y Podstawowej Nr 9 w Kutnie, wraz z wycho-
wawczyni¹ Jolant¹ D¹browsk¹, zaprosili kole¿anki i kolegów z klas I-III
na spotkanie zwi¹zane z Miêdzynarodowym Dniem Ziemi, dniem wa¿nym
dla ka¿dego komu bliskie s¹ czyste lasy, nieska¿ona przyroda, kto rozumie,
¿e dbaj¹c o nasz¹ planetê dbamy te¿  o swoje zdrowie.

10 maja, w godzinach 11-17.00, na placu Pi³sudskiego w Kutnie odbêd¹
siê uroczyste obchody �Dnia Godno�ci Osoby z Niepe³nosprawno�ci¹
Intelektualn¹�. Organizatorzy to: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹ � Ko³o w Kutnie, O�rodek Rehabi-
litacyjno-Wychowawczy �Niezabudka� i Warsztaty Terapii Zajêciowej.
Imprezie patronuj¹ � Starosta Kutnowski i Prezydent m. Kutna.        /J.P./

INTEGRACYJNA IMPREZA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

Spotkanie rozpoczê³a bardzo interesuj¹ca prezentacja przedstawiona przez
Katarzynê Pilatowicz, pracownika Nadle�nictwa Kutno. Pokaza³a ona
dzieciom, jak wa¿na jest rola lasów dla ich mieszkañców - zwierz¹t oraz
dla nas - ludzi. Nastêpnie mali aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt.
�Królewna �mieszka i Ekoludki�, w którym bohaterowie walczyli z wy-
cinaniem lasów i zagra¿aj¹cym ludziom, i zwierzêtom smogiem. Na ko-
niec, uczniowie klasy IIIf zaprezentowali happening przygotowany pod
kierunkiem wychowawczyni Beaty Zatoñskiej, wzywaj¹cy do ochrony
naszej Ziemi oraz ograniczenia ilo�ci �mieci.
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Felieton KWD

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Ju¿ s³onko mocno doskwiera, chocia¿ ostry wietrzyk sch³adza klimat, ale jeszcze
chyba za wcze�nie witaæ � lato. Bo przed nami jeszcze popularni ogrodnicy,
których imiona nie s¹ teraz w modzie, czyli �Pankracy, Serwacy i Bonifacy �
zawsze jednacy�, �czyli �li na ogrody ch³opcy�. Masz babo placek! Komisja
Europejska przyjê³a projekt bud¿etu na lata 2021-2027. Opiewa on na 1.279
mld euro (ponad bilion z³otych)! Polska w obecnej siedmiolatce ma 82 mld
euro w polityce spójno�ci, 21 mld euro na dop³aty rolne i 10,9 mld euro na
programy rozwoju obszarów wiejskich (³¹cznie 113,9 mld euro). Komisarz
Oettinger, ¿e na politykê spójno�ci bêdzie w przysz³o�ci mniej o 7%, a roln¹ �
5 procent (po uwzglêdnieniu inflacji i wahañ si³y roboczej w spójno�ci ma to
byæ nawet 13 procent, a straty Polski �pi razy oko³o� 8 mld euro). Ale nie
�brexit� stanowi najwiêkszy problem naszego kraju! Lecz projektowane
warunki wyp³at funduszu, uzale¿nione od przestrzegania praworz¹dno�ci. To
bardzo niebezpieczny dla Polski warunek. Masz babo placek! W ubieg³ym roku
w Polsce wyst¹pi³ rekordowy przyrost produkcji pasz przemys³owych � o 7%.
Masz babo placek! Coraz wiêcej traktorów na polskich polach z... Chin. Có¿
siê dziwiæ! Przecie¿ ró¿nica w cenie � prawie dwukrotna! Masz babo placek!
Naczelny S¹d Administracyjny orzeczeniem z dnia 14 marca 2018 r. sygnatura
II OSK 1281 (16) podj¹³ wa¿k¹ decyzjê. Stwierdzi³, ¿e obiekty produkcji rolnej
(chlewnie) s¹ uci¹¿liwe dla zamieszka³ych w pobli¿u ludzi. Aktualnie nie ma
w polskim prawie tzw. norm odorowych, czyli popularnego smrodu. Nie ma
te¿ metodyki pomiaru zapachu. Dlatego te¿ to Rada Miasta ma prawo wprowa-
dziæ w miejscowym planie zagospodarowania zakazy i ograniczenia dotycz¹ce
zwiêkszenia hodowli w celi ograniczenia emisji zapachów (odorów). Masz babo
placek! Wiêkszo�æ, dopiero z tego tekstu, dowiaduje siê, ¿e Ukraina ma wa-
runki co najmniej tak dobre, jak Polska, w eksporcie drobiu do Unii Europej-
skiej. W kutnowskim �Exdrobie� twierdz¹, ¿e nawet zdecydowanie lepsze�
St¹d kur, kurczaków itpeitde �wyemigrowa³o� do UE tylko w minionym 2017
roku, a¿ 80 tysiêcy ton (przy limicie � 40). Ale co siê dziwiæ, gdy maj¹ oni
zerowe stawki ce³, stosowane do kodu CN 0271 370, czyli kawa³ków miêsa
drobiowego z ko�ci¹... A wykorzystuj¹ je doskonale, to nie byle jacy cwaniacy.
Nawet w Kutnie siê pokazali... !!! Masz babo placek! W ci¹gu trzech ostatnich
lat dwukrotnie zwiêkszy³a siê warto�æ rolniczych d³ugów, które na koniec ubie-
g³ego roku siêgnê³y 484 milionów z³otych. �Z³e kredyty wzros³y w tym czasie
o po³owê, a �rednie zad³u¿enie z 27 do 52 tysiêcy z³otych. To efekt przymroz-
ków i gradobiæ, rosyjskiego embarga na jab³ka, pomidory i inne warzywa oraz
pok³osie kryzysu mlecznego z 2016 r. Bankowcy twierdz¹: �nie jest najgorzej�.
My dodajemy: �Mog³oby byæ... lepiej! Masz Babo placek! Komisja Europejska
od 2018 roku zobowi¹za³a kraje Unii sk³adania wniosków o sk³adanie p³atno�ci
bezpo�rednich i obszarowych wy³¹cznie w formie elektronicznej. Masz babo
placek! Agrotechnika 2018 Targi Rolnicze zorganizowano ju¿ po raz 26
w £ódzkim O�rodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Wybrano m.in.
Maszynê Targów i Najbezpieczniejsz¹ Maszynê. By³y pokazy sprzêtu i prac
polowych, ciêcie drzew i krzewów ozdobnych, fachowe doradztwo. W czê�ci
artystycznej wyst¹pi³ tak¿e zespó³ �Trzeci Oddech Kaczuchy� i Zespó³ �pie-
waczy �Krzy¿anówek� (GOKS Krzy¿anów). Masz babo placek!

Jak ten czas leci! Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia i �wiata nie zna, to has³o
� lejtmotyw naszej gazety. Ten mo¿e nie wiedzieæ, o tym co zasz³o
w pierwszych czterech, a praktycznie piêciu miesi¹cach. Jeszcze nie umilk³y
noworoczne race, a ju¿ �odtr¹biono� Jubileusz. I to jaki!!! Dwadzie�cia
lat liczy nasza � prawdziwie polska i kutnowska � gazeta �Powiatowe ¯ycia
Kutna� (tyle¿ samo pracuj¹ w niej redaktor naczelny i sekretarz redakcji).
Dwadzie�cia lat �darmochy� dla Szanownych Czytelników. I bêdzie tak
wiêcej! Najstarsza gazeta darmowa w Polsce, o kolosalnym � jak na gazetê
regionaln¹ nak³adzie, minimum 10.050 egzemplarzy. To nawet nie u¿y-
waj¹c s³ów patosu, co najmniej w skali ogólnopolskiej jest FENOME-
NEM (ten fakt jak zwykle ma³o doceniany przez miejscowe w³adze). Trudno
nie dodaæ, ¿e egzemplarze gazety s¹ rozchwytywane przez � Czytelników.
Jeszcze w styczniu og³osili�my zwyciêzców �Kutnowskiego Hitu 2017�,
czyli: Kutnowski Dom Kultury (ró¿any ca³okszta³t), holendersk¹ Fundacjê
�Samen Delen� (pomoc spo³eczna), Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kut-
nowskiej (63 ksi¹¿kowe publikacje) i Mini Przedsiêbiorstwo � Gospo-
darstwo ogrodnicze rodzin: Krystyny i Andrzeja oraz Mariusza i Dominiki
Kuciapskich (pomidory �Kuciapki�).
Rzadki Jubileusz 75-lecia ma³¿eñstwa, zawartego 17 lutego 1943 r., �wiê-
towali kutnowianie Jadwiga i Edmund Bieleccy (on sta³ siê ju¿ symbolem
nieistniej¹cego Klubu �Czarnych�).
Aktualnie boisko �Kolejarza� ju¿ zamieszkali lokatorzy pierwszych dwóch
bloków osiedla Siemiradzkiego � Matejki (TBS Sp. z o.o., prezes Jacek
Urbaniak).
Wcze�niej radni kutnowscy, na sesji po�wiêconej 100-leciu odzyskania przez
pañstwo polskie niepodleg³o�ci, podjêli uchwa³ê o budowie pomnika doktora
Antoniego Troczewskiego (�pozostawi³� po sobie m.in.: Dom Dochodowy
Stra¿y Ogniowej, czy Szko³ê Realn¹ - by³y gmach �D¹browszczaka�.
Znowu £ukasz Wójcik, kutnowski szybownik, by³ najlepszy w sporcie
z 2017 r., z tak¿e by³ pierwszy na Miêdzynarodowych Zawodach
Szybowcowych w S³owacji w Nitrze (Pribina Cup) 2018).
W miejscowej polityczce nie powiod³o siê odwo³anie Starosty Kutnow-
skiego. Przewidzieli taki wynik nasi redaktorzy, a my go ujawnili�my
Czytelnikom w przeddzieñ sesji, na której stawiano �pod prêgierz�
powiatowego w³adykê.
Polityczn¹ sensacj¹ kwietnia by³o rozwi¹zanie struktur PiS powiatu
kutnowskiego. Przypominamy jednak, ¿e �topór nad g³ow¹� Konrada
K³opotowskiego �wisia³� ju¿ po wizycie suwerena Jaros³awa Kaczyñskiego.
By³a premier, aktualna wicepremier Beata Szyd³o, odwiedzi³a Kutno. By³o
o tym co PiS dobrego czyni, a co z³e to... opozycja.
Odnotujmy te¿ kutnowskie osi¹gniêcie na XXIV Miêdzynarodowych Tar-
gach Techniki Rolniczej w Kielcach �Diament Innowacji 2018� otrzyma³a
nasza firma �Agrofactory II�, za pierwsze na �wiecie techniczne rozwi¹-
zanie maszyny rolniczej.
No i na koniec trochê relaksu. Uk³ad majowych �wi¹t spowodowa³, ¿e
gdy kto� z zatrudnionych wzi¹³ trzy dni urlopu, to mia³ labê przez dzie-
wiêæ dni. Skorzysta³y z tego � co prawda � nieliczne zak³ady w ca³o�ci,
sporo ich w³a�cicieli i prezesów - i oczywi�cie, ci co ci¹gle �wiêtuj¹ �
czyli BEZROBOTNI! Co ciekawe, w piêkn¹ pogodê �wiêta Pracy w Kutnie
zorganizowano wielki piknik. Od¿y³a handlem ulica Królewska, a przed
KDK - samochody z PRL-u. No i �07 zg³o� siê�, czyli porucznik Borewicz.
Jak z powy¿szych faktów wynika, szybko minê³y nam cztery miesi¹ce,
gdy¿ jak na nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê tak wiele tu siê wydarzy³o.

Andrzej Stelmaszewski

1 maja 2018 r., o godzinie 11:00, delegacja Stowarzyszenia �Pokolenia�
w Kutnie z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów pod Pomnikiem Poleg³ych Kolejarzy
przy dworcu PKP w Kutnie. �Pokolenia�, tradycyjnie od wielu lat, 1 maja
oddaj¹ nale¿ny ho³d bohaterskim kolejarzom, którzy w latach 1939-1945
oddali ¿ycie za Woln¹ Polskê.           /A.B./

„POKOLENIA” NA 1 MAJA

W �rodê, 25 kwietnia, odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia
�Pokolenia� w Kutnie. Sprawozdanie roczne z dzia³alno�ci przedstawi³
przewodnicz¹cy Zarz¹du Krzysztof W. Dêbski. Informacjê dotycz¹c¹ pracy
radnych powiatowych Stowarzyszenia przekaza³a Miros³awa Gal-Grabowska.
Walne zebranie przyjê³o sprawozdania oraz podjê³o stosowne uchwa³y.
Podjêta zosta³a równie¿ uchwa³a dotycz¹ca udzia³u w wyborach samo-
rz¹dowych 2018. Aktualnie kutnowskie Stowarzyszenie �Pokolenia�
liczy 78 cz³onków.          /B.G./

Pachnie majem
Buchnê³a nam wiosna zieleni¹,
ochlapa³a niebo b³êkitem,
w s³oñcu tulipany siê rumieni¹,
¿e tylko zach³ysn¹æ siê zachwytem.

Wiadomo, ¿e wiosna bywa kapry�na,
nie zawsze s³oneczny szyje �cieg.
Czêsto deszcze i burze wymy�la,
a czasem nawet w maju �nieg.

Mimo wszystko, to siê nie zmienia,
ziemia i ludzie na wiosnê czekaj¹.
Ona jest przecie¿ zwiastunem odrodzenia,
a nigdy tak nie pachnie, jak w maju!

Kazimierz Ci¹¿ela

Z innych szpalt

Przysz³y nowe czasy i has³o �Niech siê �wiêci 1 Maja� zosta³o
zast¹pione has³em ��wiêtujemy ca³y d³ugi weekend�. W minionej
epoce �wiêto Pracy by³o hucznie obchodzone. Obowi¹zkowe by³y
pochody i wiece w kolorze czerwonym. Dzisiaj, w 2018 roku, jest
zupe³nie inaczej. �wiêtowali�my prawie tydzieñ. Zaczê³o siê 1 maja.
�wiêto Pracy ma zupe³nie inny charakter. Nie jest masowe, jest
bardziej kameralne. Nastêpnego dnia 2 maja obchodzili�my Dzieñ
Flagi. Zrobi³o siê bia³o-czerwono. Kolejny dzieñ to �wiêto Naro-
dowe Konstytucji 3 Maja. Oczywi�cie wielu obywateli nie zado-
woli³o siê trzema �wi¹tecznymi dniami i zabezpieczyli sobie
dodatkowo 3 dni urlopu. Ten prosty zabieg da³ efekt i d³ugi week-
end liczy³ bite 9 dni, od soboty 28 kwietnia do niedzieli 6 maja.
W Kutnie w³adza pamiêta³a, ¿e jeste�my w roku wyborczym
i zadba³a o bogat¹ ofertê dla suwerena. Doro�li mieszkañcy, czyli
suweren dysponuj¹cy g³osem wyborczym móg³ zobaczyæ liczne
koncerty i wystêpy kabaretów. Oczywi�cie, gwiazd¹ d³ugiego,
majowego weekendu by³ koncert kultowego zespo³u Perfect. Dzieci
i m³odzie¿, czyli suweren z przysz³ym g³osem wyborczym, mog³y
korzystaæ z licznych atrakcji oferowanych przez Lunapark. Wszyscy
do woli mogli naje�æ siê lodów, zje�æ kie³basê lub szasz³yk, czy
wypiæ soki i inne napoje, nie zawsze bezprocentowe. Wielbiciele
grilla ogrodowego i dzia³kowego zasiedli do grillowej biesiady.
Amatorów biegania, chodzenia z kijkami i jazdy rowerem by³o
niewielu. Na �cie¿ce rowerowej do Kuczkowa, któr¹ regularnie
pokonywa³em rowerem, t³oku nie by³o. Tak up³ynê³y nam �wi¹-
teczne majowe dni. Weekendowi koneserzy z utêsknieniem cze-
kaj¹ na kolejny d³ugi weekend.   Krzysztof Wac³aw Dêbski

NIECH SIĘ ŚWIĘCI…

ZEBRANIE ”POKOLEŃ”

Pamiętajmy!
Druga wojna �wiatowa to ju¿ wspomnienie.
To koszmar, który nie mo¿e siê powtórzyæ.
Nie powinna jednak i�æ w zapomnienie.
Tym co siê ostali, czêsto spokój burzy.

Wojna to ze �mierci¹ taniec,
ona przecie¿ ¿ycie zabiera.
Wie o tym, kto prze¿y³ bombardowanie,
Ale tak¿e ona kreuje bohaterów.
W tej wojnie piloci byli bohaterami,
oni krwi¹ znaczyli ziemiê i niebo.
Nad morzem i angielskimi polami
walczyli, bo tak by³o trzeba.
O pilotach � Churchill mówi³ to zdanie,
¿e �tak nieliczni ocalili tak wiele.
To w³a�nie by³o bohaterów � Polaków latanie,
a Anglik w Polaku widzia³ przyjaciela.

Wielu za zwyciêstwo ¿yciem zap³aci³o.
Wtedy doceniono polskie dywizjony.
Po wojnie nie by³o ju¿ tak mi³o,
Polak na Paradê Zwyciêstwa nie by³ zaproszony.

�Rz¹d kupuj¹c sobie w ten sposób propagandê�
W 2015 r. �GW� �rednio sprzedawa³a 158 tys. egzemplarzy, czyli osiem
razy wiêcej ni¿ �Gazeta Polska Codzienna� (19,1 tys. egz.) i zajmowa³a
drugie miejsce w segmencie dzienników, podczas gdy �GPC� siódme
(wydawca �Naszego Dziennika� nie nale¿y do Zwi¹zku Kontroli Dystry-
bucji Prasy i nie udostêpnia danych o sprzeda¿y gazety). W ubieg³ym
roku �GW� ze sprzeda¿¹ �rednio 110 tys. egzemplarzy by³a na trzecim
miejscu, za� �GPC� z 18,5 tys. na pi¹tym. Mimo to spó³ki Skarbu Pañ-
stwa wyda³y w �GPC� wed³ug cenników prawie 5 mln z³, za� w �GW�
� 10 razy mniej. Jeszcze wiêkszy rozjazd jest w�ród tygodników, W 2017 r.
POLITYKA sprzedawa³a �rednio 110 tys. egzemplarzy na wydanie, �New-
sweek� 97, a tygodniki �niepokorne� � �Sieci� ok. 62 tys., �Do Rzeczy� 43,
�Gazeta Polska� 34 tys.
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ATRAKCYJNA MAJÓWKA
Sze�ciodniowa zabawa mieszkañców Kutna rozpoczê³a siê od se-
rialowego porucznika Borewicza z serialu �07 zg³o� siê� i atmos-
fery z lat PRL-u. Bronis³aw Cie�lak by³ symbolem tamtej epoki.
Organizator � Kutnowski Dom Kultury � w swoim programie za-
prezentowa³ miêdzy innymi: wystawy tematyczne, paradê zabyt-
kowych pojazdów. To wszystko dzia³o siê w KDK i w parku im.
Romualda Traugutta.

MAJÓWKA Z BAREJĄ

Punktualnie o 12:07 pod gmach KDK zajecha³ nieoznakowany
milicyjny Polonez. Z motoryzacyjnego marzenia PRL-u z impetem
wysiad³ serialowy porucznik Borewicz, postrach z³oczyñców cza-
sów Gierka. Gwiazdê przywita³y t³umy fanów skanduj¹cych jego
nazwisko. Chêtne na przes³uchanie by³y g³ównie panie, które
uleg³y czarowi porucznika. Wizyta Bronis³awa Cie�laka nie by³a
jedyn¹ atrakcj¹ imprezy.

Na przyby³ych pod KDK mieszkañców ró¿anego grodu czeka³a
równie¿ gie³da samochodowa rodem z PRL, prelekcje prowadzone
przez policjê, konkursy dla dzieci i nie tylko oraz przeja¿d¿ka
zabytkowym autobusem.

Furorê na placu Wolno�ci zrobi³ zespó³: �Akcent� z Zenonem
Martyniukiem.

Wiktoria Rosiak (lat 13), SP nr 4 w Kutnie, praca nagrodzona
w konkursie �Pocztówka z Niepodleg³ej� organizowanym przez
Kutnowski Dom Kultury, kwiecieñ 2018 r.

Emocji by³o mnóstwo. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
wspania³e koncerty, które przyci¹gnê³y t³umy mi³o�ników ró¿nej
muzyki. Zagra³y najwiêksze w Polsce obecne gwiazdy disco-polo,
muzyki tanecznej i biesiadnej. O dobry humor zadba³ kabaret
�DNO�, który powsta³ w czerwcu 1996 roku w D¹browie Górniczej.

Na g³ównej ulicy Kutna � Królewskiej � funkcjonowa³ Jarmark
Majowy, gdzie mo¿na by³o zakupiæ m.in. bi¿uteriê, zabawki i ró¿ne
wyroby, a na placu Pi³sudskiego odbywa³ siê zlot foodtrucków.
By³y potrawy z ró¿nych zak¹tków �wiata, szeroka gama burge-
rów, ryb, wykwintnych dañ. Mówi¹c potocznie � Rynek Smaków.
Nie zabrak³o imprez dla fanów Lunaparku na terenach rekreacyj-
nych nad Ochni¹.

Okaza³o siê, ¿e Kutno jest discopolowe, a w czasie jego wystêpu
�cisk by³ taki, ¿e nie mo¿na by³o �wsadziæ ig³y�.

Wyst¹pi³y rwnie¿ zespo³y: �Piêkni i M³odzi�, �Boys�, �Mesajah�
oraz legenda polskiego rocka � grupa �Perfect� z Grzegorzem
Markowskim.

Plac Marsza³a Pi³sudskiego zapewnia³ dobr¹ muzykê m.in. grup:
�Iga and Igi Tata�, �Mitra�. Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji
zaprosi³ mieszkañców Ziemi Kutnowskiej do udzia³u w �Biegu
ku Bia³o-Czerwonej�. Odby³ siê on w Dniu �wiêta Flagi Rzecz-
pospolitej Polskiej. Zwyciêzcami byli wszyscy. Narodowe �wiêto
Flagi (od 14 lat) poprowadzili kutnowscy harcerze. Bia³o czerwony
pochód przeszed³ z placu Wolno�ci na plac Pi³sudskiego, gdzie
nast¹pi³o wci¹gniêcie flagi pañstwowej na maszt i odegranie hymnu
pañstwowego. O oprawê muzyczn¹ zadba³a �wietna kutnowska
Orkiestra Dêta. Bardzo uroczy�cie obchodzono 227 rocznicê
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Najpierw by³a msza �wiêta
w ko�ciele pod wezwaniem �wiêtego Wawrzyñca, w intencji
Ojczyzny, a nastêpnie liczni mieszkañcy miasta Kutna oraz jego
w³adze i samorz¹dowcy spotkali siê na placu Wolno�ci, gdzie
odby³a siê dalsza czê�æ tej patriotycznej uroczysto�ci. By³y okolicz-
no�ciowe przemówienia oraz pokaz tañców narodowych w wyko-
naniu uczniów z kutnowskich szkó³. Gra³a Orkiestra Dêta Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie. �wietnie prezentowa³ siê te¿
Pododdzia³ Honorowy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego  Chor¹gwi
£ódzkiej � Hufiec Kutno. Dwudniowe uroczysto�ci patriotyczne
� bêd¹ce integraln¹ czê�ci¹ Kutnowskiej Majówki � przebiega³y
g³ównie pod auspicjami prezydenta miasta Kutna, Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego � Hufiec Kutno, Kutnowskiej Rady Pamiêci
Narodowej. By³o rodzinnie, patriotycznie, integracyjnie. Najwa¿-
niejsze - dopisa³a pogoda. Generalnie � fajnie!          /J.P./ 2 MAJA

ŚWIĘTO FLAGI

07 zg³o� siê

�Majówka z Barej¹� ju¿ na sta³e wpisa³a siê w kutnowskie obchody
�wiêta Pracy. Impreza, która szybko zyska³a aprobatê ludu pracy
miast i wsi, jak zawsze przyci¹gnê³a spracowane masy ¿¹dne ch³od-
nego soku z saturatora i cukrowej waty. W tym roku go�ciem
specjalnym imprezy by³ Bronis³aw Cie�lak - Pierwszy Milicjant
PRL-u (�07 zg³o� siê�). Znany, g³ównie z roli w popularnym
serialu z czasów minionej epoki, aktor opowiada³ o pracy przy
serialu, realiach jakie panowa³y w PRL oraz zawodzie aktora.
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Julia Dêbowska (lat 9), SP nr 1 w Kutnie - praca nagrodzona
w konkursie �Pocztówka z Niepodleg³ej� organizowanym przez
Kutnowski Dom Kultury, kwiecieñ 2018 r.

ŚWIĘTO 3 MAJA

Uroczysto�ci 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791
rozpoczê³y siê Msz¹ �wiêt¹ za Ojczyznê w Ko�ciele pod wezwa-
niem �wiêtego Wawrzyñca, któr¹ celebrowa³ ksi¹dz dziekan
kutnowski � dr Jerzy Swêdrowski.

Nastêpnie uczestnicy uroczysto�ci m.in.: przedstawiciele zwi¹z-
ków kombatanckich, weteranów walk o niepodleg³o�æ, senator RP
Przemys³aw B³aszczyk, pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak,
radni miasta Kutna z przewodnicz¹cym Rady Grzegorzem Choj-
nackim, radni Rady Powiatu Kutnowskiego z przewodnicz¹cym,
Markiem Jankowskim, Krzysztof Debich - starosta kutnowski,
wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a oraz przewodnicz¹cy Rady Gminy
Tadeusz Mroczek, ksiêdz doktor Jerzy Sêdrowski, dziekan kut-
nowski, poczty sztandarowe, a w tym poczty organizacji komba-
tanckich, Zwi¹zek Zawodowy NSZZ �Solidarno�æ� Podregion
Kutno, przedstawiciele stowarzyszeñ, instytucji, szkó³ i przedszkoli,
zwi¹zków zawodowych partii politycznych, przemaszerowali na
plac Wolno�ci.

Uroczysto�æ zorganizowa³ Urz¹d Miasta pod kierunkiem
dr Micha³a Adamskiego, naczelnika Wydzia³u Kultury, Promocji
i Rozwoju Miasta. Na placu Wolno�ci podniesiono nasz¹ flagê
narodow¹ i odegrano Mazurka D¹browskiego.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Sejm Wielki dokona³ zasadniczej reformy pañstwa polskiego. Jego
zwieñczeniem by³a Konstytucja 3 Maja. Warto�ci, na jakich budowano
pierwsz¹ pisan¹ ustawê zasadnicz¹ w Europie, to rz¹dy oparte na woli
narodu, trójpodzia³ w³adzy z niezawis³¹ w³adz¹ s¹downicz¹, wolno�æ
wyznania, tolerancja. Ustawa otwiera³a drogê do budowy nowocze-
snego spo³eczeñstwa i suwerennego pañstwa, zarazem ze wzglêdu na
przysz³e rozbiory stanowi³a swoisty testament Rzeczpospolitej daj¹cy
podstawê - prawo i si³ê do walki o niepodleg³o�æ i suwerenny byt, do
pielêgnowania kultury narodowej i religii.
Konstytucja 3 Maja to wa¿ny sk³adnik naszej zbiorowej pamiêci, bez
której ¿adna wspólnota istnieæ nie mo¿e. Przypomina nam wysi³ki
patriotów, którzy podjêli siê trudnego zadania reformy pañstwa; jest
symbolem samodzielnego i niepodleg³ego decydowania przez Pola-
ków o losach Rzeczpospolitej. Polacy, buduj¹c na tradycji 3 Maja
swój patriotyzm, �wiadomo�æ narodow¹, odzyskali niepodleg³y byt
i suwerenno�æ - 100 lat temu w 1918 roku. S³owa �Jeszcze Polska nie
zginê³a...� by³y nie tylko s³owami pie�ni, sta³y siê faktem.
Szanowni Pañstwo!
Dzisiejsze �wiêto napawa nas dum¹ i rado�ci¹, ale powinno równie¿
sk³oniæ do refleksji. Ka¿dy z nas powinien odpowiedzieæ sobie na
pytanie: Czy wystarczaj¹co szanujemy i troszczymy siê o Rzeczpo-
spolit¹, o przestrzeganie zasad demokratycznego i praworz¹dnego
pañstwa? Czy budujemy wspólnotê obywateli, tzn. tak¹ wspólnotê,
w której nie szuka siê przeciwników, lecz uczy siê bycia razem,
poszukuje wspólnych warto�ci i politycznego kompromisu?
Jestem przekonany, ¿e na poziomie lokalnym, na poziomie samorz¹du
tak¹ wspólnotê próbujemy tworzyæ i rozwijaæ stwarzaj¹c mieszkañ-
com coraz lepsze warunki do ¿ycia w naszym mie�cie. Zapewniamy
mo¿liwo�ci decydowania o kierunkach rozwoju ws³uchuj¹c siê w g³osy
mieszkañców m.in. poprzez Bud¿et Obywatelski. Pracujemy w duchu
porozumienia, a nie konfliktów. Staramy siê oddzielaæ samorz¹d od
polityki, bo polityka jest tym co dzi� Polskê i Polaków, w tym tak¿e
Kutnian, mocno dzieli a nie ³¹czy. Dlatego stabilny samorz¹d, oparty
na kompromisie i wspó³pracy, nieuwik³any w polityczne spory, powi-
nien byæ dla nas wszystkich szczególnie wa¿n¹ warto�ci¹.
Szanowni Pañstwo!
Dziêkujê gor¹co wszystkim, którzy w³¹czyli siê w przygotowania
dzisiejszej uroczysto�ci. Szczególnie serdeczne podziêkowania sk³a-
dam przedszkolakom, uczniom i m³odzie¿y, którzy pod kierunkiem
swoich nauczycieli zaprezentuj¹ nam tañce narodowe.
Dziêkujê Pañstwu - mieszkañcom Kutna i Ziemi Kutnowskiej - przy-
by³ym na nasze wspólne, jak¿e piêkne, narodowe �wiêtowanie. Nasz
liczny udzia³ w uroczysto�ciach dla uczczenia Konstytucji 3 Maja
�wiadczy, ¿e Polska jest w naszych my�lach i sercach!

Witaj Maj Trzeci Maj!

Przedszkolaków przygotowali do �Krakowiaka�: Jolanta Wojtera i Ma³-
gorzata Kubiak (nr 3), Anna Olesiñska i Monika Wo�niak (nr 5), Barbara
Wi�niewska i Ma³gorzata Smakowska (nr 8), Agata Kowalska i Sylwia
Grzelak (nr 15), Ewelina Wojciechowska i Aneta Pietrzak (nr 16), Jolanta
Zieliñska, Patrycja Szymczak i Jolanta Dorywalska (nr 17), Anna Koziñska
i s. Nataliya Klysheika (Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr
Pasjonistek �wiêtego Paw³a Krzy¿a).

Natomiast prezentacjê �Poloneza� Wojciecha Kilara do filmu �Pan Tadeusz�
Andrzeja Wajdy opracowali: Marzanna Kroczek i Andrzej Karbowski
(SP nr 2), Anna Miszewska i Ma³gorzata Gliczyñska (SP nr 5), Anna Grusz-
czyñska i Tomasz Stasiak (SP nr 7).

Do �Poloneza tañczmy� Przemys³awa Sêtkowskiego uczniów szkó³ pod-
stawowych przygotowa³y:  Iwona Krawczyk i Beata Lipska-Kozarska
(SP nr 1), Anna Miszewska (SP nr 4), Karolina Kociurska � Tomczak
i Magdalena Stêpka (SP nr 6), El¿bieta Miko³ajczyk i Monika Antczak
(SP nr 9), Dominika Wielgosz (Katolicka Szko³a Podstawowa).
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Tego jeszcze nie by³o!

STULETNIA FIRMA!
(ci¹g dalszy z nr 8/477)
Nastêpnym przedstawicielem rodu Tomaszewskich, który kontynuuje
rodzinne tradycje jest syn � syna Marek Tomaszewski, urodzony 1 wrze�nia
1941 r. Od 1954 r. pracowa³ wspólnie z ojcem Mieczys³awem na kutnow-
skich budowach. W 1964 r. otrzyma³ uprawnienia mistrzowskie.

Osoby, które otrzyma³y uprawnienia czeladnicze dziêki Markowi i S³a-
womirowi Tomaszewskim:
�wistak £ukasz 02-11-2002 ukoñczy³ 31-10-2005 r.
Adamiak Piotr 01-06-1998 ukoñczy³ 31-05-2001 r.
Rosiak Arkadiusz 01-08-1998 ukoñczy³ 31-07-2001 r.
Otoliñski Krzysztof
Ny�kiewicz Marcin 02-12-1996 do 29-11-199 r.
Blichiewicz £ukasz 1-10-1996 do 30-09-1999 r.
Ratajczyk Przemek
Dubielak Krzysztof 31-08-2011 od 1-09-2009 r.
Zieliñski Sebastian 13-09-2009 do 14-09-2011 r.
Rzymski S³awomir 1-09-1992 do 1-09-1995 r.
W Komisji Egzaminacyjnej Marek Tomaszewski uczestniczy³ przez cztery
kadencje od 1998 r.

Odmienne, bo kulturalne zainteresowania zdradza³ Marek Tomaszewski.
�piewaj¹cy Marek � samorodny talent � solista Zespo³u Pie�ni i Tañca
Ziemi Kutnowskiej. Wystêpowa³ m.in. w Jugos³awii, NRD, Bu³garii,
Wêgrzech i ZSRR. Znalaz³ siê dwukrotnie w�ród �10� laureatów Miê-
dzynarodowego Festiwalu Pie�ni Moniuszkowskiej w Kudowie � Zdroju
(1979, 1980 r.), którego przewodnicz¹cym jury by³a Maria Fo³tyn.
Wygra³ eliminacje wojewódzkie w P³ocku, Konkursu Piosenki Radziec-
kiej, a na strefowym konkursie w Inowroc³awiu zwróci³ na niego uwagê
juror Adam Zwierz: �Gdzie ty z takim g³osem, barytonem na taki festi-
wal, przyjed� natychmiast do Teatru Muzycznego w £odzi��. Jednak
jego tata siê na to nie zgodzi³: �A kto mnie zast¹pi w naszym zawodzie
malarstwie�.

�P. Eugeniusz Walczak
(7 stycznia 1931 � 26 kwietnia 2018 r.)

By³ du¿y pogrzeb w dniu 30 kwietnia 2018 r. na kutnowskim Cmentarzu
Parafialnym przy ul. Cmentarnej. Uczestniczy³a w nim m.in. m³odzie¿
szkolna z Mieczys³awowa ze sztandarem szkolnym oraz nauczyciele.
Dopisali te¿ stra¿acy, którzy przyszli oddaæ ho³d �P. Eugeniuszowi
Walczakowi, urodzonemu 7 stycznia 1931 roku, z matki Konstancji
i ojca Stanis³awa, w Pleckiej D¹browie - cz³owiekowi o ¿yciorysie
godnym nowych �Polskich dróg�, o dramatycznych prze¿yciach, rad-
nemu Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie (1957), a nawet sekreta-
rzowi Prezydium MRN w Kutnie (1 pa�dziernik 1958 � 31 maj 1960).
Od 1 czerwca 1960 roku rozpoczê³a siê Jego b³yskotliwa kariera
polityczna w Kutnie: kierownik O�rodka Propagandy Partyjnej,
sekretarz propagandy i sekretarz organizacyjny. W wieku 34 lat, od
11 marca 1965, zostaje I sekretarzem KP PZPR w Sieradzu. Trwa na
tym stanowisku do 27 kwietnia 1972. Koñcowy efekt jego pracy jest
dramatyczny: zostaje wyrzucony z partii, decyzj¹ z dnia 8 sierpnia
1972 r.! To stwarza mu szalone problemy. Ma trudno�ci w znalezieniu
pracy. Nie za³amuje siê! Podejmuje pracê w szkolnictwie; kolejno:
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym Adama Mickiewicza w ¯ychlinie,
Technikum Rolniczym w Mieczys³awowie oraz w II LO im. Jana
Kasprowicza. Archiwizowa³ tak¿e ksiêgozbiór Biblioteki Publicznej
w Kutnie. W³¹cza³ siê aktywnie w regionaln¹ dzia³alno�æ Towarzy-
stwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Jego pasj¹ sta³a siê historia stra¿y
po¿arnej. By³ wieloletnim cz³onkiem Komisji Historycznej ZG OSP
RP w Warszawie. Od dwudziestu lat wspó³pracowa³ z �Powiatowym
¯yciem Kutna� zamieszczaj¹c w nim szereg obiektywnych artyku³ów
z historii Ziemi Kutnowskiej. By³ konsekwentnym, a zarazem b³y-
skotliwym erudyt¹.

PRAWDZIWY HISTORYK! PRAWDZIWY CZ£OWIEK!
Doktoryzowa³ siê na Uniwersytecie Warszawskim (�Historia Ruch
Ludowego� u profesora Józefa Szaflika, 1987 r.). Bêdziemy Go za-
wsze wspominaæ jako niezwykle rozwa¿nego, twórczego, m¹drego
¿yciowo Cz³owieka, wymagaj¹cego najpierw od siebie, a dopiero
pó�niej od innych. Skromny, kole¿eñski, weso³y i komunikatywny.
Mia³ wrodzone poczucie humoru. Bêdzie Go nam brak!

CZE�Æ JEGO PAMIÊCI!
Rodzinie �P. Eugeniusza WALCZAKA

mocne wyrazy wspó³czucia sk³ada
Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�

Z ¿a³obnej karty

Doktor nauk historycznych � Eugeniusz Walczak � w trakcie spotkania
redakcyjnego z okazji wydania czterechsetnego numeru �Powiatowego
¯ycia Kutna�.

Rodzinie �P.

JOSEPHA LIBNERA,
w³a�ciciela firmy Libner w Kutnie,

serdeczne wyrazy wspó³czucia
sk³ada rodzina Korczaków

W czasie mszy ¿a³obnej w ko�ciele, we Francji, w której uczestni-
czy³ równie¿ w³a�ciciel firmy �Polsad� w Kutnie Jacek Korczak.

Z ¿a³obnej karty
Zmar³ za³o¿yciel i w³a�ciciel firmy S.A. LIBNER
- JOSEPH LIBNER (1940-2018)
CZ£OWIEK, KTÓRY KOCHA£ FRANCJÊ,

ALE SWOJE SERCE ZOSTAWI£ W POLSCE.
Joseph Libner rozpocz¹³ dzia³alno�æ w 1965 roku, a po nim prezydenturê
obj¹³ od 2005 roku syn François-Joseph. Rozwój firmy osi¹gniêto równie¿
poprzez przejêcie firm Jeans i Palkit, jak i regionalnych spó³ek Gachet
i Poirault ASM. SPÓ£KI GRUPY LIBNER s¹: Plandeki Jean w Saint
Maixent l�Ecole (Francja), Palkit w Vonnas (Francja), Libner Polska
w Kutnie (Polska), Gachet and Poirault ASM w Maziare en Gatine (Francja).
Zatrudniaj¹ one: 285 pracowników (marzec 2017). Obrót: 40 milionów
euro. (5000 zestawów). Grupa Libner jest ju¿ obecna w 14 krajach Unii
Europejskiej. Postêpy i pó�niejsze ulepszenia dokonane przez zespó³ badaw-
czo-rozwojowy Grupy Libner, szczególnie w zakresie Openbox, zosta³y
nagrodzone pierwsz¹ nagrod¹ za innowacyjno�æ na nastêpuj¹cych poka-
zach: Hanower 2005 (Niemcy), Lyon 2005 (Francja), SITL 2006 (Fran-
cja), Hanower 2009 (Niemcy). Nowy zak³ad w Kutnie powsta³ w styczniu
2009 roku. Dziêki szerokiej gamie produktów i marek Libner Group wy-
posa¿a przewo�ników, naczepy i naczepy od 3,5T do 44T, a tak¿e lekkie
pojazdy u¿ytkowe takie jak: BIL (Intelligent Logistics Base).
Historia firmy Libner zaczê³a siê od stworzenia stworzenie (CJL) w Saint
Lin Josepha LIBNERA, ojca obecnych liderów, który szybko zatrudni
tuzin pracowników.
1983 - za³o¿enie firmy na obszarze przemys³owym Saint Maixent L�Ecole,
zatrudniaj¹cej 30 pracowników.
1988 - przejêcie firmy Jean Tarches, specjalizuj¹cej siê w projektowaniu
i sprzeda¿y plandek.
1989 - firma LIBNER rozpoczyna produkcjê zestawów body.
1990 - firma otrzymuje nagrodê za doskona³o�æ dziêki produktowi DE-
BACHOMATIC Paris.
1992 - utworzono jednostkê obróbki powierzchniowej Libspray w Augé (79).
Libner staje siê tym samym pierwszym francuskim przemys³owym kon-
struktorem nadwozi, który traktuje swoje produkty proszkiem poliestrowym
upra¿onym w temperaturze 220°. Rozwój biznesu poprzez stworzenie sieci
franczyzobiorców na poziomie krajowym i europejskim, pozwala na rozwój
dostaw dopasowuj¹cych siê zestawów nadwozia na wszystkie marki podwozi.
1994 - powo³anie firmy pod nazw¹ S.A. LIBNER.
2000 - stworzenie OPEN BOX (nowa koncepcja, plandeka, zas³ona prze-
suwna; powstaje produkt, który zwiêkszy³ udzia³ w rynku.
2001 - zakup karoserii FREJAT w Pont du Château (63), który sta³ siê
FREJALINES specjalizuj¹cym siê w produkcji nadwozi i nadwozi wymien-
nych.
2004 - Joseph LIBNER, powierza kierunek swoim dwóm synom: François
LIBNER zostaje prezesem zarz¹du; Hervé LIBNER prowadzi badania
i rozwój produktów grupy.
2005 - Libner zdobywa pierwsz¹ nagrodê w SOLUTRANS wraz z organi-
zacj¹ OPEN BOX REVOLUTION.
2006 - LIBNER otrzymuje nagrodê Logistics Innovation Award na SITL
za produkt z otwartym pude³kiem c +. Przejêcie firmy PALKIT w Vonnas
ko³o MACON (01), specjalizuj¹cej siê w produkcji korpusów skrzynek
aluminiowych i ze sklejki. Zatwierdzona przez operatora Utac.
2007 - LIBNER uzyskuje certyfikatu ISO 9001 wersja 2000.
2008 - NOWY ELAN LIBNER zdobywa nagrodê TRAILER INNOVA-
TION 2009 w kategorii nadwozia na salonie samochodowym w Hanowerze
OPEN BOX C +, innowacyjny produkt wywodz¹cy siê z OPEN BOX.
Wdro¿enie LIBNER POLSKA w Kutnie, rozwój specjalistycznej dzia³al-
no�ci w zakresie podwykonawstwa, spawania i cynkowania.
2009 - instalacja LIBNER POLSKA w Kutnie, w budynku o powierzchni
3000 m2.
2012 - rozbudowa warsztatu Libner Polska w Kutnie.
2013 - Libner otrzymuje Regionaln¹ Nagrodê za Innowacje w Przemy�le.
2014 - LIBNER otrzymuje nagrodê dla najlepszego urz¹dzenia do inno-
wacji w zakresie ochrony �rodowiska w transporcie i logistyce na SITL
2014 z koncepcj¹ BIL: Intelligent Logistics Base.
2016 - Libner uzyskuje certyfikat ISO 9001 w wersji 2015.
2017 - LIBNER otrzymuje nagrodê za najlepsze innowacyjne wyposa¿enie
transportowe na SITL 2017.

Rodzinie �P.

JOSEPHA LIBNERA,
za³o¿yciela i w³a�ciciela m.in. firmy Libner w Kutnie

najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹

    Przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna  Prezydent Miasta Kutna
  Grzegorz Chojnacki     Zbigniew Burzyñski
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SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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

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

AKTYWNE STOWARZYSZENIE (cz. IV)
Wspomina ksi¹dz prezes SL SALOS �Ró¿a� Kutno ks. Henryk
Chibowski: �24 czerwca ubieg³ego roku w Domu Salezjañskim
w £odzi odby³o siê spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia SALOS
RP po³¹czone z Ogólnopolsk¹ Konferencj¹ Naukow¹ �Sport
w perspektywie �w. Jana Paw³a II i �w. Jana Bosko�. W drugiej
czê�ci spotkania ³ódzki kurator o�wiaty Grzegorz Wierzchowski
wrêczy³ Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne
zas³ugi dla edukacji i wychowania osobom zaanga¿owanym
w dzie³o SALOS RP. Otrzymali je: Rados³aw Saganiak, Robert
Kozicz , Robert Marzec. Natomiast odznaczenia PZPN wrêczy³:
by³y minister sportu Mieczys³aw Nowicki, srebrn¹ odznakê otrzy-
ma³: Jacek Czekalski, a br¹zow¹ Tomasz Kaba.
W dniach 28 kwietnia do 3 maja br., uczestniczyli�my w XXIX
�IMS w Krakowie. Nasze stowarzyszenie reprezentow³y dziew-
czêta w Kat. A, prowadzone prze trenera Tomasz Kabê.

SEWILLA, plac przed hal¹ sportow¹, zakoñczenie �IMS 2017.

SEWILLA, Plac Hiszpañski, zakoñczenie �IMS 2017.

Co roku jeste�my organizatorami wypoczynku zimowego i letniego.
W 2017 roku obóz sportowy w G³ucho³azach dla 30 osób, pó³ko-
lonie letnie dla 150 osób w Wo�niakowie. W tym roku obóz spor-
towy w G³ucho³azach dla 30 osób, rocznik 2004, 2008. Spotkania
formacyjne odbywaj¹ siê cztery raz w roku: op³atek, podsumowanie
sezonu w rodzicami, dwie msze �wiête w Wo¿niakowie, tak¿e dwa
spotkanie w roku z rodzicami uczestników grup sportowych.
Wychowanie to ewangelizacja. Ewangelizacja to wychowanie na
dobrego cz³owieka i uczciwego obywatela. Wychowanie przez
sport i w spo³eczeñstwie.
Zarz¹d SL SALOS �RÓ¯A KUTNO� wraz z trenerami i m³odzie¿¹
oraz rodzicami sk³ada Prezydentowi Miasta Kutna, Staro�cie Kut-
nowskiemu, Wójtowi Gminy Kutno, Kuratorowi O�wiaty w £odzi,
a tak¿e sponsorom serdeczne podziêkowania za wsparcie jakie
otrzymujemy w realizacji zadañ publicznych na rzecz dzieci i m³o-
dzie¿y. Bo to oni s¹ przysz³o�ci¹ naszej Ojczyzny Polski. Jako
Prezes sk³adam podziêkowanie wszystkim, którzy wk³adaj¹ i w³o-
¿yli serce w budowanie wizerunku naszego stowarzyszenia,
wszystkim trenerom, opiekunom, wychowawcom, rodzicom,
dziadkom za wsparcie zadañ i ich realizacjê�.
�Powiatowe ̄ ycie Kutna�, które wnikliwie obserwuje dzia³alno�æ
tego Stowarzyszenia, gratuluje du¿ej aktywno�ci na terenie miasta
Kutna, regionu ³ódzkiego i ca³ej Polski, i ¿yczy dalszych sukcesów
w promocji piêknej Ziemi Kutnowskiej.     Jerzy Papiewski

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

KONTRAKTACJA
I SKUP OGÓRKA

Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14

Telefon:

607-092-666

Sprzedam urokliw¹
nieruchomo�æ

 o za³o¿eniu parkowym,
o powierzchni 2 ha, po³o-
¿on¹ 10 km od Kutna, na
której zlokalizowany jest
dom o powierzchni 200 m2,
gara¿e, zabudowania
gospodarcze, staw o po-
wierzchni 0,5 ha oraz
sad. Telefon:

601-614-445

Policjanci ostrzegaj¹!
Id¹c na zakupy: nie chowaj wiêk-
szej ilo�ci gotówki w jednym miej-
scu; we� tylko tyle pieniêdzy, ile
rzeczywi�cie potrzebujesz; nie trzy-
maj wa¿nych dokumentów oraz
cennych przedmiotów w tylnych
kieszeniach spodni; torebkê trzy-
maj zawsze przed sob¹; zachowaj
czujno�æ w miejscach, gdzie panu-
je t³ok; zwracaj uwagê na osoby,
które ciê popychaj¹ lub poszturchu-
j¹; poinformuj ochronê sklepu lub
policjê o podejrzanie zachowuj¹-
cych siê osobach.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, na ulicy Intermodalnej,
nieznani z³odzieje wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonego z kie-
szeni jego kurtki ukradli portfel
z zawarto�ci¹.
W  Kro�niewicach, nieznany z³o-
dziej wykorzystuj¹c nieuwagê
kobiety, z wnêtrza jej torebki ukrad³
portfel z zawarto�ci¹ pieniêdzy
i dokumentów.
W ¯ychlinie, przy ulicy  3 Maja,
z³odzieje wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonej z wnêtrza torebki
ukradli portfel z zawarto�ci¹.
W Kutnie, na ulicy Cmentarnej
nieustalony na terenie cmentarza
z³odziej, przyw³aszczy³ z pozosta-
wionej torby portfel z zawarto�ci¹.

Targowiskowe kradzie¿e
Jeden z kutnowskich dzielnicowych,
w dniu wolnym od s³u¿by, robi³
zakupy na targowisku. Zauwa¿y³
mê¿czyznê, który wk³ada³ rêkê do
kieszeni jednego z kupuj¹cych.
Jego uwagê zwróci³y te¿ osoby
znajduj¹ce siê w pobli¿u, które
robi³y tzw. �sztuczny t³ok� dla u³a-
twienia kradzie¿y kieszonkowcom.
Poinformowa³ o zdarzeniu dy¿ur-
nego policji, który wys³a³ we wska-
zane miejsce patrol. W pewnym
momencie policjant zauwa¿y³, ¿e
podejrzewani otoczyli starsz¹

kobietê ogl¹daj¹c¹ odzie¿, a jeden
wyj¹³ z jej torebki jaki� czarny
przedmiot  i poda³ go swojemu
kompanowi, który schowa³ do rekla-
mówki. Na targowisku pojawi³ siê
patrol, któremu mundurowy wska-
za³ obserwowanych mê¿czyzn.
Przestêpców zatrzymano. To trójka
mieszkañców kujawsko-pomor-
skiego w wieku 38, 45, 51 lat.
Wszyscy ju¿ wcze�niej byli noto-
wani przez policjê. Okaza³o siê, ¿e
w tym czasie na targowisku okra-
dli trzy osoby. Mê¿czyznom grozi
kara nawet do 5 lat wiêzienia.

Konkurent monopolu
Prawie 7 tysiêcy sztuk papierosów,
bez znaków akcyzy, 11 kg tytoniu
i 39 litrów alkoholu znale�li funk-
cjonariusze policji z Wydzia³u do
Walki z Przestêpczo�ci¹ Gospodarcz¹
w Kutnie wspólnie z celnikami
£ódzkiego Urzêdu Celno-Skarbo-
wego. Skarb pañstwa móg³ zostaæ
uszczuplony na ponad 16 tysiêcy
z³otych. Mundurowi podejrzewali,
¿e w mieszkaniu na terenie powia-
tu kutnowskiego prowadzony jest
nielegalny handel papierosami i al-
koholem. W³a�cicielowi grozi do
3 lat wiêzienia i wysoka grzywna.

Mazd¹ w � radiowóz
Dy¿urnego KPP , i¿ w kierunku
¯ychlina jedzie Mazda, któr¹ kie-
ruje pijany. Na ulicy Narutowicza
w ¯ychlinie mundurowi zauwa¿yli
samochód i próbowali go zatrzy-
maæ. Mazda w pewnym momencie
uderzy³a w radiowóz. Zatrzymany
mê¿czyzna mia³ ponad 3 promile
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Pijak mia³ s¹dowy zakaz
prowadzenia pojazdów. Zosta³
osadzony w policyjnym areszcie.
Policjanci z kutnowskiej komendy
apeluj¹: pijani kierowcy s¹ realnym
zagro¿eniem dla innych. Je¿eli
widzisz lub znasz osoby, które
je¿d¿¹ samochodem, bêd¹c po
wp³ywem alkoholu, REAGUJ! NIE

B¥D� OBOJÊTNY. Tym razem
ucierpieli policjanci, którzy chcieli
powstrzymaæ go od dalszej jazdy.

Rozbójnicy
Pracownik jednego z zak³adów
us³ugowych we Kutnie zwróci³
uwagê mê¿czyznom, którzy zacho-
wywali siê g³o�no i wulgarnie
szarpi¹c przy tym rower jednej
z klientek. Ci zaatakowali go i po-
bili. 21-latek trafi³ do szpitala z ob-
ra¿eniami. Zatrzymani to 31 i 37-
letni mieszkañcy powiatu kutnow-
skiego. Mieli prawie po 2 promile
w wydychanym powietrzu. Grozi
im  do 3 lat odsiadki.

Narkotykowi dealerzy
Kutnowscy kryminalni, przy pomocy
funkcjonariuszy z WRD, na auto-
stradzie A1 zatrzymali do kontroli
osobowe BMW. W baga¿niku auta
znale�li g³o�nik w postaci �tuby�,
wewn¹trz której by³o wiaderko
owiniête w foliê, a w nim prawie
0,5 kg suszu. Dwójkê 23-latków
z powiatu kutnowskiego zatrzymano
i osadzono w policyjnym areszcie.
Posiadanie takiej ilo�ci narkotyków
zagro¿one jest kar¹ do 10 lat wiê-
zienia.

Fikcyjny inkasent
Jedn¹ z mieszkanek Micha³owa
(miêdzy Dybowem a G³ogowcem),
gmina Kutno, odwiedzi³ jeden z
�samozwañczych pracowników
�Energi�. Przyszed³ pieszo, bez
samochodu z nazw¹ firmy - i mia³
budz¹cy w¹tpliwo�ci identyfika-
tor... Mówi mieszkanka: �Zapyta³am
dlaczego na identyfikatorze nie pisze
Energa tylko �F....�, odpowiedzia³
ze pracuje dla wielu firm i poprosi³
o ostatni¹ fakturê, której nie dosta³,
wiêc pospiesznie odszed³�. Rzecz-
nik prasowy Energi, stwierdza ¿e
by³a to kolejna próba oszustwa.
Zalecamy wiêc zachowanie wzmo-
¿onej ostro¿no�ci i czujno�ci
i w razie potrzeby powiadomienie
policji.

Podpalenie!?
W Kro�niewicach p³onê³o sk³ado-
wisko surowców wtórnych wokó³
hali przemys³owej przy ulicy Pade-
rewskiego. W p³omieniach stanê³a
sterta butelek z plastiku o pow. 600 m2.
Po¿ar gasi³o 13 zastêpów stra¿y -
jednostki JRG PSP w Kutnie oraz
OSP z ca³ego powiatu kutnowskiego.
To nie pierwszy taki po¿ar na tym
sk³adowisku.

Tragiczne wypadki
Na drodze W-702, w miejscowo�ci
Micha³ówka, gmina Pi¹tek, zderzy³y
siê Opel i Toyota. Mieszkaniec po-
wiatu kutnowskiego kieruj¹cy
Oplem wyprzedzaj¹c na skrzy¿o-
waniu osobow¹ Toyotê skrêcaj¹c¹
w drogê poprzeczn¹ zderzy³ siê ni¹.
W wypadku kierowca Toyoty zosta³
poszkodowany i przewieziony do
szpitala w £êczycy. Z ustaleñ wy-
nika, ¿e kierowcy byli trze�wi.
Do tragicznego w skutkach wypadku
dosz³o w okolicach Leszczynka.
Zgin¹³ 80-letni motocyklista. Na
DK 60, kieruj¹cy motocyklem
80-letni mê¿czyzna, mieszkaniec
powiatu kutnowskiego uderzy³
w stoj¹cy na poboczu ci¹gnik rol-
niczy z przyczep¹. Na miejscu by³
�mig³owiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, który usi³owa³
uratowaæ ¿ycie 80-latka. Niestety,
mê¿czyzna zmar³.

Bombowy niewypa³
Podczas prac ziemnych, przy toro-
wisku na u. Zachodniej w Kutnie,
robotnicy znale�li bombê. Powia-
domili s³u¿by, a te zabezpieczy³y
niewybuch i miejsce w jego obrêbie.
Ze wzglêdu na du¿e zagro¿enie
wybuchem ewakuowano wszystkie
osoby znajduj¹ce siê w pobli¿u zna-
leziska. Dobrze zachowana bomba
lotnicza z zapalnikiem, pochodz¹ca
z czasów II wojny �wiatowej,
o wadze oko³o 50 kg, zosta³a za-
brana przez saperów z Tomaszowa
Mazowieckiego na poligon.

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
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 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

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.500 z³

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

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 6,2 ha ziemi przy
granicy Kutna - Piwki. Wjazd
z drogi asfaltowej. Tel. 605-
830-684
Sprzedam 2 ha w Leszczynku.
Tel. 605-830-684
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¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka Boks

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Kutnie
odby³y siê zawody w pi³kê no¿n¹ dziewcz¹t w ramach Igrzysk Dzieci. Do
rywalizacji stanê³y dru¿yny z SP 1, SP 6, SP Strzelce. Mecz SP 1 - SP 6
zakoñczy³ siê wynikiem 5:1 dla SP 1; SP 6 - SP Strzelce 2:2; SP 1 - SP
Strzelce 3:0. Zwyciê¿y³a SP nr 1 im. T. Ko�ciuszki w Kutnie.

Sk³ad zespo³u: Amelia Lewañczyk, Martyna Królikowska, Julia Rze�nicka,
Natalia Krysiñska, Nikola Tomasik, Oliwia Tomasik, Maja Sobczyk,
Amanda Skark, Kinga Mokwiñska, Kinga Michalak. Opiekun grupy
Agnieszka Burzyñska-Sieradzon.

IGRZYSKA DZIECI

Bartosz Brzozowski (odkrycie roku 2017 w plebiscycie �Powiatowego
¯ycia Kutna�) zremisowa³ swoj¹ walkê z Mateuszem Ma�lank¹ (KB Wis³a
P³ock) w kategorii wagowej do 48 kg bêd¹c m³odszym piê�ciarzem od
rywala o 2 lata i l¿ejszym o 5 kg. Kolejny wiêc laur dla robi¹cego z roku
na rok postêpy Bartosza. Znakomicie zaprezentowa³ siê w P³ocku w kate-
gorii wagowej do 80 kg Robert Paradowski. Reprezentant grodu nad
Ochni¹ jednog³o�nie wypunktowa³  Mateusza Krzykalskiego z miejsco-
wego Klubu Bokserskiego �Wis³a�. �Powiatowe ¯ycie Kutna� gratuluje
naszym zawodnikom i ich szkoleniowcom, i trzyma mocno kciuki za
dalsze sukcesy!

KUTNIANIE W PŁOCKU
W stolicy polskiej Petrochemii rozegrano mistrzostwa kadetów Mazowsza,
w których startowa³o blisko 60 zawodników w ró¿nych kategoriach
wagowych (od 50 kg do 80). Reprezentowane by³y praktycznie wszystkie
licz¹ce siê na Mazowszu kluby; m.in. z Warszawy, Radomia, Raszyna
Wo³omina, Piaseczna, P³oñska, P³ocka, Nowego Dworu Mazowieckiego.
Mistrzostwom towarzyszy³ dobrze zorganizowany turniej towarzyski obojga
p³ci. W 9 walkach walczyli z sob¹ piê�ciarze z ró¿nych regionów Polski,
m.in. z W³oc³awka, Torunia, Bia³egostoku. W tych presti¿owych zawo-
dach nie zabrak³o kutnowskich zawodników. Podopieczni �wietnie wspó³-
pracuj¹cego z sob¹ duetu trenerskiego w Kutnowskim Stowarzyszeniu
Bokserskim �Stal� � Jerzy Karolewski i Adam Grzelak � spisali siê �wietnie.

Po raz drugi, w ci¹gu nieca³ego miesi¹ca, Koszykarski Klub Sportowy
�Pro- Basket� Kutno otrzyma³ prawo organizacji æwieræfina³u mistrzostw
Polski. To dowodzi du¿ego zaufania do tego Stowarzyszenia i Miasta
Kutna; nie mówi¹c o Wielkim Uznaniu za pracê z basketow¹ m³odzie¿¹.
Tak trzymaæ! Niedawno w hali SP nr 9 pasjonowano siê rozgrywkami
kobiet U-16, a teraz  U-14. W trzydniowym, bardzo dobrze zorganizowa-
nym turnieju przez KKS Pro-Basket i miasto Kutno (prezydent ufundowa³
m.in. puchary i statuetki), wziê³y udzia³ mistrzynie swoich regionów: Enea
Basket Pi³a, KS JAS FBG Zag³êbie Sosnowiec, KKS Olsztyn i KKS Pro-
Basket Kutno. Wyniki meczów: Sosnowiec - Olsztyn 72:47, Kutno - Pi³a
66:42, Pi³a - Olsztyn 71:66, Kutno - Sosnowiec 72:38, Olsztyn - Kutno
39:80 i Sosnowiec - Pi³a 23:69. Koñcowa tabela:
1 m. KKS Pro-Basket Kutno 3 mecze 6 pkt. 218:119
2 m. Enea Basket Pi³a 3 4 182:155
3 m. Zag³êbie Sosnowiec 3 2 133:154
4 m. KKS Olsztyn 3 0 152:223

„KUTNO” W PÓŁFINALE!

Do pó³fina³u mistrzostw Polski U-14 kobiet zakwalifikowa³y siê dwa
pierwsze zespo³y. Wielki sukces dru¿yny trenerów Karoliny Kociurskiej-
Tomczak i Adama Paw³owskiego, która gra³a w sk³adzie (obok zdobyte
punkty): Edyta Sieczka 3, Maria Józefowicz 18, Wiktoria Kacperska 25,
Julia Dresler 38, Klaudia Go³êbiewska 6, Paulina Poniszewska 19, Milena
Budner (kpt.) 22, Weronika Zalewska 34, Aleksandra Mackiel 12, Sandra
Kadziak 0, Paulina Krawczyk 0, Nikola Tomasik 22. MVP turnieju zosta³a
Weronika Zalewska, a w pi¹tce turnieju znalaz³y siê: Julia Dresler i Nikola
Tomasik. Kibice z ró¿nych regionów Polski byli pod wra¿eniem organi-
zacji i atmosfery zawodów w �Dziewi¹tce�. Panowa³a niemal rodzinna
atmosfera. To godne na�ladowania! Otwarcia turnieju dokona³ prezydent
m. Kutna Zbigniew Burzyñski, a okaza³e puchary i statuetki wrêczali
wyró¿nionym zawodniczkom i druzynom: Mariusz Pi¹tek � prezes KKS
Pro-Basket Kutno S.A. oraz Jerzy Fronczak � cz³onek Komisji Rewizyjnej
£ZKOSZ i Zarz¹du KKS Pro Basket Kutno S.A. Godna uwagi by³a zna-
komita opieka medyczna sprawowana przez Lucyn¹ Urbañczyk. W ogóle
wszystko by³o �na cacy�!

Kickboxing

W wyniku zaciêtej rywalizacji sportowcy uzyskali: Nadia Czarnecka, kadet
m³odszy, w kat. wagowej 57 kg w formule kick light - I miejsce, Krystian
Firaza, kadet m³odszy, w kat. wagowej 47 kg w formule kick light - II miej-
sce (debiutant), Anna Justyñska, junior, w kat. wagowej 60 kg
w formule pointfighting - II miejsce, Jakub Piotrowicz, junior, w kat. wa-
gowej 52 kg w formule pointfighting - II miejsce, Zuzanna Winiecka,
kadet starszy, w kat. wagowej 60 kg w formule pointfighting - V miejsce,
Wiktor Gryglak, kadet starszy, w kat. wagowej 57 kg w formule pointfi-
ghting - VI miejsce, Artur Guber, kadet starszy, w kat. wagowej 52 kg
w formule kick light -  VIII miejsce(debiutant).
Poziom turnieju bardzo wysoki. Wszystkie walki we wszystkich formu³ach
bardzo pasjonuj¹ce. Nasi zawodnicy, wspinaj¹c siê na wy¿yny swych
umiejêtno�ci, uzyskali bardzo wysokie lokaty. Cieszymy siê ze zdobytego
Mistrzostwa Polski przez Nadiê. Nadia walkê pó³fina³ow¹ i fina³ow¹
wygra³a pokonuj¹c swoje rywalki przed czasem! Pozostali zawodnicy tak¿e
zostawili na matach kawa³ �serducha� powiedzia³ trener Aleksander Gra-
bowski. Trenujemy dalej podnosz¹c swoje umiejêtno�ci próbuj¹c swych
szans w kolejnych zawodach doda³. W ca³ym turnieju udzia³ wziê³a
rekordowa liczba 533 zawodników z 74 klubów z ca³ej Polski.

W Mysiadle ko³o Piaseczna odby³y siê mistrzostwa Polski w kickboxingu
kadetów w formule kick light i juniorów i seniorów w formule pointfigh-
ting. W imprezie udzia³ wziêli tak¿e zawodnicy z M³odzie¿owego Domu
Kultury w Kutnie i Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno.

Pi³ka no¿na

SZKODA DWÓCH PUNKTÓW
25 kolejka mistrzostw IV ligi ³ódzkiej � mo¿na �mia³o mówiæ i pisaæ �
by³a pechowa dla dru¿yny trenera Andrzeja Grzegorka i kierownika
zespo³u Andrzeja Królaka. Kutnianie mieli ogromn¹ przewagê, któr¹ zreszt¹
udokumentowali bramkami ju¿ na pocz¹tku meczu. W 5 minucie prowa-
dzenie zdoby³ Przemys³aw Nawrocki, a w 18 minucie ³adn¹ bramkê � i to
z rzutu wolnego � strzeli³ Micha³ Micha³ek. Taki wynik utrzyma³ siê do
przerwy. Prze³omowym momentem spotkania, z broni¹c¹ siê przed spad-
kiem Pilic¹, w Przedborzu by³a 50 minuta. Wtedy to Micha³ Micha³ek
otrzyma³ drug¹ ¿ó³ta kartkê i w konsekwencji czerwon¹. W dobrze dzia-
³aj¹cym futbolowym �trybie� kutnian co� jakby siê zaciê³o. Nastawiono siê
na obronê rezultatu, a tak siê w nowoczesnej pi³ce no¿nej nie gra. W 70 min.
przypadkowo jest rêka na naszym polu karnym i sêdzia dyktuje rzut karny
(w¹tpliwy!). Wykorzystuje go Przemys³aw Kornacki. Wynik meczu ustala
w 85 minucie, po b³êdach defensywy �Kutna�, Wiktor Majewski. Remis
dla gospodarzy jest niew¹tpliwie sukcesem, bo dla �Kutna� na pewno
nie! W koñcówce meczu nasi pi³karze mieli jeszcze trzy okazje na pewne
niemal gole, ale pud³owali: Mariusz Jakubowski, Przemys³aw Nawrocki
i Kamil Wielgus. Przypomnijmy, ¿e w Kutnie by³o dla miejscowych 3:2.

Pilica Przedbórz � KS Sand Bus Kutno 2:2 (0:2)

Po jednostronnym meczu w ³ódzkiej klasie A (grupa III) team trenerów �
Dominika Tomczaka i Jacka Walczaka � pewnie wygra³ u siebie z LKS-em
�winice Warckie. Do przerwy bramka go�ci by³a jakby zaczarowana. Nic
gospodarzom do niej nie wpada³o� a by³o co najmniej 5- 6 okazji  i to
pewnych. Przys³owiowy �worek z golami� rozwi¹za³ siê w drugiej po³o-
wie. £upem bramkowym podzielili siê: 2 Adrian Krzymieniewski oraz
Bartosz Kaczor i Adam Pokorski. Golkiper �Kutna II� Karol Czekalski
mia³ praktycznie w swoim kierunku jeden strza³! Derby Ozorkowa by³y
na remis i w ten sposób sympatyczni kutnianie wyszli na prowadzenie
w swojej klasie rozgrywkowej.

KS II Kutno � LKS �winice Warckie 4:0 (0:0)

POWRÓCILI NA FOTEL LIDERA

NADIA CZARNECKA MISTRZYNIĄ

Pi³ka no¿na
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Pi³ka no¿na

Bardzo udany by³ turniej - zorganizowany przez Miejski O�rodek
Sportu i Rekreacji, Klub Sportowy Kutno, Salezjañsk¹ Organizacjê
Sportow¹ Salos � �Ró¿a� i Urz¹d Miasta Kutna - dla uczczenia 100
rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci przez Polskê. Uczestniczy³y
w nim reprezentacje m³odzie¿y (r. 2004-2005): £ódzkiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej, Podlaskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, UKS SMS W³oc³a-
wek i m. Kutna (�Ró¿a� i KS).

O PUCHAR PREZYDENTA
MIASTA KUTNA

Wyniki eliminacji: £ód� � Podlasie 4:1, Kutno � W³oc³awek 2:0 (oba
gole Mi³osz Krygiel). O III miejsce: Podlasie � W³oc³awek 2:1, a pierwsz¹
lokatê wywalczy³a £ód� (trenerzy � Marcin Matysek i Józef Robakie-
wicz) pokonuj¹c karnymi 3:0 zespó³ kutnowski. W regulaminowym
czasie by³o 2:2 (2:1). Gole dla Kutna: Sergiusz Wasilewski (karny)
i Mi³osz Krygiel. Nasz zespó³ (trenerzy � S³awomir Janicki, Robert
Marzec) gra³ w sk³adzie: Jan Zachorski, Mi³osz Radecki, Tobiasz
Jêdrzejczak, £ukasz Skrzynecki, Piotr Kumorek, Bartosz Stañdo, Dawid
Klejps, Jakub Szybkowski, Jakub Gródecki, Miko³aj Osiecki, Krzysztof
Wielgosz, Dawid Flisiuk, Sergiusz Wasilewski, Patryk Chmielecki,
Marcin £ykowski, Mi³osz Krygiel, Kacper Sadowski. Nagrody wrê-
czali: prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski i prezes £ZPN Adam
Ka�mierczak. By³y okoliczno�ciowe przemówienia dyr. MOSiR Paw³a
�lêzaka i  kierownika Wydzia³u Sportu i Turystyki UM Kutna Paw³a
Szczepanika oraz hymn narodowy. Za wzorcow¹ organizacjê zawo-
dów (maj¹ byæ co roku!) pami¹tkowe statuetki otrzymali: prezes
SL Salos-�Ró¿a� ks. Henryk Chibowski, prezes KS Kutno Zbigniew
Tomczak, dyr MOSiR Pawe³ �lêzak oraz honorowi go�cie turnieju
� prezydent Zbigniew Burzyñski i prezes Adam Ka�mierczak. Samo-
rz¹dowców grodu nad Ochni¹ (Komisja Kultury i Sportu) godnie
reprezentowa³ radny Tomasz Rêdzikowki.

Krótko � krótko
Tylko remis 1:1 uzyskali pi³karze KS Sand Bus Kutno w meczu u siebie
 z GKS II Be³chatów. Go�cie broni¹cy siê przed spadkiem z IV ligi pro-
wadzili w 9 minucie 1:0 po samobójczym strzale Eryka Padzika, który
mia³ pecha, gdy¿ pi³ka odbi³a siê od poprzeczki i trafi³a niefortunnie
w niego. Wyrówna³ w 41 minucie Przemys³aw Nawrocki.

W³ókniarz Zelów � KS Sand Bus Kutno 3:2 (2:0)
Dla Kutna bramki zdobyli: Maciej Kowalczyk i Micha³ Micha³ek z rzutu
karnego. Niewykorzystane sytuacje zem�ci³y siê!
Nastêpny mecz w Kutnie 12 maja o godz. 16:00 z KS Parady¿.

LKS Magnat Sierpów � KS II Kutno 2:5 (2:4)
Kutnianie byli zdecydowanie lepsi, a gole dla lidera strzelili: 3 - Dominik
Dêbowski oraz Adam Pokorski i Bartosz Kapruziak.
Nastêpny mecz 13 maja o godz; 11:00 w Kutnie z Kobr¹ Le�nica Wielka.
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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 478

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: A9-C2  E8-K2-I9-G1-A5-B13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47. Za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 477
nagrodê otrzymuje Anna Lewandowska z Kutna.

Rados³aw Rojewski specjalnie dla �P¯K�

TWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Or³y bieliki to silne i odwa¿ne ptaki, które  stoj¹ na szczycie drabiny
pokarmowej. Preferuj¹ du¿e przestrzenie  miêdzyle�ne ze �ródpolnymi
zadrzewieniami. Szybuj¹ po niebie, jak niegdysiejsze fregaty po bezkre-
sach oceanów i spe³nia³y marzenia ludzi o poznaniu �wiata.
Dlatego te¿, gdy pewnego dnia popatrzy³em w niebo, w oddali dostrze-
g³em dwa cienie. Brakowa³o oczu, wiêc siêgn¹³em po lornetkê i oniemia-
³em� to by³y or³y bieliki. Para wspania³ych ptaków zmierza³a w moj¹
stronê. Zmieni³y jednak kurs, okr¹¿y³y w szerokim wira¿u stoj¹ce drzewa,
a bêd¹c ju¿ blisko wystawi³y d³ugie szpony i machaj¹c podniesionymi do
góry skrzyd³ami nadawa³y powietrzu �wsteczny ci¹g�, który powodowa³
zmniejszenie prêdko�ci lotu. Nad roz³o¿ystym konarem zni¿y³y lot, a chwy-
ciwszy go szponami, zgrabnie przysiad³y i z³o¿y³y skrzyd³a. On wynios³y
i dumny siedzia³ wy¿ej, a ona� co chwilê zerka³a na partnera. Byli
szczê�liwi.
Obserwuj¹c je zza krzewu leszczyny  ustawi³em statyw, nabra³em tchu
i� us³ysza³em strza³, który niczym grom  zacz¹³ toczy³ siê przez równinê
w stronê lasu. Tutaj odbiwszy siê echem nabra³ szybko�ci i mocy pêdz¹c
z ³oskotem niczym syzyfowy g³az w kierunku or³ów. Znaczy³ swoj¹ drogê
stadami wzbijaj¹cych siê w powietrze ptaków.

SZCZĘŚLIWA PARA

Niestety, w gniazdach bez opieki pozosta³y dygoc¹ce z zimna oseski,
a ich rodzice z krzykiem protestu kr¹¿y³y nad równin¹. Po jakim� czasie
biedne ptaszyny  wróci³y do gniazd, by ogrzaæ zziêbniête, ledwo ¿ywe
potomstwo. Spojrza³em na  drzewo� dostrzeg³em odlatuj¹cego or³a.

W chwilê po tym, z pluskiem na rzekê, spad³y pierwsze krople deszczu
pokrywaj¹c pomarszczon¹ wiatrem wodê maleñkimi gejzerkami rozpry-
sków. Z ka¿d¹ chwil¹ by³o ich wiêcej i wiêcej. Pomy�la³em - czas wracaæ.
Minê³o kilka miesiêcy, a ja z uporem maniaka stajê na wzgórku z lornetk¹
w rêku i patrzê� wierz¹c, ¿e szczê�liw¹ parê kiedy� zobaczê.

Wa¿ne
W latach 50-tych ubieg³ego wieku orze³ bielik, król polskich ptaków,
znalaz³ siê na granicy zag³ady. Dopiero zakaz stosowania DDT, katego-
ryczny zakaz polowañ oraz wprowadzenie 500 metrowej strefy ochronnej
wokó³ gniazd, uratowa³o ptaka. Up³ynê³o 70 lat, a mimo to orze³ bielik
znajduje siê w Czerwonej Ksiêdze Ptaków (gatunek zagro¿ony wymarciem).
Rodaku! Protoplasta 1000-letniego god³a Rzeczpospolitej potrzebuje
naszej pomocy. Nie pozwólmy mu zgin¹æ.
�wiatowy Dzieñ Ptaków Wêdrownych � obchodzony jest od 2006 r.
i uzmys³awia nam ogrom wyzwania jakie podejmuj¹ skrzydlaci przyja-
ciele, by ³añcuch ¿ycia jaki trwa od tysiêcy lat nie zosta³ przerwany.
Niestety, zew natury na trasach wêdrówek migrantów czêsto staje siê dla
nich wyrokiem losu i ka¿e im p³aciæ najwy¿sz¹ cenê. Oby wreszcie nast¹pi³
tego kres!

Poziomo: A-1. Kra na krze A-7. �... da Vinci� thriller USA
z Tomem Hanksem B-9. Miasto Platona i Sokratesa C-1. Osca-
rowy film Spielberga lub stolica Bawarów D-9. Styl p³ywacki
E-1. Z rodziny skandowców E-5. Jaszczurka z kolcami G-1.
Mi� z klapniêtym uszkiem I-1. Objaw gwa³townego pobudzania
p³ciowego samców ptaków I-6. Rodzaj egzaminu J-9. Zwi¹zki
³¹cz¹ce rodzinê i przyjació³ K-1. Dramat J. S³owackiego,
w którym tytu³owa bohaterka ginie ra¿ona piorunem L-9. Miara
tapety M-1. Mocne piwo angielskie M-5 W�ród zawodników
rugby.

Pionowo: 1-A. �... na piasku� (Lady Pank) 1-I. Wiêzi pastê
do zêbów 2-E. Konkurent Carrefoura 3-A. G³os Carrerasa 3-I.
Ochrona ró¿y 4-F. Bokobrody 5-A. S³uszno�æ 5-J. Obraz
w wizjonerze kamery 6-E. List ¿elazny 7-A. Koteria 7-I. Rzadkie
imiê ¿eñskie 9-A. Rower dla kobiet 9-I. Posêpna lub radosna
u ciebie 11-A. Skarbiec w bajkach �Z tysi¹ca i jednej nocy�
11-I. Sfilmowane opowiadanie Marka H³asko 13-A. �... i s³owa�
z repertuaru Beaty Kozidrak 13-I. Dru¿yna z Ronaldinio.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

�Urodzi³em siê w Kutnie w 1967 roku. Ukoñczy³em Szko³ê Podsta-
wow¹ nr 8, a nastêpnie Technikum Mechaniczne im. Jurija Gagarina
w Kutnie. Swoj¹ przygodê z muzyk¹ rozpocz¹³em w Ognisku
Muzycznym przy Kutnowskim Domu Kultury, gdzie przez 4 lata uczy³em
siê gry na akordeonie i gitarze. W roku 1987 ukoñczy³em kutnowsk¹
Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ I i II stopnia w Kutnie; w klasie tuby
znanego w Polsce tubisty Zbigniewa Piernika. Jako uczeñ zosta³em
laureatem I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dêtych
Blaszanych w Koszalinie. W 1991 r. ukoñczy³em studia na Wydziale
Instrumentów Orkiestrowych  w zakresie gry na tubie w Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jeszcze jako stu-
dent by³em laureatem Miêdzynarodowego Festiwalu Instrumentów
Dêtych w Gdañsku. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³em w Polskiej
Orkiestrze Radiowej na My�liwieckiej, a potem w Studiu S1 Polskiego
Radia na ulicy Woronicza w Warszawie, gdzie mia³em okazjê praco-
waæ z wybitnymi muzykami jak: Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Pende-
recki (pod jego batut¹ mia³em koncert z okazji 50 rocznicy wybuchu
II wojny �wiatowej w prowincji Schleswig-Holstein), Henryk Czy¿,
Henryk Debich, Witold Lutos³awski. Wspó³pracowa³em z Filharmoni¹
Narodow¹, Teatrem Wielkim w Warszawie, Teatrem Wielkim w £odzi,
Krajowym Biurem Koncertowym. Najwiêkszym wydarzeniem dla
mnie w tamtych latach by³ udzia³ w nagraniu p³yty �Requiem. Missa
Pro Defunctis� Romana Maciejewskiego, której reedycja w 2011 roku
otrzyma³a nagrodê �Fryderyka�. Po powrocie do Kutna, w roku 1993,
obj¹³em funkcjê organisty w parafii pod wezwaniem �w. Jana Chrzci-
ciela, gdzie pracowa³em przez 15 lat. Bardzo mile wspominam tamte
lata, zw³aszcza wspó³pracê z proboszczem ks. pra³atem  Janem
Dobrodziejem, z którym  organizowali�my wiele imprez �rodowisko-
wych dla parafian. Posiadam wieloletnie do�wiadczenie w pracy
z m³odzie¿¹. W kutnowskiej Szkole Muzycznej prowadzi³em Orkiestrê
Dêt¹ (zdobycie m.in. 1. miejsca na Miêdzynarodowym Festiwalu
Orkiestr Dêtych w Bad Lausick w Niemczech), Kwintet Dêty oraz
Zespó³ Rozrywkowy, który pod moim kierunkiem dwukrotnie zdoby³
3 miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Jazzowej i Rozryw-
kowej w Elbl¹gu. Sk³ad zespo³u tworzyli uczniowie -  obecnie uznani
polscy muzycy: Pawe³ Tomaszewski, Pawe³ Zielak, Przemys³aw Flor-
czak, Andrzej Zielak, Karol Domañski, Anna Stêpniewska, £ukasz
Czeka³a, Marcin Czeka³a. W roku 2013 podj¹³em pracê w M³odzie-
¿owym Domu Kultury w Kutnie, gdzie sekcja realizacji d�wiêku
- pracuj¹ca pod moim kierunkiem, we wspó³pracy z sekcj¹ wokaln¹ -
bra³a udzia³ m/in w nagraniu 4 p³yt. Za swoj¹ pracê dydaktyczn¹
by³em wielokrotnie nagradzany nagrodami dyrektora oraz otrzyma-
³em Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medal
Komisji Edukacji Narodowej. Równocze�nie, w latach od 2003 do
2014 r., bêd¹c prezesem Regionalnego Towarzystwa Muzycznego
w Kutnie by³em pomys³odawc¹  i organizatorem imprez o charakterze
cyklicznym, m.in: Kutnowskie Kolêdowanie, Kutnowski Konkurs
Kolêd i Pastora³ek, Festiwal Piosenki �Wagarowisko�, Ogólnopolski
Festiwal Piosenki �Kwietnik� oraz �Letni Festiwal Muzyczny�, które
odbywaj¹ siê do dzi�. RTM realizowa³o wiele projektów Ministerstwa
Edukacji Narodowej i czêsto we wspó³pracy z Zamkiem Królewskim
w Warszawie. 2000 roku rozpocz¹³em wspó³pracê z Kutnowskim
Domem Kultury. Z mojej inicjatywy utworzono studio nagrañ, a w
ramach prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej do moich obowi¹z-
ków nale¿a³a pomoc w organizowaniu imprez, realizacja d�wiêku oraz
koordynacja sceny. W kolejnych latach, wraz z Urzêdem Miasta Kutna,
wspó³tworzy³em now¹ formu³ê �wiêta Ró¿, obchodów uroczysto�ci
3-go Maja, 11 Listopada oraz Wigilii pod Ratuszem. Obecnie - od
roku 2013 - jestem tu dyrektorem. Praca w KDK to kontynuacja
mojej dzia³alno�ci, wcze�niej rozproszonej w wielu miejscach i insty-
tucjach, umo¿liwiaj¹ca znacznie wiêkszy wp³yw na obraz kultury
w naszym mie�cie. Jest ona bardzo satysfakcjonuj¹ca, przynosz¹ca
wymierne efekty, a to na pewno równie¿ dziêki mojej wspania³ej
za³odze. Najbli¿sze plany? Uruchomienie drugiej sali kinowej w KDK
oraz powrót Jesiennych Spotkañ Teatralnych do kalendarza imprez
cyklicznych KDK. Jestem ¿onaty, mam dwóch doros³ych synów. ̄ ona
- Kasia - prowadzi w MDK sekcjê wokaln¹; od lat wspólnie zorgani-
zowali�my wiele wydarzeñ muzycznych, co oprócz ¿ycia rodzinnego
daje nam wiele rado�ci i satysfakcji. Obaj synowie, ku mojemu zado-
woleniu, podzielaj¹ moje zainteresowania. Tak jak ja ukoñczyli
popularnie zwany �Mechanik� w Kutnie. Micha³, tegoroczny matu-
rzysta  z zami³owaniem gra na gitarze, natomiast starszy Bartek,
absolwent Politechniki Gdañskiej, obecnie pracuje zawodowo, a jego
pasj¹ jest realizacja d�wiêku. Praca na rzecz kultury i odpowiednie
promowanie naszego miasta w tej dziedzinie ¿ycia jest moim i rodziny
powo³aniem�.      Jerzy Papiewski
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

22 maja 2018 r.

¯YCIE DIECEZJALNE

W czwartek, 26 kwietnia, przedstawicielka Powiatowej Stacji
Sanitarno�Epidemiologicznej Kutnie � O�wiata Zdrowotna i Pro-
mocja Zdrowia przeprowadzi³a dla dzieci z grupy �O� w Przed-
szkolu Miejskiem nr 16 w Kutnie pogadankê nt. podstawowych
zasad i znaczenia zdrowego od¿ywiania. Przeprowadzono �mini-
warsztaty�, podczas których dzieci uk³ada³y �Talerz Zdrowia�.

TALERZ ZDROWIA

Pod has³em �Zdrowie dla wszystkich�, w Szkole Podstawowej
nr 2 w Kutnie, odby³y siê obchody �wiatowego Dnia Zdrowia. Ich
celem by³o promowanie w�ród dzieci i m³odzie¿y zdrowego stylu
¿ycia, u�wiadomienie potrzeby dbania o w³asne zdrowie oraz zwró-
cenie uwagi na zasady racjonalnego od¿ywiania siê i konieczno�æ
aktywno�ci fizycznej. Podczas TYGODNIA ZDROWIA podjêto
w szkole szereg dzia³añ, w które zaanga¿owali siê wszyscy uczniowie
i wielu nauczycieli. Uczniowie klasy IIIa Szko³y Podstawowej
uczcili �wiatowy Dzieñ Zdrowia przygotowuj¹c wiosenne drugie
�niadanie. Wszystkie dzieci z wielkim zapa³em wykonywa³y swoj¹
pracê, której rezultatem by³y ró¿norodne i bardzo kolorowe
kanapki. Dla ich starszych kolegów wa¿nym wydarzeniem by³
Turniej Sportowo-Zdrowotny ph. �Zdrowie dla wszystkich�.
Wybrani uczniowie z klas  IV - VII rywalizowali ze sob¹ w ró¿no-
rodnych konkurencjach, w trakcie których mogli wykazaæ siê wie-
dz¹ na temat zdrowego stylu ¿ycia i w³a�ciwego od¿ywiania siê,
talentem kulinarnym oraz wytrzyma³o�ci¹ fizyczn¹. Rywalizacja
zakoñczy³a siê nastêpuj¹cymi wynikami: I miejsce � kl. VIa,
II miejsce � kl. VIIa, III miejsce � kl. Va, IV miejsce � kl. IVb,
V miejsce � kl. IVa. Uczniowie klas IV - VI wykonali równie¿
piêkne plakaty o tematyce zdrowotnej, które wraz z  gazetkami
informacyjnymi by³y wyeksponowane na szkolnych korytarzach.
W klasach III gimnazjum, na zajêciach z wychowawc¹, omawiane
by³y tre�ci dotycz¹ce prozdrowotnych nawyków w�ród m³odzie¿y

TYDZIEŃ ZDROWIA

gimnazjalnej. Zajêcia koñczy³y siê konkursem wiedzy: �Nasze
zdrowie zale¿y od naszych nawyków�. Uczniowie klas gimnazjalnych
obejrzeli równie¿ prezentacje multimedialne, podsumowuj¹ce pracê
metod¹ projektu. Tematyka projektów by³a bardzo zró¿nicowana,
m.in.: �Zrozumieæ autyzm�, �Doping - zwyk³e oszustwo, czy brak
�wiadomo�ci?�, �Cukier - wróg, czy przyjaciel?�, �Rozwój me-
dycyny na przestrzeni lat� oraz �Chemia w kuchni�.
Mamy nadziejê, ¿e powy¿sza akcja przyczyni siê do coraz bardziej
�wiadomych wyborów naszych uczniów, do m¹drego i odpowie-
dzialnego ¿ycia, którego wa¿nym elementem bêdzie w³a�ciwe
od¿ywianie, ruch i aktywno�æ na �wie¿ym powietrzu.

Niedzielnym wydarzeniem w ko�ciele pod wezwa-
niem �wiêtej Jadwigi Królowej by³a PIERWSZA
KOMUNIA �WIÊTA, udzielona 124 uczniom klas
trzecich Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie.

PIERWSZA
KOMUNIA ŚWIĘTA




