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FINALISTA Z „TRÓJKI”

Witold Szerszeñ, uczeñ klasy IIIc Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkie-
wicza w Kutnie, uzyska³ tytu³ finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przed-
miotowym z Fizyki, organizowanym przez £ódzkiego Kuratora O�wiaty.

(ci¹g dalszy - strona 3)

MUZYCZNE PODRÓŻE

W sobotê, 22 kwietnia o godzinie 18:00, w Hotelu Dwór Sójki odby³ siê
II Koncert z cyklu operowego �Muzyczne Podró¿e�. Tym razem by³ to
wieczór w³oski � �Mistrzowie W³oskiej Opery�. Wykonawcami byli: Alina
Adamska-Raitarovskiy i Piotr C³apiñski.           (ci¹g dalszy - strona 5)

GABRIELA CZAJKOWSKA
KRÓLOWĄ RÓŻ 43 ŚWIĘTA RÓŻY!

�Urzek³a nas w niej nietuzinkowa osobowo�æ, co w zestawieniu z natu-
ralnym wdziêkiem i urokiem nie pozostawi³o w¹tpliwo�ci, ¿e to Ona
zas³uguje na tytu³ Królowej Ró¿ tegorocznej edycji �wiêta Ró¿y� - mówi
Dominika Staniszewska z KDK, przewodnicz¹ca jury castingu na Królow¹
Ró¿ oraz koordynatorka dzia³añ zwi¹zanych z tegorocznym castingiem.

(ci¹g dalszy - strona 5)

Szanowni Pañstwo!
To ju¿ po raz 22 rozstrzygnêli�my Konkurs �Kutnowski Hit�,
tym razem 2016 roku. Wybrali�my � najlepszych z najlepszych.
Spo�ród 34 czytelniczych propozycji cztery uzyska³y najwy¿sze
uznanie kapitu³y nagrody �Kutnowski Hit 2016� w sk³adzie:
Marek Jankowski � przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnow-
skiego, Grzegorz Chojnacki � przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutno, Zdzis³aw Sapiejka � by³y, czterokrotny przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Kutnowskiego, Krzysztof Wac³aw Dêbski � by³y
prezydent miasta Kutno, Jerzy Papiewski i Andrzej Stelma-
szewski � �Powiatowe ¯ycie Kutna�. �Kutnowski Hit 2016�
otrzymaj¹: Firma �Chem-Pak� z Kutna, �Dima� Sp. z o.o.
z ¯ychlina; Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Kutnie; Stowarzyszenie Historyczne 37 Pu³k Piechoty wraz
z O�rodkiem Kultury Gminy Kutno.

„GRABSKI” – 85 LAT

Absolwenci, uczniowie, kadra pedagogiczna i zaproszeni go�cie
Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie wziêli
udzia³ w uroczystych obchodach 85-lecia szko³y, 28 kwietnia,
w Kutnowskim Domu Kultury. Rozpoczêli je uczniowie wykonuj¹c
hymn szkolny.      (ci¹g dalszy - strona 4)

BRYLANTOWE GODY

Te dwa wyrazy w przypadku pañstwa Zofii i Ignacego Stoliñskich s¹ miar¹
ich szczê�cia i tak¿e sukcesem ¿ycia, które daje im tyle zadowolenia
z ka¿dego wspólnie prze¿ytego z sob¹ dnia.         (ci¹g dalszy - strona 4)

Szanowni Pañstwo!
Wyró¿nienia specjalne Kapitu³y Nagrody �Kutnowski Hit
2016 roku� otrzymuj¹:
- ASM Centrum Badañ i Analiz Rynku w Kutnie, przy
ulicy Grunwaldzkiej 5;
- Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II stopnia imienia
Karola Kurpiñskiego w Kutnie
oraz Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.

(ci¹g dalszy - strona 3)

ŚWIĘTO 3 MAJA

Drodzy Mieszkañcy !
Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w ten uroczysty
dzieñ, w którym �wiêtujemy dwie�cie dwudziest¹ szóst¹ rocznicê
uchwalenia Konstytucji Majowej. Przywo³ujemy dzi� pamiêæ
naszych wielkich przodków - autorów swoistego testamentu Rzecz-
pospolitej Szlacheckiej daj¹cego prawo do suwerennego bytu, do
podtrzymywania kultury narodowej i religii naszych ojców.
Uchwalenie Trzeciego Maja 1791 roku polskiej konstytucji by³o
bezprecedensowym wydarzeniem historycznym nie tylko dla
Królestwa Polskiego - Rzeczpospolitej Obojga Narodów - lecz
równie¿ dla ca³ej Europy.      (ci¹g dalszy - strona 9)

Wyst¹pienie prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego
na obchodach 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja
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W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku odby³o siê w piêciu czê�ciach Walne Zgromadzenie
Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej �PIONIER� w Kutnie, w którym uczestniczyli cz³onkowie
Spó³dzielni.

Materia³y na Walne Zgromadzenie celem umo¿liwienia zapoznania siê z ich tre�ci¹, a obejmuj¹ce
sprawozdania, opiniê bieg³ego rewidenta, protokó³ wraz z listem polustracyjnym oraz projekty
uchwa³ wy³o¿one by³y od dnia 10 kwietnia 2017 roku w siedzibie Spó³dzielni, w Administracjach
Osiedli oraz zamieszczone na stronie internetowej Spó³dzielni.

Zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem obrad na Walnym Zgromadzeniu omawiane by³o Sprawozdanie
Rady Nadzorczej RSM �PIONIER� w Kutnie z dzia³alno�ci za rok 2016 ze wskazaniem celów
strategicznych na lata nastêpne.

Omówiono sprawozdanie finansowe za 2016 rok, które poddane by³o badaniu przez Niezale¿nego
Bieg³ego Rewidenta.
W swojej opinii Bieg³y Rewident stwierdzi³, ¿e sprawozdanie  finansowe sporz¹dzone zosta³o
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo�ci i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Spó³dzielniê przepisami
prawa oraz z postanowieniami Statutu.

W zwi¹zku z prowadzon¹ w 2016 roku inwestycj¹ budownictwa mieszkaniowego przy ul. Królowej
Jadwigi (�Wilcza Eska�)  Spó³dzielnia poddana by³a lustracji czê�ciowej. Na walnym Zgroma-
dzeniu omawiany by³ List Polustracyjny. Lustracja nie wykaza³a uchybieñ b¹d� nieprawid³owo�ci
w zakresie prowadzonych inwestycji i ich rozliczenia.

Omawiane by³o Sprawozdanie Zarz¹du RSM �PIONIER� w Kutnie za rok 2016.
Zasadnicz¹ czê�ci¹ sprawozdania by³a informacja o realizacji planu gospodarczego oraz za³o¿enia
rozwojowe Spó³dzielni.

Walne Zgromadzenie odbyte w piêciu czê�ciach podjê³o nastêpuj¹ce Uchwa³y:

� Uchwa³a Nr 1/2017 Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj¹ca sprawozdanie z dzia³alno�ci Rady
Nadzorczej Spó³dzielni za 2016 rok

� Uchwa³a Nr 2/2017 Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj¹ca sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

� Uchwa³a Nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia przyjmuj¹ca protokó³ z lustracji czê�ciowej doty-
cz¹cej budownictwa mieszkaniowego prowadzonego przez Spó³dzielniê w 2016 roku.

� Uchwa³a Nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj¹ca sprawozdanie z dzia³alno�ci Spó³-
dzielni za 2016 rok.

� Uchwa³a Nr 5/2017 Walnego Zgromadzenia udzielaj¹ca absolutorium cz³onkowi  Zarz¹du RSM
�Pionier� w Kutnie Panu Andrzejowi Nowakowskiemu za 2016 r.

� Uchwa³a Nr 6/2017 Walnego Zgromadzenia udzielaj¹ca absolutorium cz³onkowi  Zarz¹du RSM
�Pionier� w Kutnie Pani Lidii Tomaszewskiej za 2016 r.

� Uchwa³a Nr 7/2017 Walnego Zgromadzenia udzielaj¹ca absolutorium cz³onkowi  Zarz¹du RSM
�Pionier� w Kutnie Panu Krzysztofowi Matusiakowi  za 2016 r.

� Uchwa³a Nr 8/2017 zatwierdzaj¹ca podzia³ nadwy¿ki bilansowej za rok obrotowy 2016 r.

WALNE ZGROMADZENIE
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Pionier” w Kutnie
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Laureaci Konkursu w kategorii klas I-III: I miejsce Julia Podczaska - Szko³a
Podstawowej nr 1, II miejsce Joanna Bregier -  Szko³a Podstawowa nr 4,
III miejsce zajê³a Lena Sierant - Szko³a Podstawowa nr 1, wyró¿nienie
zdoby³a Emilia Pa³czyñska ze Szko³y Podstawowej nr 9. Laureaci w kat.
klas IV-VI: I miejsce przyznano Karinie Chochulskiej - Szko³a Podsta-
wowa nr 9, II miejsce Zofia Czekalska � Szko³a Podstawowa nr 9,
III miejsce Natalia Papuga � Szko³a Podstawowa nr 1, wyró¿nienie przy-
znano Julii Antczak ze Szko³y Podstawowej nr 1.
Konkurs cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem w�ród dzieci i m³o-
dzie¿y ze szkó³ podstawowych naszego miasta. Konkurs odbywa³ siê pod
honorowym patronatem Polskiego Zwi¹zku Logopedów. Nagrody ufun-
dowa³a Rada Rodziców ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie. Organizator
IV Miejskiego Logopedycznego Konkursu Recytatorskiego to dyrekcja
Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie i Wanda Po�wiatowska � logopeda,
cz³onek Zarz¹du G³ównego Polskiego Zwi¹zku Logopedów.

ŚWIĘTO LOGOPEDII
W poniedzia³ek, 24 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza
Ko�ciuszki w Kutnie odby³ siê IV Miejski Logopedyczny Konkurs Recy-
tatorski ,,Æwiczê wymowê�. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze
wszystkich szkó³ podstawowych z terenu miasta Kutna.

FINALISTA Z „TRÓJKI”
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Witek, pokonuj¹c etap szkolny, jako jedyny z naszego miasta i powiatu
przyst¹pi³ do etapu rejonowego tego konkursu. Wysoki wynik, który na
nim uzyska³, pozwoli³ mu znale�æ siê w �cis³ym gronie finalistów, czyli
26 osób najlepszych w województwie.
Fizyka to pasjonuj¹ca, ale zarazem trudna dziedzina nauki. Witek rozwija
swoje zainteresowania na kó³ku fizycznym oraz w Szkolnym Laborato-
rium Nauk Przyrodniczych � zajêciach laboratoryjnych z fizyki, chemii
i biologii realizowanych w �Trójce� w ramach Kutnowskich Grantów
O�wiatowych �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�. Sukces gimnazjalisty
w konkursie przedmiotowym zosta³ zauwa¿ony przez cz³onków Klubu
Astronomicznego �ALMUKANTARAT� z Warszawy, którzy zaprosili go,
w celu nawi¹zania wspó³pracy, na obóz astronomiczny organizowany od
wielu lat dla m³odzie¿y z zainteresowaniami naukowymi. Fizyka to nie
jedyna mocna strona Witka, który na co dzieñ znajduje czas tak¿e na inne
pasje - jest �wietnym szachist¹ i lubi czytaæ ksi¹¿ki, zw³aszcza Andrzeja
Sapkowskiego. Opiekunem finalisty jest Hanna Chmielecka - nauczyciel
fizyki w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie. Gratulujemy
sukcesu!   /Info Gm3/

Szko³y uczestnicz¹ce w tym etapie walczy³y o dziewiêæ miejsc w finale.
Walka by³a bardzo zaciêta i wyrównana. Trzy pierwsze dru¿yny uzyska³y
jednakowy wynik, a o miejscach zdecydowa³y najlepsze indywidualne
wyniki uczniów. Test najlepiej rozwi¹za³: Damian Biegañski reprezentu-
j¹cy I LO PUL im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty i to w³a�nie ta szko³a
zosta³a zwyciêzc¹ II etapu. Kolejne miejsca zajê³y: II LO im. J.Kasprowicza
i Gimnazjum Nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego. Przedstawiciele szkó³ otrzymali
dyplomy i upominki przygotowane przez I LO im. Gen. J.H. D¹browskiego
i Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. Trzy pierwsze ekipy otrzyma³y
tak¿e kupony do pizzerii Da Grasso w Kutnie przy ul. 29 Listopada 14.
Udzia³ w fina³owej rozgrywce zagwarantowa³y sobie równie¿: Gimna-
zjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, ZS Nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego,
ZS Nr 1 im. Stanis³awa Staszica, Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza,
Gimnazjum w ZS w Byszewie oraz  Gimnazjum im. gen. W³adys³awa
Andersa w Ostrowach.
VI edycja Konkursu �Patron znany, czy nieznany?� objêta zosta³a patro-
natem honorowym: starosty kutnowskiego Krzysztofa Debicha, prezydenta
miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego oraz wójta gminy Kutno Jerzego
Bry³ê. Patronat medialny sprawuj¹: TVP 3 £ód�, TV Kutno, Radio Victoria,
Dziennik £ódzki, Nasz Tygodnik, Powiatowe ¯ycie Kutna, Gazeta
Lokalna, KCI Kutno, eKutno.pl,  kutno.naszemiasto.pl. Sponsorzy kon-
kursu: Polfarmex S.A., Hotel Restauracja Rondo, MPC Kutno, Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w Kutnie, MOSIR Kutno oraz Pizzeria
Da Grasso przy ul. 29 Listopada. Partnerzy konkursu: £ukasz Wójcik oraz
Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie.
Organizatorzy, gratuluj¹c dziewiêciu szko³om awansu i serdecznie dziê-
kuj¹c wszystkim uczestnikom oraz ich  opiekunom za udzia³, zapraszaj¹
na fina³ 2 czerwca 2017 do Centrum Teatru, Muzyki i Tañca.

PATRON ZNANY, CZY NIEZNANY?
We wtorek, 25 kwietnia, w murach I LO im. gen. Jana Henryka D¹brow-
skiego odby³ siê drugi etap VI konkursu �Patron znany, czy nieznany?
Gen. Jan Henryk D¹browski i Jego czasy�. Dwudziestu o�miu reprezen-
tantów 14 szkó³ z powiatu kutnowskiego zmaga³o siê z testem dotycz¹cym
¿ycia i dzia³alno�ci gen. J.H. D¹browskiego. Przedstawiciele gospodarzy
skorzystali z przywileju bezpo�redniego awansu do fina³u i nie brali udzia³u
w tej czê�ci konkursu. Uroczystego otwarcia i przywitania go�ci w progach
I LO dokona³  wicedyrektor Wojciech Ladorudzki ¿ycz¹c wszystkim
uczestnikom powodzenia. Przypomnia³ o jak¹ nagrodê g³ówn¹ wszyscy
walcz¹ oraz dlaczego to w³a�nie gen. J.H. D¹browski jest tegorocznym
bohaterem konkursu. Nastêpnie wyst¹pi³ dr Piotr Stasiak zapraszaj¹c na
wystawê �Napoleon a Ksiêstwo Warszawskie� zwi¹zan¹ z tematyk¹ kon-
kursu, a przygotowan¹ przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Koordynator
konkursu z ramienia KTH Piotr Bielicki przedstawi³ zasady rozegrania
II etapu oraz zaprosi³ nauczycieli - opiekunów do Miêdzyszkolnej Komisji
Konkursowej. Komisja w sk³adzie: Emila Konwerska, Gra¿yna Grobelska,
Renata Mordzak, dr Piotr Stasiak, Artur Ciurlej i Piotr Bielicki czuwa³a
nad dalszym przebiegiem konkursu. Nauczycielka historii w  I LO Emila
Konwerska koordynowa³a przygotowanie i  przebieg II etapu konkursu
w szkole.

W artykule �Kabaret Seniorów� zamieszczonym w nr 8/453/2017 �P¯K�
b³êdnie podano imiê autorki i re¿ysera programu. Jest Danuta Kawka,
prawid³owo winno byæ: autork¹ i re¿yserem jest Teresa Kawka.

Serdecznie przepraszamy - Redakcja

SPROSTOWANIE

ASM � Centrum Badañ i Analiz Rynku nagrodzono w XXVI edycji
konkursu �Teraz Polska�. Znalaz³a siê w�ród ju¿ piêtnastu produktów,
o�miu us³ug, dwóch przedsiêwziêæ innowacyjnych i trzech gmin. Preze-
sem tej firmy jest Ma³gorzata Walczak Gomu³a. To druga kutnowska
firma, która - po �Polfarmexie� - uzyska³a tê godno�æ.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
„Kapituły Nagrody

Kutnowski Hit 2016 Roku”

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II stopnia imienia Karola Kurpiñ-
skiego w Kutnie otrzyma³a Wyró¿nienie Specjalne �Kapitu³y  Nagrody
Kutnowski Hit 2016 roku� za cykl koncertów uczniów, by³ych uczniów
jak te¿ pedagogów - obecnych i by³ych - tej Szko³y. Przypomnijmy, ¿e
g³ówny koncert z okazji 70-lecia Szko³y mia³ miejsce w KDK, 30 maja
2016 roku. Dyrektorem tej muzycznej placówki jest Ma³gorzata Musia-
³owska.

Wyró¿nienie Specjalne �Kapitu³y  Nagrody Kutnowski Hit 2016 roku�
otrzymuje Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej za wydanie 60
opracowañ ksi¹¿kowych. �Po kumotersku� podajemy, ¿e pierwsz¹ z nich
by³a praca Andrzeja Stelmaszewskiego na temat spó³dzielczo�ci miesz-
kaniowej w Kutnie, a 20 z nich to popularne roczniki �Kutnowskich
Zeszytów Regionalnych�. Pomieszczono je na 8.574 stronach. Natomiast
w�ród publikacji sensu stricto ksi¹¿kowych na wyró¿nienie zas³uguje cho-
cia¿by monumentalne, ubieg³oroczne wydanie �Zarysu historii ¯ydów
Ziemi Kutnowskiej�. Prezesem Zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej jest Bo¿ena Gajewska, a redaktorem naczelnym doktor
Karol Koszada.

NASZE SERDECZNE GRATULACJE!



4 POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 9/454 • 11 MAJA 2017 R.

¯YCIE REGIONALNE

WIEŚCI GMINNE Ranking Top Marka powsta³ na podstawie analizy doniesieñ prasowych
w okresie od lipca 2015 roku do  czerwca 2016 roku. W badaniu przeana-
lizowano prawie 18 mln publikacji, w tym 307 tys. tekstów prasowych,
1,7 mln materia³ów internetowych oraz 15,6 mln wpisów i komentarzy
z mediów spo³eczno�ciowych z 11 bran¿. Tegoroczna edycja rankingu
Top Marka po raz pierwszy uwzglêdni³a tak¿e bran¿ê farmaceutyczn¹.
Spo�ród prawie 5 tys. publikacji, po�wiêconych 5 najczê�ciej wymienia-
nym bran¿om w farmacji, ponad 1,5 tys. dotyczy³o marki Polfarmex S.A.
Publikacje prasowe w odniesieniu do marki Polfarmex S.A. dotyczy³y
zaanga¿owania firmy w sponsoring sportowy oraz projekt po�wiêcony
budowie i rozwojowi polskiej marki samochodów osobowych, nawi¹zu-
j¹cych stylistycznie do legend polskiej motoryzacji.

TOP MARKA
Zwyciêzcy
Jednostka strzelecka 1024 z LO im.
Adama Mickiewicza w ¯ychlinie
wygra³a V Wojewódzki Przegl¹d
Musztry Klas Mundurowych i we�mie
udzia³ w ogólnopolskich zawodach
w Zakopanem. Powodzenia!

Komunikat
Osoby chc¹ce oznakowaæ swój rower
mog¹ zg³aszaæ siê do Komendy

Do nich nawi¹zywa³ w swoim przemówieniu powitalnym dyrektor
szko³y Wojciech Banasiak. Wspomnia³ te¿ m.in. i¿ placówka, któr¹
kieruje nosi imiê tego wielkiego Polaka od 2004 roku. Aktualnie
to 20 oddzia³ów, 510 uczniów, 58 nauczycieli, 17 pracowników
niepedagogicznych i 7 tysiêcy absolwentów. Obecnie funkcjonuje
w niej sze�æ kierunków kszta³cenia: technikum logistyczne, tech-
nikum ekonomiczne, technikum handlowe, technikum informa-
tyczne, technikum organizacji i reklamy oraz technikum ochrony
�rodowiska. Z tej szko³y wywodzili siê znani w Polsce ekonomi�ci,
nauczyciele, prawnicy, a nawet lekarze. W�ród wielu zaproszo-
nych go�ci dyrektor Banasiak przywita³ m.in.: pos³a na Sejm RP
Tadeusza Wo�niaka, prawnuka patrona szko³y prof. Grzegorza
Grabskiego, wiceprezydenta miasta Jacka Boczkajê, wiceprzewod-
nicz¹c¹ Rady Powiatu Jolantê Pietrasiak, cz³onka Zarz¹du Powiatu
Artura Gierulê oraz by³ych dyrektorów szko³y - Zygmunta Pietrzy-
kowskiego i Zofiê Falborsk¹. Podziêkowania odebrali go�cie
honorowi, pracodawcy, sponsorzy, osoby i instytucje wspó³pra-
cuj¹ce ze szko³¹. Oklaskami nagrodzono finalistów konkursu pod
has³em �W³adys³aw Grabski i jego czasy�.

„GRABSKI” – 85 LAT
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Bez w¹tpienia by³a ona okazj¹ pokazania szacunku dla tradycji
szko³y, o¿ywienia wspomnieñ, utrzymania wiêzi miêdzy pokole-
niami absolwentów i pracowników. Has³o przewodnie tej uroczy-
sto�ci to � �Cz³owiek musi ci¹gle sam nad sob¹ czuwaæ i sob¹
kierowaæ, by wyrosn¹æ na kogo� warto�ciowego� � to oczywi�cie
s³owa patrona szko³y - W³adys³awa Grabskiego.

I miejsce zajê³a Beata Florczak z I klasy technik ekonomista,
II miejsce Maciej Frydrysiak z tej samej klasy, III miejsce Agnieszka
Markiewicz z I klasy organizacji i reklamy. Podczas programu
artystycznego pt. �Grabski Academy� rozstrzygniêto plebiscyt
�GRABKI 2017�. W konkurencji najlepszy kostium � Agnieszka
Sêdkowska; w konkurencji najlepszy d�wiêk � Sylwia Kubiak;
najlepszy film niepolskojêzyczny � Luiza Collins; najlepszy sce-
nariusz � Anna Janiak; najlepsza aktorka pierwszoplanowa � Anna
Peda; najlepszy re¿yser � Wojciech Banasiak; nagroda specjalna
za dorobek artystyczny � Zofia Malborska; najlepsza aktorka
drugoplanowa � Magdalena Pietrzykowska � II TL; najlepszy aktor
drugoplanowy � Damian Pietrzak � II TL. A na zakoñczenie tej
piêknej uroczysto�ci by³y kwiaty, ¿yczenia, u�miechy, a niekiedy
³ezka w oku. Ju¿ przy ciastku i kawie wspominano dawne chwile
spêdzane wspólnie w �Ekonomiku�.         /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
S¹ mieszkañcami Gnojna w gminie Kutno. W fetowaniu 70 rocznicy
po¿ycia ma³¿eñskiego, brylantowych godów, oprócz cz³onków rodziny
wzi¹³ równie¿ udzia³ Jerzy Bry³a, wójt gminy Kutno. Podczas mi³ej uro-
czysto�ci, jaka mia³a miejsce w domu pañstwa Stoliñskich, w obecno�ci
cz³onków rodziny przekaza³ Jubilatom bukiet kwiatów oraz okoliczno-
�ciowy List Gratulacyjny. Czytamy w nim m.in.: �Ju¿ 70 lat kroczycie
wspólnie przez ¿ycie. Ten donios³y Jubileusz jest nie tylko powodem do
serdecznych gratulacji i podziêkowañ, ale tak¿e okazj¹ do g³êbokiej
refleksji nad ludzkim powo³aniem do ma³¿eñstwa. Mi³o�æ i wzajemny
szacunek, bêd¹ce prawdziwym fundamentem trwa³ej relacji, pozwoli³y
pañstwu stawiæ czo³a przeciwno�ciom losu i trudom dnia codziennego.
Serdecznie pañstwu dziêkujê za to �wiadectwo zbudowane z warto�ci uni-
wersalnych i ponadczasowych � szczególnie cennych w dzisiejszych cza-
sach. ¯yczê wielu lat w zdrowiu oraz pomy�lno�ci w realizacji planów.
Niech up³ywaj¹cy czas pozwala czerpaæ pañstwu rado�æ z blisko�ci
rodziny i przyjació³, dla których s¹ pañstwo wzorem i prawdziw¹ opok¹.
Wiedz¹c o tym, ¿e ludzie, którzy kochaj¹ siê z ca³ego serca, nigdy siê nie
starzej¹, pozostajê w nadziei na kolejne jubileusze�.
By³y oczywi�cie ¿yczenia od cz³onków rodziny, lampka szampana i tra-
dycyjne ju¿ �Sto lat�. Przy jubileuszowym torcie i herbacie by³a okazja
do wspomnieñ, a tak¿e i ¿artów. Pañstwo Zofia i Ignacy Stoliñscy stanêli
na �lubnym kobiercu 27 kwietnia 1947 roku. Maj¹ cztery córki: Henrykê,
Wandê, W³adys³awê i Alinê. Mog¹ pochwaliæ siê sze�cioma wnuczkami
i czterema wnukami, a tak¿e maj¹ cztery prawnuczki i dwunastu prawnu-
ków. Jak wspomina ich córka Alina, rodzice oddani byli pracy na roli, ta
praca tylko ich do siebie przybli¿a³a. Pracy w gospodarce, i to jednak
ciê¿kiej, po prostu siê nie bali. Rodzina lubi³a u�miech i szczero�æ, a weso³e
miny na twarzach dodawa³y si³y. Do gratulacji i ¿yczeñ sk³adanych
Jubilatom przy³¹cza siê równie¿ nasza Redakcja.           /A.B./

BRYLANTOWE GODY

Joanna Kowalska, uczennica klasy II humanistycznej II LO im.
Jana Kasprowicza w Kutnie, zosta³a finalistk¹ XI Olimpiady
Mediewistycznej. Rozgrywki pomiêdzy najlepszymi znawcami
�redniowiecza w Polsce rozegra³y siê w Liceum w Czersku.
Podczas II etapu zmagañ uczennica rozwi¹zywa³a zadania
z historii sztuki i geografii historycznej �redniowiecza. Wysoki
poziom odpowiedzi zaowocowa³ kwalifikacj¹ do III etapu i grona
finalistów olimpiady. III etap zawodów polega³ na dokonaniu
interpretacji tekstów �ród³owych. Tê trudn¹ rywalizacjê Joanna
zakoñczy³a ostatecznie na 16. miejscu w Polsce. Uczennica
kontynuuje szkolne tradycje i do³¹czy³a do grona finalistów tej
olimpiady w�ród absolwentów �Kasprowicza�. Gratulujemy.

/Info: II LO/

LAUREATKA

W sobotê, 29 kwietnia, na Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego
w Wi�niowej Górze Justyna Klepczarek wraz ze swoim tanecznym
partnerem Patrykiem Dêbskim wytañczy³a 3 miejsce w tañcach standar-
dowych. W kategorii powy¿ej lat 18, klasa OPEN rywalizowa³y pary
miêdzy innymi z Krakowa, Lublina, Che³mna, Sosnowca, Pabianic oraz
z £odzi. Zmagania tancerzy zosta³y ocenione przez sêdziów z najwy¿sz¹
kategori¹ sêdziowsk¹, a w ich gronie znalaz³o siê wielu by³ych mistrzów
Polski. Justyna posiada najwy¿sz¹ miêdzynarodow¹ klasê taneczn¹ �S�
w stylu standard. Od wrze�nia 2016r. trenuje w Szkole Tañca �Jedynka�
w £odzi.          /A.K./

BRĄZ TANCERZY

Dzieci zaprezentowa³y przedstawienie pt. Legenda o powstaniu Kutna
wg scenariusza autorek grantu. Zaproszeni go�cie obejrzeli równie¿ pre-
zentacjê multimedialn¹ ukazuj¹c¹ dzia³ania prowadzone w ramach grantu,
a tak¿e wystawê prac uczniowskich.

MOJE MIASTO I JA
We wtorek, 25 kwietnia, w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kutnie odby³o siê
podsumowanie grantu o�wiatowego �Moje Miasto i Ja� realizowanego
w ramach miejskich grantów o�wiatowych na innowacyjne dzia³ania
edukacyjne pt. �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga � Kutnowskie Granty O�wia-
towe� (finansowany przez prezydenta miasta Kutna). Grant opracowa³y
i realizowa³y: El¿bieta Arkita i Ewa Kowalska. Beneficjentami grantu
by³y dzieci z klasy IIa i IIe. Celem projektu edukacyjnego by³o zapoznanie
uczniów z najbli¿szym �rodowiskiem i specyfik¹ regionu oraz rozbudzanie
zainteresowania histori¹ i kultur¹ rodzinnego miasta. Na spotkanie przy-
byli zaproszeni go�cie: Danuta Blus � dyrektor szko³y, Sylwia Stasiak
� pracownik Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz rodzice i dziadkowie
uczniów.

 Najszczersze wyrazy wspó³czucia

kole¿ance Izabeli SIKORSKIEJ
z powodu �mierci

MAMY
sk³adaj¹ pracownicy Urzêdu Miasta Kutno

�... koniec by nigdy nie koñczyæ
czas by utraciæ bliskich
by chodzi³y parami ³zy
�mieræ aby wszystko siê sta³o
pomiêdzy �wiatem a nami ...�
ks. Jan Twardowski

Powiatowej Policji w Kutnie
(z rowerem i dokumentem to¿sa-
mo�ci), po uprzednim telefonicznym
ustaleniu terminu pod nr telefonu
(24) 253-22-88.

Dodatkowe pieni¹dze
Za dodatkowe dy¿ury policjantów
w pi¹tki, soboty i niedziele 20 ty-
siêcy z³otych zap³aci Urz¹d Miasta
w Kutnie.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

13 maja 2017 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

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
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.

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Ze sztambucha

Na wiosnę
Od�wie¿ajmy siê z przyrod¹ wiosny
razem z jej piêknem.
Poczujmy smak ¿ycia lepiej,
tak z dnia na dzieñ
odnawiaj¹c siebie.

Wiosna zapachnie wnet
ró¿nokolorowym kwieciem,
a ka¿de nawet najmniejsze
jest symbolem ¿ycia
na tym �wiecie.

Zamyka w sobie zal¹¿ek
nieskalanego raju,
jak woda czysta �ródlana
górskiego ruczaju.

Danuta Kustosik

Piotr C³apinski - laureat konkursów kameralnych i solowych (II nagroda
w IX konkursie im. Mendelssohna w Taurisano (W³ochy). Dwukrotny
stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie
wyk³adowca na Akademi Muzycznej w £odzi.
Oczywi�cie, Piotr C³apiñski akompaniowa³ na epokowym fortepianie, na
którym ongi� koncertowa³ wybitny Franciszek Liszt. Koncert poprowadzi³
znany ju¿ Pañstwu Jakub Gajdecki - pianista, absolwent AM w £odzi,
który na co dzieñ zajmuje siê dzia³alno�ci¹ pedagogiczn¹ jak i koncertow¹.
W programie zawarte by³y popisowe i wirtuozowskie arie najznamienit-
szych w³oskich kompozytorów. Zabrzmia³y arie z oper: Falstaff i Rigoletto
G. Verdiego., Gianni Schicci G. Pucciniego, pie�ñ do Ireny G. Donizettiego
i jako ostatnia zabrzmiala aria z opery Lunatyczka V. Belliniego pod tytu-
³em Ah non credea mirarti. Nie sposob nie wspomnieæ o znakomitym
bisie, arii �Królowej Nocy� z opery �Czarodziejski flet �W.A. Mozarta,
którym �piewaczka potwierdzi³a swoj¹ klasê i urzek³a wszystkich zebranych
melomanów.

MUZYCZNE PODRÓŻE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Alina Adamska - absolwentka Wydzia³u Wokalno-Aktorskiego ³ódzkiej
Akademii Muzycznej (klasa �piewu prof. Krystyny Rorbach). Wy�mienity
sopran koloraturowy o niezwyk³ej bieg³o�ci lekko�ci oraz wielkim
mistrzostwie i wirtuozerii. Zwi¹zana z Oper¹ Narodow¹, Teatrem Wielkim
w Poznaniu, Teatrami w Madrycie, Zurychu i Salzburgu.

Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie, �Muzyczne Podróze� powoli wra-
staj¹ ju¿ w tradycjê Dworu w Sójkach. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy spe³niæ
Pañstwa oczekiwania.     /K.K.T.B/

III koncert z cyklu operowego
�Muzyczne Podró¿e� odbêdzie siê 27 maja.
Rezerwacji mo¿na dokonaæ w recepcji hotelu jak te¿ telefonicznie
pod nr (24) 254-24-44 lub 721-56-56-06. �piewaj¹co zapraszamy!

Od dnia 26.04.2017 r. odbywaæ siê bêdzie remont pomieszczeñ w Dworku
Modrzewiowym. W zwi¹zku z powy¿szym, wszystkie spotkania artystyczne
z cyklu �Niech no tylko zakwitn¹ jab³onie�, czyli Moje 5 minut odbywaæ
siê bêd¹ we Wspólnym Domu ul. ks. kard. Stefana Wyszyñskiego 11.

HARMONOGRAM SPOTKAÑ
11.05.2017 r. godz. 17.00 (czwartek) � �Prosto w serce� spotkanie z proz¹
Wandy Koperskiej oraz wystawa malarska Haliny Wastowskiej.
12.05.2017 r. godz. 17.00 (pi¹tek) � �Mój artystyczny �wiat� � prace
malarskie Janiny Górskiej i innych cz³onków sekcji plastycznej oraz
florystycznej i �jeszcze co���
20.05.2017 r. godz. 17.00 (sobota) � �Mój sposób na ¿ycie� � spotkanie
z Jadwig¹ Potera³¹ oraz wystawa Jej prac malarskich.
22.05.2017 r. godz. 17.00 (poniedzia³ek) � �Mój �lad na ziemi� � spotkanie
poetyckie z Mari¹ Stêpniak oraz wystawa prac malarskich Krystyny Dolat.
25.05.2017 r. godz. 17.00 (czwartek) � �Mikrofon dla wszystkich� - kon-
kurs recytatorski oraz og³oszenie wyników konkursu plastycznego, flory-
stycznego i fotograficznego.

Przepraszamy za zmiany i zapraszamy !!!

UWAGA SŁUCHACZE!
REMONT POMIESZCZEŃ

W DWORKU MODRZEWIOWYM!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
�Gabrysia to niezwykle ciep³a  osoba, pe³na pozytywnej energii, zaanga-
¿owana w wiele akcji spo³ecznych� � dodaje � W³a�nie takiej Królowej
szukali�my�.
W niedzielê, 23-go kwietnia w Kutnowskim Domu Kultury, odby³ siê
casting na Królow¹ Ró¿ 43 �wiêta Ró¿y.  Jury nie mia³o ³atwego wyboru,
bo na casting stawi³o siê a¿ 29 piêknych dziewcz¹t. Jednak uroda nie by³a
jedynym i podstawowym kryterium branym pod uwagê przez jurorów,
którzy zgodnie podkre�laj¹, ¿e casting na Królow¹ Ró¿ nie jest zwyk³ym
konkursem piêkno�ci, gdzie  oceniana jest tylko i wy³¹cznie fizyczno�æ
kandydatek. To przede wszystkim konkurs dla m³odych, aktywnych dziewczyn
o ciekawej osobowo�ci, pasjach, pe³nych otwarto�ci na �wiat i wyj¹tkowej
energii.
Na pierwszym etapie castingu Tomasz To³³oczko, fotograf, który wykona
sesjê zdjêciow¹ Królowej Ró¿ oraz cz³onek tegorocznego jury, sprawdza³
jak dziewczêta czuj¹ siê przed obiektywem. Nastêpnie ka¿da z kandydatek
musia³a dokonaæ krótkiej autoprezentacji, opowiedzieæ czym zajmuje siê
na co dzieñ, jakie ma pasje oraz odpowiedzieæ na kilka pytañ zwi¹zanych
ze �wiêtem Ró¿y. Do drugiego etapu castingu wybrano 5 kandydatek.
Jury sprawdza³o w nim umiejêtno�ci aktorskie dziewcz¹t, które musia³y
odegraæ improwizowane scenki nawi¹zuj¹ce do zadañ jakie pe³ni Królowa
Ró¿. W poszukiwaniu Królowej jurorzy brali pod uwagê trzy kwestie:
urodê, osobowo�æ na któr¹ sk³adaj¹ siê zainteresowania i pasje, plany na
przysz³o�æ czy sposoby spêdzania wolnego czasu oraz na charakterze � tu
wa¿nym kryterium by³a pewno�æ siebie, otwarto�æ, umiejêtno�æ komuni-
kacji z innymi lud�mi. Istotna by³a te¿ sztuka improwizacji i reagowania
na ró¿ne, czêsto nieprzewidziane zdarzenia. Gabrysia optymalnie ³¹czy
wszystkie te cechy.
GABRIELA CZAJKOWSKA jest uczennic¹ klasy maturalnej o profilu
matematyczno-fizyczno-przyrodniczym, absolwentk¹ Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Kutnie i finalistk¹ gimnazjalnej olimpiady z chemii. Bardzo
aktywna spo³ecznie. Ukoñczy³a liczne kursy, szkolenia i warsztaty, miê-
dzy innymi z organizacji imprez dla dzieci. By³a wolontariuszk¹ podczas
zbiórki ¿ywno�ci Danon i Banku ¯ywno�ci, bra³a te¿ udzia³ w projekcie
Amnesty International dotycz¹cym obrony praw cz³owieka. Kiedy znajomi
pytaj¹ j¹ po co po�wiêca swój wolny czas (ferie, wakacje, weekendy) na
zajmowanie siê dzieæmi, skoro nie dostaje za to nic w zamian odpowiada,
¿e to jej pasja. Dzieci daj¹ jej ogromnego kopa energetycznego, a przy
okazji wiele siê od nich uczy. Pasjonatka dobrego kina. Uwielbia Bela
Lugosiego i Audrey Hepburn, chêtnie uczestniczy w festiwalach filmo-
wych. Ukoñczy³a warsztaty re¿yserskie w Kutnie i kurs Filmoteka Szkolna
w Warszawskiej Szkole Filmowej. Poza tym du¿o czyta, zw³aszcza fantasy,
ale ma te¿ s³abo�æ do Stephena Kinga. Chêtnie s³ucha muzyki z lat 80. Jej
ulubione zespo³y to Depeche Mode i The Cure. Uwielbia je�dziæ na
rowerze i gotowaæ, przede wszystkim dla innych.
Jeste�my przekonani, ¿e tak bogata osobowo�æ bêdzie wspaniale repre-
zentowaæ nasze miasto podczas 43 �wiêta Ró¿y.

GABRIELA CZAJKOWSKA
KRÓLOWĄ RÓŻ 43 ŚWIĘTA RÓŻY!

W czwartek, 27 kwietnia o godzinie 18.00, odby³o siê spotkanie
w ramach projektu: Biblioteka dla Biznesu. Tym razem go�ciem
Biblioteki by³ dr Adam Handzelewicz, prezes firmy: PBO Vester
Handzelewicz SP J, który omówi³ rolê przywództwa na wspó³-
czesnym rynku lokalnym w oparciu o Strategiê B³êkitnego
Oceanu. Autorami tego pojêcia s¹ W. Chan Kim i Rene Mauborgne
zwi¹zani z francusk¹ szko³¹ biznesu INSEAD, które zosta³o
opisane w ksi¹¿ce �Blue Ocean Strategy� wydanej w 2005 roku.
Podstaw¹ definicji �b³êkitnego oceanu� jest kreowanie i zagospo-
darowanie wolnej przestrzeni rynkowej, zdefiniowanie niezaspo-
kojonych do tej pory potrzeb i stworzenie nowych warto�ci
w pominiêciu agresywnej konkurencji i w oparciu o innowacyjne
my�lenie przywódcy.

STRATEGIA BŁĘKITNEGO OCEANU

W Muzeum Regionalnym w Kutnie uroczy�cie otwarto wystawê �Napoleon
a Ksiêstwo Warszawskie. Napoleonika ze zbiorów Andrzeja Nieuwa¿nego�,
na której prezentowane s¹ eksponaty z kolekcji zmar³ego w 2015 roku
dr. Nieuwa¿nego, wybitnego znawcy epoki napoleoñskiej. Ekspozycjê
otworzy³ dyrektor Muzeum, Grzegorz Skrzynecki, który przedstawi³ zgro-
madzonym ogromn¹ wagê tej wystawy czasowej. Jest ona bowiem swoist¹
zapowiedzi¹ ekspozycji sta³ej, która znajdzie siê w kompleksie Muzeum
- Pa³ac Saski w Kutnie i prezentowaæ bêdzie kolekcjê dr. Nieuwa¿nego.
Dyrektor wspomina³ równie¿ wizyty dr. Nieuwa¿nego w Kutnie i nie-
zwykle ciekawe wyk³ady, którymi wyk³adowca wprowadza³ s³uchaczy
w fascynuj¹cy �wiat historii. W otwarciu wystawy udzia³ wziê³a ¿ona
kolekcjonera, pani Ewa Nieuwa¿ny wraz z dzieæmi. Wyrazi³a ona rado�æ
z tego, ¿e zbiory jej mê¿a znajd¹ siê w jednym miejscu i  efekty jego
wieloletniej pasji i pracy bêd¹ dostêpne dla zwiedzaj¹cych. Po wystawie
przyby³ych go�ci oprowadzi³ jej kurator, Kazimierz �wircz, który w zaj-
muj¹cy sposób opowiedzia³ o prezentowanych na niej eksponatach,
poczynaj¹c od tych zwi¹zanych z bitwami napoleoñskimi, w których
uczestniczyli Polacy, poprzez grafiki ukazuj¹ce ksiêcia Poniatowskiego,
a koñcz¹c na wyrobach pami¹tkarskich i reklamowych czerpi¹cych z legendy
napoleoñskiej. Wystawê mo¿na ogl¹daæ w kutnowskim Muzeum do
25 czerwca, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 10:00-18:00 oraz w nie-
dziele w godz. 10:00-16:00.

NAPOLEONIKA

Adam Handzelewicz � doktor nauk ekonomicznych, absol-
went Uniwersytetu £ódzkiego oraz Miko³aja Kopernika
w Toruniu, posiadaj¹cy dyplom MBA w Dominikacan Uni-
versity (Chicago USA), od lat zajmuje siê problematyk¹
zarz¹dzania biznesem (tak¿e w obszarze medycyny) oraz
ide¹ przywództwa. Od kilkunastu lat wspó³pracuje z katedr¹
Doskona³o�ci Biznesowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarz¹dzania UMK, gdzie jest cz³onkiem Rady Programowej
i Szefem Rady Biznesu przy programie MBA.
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ... Felieton Bywalca

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Z innych szpalt

Rzeź
Szanujê pracowitych ludzi,
tote¿ pos³ów muszê szanowaæ,
bo nie wahaj¹ siê utrudziæ
i nawet w nocy potrafi¹ g³osowaæ.

Ostatnio jednak ten szacunek zmala³,
a Sejm mi siê skojarzy³ z Herodem,
bo na rze� niewini¹tek pozwala
i na wyrzynanie drzew da³ zgodê.

Stuletnie drzewa, które dziad posadzi³
padaj¹ pi³¹, czy toporem pociête.
Takie w³a�nie prawo Sejm uradzi³,
gdy¿ prawo w³asno�ci jest �wiête.

Niszczone s¹ drzewa, tlenu wytwórnia,
by cwaniak móg³ siê wzbogaciæ.
To on otrzyma³ takie prawo bzdurne,
za które spo³eczeñstwo zdrowiem zap³aci.

Kazimierz Ci¹¿ela

Silni, zwarci, gotowi
Amerykañskie wojsko do nas przyjecha³o.
Na Prima Aprilis w Orzyszu stanê³o.
Tam, gdzie karna jednostka stacjonowa³a,
st¹d nieciekawe skojarzenie siê wziê³o.

To ju¿ nie antyrakietowa tarcza,
a pojazdy bojowe maj¹ nas broniæ.
Gdy naszemu wojsku �mig³owców nie starcza,
ko³owe pojazdy bêd¹ wroga goniæ.

Wzmocni¹ je czo³gi, które od Niemców mamy,
tak¿e obrona terytorialna w budowie.
Tote¿ wy¿szych oficerów siê pozbywamy,
bo takie s¹ militarne plany w ministerialnej g³owie.

To, co siê z nasz¹ armi¹ dzieje,
po prostu zdrowy rozs¹dek obra¿a.
Mo¿na mieæ jedynie na pokój nadziejê,
bo stan naszej obronno�ci zwyczajnie przera¿a.

Kazimierz Ci¹¿ela

- Marcin K¹cki � reporter: PR to po prostu dbanie o wizerunek zlecenio-
dawcy bez wzglêdu na to jak¹ by³by kanali¹.    �Wysokie Obcasy�
- 50 lat temu w kwietniu 1967 r., zosta³ nagrany s³awny utwór Czes³awa
Niemena �Dziwny jest ten �wiat�.
- Obwodowa Rada Wo³yñska (rejonu, gdzie zamordowano ponad 120 tys.
Polaków), Lwowska Rada Obwodowa i wiele innych samorz¹dów na
Ukrainie og³osi³a rok 2017 rokiem UPA. Szykuj¹ siê te¿ wielkie uroczy-
sto�ci dla upamiêtnienia 75 rocznicy powstania UPA.
- IPN ma na koncie kolejne dzia³anie na szkodê pañstwa. Ujawnienie
nazwisk prawie tysi¹ca polskich oficerów s³u¿b z czasów PRL i III RP
jest pora¿aj¹c¹ g³upot¹ i prezentem dla wywiadów innych pañstw.
- Grupy skrajnej prawicy i kiboli organizuj¹, za przyzwoleniem w³adz,
akcje solidarno�ciowe z Januszem Walusiem, rasistowskim morderc¹
odsiaduj¹cym wyrok do¿ywocia w RPA. Powrotu Walusia do Polski
domagaj¹ siê pos³owie Kukiz�15 i Ruchu Narodowego.
- 26 tys. osób skazano w 2016 r. za jazdê po pijanemu, ale 21 tys. z nich
dosta³o wyroki w zawieszeniu.
- Zbigniew Brzeziñski o rz¹dach PiS: Coraz wiêcej osób ma poczucie, ¿e
ca³a ta zabawa z tym dziwnym rz¹dem jest bardzo, bardzo przej�ciowa.
Prof. Jadwiga Staniszkis o Andrzeju Dudzie: Nie budzi szacunku. To nie
ten kaliber.
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Kwiecieñ � plecieñ, chocia¿ przewa¿a³a ch³odna aura, a w dodatku z opa-
dami. St¹d warunki do wegetacji ro�lin raczej -  nijakie. Stad rolnicy, tym
razem s³usznie, narzekaj¹. No bo np. jakich zbiorów buraka cukrowego
siê spodziewaæ, gdy przez miesi¹c wyros³y zaledwie � dwa listki!? Masz
babo placek! Od 17 marca 2017 roku nie ma w Polsce �Ptasiej grypy�.
Teraz jeszcze trzymiesiêczny okres ochronny i � mo¿na handlowaæ dro-
biem z kim siê da!!! T¹ optymistyczn¹ informacjê poda³a polska wetery-
naria i teraz hodowcy drobiu, a szczególnie polskie zak³ady drobiarskie
nabra³y powietrza w p³ucach. Czy siê da przekonaæ np. kraje arabskie,
Chiny, Singapur czy Kazachstan do przyjêcia naszego drobiu na swoje
(i powi¹zane z nimi) rynki � Masz babo placek!
Za 55 miliardów euro wyeksportowa³y w 2016 r. polskie zak³ady (z zy-
skiem). Wys³ano za granicê 1.025 tysi¹ca ton drobiu, 432 tysi¹ce ton
wieprzowiny i 359 tysiêcy ton wo³owiny. A¿ do 100 pañstw �wiata. Nasze
eksportowe wrota to: Bia³oru�, Arabia Saudyjska i Hongkong (sk¹d miêso
trafia m.in. do Rosji, krajów wokó³ Zatoki Perskiej czy Chin. Takie dane
wyczyta³am w �Rzeczpospolitej� z 29 kwietnia. Masz babo placek!
Z trudem, bo z trudem, przebija siê na ³amy prasy (ale i radia i telewizji)
sprawa elektrycznych wiatraków, a w³a�ciwiej � ich w³a�cicieli. Do�æ
stwierdziæ, ¿e aktualnie zielony certyfikat wyznacza cenê 25 z³otych za
MWh, gdy wtedy banki wycenia³y kredyt na 180 z³!? Z wyliczeñ oficjal-
nych, rz¹dowych deklaracji (ale urzêdników ni¿szego ni¿ minister szcze-
bla) wynika, ¿e nie ma � problemu. Jak wiêc pozytywnie rozliczymy siê
z Uni¹ Europejsk¹ w 2020 r. (z tzw. OZE, z których aktualnie pochodzi
13,6 procent, a winno byæ 19 procent). Czy¿by�my ju¿ zdecydowali siê
na konsekwencje finansowe?! Masz babo placek!

Kto w Kutnie nie by³, ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e i tutaj tegoroczna majówka
trwa³a co najmniej piêæ dni. Od 29 kwietnia do 3 maja w³¹cznie (chocia¿
niektórzy przeci¹gnêli wolne a¿ do Dnia Zwyciêstwa. Pogodowe pro-
gnozy nie by³y za dobre i co gorzej sprawdzi³y siê. Dwa ostatnie dni kwietnia
ch³odne, a nawet zimne, bo wiatr dmucha³ w oczy jak pó�n¹ jesieni¹.
Wiêc po tych dniach kutnowskiej majówki �straganiarze� i w³a�ciciele
lunaparków (na placu Pi³sudskiego i nad Ochni¹) w kiepskich humorach
podliczali swoje � straty! Ale zgodnie z prognozami pierwsze, majowe
dni by³y lepsze! St¹d na Placu Wolno�ci i Placu Pi³sudskiego, a tak¿e nad
Ochni¹, KDK i CTMiT, wreszcie zjawili siê kutnowianie. To nie by³y t³umy,
�ale na bezrybiu i rak ryba�. Wreszcie w parku Traugutta, g³ównie mê¿-
czy�ni, mogli ogl¹daæ m.in. pokaz starych samochodów. W trakcie
imprezy w stylu re¿ysera Barei (lub jak kto jeszcze pamiêta � wroc³awskiej
Pomarañczowej Alternatywy). Zreszt¹ w pierwszych dniach kutnowskiej
majówki (ostatnich kwietniowych) ulic¹ Królewsk¹ zaw³adnê³y grupki
Ukraiñców, zamieszka³ych w pobliskich kwaterach, po nieistniej¹cym ju¿
banku. W�ród kramów dostrzegli�my ciekawe zwierzaki � je¿aki. Byli
tak¿e go�cie z Azerbejd¿anu.
Jeden z nich, w �wietnej �polszczy�nie�, udowadnia³, ¿e ma predyspozycje
co najmniej na prawdziwego� ministra handlu. Nawet polskiego. Balony
w kszta³tach i obrazach bohaterów dzieciêcych, a w�ród nich nawet te
z �psim patrolem� i �wink¹ �Pepe�, jak te¿ balony � serduszka. By³y te¿
poduszki z ulubionymi przez dzieci postaciami. Najm³odsi szaleli na
�gumowych� placach zabaw : jak te¿ by³y zauroczone oczopl¹sem od ró¿-
norodno�ci kolorowych, przewa¿nie chiñskich zabawek. Do przebojów
majowego �wieta dopisujemy �Ziemniak zakrêcony na patyku� oraz �Kur-
tosze�, czyli ciasto dro¿d¿owe pieczone na wa³ku. �Jak zwykle powodzeniem
cieszy³y siê punkty zwane przez w³a�cicieli �Ku� ca�, przy których
odnotowali�my nawet ma³e kolejki. Barobusy, nawet z orientalnymi lodami
i innymi potrawami czy napojami. Do smaku i koloru! Co oczywiste
powodzeniem cieszy³y siê piwiarnie! No i wreszcie estrada placu Wolno�ci.
Z artystami od �Asa do Sasa�. Nazwy zespo³ów, dla Polaka trudne do
wymówienia. Od kabaretu �We¿rzesz� przez grupê Pokahontaz, Patry-
kiem Kumórem (wprost z �Must Be The Music�), po Jary z � �Oddzia³em
Zamkniêtym�.
W piaty dzieñ kutnowskiej �Majówki� pogoda wróci³a do kwietniowej
normalno�ci. Szarobure chmury grozi³y deszczem, ale na szczê�cie nie
pada³o. Przez ch³odn¹ pogodê tylko po jednym tañcu odtañczy³y dzieciaki
z przedszkoli i m³odzie¿ szkó³ podstawowych i gimnazjów. Jednak na
placu Wolno�ci i dla mnie najwiêkszym zaskoczeniem by³y bia³o-czer-
wone confetti, które dotychczas by³y mi znane ze stadionowych zmagañ.
A potem czê�æ kramarzy zaczê³a siê zwijaæ, a kutnianie - niet³umnie �
zwiedzali pozosta³e stragany.Zaczê³o padaæ noc¹. To chyba z ¿alu dla tych,
którzy nie przyst¹pili do matury. A za pozosta³¹ wiêkszo�æ TRZYMAJMY
KCIUKI!            Andrzej Stelmaszewski

S¹ ludzie i ludziska. Zreszt¹ tak jak i w Kutnie s¹ Kutnowianie i Kutnianie
(ten ostatni zwrot od roku, w którym w Konstytucji PRL znalaz³ siê zapis
nie tylko o kierowniczej roli PZPR, ale i ZSRR). Taka uwaga nasunê³a siê
mi po wizycie w naszej redakcji bardzo porz¹dnego CZ£OWIEKA (mimo
¿e w przesz³o�ci by³ nawet sekretarzem partii w du¿ym kutnowskim
zak³adzie pracy). Interweniowa³ o podanie �ród³a danych zawartych na
stronie �P¯K�, a dotycz¹cych aktualnego zad³u¿enia Polski. Twierdzi³,
¿e grono jego znajomych podwa¿a owe dane. Sprawdzili�my! I co siê
okaza³o! Nie by³o z naszej strony przek³amania! By³y to informacje, które
zreszt¹ nie do�æ czêsto, uwidacznia ogólnopolska prasa. Wiêc siê zasta-
nowi³em: dlaczego � nawet porz¹dni ludzie � nie wierz¹ prawdzie!? Jak
zwykle wp³yw na to maj¹ ró¿ne przyczyny. Jedn¹ z nich jest fakt, ¿e takie
dane ma³o kto podaje, bo z regu³y prawda jest banalna. Plotka brzmi
lepiej, bo z regu³y jest sensacyjna. Po drugie, ilu ludzi czyta jeszcze polsko-
niemieck¹ prasê. Tym bardziej, gdy odrzucimy kibiców � sportowych.
Z innych przyczyn wymienimy jeszcze tylko jedn¹. Dlaczego nasze zmys³y
(i umys³y) nie doros³y do tego, ¿eby jeszcze wierzyæ - nawet - wielu ludziom
tzw. minionej epoki, którzy najogólniej ujmuj¹c, nie podpadli innym
ludziom. Pointuj¹c � z góry traktujemy ich jako niewiarygodnych infor-
matorów, bo co oczywiste � BYLI - BYLI. Moim zdaniem, przyt³umieni
propagand¹ obecnego sukcesu i zajêci zdobywaniem tego co siê przede
wszystkim liczy, czyli pieni¹dza. Nie weryfikujemy tego, co siê nam
podaje (lub nie dowierzamy ludziom, którzy je przekazuj¹). Czy od tego
czujemy siê chocia¿ m¹drzejsi?!      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

W Kutnie, jak i w wielu miastach Polski, dzieñ 1 Maja obchodzony jest
jako �wiêto Pracy. Ten dzieñ jest obchodzony równie¿ jako katolickie
�wiêto Józefa Rzemie�lnika. Proklamowa³ je papie¿ Pius XII w³a�nie
1 maja 1955 roku. Nada³ w ten sposób religijne znaczenie �wieckiemu
�wiêtu Pracy.           /A.B./

PAMIĘTAMY!
Cz³onkowie Kutnowskiego Stowarzyszenia Pokolenia 1 Maja z³o¿yli
kwiaty przed pomnikiem �Kolejarzom poleg³ym w walce o wyzwolenie
spo³eczne i narodowe w latach 1939-1945� przed dworcem kolejowym.
Po raz kolejny czcimy to �wiêto przychodz¹c w³a�nie w to miejsce - po-
wiedzia³a Aleksandra Koszada - w ten sposób my, jako Stowarzyszenie
Lewicowe, chcemy uczciæ tych bohaterów, znanych przecie¿ kiedy� miesz-
kañców tej ziemi. O nich po prostu nie wypada zapominaæ�.

906 tys. - tyle osób ma renty w ZUS.
1,486 mld z³ - tyle ZUS wydaje mie-
siêcznie na renty.
1.628 z³ brutto - tyle wynosi �rednia
renta z ZUS.

Czytelniczy Hyde Park

Nastroje Polaków
Ro�nie liczba Polaków, którzy uwa¿aj¹, ¿e sytuacja w Polsce zmierza
w z³ym kierunku. Jest ich ju¿ 50 proc. 34 proc. jest przeciwnego zdania �
wynika z marcowego sonda¿u CBOS. Przed miesi¹cem odsetek ten
wynosi³ odpowiednio 47 i 37 procent.

31 mld z³otych za leki
Ca³kowita warto�æ sprzeda¿y aptecznej w Polsce wzros³a w ubieg³ym roku
o 3,5 procent, do 31,2 mld z³ � wynika z danych firmy badawczej Quintiles
IMS. W Polsce 60 proc. ze wszystkich 14,7 tys. aptek nie jest zrzeszo-
nych w ¿adnej sieci i nale¿y do drobnych farmaceutów.

500+
�wiadczenia 500+ otrzymuj¹ rodzice 3,82 miliona dzieci (w tym 1,49
w gminach miejskich; 1,37 � w gminach wiejskich i 0,96 miliona dzieci
w gminach miejsko-wiejskich.

Finansowe obietnice
Spe³niaj¹c wyborcze obietnice obni¿enia wieku emerytalnego zape³nio-
no lukê w kasie ZUS-u wielko�ci od 10 do 18 mld z³ rocznie. W ci¹gu
nastêpnych piêciu lat mo¿e zabrakn¹æ nawet 300 mld na wyp³atê �wiad-
czeñ emerytalnych.

Na podst.: Leszek Kostrzewski. Emeryci bez emerytur. Wyborcza.pl

DEZINFORMACJE

To ju¿ 45 lat minê³o od premiery filmu �Ojciec Chrzestny� w re¿y-
serii Francisa Coppoli. Na podstawie powie�ci Mario Puzo zosta³
nakrêcony znakomity film, pokazuj¹cy pokrêcone losy mafijnej
rodziny Corleone. Portrety psychologiczne cz³onków rodziny
i otoczenia wiernie oddaj¹ realia epoki po³owy XX wieku. Poziom
gry aktorów: Marlona Brando, Al Pacino, Roberta Duvalla i ca³ej
plejady pozosta³ych, osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. To by³y
Himalaje gry aktorskiej. Ponadto porywaj¹ca jest muzyka Nino
Roty, która znakomicie wpisuje siê w klimat wybitnego filmu, który
zosta³ uznany za wielkie arcydzie³o kina. �wiatowa premiera
filmu mia³a miejsce w marcu 1972 roku. W Polsce film równie¿
szybko wszed³ na ekrany, bowiem ju¿ w grudniu 1972 roku t³umy
widzów przypu�ci³y szturm na sale kinowe.  Bilety by³y towarem
deficytowym, jeszcze trudniejszym do zdobycia ni¿ super deficy-
towy schab bez ko�ci, szynka, czy te¿ kubañskie owoce cytrusowe.
W zwi¹zku z premier¹ filmu �Ojciec Chrzestny� rok 1972 beza-
pelacyjnie wszed³ do historii �wiatowej kultury.
Dla nas mieszkañców Kutna i regionu rok 1972 jest wa¿ny z jeszcze
jednego powodu. Otó¿ 30 kwietnia 1972 roku, po trzech latach
budowy, zosta³ oddany do u¿ytku Kutnowski Dom Kultury. Od
45 lat ta szacowna placówka pe³ni istotn¹ i wa¿n¹ rolê w obszarze
kultury, prezentuj¹c spo³eczno�ci lokalnej szeroki pakiet imprez
i oferuj¹c naszym dzieciom i m³odzie¿y czynny udzia³ w dzia³al-
no�ci wielu sekcji tematycznych. Kutnowski Dom Kultury, od
samego pocz¹tku swojego istnienia, mia³ wielkie szczê�cie do
dobrych dyrektorów. Ci z kolei mieli dobrego nosa i wyczucie do
zaanga¿owania licznej grupy twórców i mened¿erów kultury
realizuj¹cych szereg znakomitych projektów. Nazwiska dyrektorów:
Kazimierza Jó�wiaka, Jerzego Papiewskiego, Teresy Mosingiewicz,
Katarzyny Rosy i dzisiaj Rados³awa Rojewskiego na trwale s¹
zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ i sta³ym rozwojem Kutnowskiego Domu
Kultury. Liczna grupa twórców i mened¿erów kultury miêdzy
innymi: Jadwiga Rzetelska, Krzysztof Ryzlak, Bo¿ena Sapiejka,
Agnieszka D¹browska, Artur Fryz, Marta Fija³kowska i wielu,
wielu innych swoj¹ twórcz¹ prac¹ przyczyni³a siê do tego, ¿e dzisiaj
Kutnowski Dom Kultury jest wiod¹c¹ nie tylko w Kutnie placówk¹
kultury. Od 5 lat w ramach Kutnowskiego Domu Kultury dzia³a
Centrum Teatru, Muzyki i Tañca. Wspomnê jeszcze tylko kilka
z wielu realizowanych epokowych projektów: Kutnowski Jarmark
Ró¿any, pó�niej �wiêto Ró¿y, Dzieciêcy Teatr �Puszek�, Grupa
Teatralna �od Jutra�, Ogólnopolski Konkurs Piosenek J. Przybory
�Stacja Kutno�, Festiwal Z³oty �rodek Poezji itd., itd., itd. Wszyst-
kim twórcom i mened¿erom kultury, zwi¹zanymi z Kutnowskim
Domem Kultury, w zwi¹zku z rocznic¹ i osi¹gniêciem przez
placówkê wieku dojrza³ego sk³adam wyrazy wielkiego uznania
i podziêkowania wraz z ¿yczeniami dalszej weny twórczej i reali-
zacji kolejnych udanych projektów. My�lê, ¿e o stan naszej kut-
nowskiej kultury w ci¹gu kolejnych 45 lat mo¿emy byæ spokojni.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

ROK 1972
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2 Maja � Dzieñ Flagi Rzeczpospolitej � to jedno z najm³odszych
�wi¹t pañstwowych. Ustanowiono je uchwa³¹ Sejmu w 2004 r.,
by propagowaæ wiedzê o polskiej to¿samo�ci oraz o symbolach
narodowych. Wybór 2 Maja nie by³ przypadkowy. Tego dnia
w 1945 roku polscy ¿o³nierze z 1 Dywizji Ko�ciuszkowskiej
zawiesili bia³o-czerwon¹ flagê na Kolumnie Zwyciêstwa w Berlinie.
Kutnowski Dzieñ Flagi � to akcja harcerzy popularyzuj¹ca �wiêto
�Bia³o-Czerwona 2017�.

DZIEŃ FLAGI RP
Niezwykle podnio�le obchodzono � w Mie�cie Ró¿ Kutnie � Dzieñ
Flagi RP i 226 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorgani-
zowane z tak wielkim pietyzmem przez Prezydenta Miasta Kutna,
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Kutno, Kutnowsk¹ Radê
Pamiêci Narodowej.

Po przemarszu z placu Wolno�ci na plac Marsza³ka Pi³sudskiego,
z udzia³em Orkiestry Dêtej ZHP-OSP z Uniejowa, nast¹pi³o pod-
niesienie flagi pañstwowej na maszt i odegranie hymnu narodo-
wego, a na terenach rekreacyjnych nad Ochni¹ odby³ siê ju¿
IV �Bieg ku Bia³o Czerwonej� zorganizowany przez Miejski
O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie. Dniu Flagi RP towarzyszy³y
wystêpy na placu Wolno�ci solistów i zespo³ów. Koncertowali:
�Pokahontaz�, Patryk Kumór i �Jary Oddzia³ Zamkniêty�. W par-
ku Traugutta by³y m.in. warsztaty robienia kotylionów i wiatracz-
ków w kolorach narodowych i warsztaty strzelania z ³uku
�W obronie barw narodowych�. Grano w plenerowe �beulle�.

Rozpoczê³a siê ona w tym roku ju¿ 29 kwietnia. W centralnym
punkcie grodu nad Ochni¹ � na placu Marsza³ka Pi³sudskiego �
zlokalizowany zosta³ �Rynek Smaków�, podczas którego mo¿na
by³o spróbowaæ m.in. dañ kuchni meksykañskiej i azjatyckiej. Nie
zabrak³o oczywi�cie swojskiej kie³basy, frytek belgijskich, ham-
burgerów. Na placu Wolno�ci odbywa³ siê III ju¿ Kutnowski Piknik
Naukowy pod has³em �Kosmos dla ma³ych i du¿ych�. Mo¿na by³o
pog³êbiæ swoj¹ wiedzê z fizyki, chemii, robotyki. Na terenach
rekreacyjnych nad Ochni¹ czynny by³ Lunapark, który dostarcza³
zainteresowanym du¿o wra¿eñ i dobrej zabawy. Ulicê Królewsk¹
zdominowa³ Jarmark Majowy z licznymi kramami bogatymi
w ró¿norodne przysmaki i oryginalne wyroby rêkodzielnicze.
W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca oraz Kutnowskim Domu Kul-
tury po raz szósty �wiêtowano Majówkê ze Stanis³awem Barej¹.
KDK z okazji swego aktywnego 45-lecia zorganizowa³ okolicz-
no�ciow¹ wystawê . Mo¿na by³o zwiedziæ jego budynek z zaka-
markami. Odby³a siê gie³da samochodowa � dla wszystkich fanów
motoryzacji � jak w PRL. Dzieci uczestniczy³y w zajêciach pla-
stycznych � tworzy³y retro zabawki. Na scenie przed KDK wyst¹pi³
Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej w programie �Zabawa
na przedmie�ciu� i �Na kutnowskich ³¹kach muzycy graj¹�. By³
pokaz mody i konkurs z nagrodami. W parku Traugutta by³a Strefa
Wzorowego Ucznia (bañki, saturator, balony, animacje dla naj-
m³odszych). Na Rynku Zduñskim odbywa³o siê szkolenie z gry
w klasy i nie tylko w ramach Akademii Gier i Zabaw Dawnych.
By³a te¿ IV autobusowa wycieczka po Kutnie i konkurs wiedzy
o komiksach z czasów PRL. Wystêpowa³y zespo³y z ró¿nymi pro-
gramami: kabaret �We�rzesz� oraz �S³awomir� - aktor, showman
disco polo. By³o zdecydowanie fajnie.          /J.P./

KUTNOWSKA MAJÓWKA
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Konstytucja 3 Maja 1791 roku by³a znacz¹ca i wprowadzi³a Polskê
na nowe tory nowoczesnego pañstwa. Przy�wieca³o jej dobro
wspólne Polaków. Wyprzedza³a czas. By³a najnowocze�niejsz¹
w Europie i drug¹ na �wiecie. Ta ustawa rz¹dowa uchwalona przez
Sejm Czteroletni by³a symbolem walki o suwerenno�æ pañstwa.
Uroczysto�ci 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791
rozpoczê³y siê Msz¹ �wiêt¹ za Ojczyznê w Ko�ciele pod wezwa-
niem �wiêtego Wawrzyñca.  Celebrowa³ J¹ � ksi¹dz dziekan
kutnowski � dr Jerzy Swêdrowski.

ŚWIĘTO 3 MAJA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
By³o to wielkie osi¹gniêcie narodu polskiego, chc¹cego zachowaæ
niezale¿no�æ pañstwow¹. Ustawa zasadnicza dokonywa³a funda-
mentalnej przemiany przestarza³ego ustroju politycznego pañstwa.
Polska sta³a siê monarchi¹ konstytucyjn¹ opart¹ o zasady: zwierzch-
nictwa narodu, trójpodzia³u w³adzy na ustawodawcz¹, wykonawcz¹
i s¹downicz¹ oraz g³osowania wiêkszo�ci¹ w Sejmie. Do tej kon-
stytucji odwo³ywali siê pó�niejsi twórcy kolejnych ustaw zasadni-
czych. Od niej zaczyna siê polska tradycja konstytucyjna.
Konstytucja majowa niestety nie zapobieg³a rozbiorom, ale sta³a
siê �ród³em si³y duchowej niezbêdnej do przetrwania ponad stu-
letniej niewoli. Sta³a siê �wiadectwem woli ratowania Ojczyzny,

Nastêpnie uczestnicy uroczysto�ci � w³adze miasta Kutna, Powiatu
Kutnowskiego, samorz¹dowcy, uczniowie, przedstawiciele licz-
nych organizacji i stowarzyszeñ oraz mieszkañcy grodu nad Ochni¹
� pomaszerowali na plac Wolno�ci, gdzie uroczy�cie podniesiono
nasz¹ flagê narodow¹ i odegrano Mazurka D¹browskiego. Uroczysto�æ
zorganizowa³ Urz¹d Miasta pod kierunkiem Micha³a Adamskiego,
naczelnika Wydzia³u Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta. Za spraw¹
wystrza³owych i kolorowych kotylionów zrobi³o siê narodowo,
czyli bia³o-czerwono. Po przemówieniu okoliczno�ciowym prezy-
denta m. Kutna Zbigniewa Burzyñskiego by³a �wietna prezentacja
krakowiaka i poloneza � polskich typowych tañców narodowych
� w wykonaniu kutnowskich artystów amatorów z przedszkoli,
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. W uroczysto�ci wziêli tak¿e
udzia³: Orkiestra Dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie i Pod-
oddzia³ Honorowy Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego � Chor¹giew
£ódzka, Hufiec Kutno. My Polacy jeste�my z Konstytucji 3 Maja
dumni i dlatego czcimy J¹ �wiêtem pañstwowym.          /J.P./

przyk³adem postawy patriotycznej i obywatelskiej. W trudnym
momencie wzbudza³a ducha patriotyzmu, dawa³a wiarê w si³ê
polsko�ci. Przez d³ugie lata zobowi¹zywa³a Polaków we wszyst-
kich zaborach do nieustannej walki o odzyskanie odebranej nam
niepodleg³o�ci.
Przywo³ujemy dzi� autorów Konstytucji. Byli nimi: marsza³ek
Sejmu Czteroletniego Stanis³aw Ma³achowski, Ignacy Potocki,
ksi¹dz Hugo Ko³³¹taj. Dla nas szczególne znaczenie ma fakt, ¿e
wiele postanowieñ Konstytucji 3 Maja nawi¹zywa³o do idei
zawartych w kodeksie Andrzeja Zamoyskiego - kanclerza wiel-
kiego koronnego, ówczesnego w³a�ciciela Kutna, zaanga¿owa-
nego w przygotowanie reform spo³eczno-ustrojowych.
W dniu dzisiejszym �wiêto 3-go Maja przypomina nam d¹¿enia
patriotów, którzy podjêli siê trudnego zadania reformy pañstwa.
Dostarcza nam te¿ wiele wzorów do na�ladowania, daje przyk³ady
zachowañ patriotycznych. Fenomen 3-go Maja ukszta³towa³y dwie
warto�ci, szczególnie przez Polaków upragnione i cenione: wol-
no�æ i zgoda. Dzisiaj cieszymy siê z naszej wolno�ci, ale ponow-
nie trzeba nam elementarnego porozumienia, umiarkowania
i odpowiedzialno�ci, a nie kolejnych konfliktów i dzielenia
Polaków na lepszych i gorszych. Bo Polskê mamy tylko jedn¹,
której fundamentem jest Kostytucja Rzeczpospolitej z 1997 roku.
Szanowni Pañstwo!
Pocz¹tek maja to tak¿e czas �wiêtowania kolejnej 13 rocznicy
przyst¹pienia Polski do Wspólnoty Europejskiej. Dziêki wykorzy-
staniu szansy, jak¹ stworzy³a Unia, minione lata przynios³y mia-
stu wiele pozytywnych zmian. Wsparcie, jakie pozyskali�my dla
naszego miasta od 2004 roku w postaci �rodków unijnych to
blisko 135 mln z³. To wsparcie dla takich inwestycji jak: moderni-
zacja Kutnowskiego Domu Kultury i Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca, budowa Aquaparku, a tak¿e rozbudowa dzielnicy prze-
mys³owej Sklêczki. A na kolejne lata pozyskali�my �rodki finan-
sowe na odbudowê Pa³acu Saskiego, rozbudowê biblioteki czy
terenów rekreacyjnych nad rzek¹ Ochni¹. Równie¿ miejsce, w którym
siê znajdujemy - plac Wolno�ci - mamy nadziejê, ¿e zmieni swoje
oblicze i stanie siê wizytówk¹ Kutna.
Szanowni Pañstwo!
Dziêkujê gor¹co wszystkim, którzy w³¹czyli siê w organizacjê
dzisiejszej uroczysto�ci. Szczególnie serdeczne podziêkowania
sk³adam przedszkolakom, uczniom i m³odzie¿y, ich dumnym
rodzicom, a tak¿e nauczycielom za przygotowanie prezentacji
tañców narodowych.
Dziêkujê Pañstwu - mieszkañcom Kutna i Ziemi Kutnowskiej - przy-
by³ym na nasze wspólne, narodowe �wiêtowanie. Pamiêæ o Kon-
stytucji 3-go Maja przetrwa³a pokolenia. I oby wci¹¿ trwa³a,
daj¹c si³ê i nadziejê, tak jak dawa³a j¹ naszym ojcom. Oby w na-
szym ¿yciu ka¿dego dnia by³o wiêcej dzia³ania na rzecz dobra
wspólnego w posznowaniu Konstytucji. Witaj Maj - Trzeci Maj !!!
Dziêkujê.

Wykonawcy tañców w uroczysto�ciach 3 Maja na placu Wolno�ci:
Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 �Jarzêbinka� - dzieci przy-
gotowane zosta³y przez: Iwonê Gmerek, Sylwiê Minkuszek i Ma³-
gorzatê Marciniak; Przedszkole Miejskie nr 5 �Stokrotka� - dzieci
przygotowane zosta³y przez: Agnieszkê Kaliñsk¹ oraz Annê
Olesiñsk¹; Przedszkole Miejskie nr 8 �Promyczek� - dzieci zosta³y
przygotowane przez: Barbarê Wi�niewsk¹ i Ma³gorzatê Smakowsk¹;

Przedszkole Miejskie nr 15 �Bajka� - dzieci zosta³y przygotowane
przez: Agatê Kowalewsk¹, Marzenê Michalczyk oraz Sylwiê
Grzelak; Przedszkole Miejskie nr 16 �Calineczka� - dzieci zosta³y
przygotowane przez: Krystynê Pedê oraz Anetê Pietrzak; Przed-
szkole Miejskie nr 17 �Niezapominajka� - dzieci zosta³y przygo-
towane przez: Hannê Janusz i Agnieszkê Daniel; Niepubliczne
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek �w. Paw³a od Krzy¿a
- dzieci zosta³y przygotowane przez: Joannê Mazur i Monikê
Ko�mider;

Wyst¹pienie prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego
na obchodach 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja

Gimnazjum nr 1 imienia Adama Mickiewicza - m³odzie¿ przygo-
towa³a Anna Gruszczyñska; Gimnazjum nr 2 imienia Marsz.
Józefa Pi³sudskiego - m³odzie¿ przygotowali: Marzanna Kroczek
i Andrzej Karbowski; Gimnazjum nr 3 imienia Henryka Sienkie-
wicza - m³odzie¿ przygotowa³y: Ma³gorzata Gliczyñska i Anna
Miszewska.

Szko³a Podstawowa nr 1 imienia Tadeusza Ko�ciuszki - dzieci
przygotowane zosta³y przez: Agnieszkê Burzyñsk¹-Sieradzon oraz
Beatê Lipsk¹-Kozarsk¹; Szko³a Podstawowa nr 4 imienia Miko³aja
Kopernika - dzieci zosta³y przygotowane przez Annê Miszewsk¹;
Szko³a Podstawowa nr 5 w Kutnie - dzieci zosta³y przygotowane
przez Karolinê Zab³ock¹; Szko³a Podstawowa nr 6 imienia Marii
Sk³odowskiej-Curie - dzieci przygotowane zosta³y przez Karolinê
Kociursk¹-Tomczak; Szko³a Podstawowa nr 9 imienia W³adys³awa
Jagie³³y - dzieci przygotowane zosta³y przez: Monikê Antczak
i El¿bietê Miko³ajczyk; Publiczna Katolicka Szko³a Podstawowa
imienia �w. Stanis³awa Kostki - dzieci przygotowane zosta³y przez:
Dominikê Wielgosz oraz Adama Grzelaka;
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

Gospodarstwo Pomocnicze �w pigu³ce�
JUBILEUSZ MIECZYSŁAWOWA

Dêbicka � zootechnik (01.02.1977 r. � 31.08.1981 r.), mgr in¿. Marian
Ogrodnik � rolnik (01.09.1983 r. � 31.08.1985 r.); od 1985 r. W³odzi-
mierz Karkowski � ogrodnik i Janina Szmagai � hodowca. Magazynierem
by³ Jan Witkowski, od 1982 Irena Grzelecka.
� Zdo³ano ustaliæ listê pracowników zatrudnionych w ró¿nych okresach
czasu w Gospodarstwie Pomocniczym w Mieczys³awowie 1975-1987:
Bartczak Wies³aw, Czerwiñska Barbara, in¿. Dêbicka Zofia, Dobrzyñska
Wiera, Dêbski Henryk, Fajkowski Andrzej, Grzybowski Zbigniew, Grzelecki
Czes³aw, Grzelecka Irena, Jó�wiak Marek, Jakubowski Stanis³aw, Jaku-
bowska Anna, Kisielewicz Henryka, Kuchejda Franciszek, Krysiak
W³adys³aw, Krysiak Jan, Kotarski Sylwester, Karbowski Jan, Karbowska
El¿bieta, Krysiak Waldemar, Krysiak Jacek, Krysiak Zdzis³aw, Kuberski
Stanis³aw Kurpiñska Barbara, Kurkowski W³odzimierz, mgr in¿. Jan Olewnik,
mgr in¿. Ogrodnik Marian, Przychodzeñ Bogdan, Rze�nicki Stefan,
Stêpieñ Jan, Stasiak Stanis³aw, Skibicki Stanis³aw, Witkowski Jan, No-
dzak W³adys³aw, Frontczak Czes³aw, Fajkowski Mieczys³aw, Fr¹nczak
Anna, Grzybowski Tadeusz, Kajak Jan, Kajak Aniela, Kowalczyk Jan,
Kuberski Stanis³aw, Nodzak Wies³aw, Stêpieñ Jan, Ratajczyk, Orman,
Mroczek Dariusz, Przybysz Józef.
� Gospodarstwo Pomocnicze w Mieczys³awowie gospodarowa³o w 1975
roku na areale 95 ha (ziemi rolnej 86 ha). Obszar by³ sukcesywnie powiêk-
szany, by osi¹gn¹æ w 1986 r. obszar 173,3 ha. Z czego gruntów rolnych
168 ha (w tym gruntów ornych � 138 ha), a pozosta³y teren oko³o 5,3 ha
by³ pod nieruchomo�ciami to jest: zabudowania, drogi, park 1,4 ha; staw
0,6 ha i inne. Od 1945 r. grunty orne po³o¿one by³y w dwóch komplek-
sach: Mieczys³awów i Wojciechowice. W roku 1986 znajdowa³y siê
w znacznym rozdrobnieniu w 68 kawa³kach w 6-ciu so³ectwach. Wystê-
powa³y gleby w klasie II, III i IV. Wszystkie ³¹ki zmeliorowano, a ostatni¹
renowacjê gruntów przeprowadzono w 1986 r.
� Z dniem 19.09.1977 r. z chwil¹ podpisania przez szko³ê Umowy (dyrektor
mgr in¿. Andrzej Szymañski) z Zak³adem Opiekuñczym SHRO w Go³ê-
biewie, gospodarstwo pomocnicze przesta³o byæ jedynym miejscem do
nauki uczniów praktycznej nauki zawodu. Gros zajêæ praktycznych i praktyk
zawodowych: �ródrocznych (jesiennych i wiosennych) oraz wakacyjnych
odbywa³o siê w szkole w Mieczys³awowie, w której corocznie uczy³o siê
w ka¿dym roku szkolnym od 650-850 uczniów. Nadzór nad przebiegiem
procesu nauczania z praktycznej nauki zawodu sprawowali wicedyrektorzy:
mgr in¿. Jan Olewnik, in¿. Eugeniusz Szczepanik i mgr in¿. Bo¿ena
Chilewska (Kominiak) w tym zakresie wspó³pracowali z pracownikiem
gospodarstwa specjalist¹ ds. produkcji Stanis³awem Stasiakiem i powo-
³anym w szkole z dn. 01.09.1985 r. kierownikiem szkolenia praktycznego:
mgr in¿. Marianem Ogrodnikiem i od 01.09.1986 r. mgr in¿. Janin¹ Krauze
(Konik).
� W ogródku botanicznym nauczycielki, np. mgr in¿. Bo¿ena Chilewska
(Kominiak) i mgr in¿. Maria Januszak, wprowadzi³y uprawê warzyw ma³o
znanych jak np. cukinii, kabaczków i patisonów, a nauczycielka mgr in¿.
Teresa Teleman (Glanowska) z ciekawymi uprawami w ogródku czêsto
zapoznawa³a nauczycielkê biologii mgr Barbarê Kaczan z grupami
uczniów ze Szko³y Podstawowej w Wa³ach.
� Szko³a w 1985 roku w gospodarstwie posadzi³a drzewa morwy z per-
spektywiczn¹ wizj¹ hodowli jedwabników. Hodowlê jedwabników w latach
1992-1993 prowadzi³a nauczycielka mgr in¿. Janina Krauze (Konik).
� W roku 1987 gospodarstwa posiada³o nowoczesne maszyny i urz¹dzenia
rolnicze i ogrodnicze (52 szt.) nie licz¹c sprzêtu oraz narzêdzi rolniczych
i ogrodniczych. Stan parku maszynowego to m.in.: 7 ci¹gników (1-C330,
4-C360, 2-C380), 12 przyczep ci¹gnikowych i 2 samochody dostawcze;
maszyny rolnicze i ogrodnicze np. trzy przyczepy (1 � asenizacyjna
i 2 � samobie¿ne), trzy opryskiwacze (2 � �SIsza� i 1 � zbo¿owy), cztery
dmuchawy elektryczne (2 � do zbo¿a i 2 � do siana), dwa siewniki zbo¿owe
(1 � �Polaan�, 1 � �Poznaniak�, jeden stertnik, dwa �rutowniki bijakowe,
trzy rozrzutniki obornika, jeden rozdrabniacz zielonek �Orkan�), dwa
³adowacze obornika �Cyklop�, jedna oczyszczalnia zbó¿ �Petkus�, trzy
prasy do s³omy (2 � zgniotu niskiego, 1 � zgniotu wysokiego), cztery
kombajnu (dwa zbo¿owe �Bizon�, 1 do ziemniaków i do buraków
�ANNA�, jeden sortownik do ziemniaków, jedna dojarka dwustronna
�ALFALAWAL� � 4-komorowa, jedna kosiarka samobie¿na �Forszmil�
E308 � komplet, zbiorniki do sk³adowania mleka � konwie, jeden prze-
no�nik ta�mowy i inne maszyny i narzêdzia ci¹gnikowe konne i rolnicze
i ogrodnicze.
� W latach 1978-1987 hodowano: byd³o rogate - od 70 do 90 sztuk w tym:
od 32 do 42 szt. krów i m³odzie¿, a od 1988 r. oko³o 70 szt. krów. Od lat
60-tych stosowano inseminacjê krów; trzodê chlewn¹ - od 330 do 420
sztuk, a w tym: od 1 do 2 szt. knurów od 15 do 20 szt. macior i od 300 do
400 szt. prosi¹t. W cyklu zamkniêtym prowadzono chów warchlaków,
których dalszy tucz prowadzi³ PGR w B³oniu k/Kro�niewic. W 1985 r.
wprowadzono inseminacjê �wiñ.
� Na podstawie decyzji Wojewody P³ockiego z dn. 11.11.1987 r. Gospo-
darstwo Pomocnicze w Mieczys³awowie przy Zespole Szkó³ Rolniczych
� Ministerstwa Rolnictwa w Mieczys³awowie, od 01.01.1988 r. zosta³o
przekszta³cone w jednostkê bud¿etow¹ podlegaj¹c¹ bezpo�rednio dyrek-
torowi Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Mieczys³awowie � zosta³ powo³any
nowy dyrektor mgr Maciej Krauze, a dotychczasowy samodzielny dyrektor
Gospodarstwa Pomocniczego w Mieczys³awowie Stanis³aw Jakubowski
sta³ siê jego kierownikiem.
- W 1997 roku ogólna powierzchnia gospodarstwa szkolnego wynosi³a
163,81 ha. Zmala³a produkcja ro�linna. Szklarnie ³¹cznie z tunelem folio-
wym zajmowa³y powierzchniê 0,14 ha a sady ³¹cznie z aroni¹ 2,68 ha.
Z rêkopisu dyrektora Technikum Rolniczego w Mieczys³awowie w latach
1975-1987 - Andrzeja Szymañskiego

Budynek szkolny po modernizacji - 1979 rok.

Wrêczenie sztandaru Szkole - 13.X.1979 rok.

Szkolna wycieczka w Lublinie przy pomniku Prymasa Tysi¹clecia
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego i Papie¿a Jana Paw³a II.

Szko³a Rolnicza w Mieczys³awowie. Rys. Stanis³aw Krauze.

Od lewej: dyrektor Gospodar-
stwa Pomocniczego Czes³aw
Grzelecki z dyrektorem szko³y
Andrzejem Szymañskim.

� W latach 1975-1987 dyrektorami
Gospodarstwa Pomocniczego w Mieczy-
s³awowie byli: Franciszek Skibiñski
1975 � 31.07.1977 r.; p.o. Jan Olewnik
01.08.1977 r. - 15.09.1977 r.; Czes³aw
Grzelecki 16.09.1977 r. � 30,09.1986 r.;
Stanis³aw Stasiak 01.10.1986 r. �
31.10.1986 r. Stanis³aw Jakubowski
01.11.1986 r. � 31.12.1987 r.
� Funkcjê g³ównego ksiêgowego spra-
wowali: Andrzej Fajkowski  i od
01.06.1978 r. Bogdan Przychodzeñ.
� W gospodarstwie zatrudnionych by³o
od 27 do 33 pracowników. W tym w ad-
ministracji 4-5 osób i specjali�ci 2-3 osoby.
W tym czasie specjali�ci min. Barbara
Kurpiowska � zootechnik, Barbara
Czerwiñska � ogrodnik, Stanis³aw Sta-
siak specjalista ds. produkcji, in¿. Zofia

(ci¹g dalszy z nr 8/453)
W 1928 roku powsta³ Komitet Budowy Szko³y. Prezydium Komitetu
zawar³o umowê z Andrzejem Szatkowskim, majstrem murarskim. W latach
1928-1931 staraniem miejscowego spo³eczeñstwa dobudowano piêtrowy
budynek z dwiema izbami lekcyjni (na parterze i piêtrze) oraz kancelari¹
na parterze i mieszkaniem jednoizbowym dla nauczyciela na piêtrze. Prace
budowlane wykona³ majster murarski Andrzej Szatkowski. Nadzór nad
budow¹ sprawowa³ spo³eczny Komitet Budowy Szko³y, a koszt budowy
pokry³o spo³eczeñstwo z w³asnych  funduszy. Odt¹d wszystkie zajêcia
odbywa³y siê w budynku szko³y.
Od 1930 r. do grudnia 1939 r. kierownikiem szko³y by³ Miron Gruszczyñski,
pochodz¹cy z Bia³ej Góry � oficer Wojska Polskiego, dzia³acz Polskiej
Partii Socjalistycznej, by³y pi³sudczyk.
W 1931 roku Minister Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego
ustali³ obowi¹zkowy wymiar godzin dla nauczyciela na 30 godzin tygo-
dniowo.
Uchwalona przez Sejm w dniu 11 marca 1932 roku ustawa �O ustroju
szkolnictwa�,  przygotowana przez ministra Janusza Jêdrzejewicza, wpro-
wadzi³a trzy stopnie organizacyjne Publicznej Szko³y Powszechnej o ró¿-
nym programie nauczania i o ró¿nych uprawnieniach absolwentów:
� I stopieñ � 4 klasy, ale dzieci chodzi³y do szko³y 7 lat (w klasie I i II
jeden rok, w klasie III dwa lata, w klasie IV trzy lata), klasy by³y czêsto
³¹czone, program nauczania by³ ni¿szy ni¿ w szko³ach wy¿ej zorganizo-
wanych;
� II stopieñ � 6 klas (7 lat nauki, w klasie VI dwa lata). Aby uczyæ siê dalej
w szkole ponadpodstawowej (gimnazjum) trzeba by³o ukoñczyæ 6 klas
i zdaæ egzamin. By³y te¿ szko³y powszechne dwuklasowe o dwóch
nauczycielach i piêciu klasach. Do oddzia³u III, IV i V dzieci mog³y chodziæ
po dwa lub trzy lata;
� III stopieñ � 7 klas (7 lat nauki).
Absolwent szko³y I stopnia nie móg³ kontynuowaæ nauki w szkole
ponadpodstawowej. Szko³a w Strzegocinie nosi nazwê: Publiczna Szko³a
Powszechna II Stopnia w Strzegocinie.
W tym¿e okresie uczyli te¿: Janina Gruszczyñska � ¿ona Mirona Grusz-
czyñskiego, okresowo pan Wojciechowski z ¿on¹ Helen¹ oraz w latach
1930-1933 pan Berczyñski i od 1933 r. Czes³aw Stankiewicz. Kierowni-
kowi szko³y przys³ugiwa³o mieszkanie trzypokojowe z kuchni¹. Poniewa¿
mieszkanie przy szkole mia³o tylko dwa pokoje, kierownik szko³y za brak
trzeciego pokoju otrzymywa³ ekwiwalent pieniê¿ny.

Okres okupacji  hitlerowskiej
Szko³a funkcjonowa³a dla dzieci polskich tylko do grudnia 1939 roku.
Pó�niej, do koñca okupacji, wy³¹cznie dla dzieci niemieckich. W grudniu
1939 roku zosta³ aresztowany przez Niemców kierownik szko³y Miron
Gruszczyñski. Wywieziony do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego
w Dachau i tam zamordowany oko³o 1941 roku.

Okres powojenny lata 1945-1948
Strzegocin, jak i ca³y powiat ³êczycki, zosta³ wyzwolony w styczniu 1945
roku. Zajêcia w szkole zosta³y wznowione w marcu 1945 roku. Na po-
cz¹tku uczy³a tylko jedna nauczycielka � pani  Rybczyñska (III-VI.1945),
która organizowa³a zaopatrzenie szko³y w meble i Czes³aw Stankiewicz
(z 6-letnim sta¿em pracy), kierownik szko³y oraz Paulina £agocka
(2-letni sta¿ pracy), którzy pracowali do koñca sierpnia 1948 roku. Czes³aw
Stankiewicz uczy³ matematyki, geografii i przyrody. Paulina £agocka
uczy³a jêzyka polskiego, historii, �piewu, prac rêcznych i æwiczeñ ciele-
snych. Religii uczy³a na niepe³nym etacie Janina Giêtka. Zapisanych by³o
wtedy 198 uczniów w klasach I-VII: klasa I � 60, klaska II � 61, klasa
III � 17, klasa IV � 35,  klasa V � 13, klasa VI � 7, klasa VII � 5 uczniów.
W listopadzie 1944 roku przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodo-
wego w Lublinie powsta³ wydzia³ reformy szkolnej, przekszta³cony
z dniem 1 stycznia 1945 roku w Ministerstwo O�wiaty Rz¹du Tymczaso-
wego. Przy ministerstwie powsta³ Departament Reformy Szkolnej, którym
kierowa³ wybitny znawca tego problemu dr Marian Falski. Podjêto wtedy
uchwa³ê o bezp³atnym nauczaniu na wszystkich szczeblach szkolnictwa,
o jednolito�ci ustroju szkolnego, opartego na powszechnej 8-letniej szkole
podstawowej (na wzór systemu sowieckiego).
Zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra O�wiaty z dnia 16 lipca 1945 roku
o organizacji roku szkolnego 1945/46, przyjêto zasadê, ¿e w szko³ach
podstawowych wszystkie klasy bêd¹ jednoroczne. Nazwa szko³y pozostaje
bez zmian. Zajêcia lekcyjne odbywa³y siê przez sze�æ dni w tygodniu, od
poniedzia³ku do soboty. Do szko³y w roku szkolnym 1946/47 uczêszcza
183 uczniów z  roczników od 1929 do 1939. Do klasy V szko³a przyjmo-
wa³a dzieci ze szko³y w Kucharach II. Do starszych klas uczêszcza³y te¿
dzieci z Gledzianowa, Kter i Leszna. Uczniowie koñczyli edukacjê na
klasie VI, w klasie VII kontynuowali naukê w szkole w Witoni lub
w Leszczyku. W okresie tym lekcje odbywa³y siê w dwóch izbach. Trzecia
izba nie by³a umeblowana. Na umeblowanie sk³ada³o siê 39 ³awek
(w tym ³awki wieloosobowe), 3 tablice szkolne, 1 szafa, 2 sto³y, 3 krzes³a,
globus niemiecki, nieaktualna mapa Polski, mapa Europy, 1 umywalka,
1 miska do mycia r¹k i dzbanek na wodê. Taka sytuacja trwa³a do 1948
roku. Ksiêgozbiór w bibliotece szkolnej liczy³ 59 woluminów. Warunki
lokalowe by³y bardzo z³e. Izby lekcyjne i mieszkania nauczycielskie nie
by³y dogrzane i zagrzybione. Z powodu braku opa³u i zimna uczniowie
czêsto w czasie lekcji przebywali w wierzchnich odzieniach, w paltach.
Niektóre zajêcia lekcyjne by³y ³¹czone w klasach I-II i w klasach V-VI.
Przy szkole znajdowa³o siê boisko szkolne (w³a�ciwie tylko plac do zajêæ
gimnastycznych, gier i zabaw), ustêp, studnia, piwnica ziemna i budynek
gospodarczy.
W 1945 roku nowe w³adze wprowadzi³y jednakowy program nauczania
w szko³ach powszechnych i znios³y podzia³ szko³y powszechnej na 3 szczeble
programowe i 3 stopnie organizacyjne, wprowadzone ustaw¹ z 1932 roku.
Dalszym krokiem by³o zrównanie programu nauczania w klasie VII i w I
klasie gimnazjum. Umo¿liwi³o to absolwentom 7-klasowej szko³y
powszechnej naukê w II klasie gimnazjum, a uczniom koñcz¹cym klasê VI
� naukê w I klasie gimnazjum. Trudno�ci kadrowe sprawi³y, ¿e planowana
8-letnia szko³a podstawowa nie przyjê³a siê. (c.d.n)

Fragment rêkopisu Henryka Zenona Pêgowskiego
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
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
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Wydzier¿awiê kort tenisowy
w Kutnie. Tel. 602-528-813
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 nowe kolumny estradowe
LDM �Celeste� 200 W, 8 ohm,
Bass 15``. Tel. 609-107-203
Odst¹piê plac  na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel. 734-
425-245
Sprzedam mieszkanie w Kutnie
48 m2, II piêtro; Tel. 782-585-088
Sprzedam mieszkanie w Kro�nie-
wicach 38,5 m2, 2 p z balk. Blok
ocieplony. Tel. 603-170-676
Sprzedam mieszkanie M3 (40 m2)
z ceg³y, w ̄ ychlinie, 3 piêtro, niski
czynsz. Tel. 604-436-783
Sprzedam mieszkanie 58 m2

w centrum Kutna. Tel. 663-450-741
Zamieniê 30 m2 TBS (p+k+wc)
na wiêksze lub podobne. Tel. 507-
348-648
Zamieniê mieszkanie M4 na 2-po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Kupiê mieszkanie do 36 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 532-078-521
Wynajmê mieszkanie w Kutnie,
II piêtro, 2 pok.+k+³; 49 m2,

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 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam dom pow. u¿yt. 80 m2,
pow. dzia³ki 1600 m2. Kolonia
Pobórz k/Oporowa. Budynek
gosp. Tel. 721-267-619
Sprzedam lub zamieniê na bloki
z dop³at¹ (parter lub I piêtro), dom
parterowy 100 m2 oraz zabudowania
gospodarcze na dzia³ce 1800 m2

w miejscowo�ci Wierzbie k/Kutna.
Tel. 721-821-226
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ulicy Jagielloñskiej � miesz-
kania 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605-
991-655
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Kupiê dzia³kê na ROD �S³onecz-
ko�. Tel. 693-617-007
Sprzedam teren o pow. 7 ha, po³o-
¿ony w�rod lasów nad rzek¹ Skrwa
Lewa w okolicach Gostynina Tel.
782-577-180
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Kró-
lewskiej. Tel. 519-762-235

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

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

Sprzedam Renault Laguna 1,9
DCI kombi (2002) 6300,00;
I w³a�ciciel w Polsce od 6 lat.
Tel. 605-991-655

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

Wykonuje badanie
echo serca z opisem.
Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68
609-727-500

� zaburzenia hormonalne
  u mê¿czyzn,
� niep³odno�æ,
� zaburzenia metaboliczne,
� zaburzenia potencji

SZPITAL SPECJALISTA
Kutno, ul. 29 listopada 37

www.szpitalspecjalista.pl
24 253-13-00,  253-13-33

NOWA PORADNIA
ANDROLOGICZNA

KONTRAKTACJA
OGÓRKA

Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14

Telefon:

607-092-666

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
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

czê�ciowo umeblowane i wyposa-
¿one. Tel. (po 16.00) 691-620-644
Sprzedam dom o pow. 109 m2

w Dobrzelinie lub zamieniê na
bloki w ¯ychlinie (z dop³at¹). Tel.
785-827�653
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom w Kro�niewicach
lub zamieniê na bloki w Kutnie.
Tel. 663-495-985
Sprzedam dom jednorodzinny
120 m2 wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy
trasie A2 w miejscowo�ci Azory
k/Kutna. Tel. 782-757-931
Sprzedam dom jednorodzinny przy
ul. 3 Maja w Kutnie o powierzchni
70 m2. Tel. 724-654-690
Sprzedam dom 120 m2 na os.
Olimpijska, wszystkie media. Tel.
601-866-642
Sprzedam dom 100 m2 na dzia³ce
800 m2 lub zamieniê na M3 w Kutnie.
Tel. 664-884-957
Sprzedam dzia³ki budowlane
(w okolicy osiedla domków jedno-
rodzinnych £¹koszyn). Tel. 603-
743-182
Sprzedam ziemiê orn¹ 2,13 ha oraz
dzia³ki budowlane w ¯urawieñcu.
Tel. 691-507-568
Sprzedam Skodê Octawia 1,6 GLX,
rocznik 1998. Tel. 2694-452-085
Sprzedam Skodê Felicja (poj. sil.
1,3), rocznik 1996. Op³acona. Stan
dobry. Tel. 24 285-12-80
Sprzedam piec na EKO-groszek
i podgrzewacz wody 4 pionowy
HL 100. Tel. 665-301-540
Sprzedam jacht Spartina 595 i de-
ski surfingowe (kompl.) Tel. 667-
132-664
Sprzedam drzwi gara¿owe uchylne,
aluminiowe w dobrym stanie. Tel.
697-001-768
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m

S¹ jeszcze uczciwi �
Mieszkaniec gminy K³odawa
zgubi³ portfel z du¿¹ ilo�ci¹ pie-
niêdzy. Znalaz³a go policjantka
z komisariatu w Kro�niewicach
sier¿ant Daria Fr¹szczyk, która
przy parkowaniu samochodu
przy sklepie zauwa¿y³a  portfel
le¿¹cy na ziemi. Jak siê okaza³o
w portfelu by³y dokumenty
oraz pieni¹dze w kwocie ponad
8 tysiêcy z³otych i ponad 100
euro.
Kutnowski narkobiznes
W niewielkiej miejscowo�ci
pod Kutnem policjanci zatrzy-
mali 35-latka, który w pralce
ukrywa³ 8 g amfetaminy. Na
polecenie prokuratury przeszu-
kali mieszkanie podejrzanego
mê¿czyzny. Us³ysza³ zarzut
posiadania �rodków odurzaj¹-

cych, za co grozi mu do 3 lat
pozbawienia wolno�ci.
Denat
W Kutnie przy ulicy Krasiñ-
skiego, w mieszkaniu jednego
z bloków policjanci znale�li
zw³oki 40-latka. Pomagaæ im
musieli stra¿acy. Po wej�ciu, po
drabinie i wybiciu okna, znale-
ziono w mieszkaniu nie¿yj¹cego
mê¿czyznê.
Bez akcyzy
U 32-letniej kobiety policjanci
z Kro�niewic zabezpieczyli
ponad 12 kg krajanki tytoniowej
i 260 sztuk papierosów bez
akcyzy. Kobieta us³ysza³a zarzut
paserstwa akcyzowego, za co
grozi jej 3 lat wiêzienia oraz
wysoka grzywna. Straty Skarbu
Pañstwa oszacowano na ponad
10 tysiêcy z³otych.

Egzekucja
W Kro�niewicach,  na ulicy
Targowej, jedna z mieszkanek
zobaczy³a  miêdzy  budynkami
powieszonego kota. Az trudno
uwierzyæ, ¿e kto� dopu�ci³ siê
tak makabrycznej �egzekucji�.
Okazja czyni z³odzieja
W Kutnie, na targowisku miej-
skim, z³odziej wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej
ukrad³ jej z torebki damskiej
portfel, z zawarto�ci¹ pieniêdzy.
W Kutnie, z³odziej, wykorzy-
stuj¹c nieuwagê poszkodowa-
nego ukrad³ mu z kieszeni
paczkê papierosów i portfel
z zawarto�ci¹ dokumentów
i pieniêdzy.
Ju¿ siê kosi
W  Kro�niewicach, wykorzy-
stuj¹c brak zabezpieczenia

gara¿u i pomieszczeñ gospodar-
czych, z³odziej dosta³ siê do
ich wnêtrza, sk¹d ukrad³ trzy
elektryczne kosiarki do trawy.
Straty poszkodowanego oko³o
1000 z³otych.
Z³odziejski cyklosport
W Kutnie z³odziej wy³ama³
zamek w drzwiach wej�cio-
wych do piwnicy, sk¹d ukrad³
rower górski.
Zimowe ostatki
W Wieszczycach, gmina
Strzelce, z³odziej wybi³ szyby
w oknie domu jednorodzinne-
go i dosta³ siê do �rodka. Ukrad³
13 grzejników C.O. oraz trzy
karnisze.
Na ulicy £¹kowej w ¯ychlinie
w³amywacze, po urwaniu k³ódki
od piwnicy, ukradli grzejnik
elektryczny i prostownik.

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

Tel. 609-107-203

ARTYKUŁY METALOWE
• podkładki • nakrętki
• śruby • kołki • wkręty

Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980

wysoko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Odst¹piê pilnie, taniej �wie¿o
wymurowan¹ piwnicê na cmentarzu
w £¹koszynie. Tel. 604-254-132
Odst¹piê piwnicê �wie¿o wyre-
montowan¹ na Cmentarzu w Wo�-
niakowie. Tel. 663-391-432
Podejmê siê opieki nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202

Sprzedam 4 opony Michelin
rozmiar 205x55 R16 w dobrym
stanie. Tel. 507-924-112

Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 r.
poz. 1817 ) oraz uchwa³y Nr XXV/144/2016 Rady Gminy Kutno z dnia
9 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspó³pracy Gminy
Kutno z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
na 2017 rok og³asza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadañ
publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIA£ANIA
ALKOHOLIZMOWI.

RODZAJ ZADANIA:
I. Organizacja i prowadzenie w okresie wakacji pó³kolonii o charakterze:
1. profilaktyczno-wypoczynkowym dla min. 50 dzieci - przewidywana
kwota dotacji w 2017 roku wynosi 12.000 z³ (zrealizowana dotacja
w 2016 r. - 5.500 z³).
II. Organizacja kolonii i obozów w okresie wakacji o charakterze:
1. sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci - przewidywana
kwota dotacji w 2017 roku wynosi 9.000 z³ (zrealizowana dotacja w 2016 r.
- 9.000 z³).
2. wypoczynkowo-sportowym z elementami profilaktyki dla min.10 dzieci
- przewidywana kwota dotacji w 2017 r. wynosi 9.000 z³ (zrealizowana
dotacja w 2016 r. - 9.000 z³).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert mog¹ uczestniczyæ organizacje pozarz¹-
dowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolonta-
riacie, które prowadz¹ dzia³alno�æ statutow¹ w dziedzinie objêtej kon-
kursem i zamierzaj¹ realizowaæ zadania na rzecz dzieci z gminy Kutno.
2. Rozpatrzeniu podlegaæ bêd¹ wy³¹cznie oferty sporz¹dzone wg wzoru
zawartego w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotycz¹cej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania  (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1300).
3. Przyznawanie dotacji uzale¿nione bêdzie od spe³nienia przez oferentów
warunków i kryteriów, o których mowa w og³oszeniu oraz innych wymo-
gów okre�lonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. Z 2016 r., poz. 1817
z pó�n. zm.)

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Okres wakacji 2017 rok.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
Zlecone zadanie powinno byæ zrealizowane zgodnie z wymogami oferty
oraz podpisan¹ w tym zakresie umow¹.

TERMIN SK£ADANIA OFERT:
Oferty na realizacjê w/w zadañ w formie pisemnej (wraz z za³¹cznikami
zgodnie ze wzorem oferty) nale¿y dostarczyæ do dnia 1 czerwca 2017
roku do Sekretariatu Urzêdu Gminy, ul. Witosa 1, pokój nr 16 do godz.
15.00.
Oferty nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z dopiskiem �Konkurs na
zadanie z zakresu Ochrony Zdrowia i Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi�
opatrzon¹ nazw¹  i adresem oferenta.
Wzór oferty mo¿na pobraæ ze strony internetowej bip.gminakutno.pl oraz
w Gminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Kutnie, ul. Witosa 1, pokój nr 12.

WYMOGI FORMALNE OFERTY:
1. Z³o¿ona oferta musi byæ wype³niona w sposób przejrzysty i czytelny.
2. Z³o¿ona oferta musi byæ kompletna i zawieraæ przejrzyste odpowiedzi
na wszystkie pytania, je¿eli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zg³o-
szonego przez niego projektu nale¿y wpisaæ �nie dotyczy� lub wpisaæ
liczbê �zero� w przypadku, gdy s¹ to warto�ci liczbowe.
Ponadto oferta powinna zawieraæ w szczególno�ci:
- szczegó³owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informacjê o wcze�niejszej dzia³alno�ci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê
w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewnia-
j¹cych wykonanie zadania w tym o wysoko�ci �rodków finansowych uzy-
skanych na realizacjê danego zadania z innych �róde³,
- deklaracjê o zamiarze odp³atnego lub nieodp³atnego wykonania zadania.

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY
ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY:

1. Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu 2 czerwca 2017 roku,
bior¹c pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
- mo¿liwo�ci realizacji zadania publicznego przez organizacjê,
- zgodno�æ oferty z zadaniem konkursu,
- proponowan¹ jako�æ wykonania zadania wnioskodawcy w realizowaniu
podobnych zadañ,
- przedstawion¹ kalkulacjê kosztów zadania,
- dotychczasowe osi¹gniêcia i wiarygodno�æ oferenta,
- dostêpno�æ przedsiêwziêcia oraz liczba osób objêtych projektem,
- udzia³ �rodków w³asnych lub pochodz¹cych z innych �róde³ na realizacj¹
zadania.
2. Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Kutno zostanie
zamieszczona na tablicy og³oszeñ Gminy Kutno i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzêdu Gminy Kutno.

DO OFERT W FORMIE ZA£¥CZNIKÓW NALE¯Y DO£¥CZYÆ:
- potwierdzenie zg³oszenia wypoczynku do Kuratorium O�wiaty,
- wk³ad rzeczowy, osobowy planowany przez organizacjê lub podmiot
uprawniony w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego,
- aktualny statut organizacji pozarz¹dowej,
- aktualny wyci¹g z w³a�ciwego rejestru,
- aktualne za�wiadczenie o nie zaleganiu z p³atno�ciami ZUS i Urzêdu
Skarbowego,
- o�wiadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do
wykonania zadania,
- pisemne rekomendacje dotycz¹ce realizowanych projektów,
- inne za³¹czniki mog¹ce mieæ znaczenie przy ocenie projektu.
Dodatkowe informacje uzyskaæ mo¿na w Gminnym O�rodku Pomocy
Spo³ecznej w Kutnie, ul. Witosa 1, pokój nr 12, tel.(024) 355-70-36.
Kutno dn. 5.05.2017 rok      Wójt Gminy - mgr in¿. Jerzy Bry³a

WÓJT GMINY KUTNO
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¯YCIE SPORTOWE
KoszykówkaPi³ka no¿na Siatkówka

Dziewczêta z Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Tro-
czewskiego w Kutnie bardzo dobrze zaprezentowa³y siê podczas fina³u
rejonowego w Skierniewicach. Po zwyciêstwach nad dru¿ynami z Rawy
Mazowieckiej i Skierniewic zajê³y I miejsce i awansowa³y do fina³u
wojewódzkiego pi³ki no¿nej szkó³ ponagimnazjalnych. W zwyciêskiej
dru¿ynie gra³y: Justyna Matusiak, Natalia Ku�mider, Weronika Oczkow-
ska, Martyna Podorska, Angelika Sobczak, Klaudia Barylska, Natalia
Czerwiñska, Weronika Wolska, Aleksandra Lewandowska.

„TROCZEWSKI” W FINALE
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy z Go³êbiewka (gmina Kutno) odnosi
liczne sukcesy na niwie LZS regionu ³ódzkiego. Jest to niew¹tpliwie
zas³uga nie tylko sportowców, ale i klimatu wokó³ tej dziedziny ¿ycia
w Gminie Kutno. St¹d te¿ dobre wyniki na boiskach, w halach.

PERŁY ZIEMI KUTNOWSKIEJ

Na ich potwierdzenie niech �wiadczy chocia¿by ostatnie wicemistrzostwo
Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe Województwa £ódzkiego w siat-
kówce kobiet. Sympatyczne panie osi¹gnê³y je w Radomsku graj¹c w sk³a-
dzie: Iga Chodorowska, Joanna Lach, Agnieszka Chodorowska, Justyna
Topolska, Klaudia Kubiak, Justyna Maciaszek i Agata Stasiak. Dodajmy,
¿e szkoleniowcami byli: Marcin Topolski i Wies³aw Filipowski. Trzymamy
kciuki za dalsze sukcesy!

Ju¿ po raz  czwarty w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie
przeprowadzone zosta³y zawody Miejskiej Miêdzyszkolnej Ligi Strzelec-
kiej �Kros strzelecki�, których wspó³organizatorem by³ Zarz¹d Powiatowy
LOK. Po rozes³aniu zaproszeñ do szkó³ podstawowych i gimnazjów
z terenu miasta i powiatu zg³osi³o siê tylko 11 czteroosobowych zespo-
³ów. Najpierw strzelano z broni pneumatycznej, z pozycji stoj¹cej, drug¹
czê�ci¹ zawodów by³ tor przeszkód zakoñczony strzelaniem z pozycji
le¿¹cej do tarcz biathlonowych.
W grupie szkó³ podstawowych zespo³owo wygra³a Szko³a Podstawowa nr 4,
drug¹ by³a SP Bielawy, a trzeci¹ SP nr 6 Kutno. Indywidualnie kolejno�æ
miejsc by³a nastêpuj¹ca: 1. Micha³ Terlecki (SP nr 4), 2. Szymon S³owi-
kowski (SP nr 4), 3. Dominik Walczak (SP Bielawy). W grupie gimnazjów
zespo³owo wygra³o Gimnazjum nr 2 Kutno przed Gimnazjum nr 3 Kutno
i Gimnazjum z Bedlna. Indywidualnie najlepsz¹ okaza³a siê Wiktoria
Kapica z Gimnazjum nr 2, przed Franciszkiem Mazurem z Gimnazjum nr 3
oraz Juliuszem Terleckim z Gimnazjum nr 2. Puchary i nagrody dla naj-
lepszych zawodników wrêczali: dyrektor Szko³y Podstawowej nr 6 Anita
Lemañska i prezes ZP LOK Janusz Kaczmarek.           /A.B./

KROS STRZELECKI

To zwyciêstwo, odniesione w 8 kolejce rundy wiosennej i to na wyje�-
dzie, by³o dru¿ynie kutnowskiej bardzo potrzebne, zw³aszcza ¿e u siebie
kutnianie przegrali z rywalem 0:1. Tym razem by³o inaczej! Podopieczni
trenera S³awomira Ryszkiewicza nie dali siê zaskoczyæ. Kontrolowali prze-
bieg meczu i mimo ¿e grali na fatalnej murawie i przy dopingu miejscowej
� wrêcz szowinistycznej widowni � nie dali siê za³amaæ psychicznie
i �dowie�li� wygran¹ do koñca spotkania. Brawo! Kierownik dru¿yny
kutnowskiej Andrzej Królak podkre�la zaanga¿owanie ca³ego teamu i wolê
walki. A to siê przede wszystkim liczy. Dochodz¹ do tego jeszcze umie-
jêtno�ci, których pi³karzom z �Miasta Ró¿� nie brakuje!

Pilica Przedbórz � KS Sand Bus Kutno 2:4 (0:3)
Gole: 0:1- Bartosz Placek (8), 0:2 � Rafa³ Serwaciñski (40), 0:3 � Jan
Nizio³ (43), 1:3 � Daniel Potakowski (60, rzut karny), 2:3 � Bart³omiej
Madej (63, rzut karny), 2:4 � Kamil Zagajewski (90), który wykorzysta³
�wietne podanie Serwaciñskiego.
KS Sand Bus: Micha³ Soko³owicz, Adrian Bartczak, (72 Dominik
Dêbowski/ 88 Igor Wójcik), Bartosz Kaczor (66 Jan Nadolski), Andrzej
Grzegorek, Maciej Kowalczyk, Dmitrij Petrov, Jan Nizio³, Rafa³ Serwa-
ciñski, Patryk Nouri (46 Adrian Kralkowski), Kamil Zagajewski, Bartosz
Placek.

Andrespolia Wi�niowa Góra - KS Sand Bus Kutno 0:1 (0:1)
Zwyciêskiego gola zdoby³ w 14 minucie Rafa³ Serwaciñski, który sku-
tecznie wykona³ rzut wolny z 22 metrów. To czwarta z rzêdu wygrana
dru¿yny trenera S³awomira Ryszkiewicza!

CENNE WYGRANE

Mecz ostatniej kolejki (32) mistrzostw Polskiej Ligi Koszykówki, czyli
krajowej ekstraklasy, sta³ na niez³ym poziomie i by³ w miarê wyrównany,
chocia¿ czo³owa krajowa dru¿yna z Zag³êbia prowadzi³a przez 33 minuty
(kutnianie przez 6,5 minut). Spotkanie � jak zawsze � ogl¹da³ komplet
widzów(kulturalnych i obiektywnie znaj¹cych siê na baskecie). Dru¿ynê
kutnowskiego �Polfarmexu� na prezentacjê wyprowadzili m³odzi zawod-
nicy KKS Pro-Basket Kutno (wicemistrzowie województwa ³ódzkiego
w kategorii U-12 (�¿aki�), trenowani przez do�wiadczonego i ambitnego
szkoleniowca Tomasza Skowrona.

ZABRAKŁO SIŁ I...

Dla kibiców tañczy³a grupa �Polfarmex Dance Team� (szkoleniowiec
Judyta Witkowska). Spotkanie rozpoczê³o siê od skutecznego rzutu za
trzy punkty Jacka Jareckiego i od prowadzenia gospodarzy. Pierwsz¹
ods³onê wygrali Nasi, którzy najwiêcej prowadzili 21:17 i 26:22. Ostat-
nie prowadzenie teamu trenera Krzysztofa Szablowskiego mia³o miejsce
w 13 minucie � 32:31. Od tego momentu przyjezdni, w�ród których prym
wiedli: Rosjanin Witalij Kowalenko (21 pkt.), Amerykanin Kerron Johnson
(16 pkt.), Litwin Laimonas Chatkevièus (11 pkt.) oraz by³y kutnianin
Bartek Wo³oszyn (10 pkt.), do koñca meczu prowadzili (najwiêcej w 29
minucie � 70:50). Kutnianie dochodzili przeciwnika najwy¿ej na 5 punk-
tów. Najd³u¿ej w zespole Polfarmexu grali: Michael Fraser (32 min.) oraz
Jacek Jarecki (30 min.). 7 razy zmienia³o siê prowadzenie, a dwukrotnie
by³ remis. Fraser zdoby³ kolejny double-double (14 zbiórek i 10 punktów).

Polfarmex Kutno � MKS D¹browa Górnicza 76:85
(w kwartach: 28:25, 15:23, 10:24, 23:13)

�Polfarmex�: Micha³ Marek 4, Darryl Thompson  0, Jacek Jarecki 14 (2x3),
Maksym Sa³asz 15 (2x3), January Sobczak 0, Szymon Pawlak 0, Obi
Emegano 4, Michael Fraser 10, Filip Pruefer 0, Sebastian Kowalczyk 24
(2x3), Arkadiusz Kobus 3, Grzegorz Grochowski 2.
Podsumowanie sezonu 2016/2017 i trzeciego udzia³u w nim zespo³u
Polfarmexu w nastêpnym numerze �P¯K�. Teraz pozostaje Nam pasjo-
nowaæ siê walk¹ w play-offie - 8 najlepszych dru¿yn PLK, o tytu³ mistrza
Polski.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Znakomicie spisuje siê zespó³ rezerw KS Sand Bus Kutno w rozgryw-
kach mistrzowskich klasy B ³ódzkiej � grupy I. Podopieczni trenera
Dominika Tomczaka s¹ na najlepszej futbolowej drodze do awansu do
³ódzkiej klasy A. W ostatnim meczu rozgromili na wyje�dzie dru¿ynê
B³êkitnych Ciosny 8:1 (5:1)po bramkach: Adriana Krzemieniewskiego 2,
Dominika Ga³eckiego, Adriana Sobczaka, Sebastiana W³odarskiego,
Adriana Pokorskiego, Damiana Sobczaka i Piotra Kowalskiego:
Tabela po 13 kolejkach:
1. KS II Kutno 33 punkty 47:20 gole
2. Sokó³ Popów 30 38:14
3. £KS II Ga³kówek 28 40:21
4. Kro�niewianka Kro�niewice 26 53:19
5. Iskra G³owno 23 38:20
6. Olimpia Oporów 16 24:50
7. MKS ¯ychlin 15 25:25
8. GKS Byszew 12 23:52
9. Start Szczawin 7 19:47
10. B³êkitni Ciosny 1 16:75

Pi³ka no¿na

Podopieczni m³odego trenera Dominika Bednarczyka z Radomska ju¿
w 5 minucie objêli prowadzenie z rzutu karnego po zagraniu rêk¹ przez
Igora Wójcika. Skutecznie wykorzysta³ �jedenastkê� Wiktor Majewski.
Nasi atakowali, ale marnowali dogodne sytuacje � Maciej Kowalczyk
i Kamil Zagajewski. W 29 minucie go�cie prowadzili ju¿ 2:0 po kuriozalnej
sytuacji. Rzut ro¿ny wykonywa³ Marek Michalski. Nikt z obroñców nie
zareagowa³ na jego strza³ my�l¹c, ¿e pi³ka leci obok bramki. Tymczasem
wpad³a ona do siatki myl¹c zdezorientowanego i zas³oniêtego golkipera
�Kutna� Micha³a Soko³owicza. Dobrze w bramce �Mechaniki� spisywa³
siê Przemys³aw Rudak, któremu radomszczanie mog¹ zawdziêczaæ sto-
sunkowo nisk¹ pora¿kê. Druga czê�æ to frontalne ataki naszej dru¿yny.
W 49 minucie Rafa³ Serwaciñski zdoby³ swojego pierwszego gola (asysta
Oskara Szumera), a w 60 drugiego. Po faulu na nim wykonuje skutecznie
rzut karny. Jest ju¿ remis i nadzieja na kolejn¹ wygran¹ KS Sand Bus.
W 68 minucie po �wietnym podaniu Kamila Zagajewskiego Bartosz Kaczor
zdobywa g³ow¹ trzeci¹ bramkê dla Naszych. Rado�æ w�ród zawodników
i kibiców niesamowita. Wynik tego fascynuj¹cego meczu � zw³aszcza
w koñcówce � ustala w 76 minucie najskuteczniejszy strzelec �Kutna�
Rafa³ Serwaciñski (18 goli ju¿ ma na �koncie�)  Warto odnotowaæ rajd
Adriana Kralkowskiego przez ca³e boisko i strza³ w poprzeczkê (54 min.).

DWA OBLICZA SPOTKANIA
Widzowie, którzy przyszli na mecz 9 kolejki rundy wiosennej sezon 2016/
2017 IV ligi ³ódzkiej swoich ulubieñców z broni¹cym siê przed spadkiem
zespo³u z Radomska, obejrzeli dwie inne jego po³ówki. Pierwsza niespo-
dziewanie zakoñczy³a siê prowadzeniem zespo³u go�ci 2:0, choæ kutnianie
mieli zdecydowan¹ przewagê i du¿o sytuacji na gole. Druga � diametralnie
inna. Przewagê gospodarze zdecydowanie poparli w niej dobr¹ skutecz-
no�ci¹, bo goli mog³o byæ zdecydowanie wiêcej. Mimo zimna i wiatru
kibice nie mogli narzekaæ na brak emocji. Mecz by³ ciekawy i prowadzony
w do�æ szybkim tempie.

KS Sand Bus Kutno � RKS Mechanik Radomsko 4:2 (0:2)
�Kutno�: Soko³owicz,  Wójcik (36 Szumer), Nizio³. Kowalczyk, Placek,
Pietrow, Grzegorek, (78 Dêbowski), Serwaciñski, Nouri (64 Kaczor),
Zagajewski, Kralkowski, (Nadolski).

CORAZ BLIŻEJ KL. A
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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 454

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: C1-M3-E8-Ó-L11-E2-I4
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Marlena Kluk specjalnie dla �P¯K�

WYBRAŁAM KUTNO...

Obecnie koronowany i�  zapomniany.
Niestety, or³a bielika prze�laduje obojêtno�æ w³adzy, bezduszno�æ ludzi
i k³usownicy, a jego area³ zmniejsza siê z roku na rok. Je�li paranojê
wycinania drzew nie zatrzymamy orze³ bielik jako �persona non grata�
musi polecieæ na Bia³oru�, by wychowaæ tam swoje dzieci, poniewa¿
w kraju nie bêdzie dla niego miejsca. Ka¿dy dzieñ or³a jest wyzwaniem
i walk¹ o przetrwanie.

Wa¿ne
Orze³ bielik podlega ochronie �cis³ej, a miejsce jego gniazdowania objête
jest ochron¹ strefow¹ w promieniu 500 m od gniazda. W dalszym ci¹gu
jest na granicy zag³ady, albowiem znajduje siê w Czerwonej Ksiêdze Ptaków
Ziemi £ódzkiej*.
*Czerwona Ksiêga Ptaków � zawiera nazwy rodzin ptasich skazanych
przez ludzi na wymarcie.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

ORZEŁ BIELIK
Jest synem polskiej ziemi i jej �sol¹�. Wiele lat temu nasi pradziadowie
wybrali or³a bielika na pierwowzór god³a i zaprzysiêgli, by zawsze stawi³
siê na wezwanie Ojczyzny. Tak trafi³ na bojowe sztandary hufców zbroj-
nych i na bandery okrêtów wojennych. To potê¿ny ptak. Rozpiêto�æ skrzy-
de³ siêga 2,5 m. Gdy p³ynie pod b³êkitem nieba jego majestat jest nie do
podwa¿enia. S³oñce rozpostartym skrzyd³om nadaje kolor g³êbokiego
br¹zu, a g³owê i szyjê rozja�nia. Bia³e pióra ogona l�ni¹ w s³oñcu niczym
wierzcho³ek o�nie¿onego Giewontu. Jest wierny. Para or³ów to zwi¹zek
na ca³e ¿ycie - zawsze s¹ razem.

Ju¿ z wojami Mieszka I Orze³ walczy³ o polskie granice. Na polach Grun-
waldu, podczas bitwy, wielka chor¹giew z Bia³ym Or³em zaczê³a chyliæ
siê ku ziemi. Krzy¿ackie hordy rzuci³y siê na ni¹ i przykry³y niczym z³o-
wrogi ca³un. Nasi rycerze ruszyli jej na ratunek i po chwili Bia³y Orze³
za³opota³, a z tysiêcy garde³ i serc  wyrwa³ siê okrzyk triumfu wznosz¹c
siê wysoko, wysoko� prowadz¹c polskich i litewskich rycerzy do grun-
waldzkiego zwyciêstwa.
Zwyciêstwem or³a bielika by³o równie¿ wyj�cie z zapa�ci, kiedy z winy
ludzi znalaz³ siê na skraju zag³ady. Przyrodnicy uratowali go i pozosta³
w�ród nas.
Maj¹c bezpieczn¹ ostojê  samica or³a sk³ada jedno lub dwa  jaja. Z nich
po 40 dniach wylêgaj¹ siê m³ode. Lotno�æ uzyskuj¹ w 3 miesi¹cu ¿ycia.
Po tym okresie odlatuj¹, by za³o¿yæ now¹ rodzinê królewskich ptaków.
Orze³ Bia³y, po Grunwaldzie, jako symbol Rzeczpospolitej za³opota³ na
banderach galeonów w bitwie pod Oliw¹, gdzie rozgromi³ Szwedów.
Na wezwanie ko�cio³a, wraz z husari¹, poci¹gn¹³ pod Wiedeñ i powróci³
w glorii chwa³y.

Walczy³ u boku ksiêcia Józefa Poniatowskiego oraz z patriotami w po-
wstaniach narodowych. By³ na sztandarach bohaterów spod Lenino i Monte
Cassino. Na okrêcie ORP ,,Piorun�� star³ siê z niemieckim Bismarckiem,
niczym Dawid z Goliatem.

Poziomo: A-1. Arenda, dzier¿awa A-7. Warszawski
Indeks Gie³dowy B-9. W�ród Fiatów C-1. �Gdzie ci ... (pio-
senka W. Korcza) D-9. Zielona w rosole E-1. Wiecznie
zielone drzewo afrykañskie (bligia) E-5. Krêci g³ow¹ G-1.
�Wielki ...� filmowy dramat A. Wajdy I-1. Tam siedziba
w³adz Holandii I-6. Waluta Europy J-9. Komponent K-1.
�... uwiêziona� z repertuaru Stana Borysa L-9. Robotnik
z o�nikiem M-1. Obok d¿ety w alfabecie greckim M-5.
�... Ba�ñ� Kraszewskiego.

Pionowo: 1-A. Maszyna do przenoszenia cieczy i gazów
1-I. Cyniczny doktor z serialu USA z Hugh Laurie 2-E. Mier-
nicza, ko³nierz 3-A. T³um, pospólstwo, 3-I. Gatunek gleby
4-F. Przyrz¹d do kierowania koniem 5-A. Noszono w nim
niegdy� pieni¹dze 5-J. Nie czeka, ucieka 6-E. �... na kraterze�
Wañkowicza 7-A. Dzwoni na szkoln¹ przerwê 7-I. Przemi-
jaj¹cy walor 9-A. Zarz¹dzana przez wójta 9-I. Wio�larska
miejscowo�æ 11-A. Sztytwne druty 11-I. �Panna z mokr¹ ...�
K. Makuszyñskiego 13-A. Skamienia³o�æ na dnie jaskini
wapiennej 13-I. Ukochana kochasia z polskiej piosenki.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

(ci¹g dalszy z nr 8/453)
Czu³am siê wyobcowana, bez przyjació³ a nawet znajomych. Nic
wiêc dziwnego, ¿e gdy tylko to by³o mo¿liwe, ucieka³am do swo-
jego kochanego Malborka. Lata p³ynê³y, dzieci dorasta³y, zmar³
mój m¹¿, a ja czu³am, ¿e ginê, ¿e przemieniam siê w nico�æ.
I kiedy wydawa³o siê, ¿e tak ju¿ pozostanie do koñca, zobaczy³am
�wiate³ko w tunelu � tym �wiat³em by³ Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Kutnie. Z ca³¹ odpowiedzialno�ci¹ mogê powiedzieæ, ¿e
to On uratowa³ mi ¿ycie. I chocia¿ z biegiem czasu zaczê³am nale¿eæ
do wielu innych stowarzyszeñ, to jednak w³a�nie w Uniwersytecie
znalaz³am mo¿liwo�ci realizacji swoich zami³owañ i pasji. Chodzê
na zajêcia, które daj¹ mi rado�æ, ale tak¿e pozwalaj¹ spe³niæ ukryte
do tej pory marzenia. Malujê, tañczê, piszê i przede wszystkim
gram na scenie � to chyba moja najwiêksza pasja; niezapomniana
rola Meli z �Moralno�ci pani Dulskiej�, to ¿yciowe spe³nienie.
¯eby to wszystko ogarn¹æ brakuje mi niestety czasu. Praca spo-
³eczna wype³nia wiêkszo�æ moich godzin, gdy¿ wychodzê z za³o-
¿enia, ¿e je�li siê czego� podjê³am, to muszê to zrobiæ najlepiej
jak potrafiê, bo kto� wybieraj¹c mnie zaufa³ mi. Takie zasady wpoili
mi przed laty moi dziadkowie!
No i rachunek jest prosty; na swoje pasje mam zdecydowanie zbyt
ma³o czasu. Malujê w wolne dni; najchêtniej morze, które kocham
i jesienne krajobrazy. Sztalugi na sta³e stoj¹ w mojej kuchni.
Kocham te¿ maki, które czêsto pojawiaj¹ siê nie tylko na obrazach,
ale i w poezji. Ostatnio zaczê³am je tak¿e malowaæ na butelkach,
zreszt¹ nie tyko maki. W ten sposób powsta³a ma³a kolekcja butelek
zamienionych w kolorowe wazony. Piszê przewa¿nie noc¹, a nad
ka¿dym wierszem pracujê d³ugo, bo ci¹gle wydaje mi siê zbyt
s³aby, ma³o doskona³y i nie w pe³ni oddaje to co czujê, co siedzi
gdzie� g³êboko. Bo moje wiersze rodz¹ siê najpierw g³êboko
w duszy. Jest to czasami ból, têsknota, smutek i rezygnacja, a innym
razem rado�æ, która mnie ca³¹ ogarnia, niesamowite szczê�cie
i mi³o�æ, zaduma nad ¿yciem i piêkno przyrody. Do tej pory pisa-
³am g³ównie dla siebie, ale z czasem proszono mnie o jaki� wiersz
lub zaproszono na spotkania poetyckie. W tym co robiê odnajdujê
siebie, chocia¿ obecna dzia³alno�æ bardzo odbiega od mojej prze-
sz³o�ci. ¯yjê wed³ug ustalonego grafiku, bo inaczej pogubi³abym
siê w tym nawale pracy. Na szczê�cie nie jestem osamotniona
w tym co robiê, bo mój ¿yciowy partner jest takim samym zapa-
leñcem, a mo¿e nawet i wiêkszym, chocia¿ ani nie pisze wierszy,
ani te¿ nie maluje. Natomiast gramy i tañczymy w tym samym
Uniwersytecie. Rozumiemy siê �wietnie, a to sprawia, ¿e ¿ycie
jest kolorowe, zw³aszcza ¿e ostatnio dziêki niemu spe³nia siê moje
skryte g³êboko marzenia. Wkrótce uka¿e siê moja debiutancka
ksi¹¿ka � jest to po³¹czenie liryki i prozy. �Na zakrêtach�, bo taki
tytu³ nosi, to tomik, w którym ods³oni³am nie³atw¹, czêsto pe³n¹
zakrêtów drogê. Tylko sile woli zawdziêczam to, ¿e zawsze uda-
wa³o mi siê wyj�æ na prost¹.
Kiedy� mówi³am �Zabiorê ciê do mojego Malborka�, a dzi� po
latach ju¿ wiem, ¿e tu jest moje miejsce, tu w Mie�cie Ró¿ i dlatego
powtarzam � �Przyjed� kiedy� do mojego Kutna �

¯yciowych refleksji Marleny Kluk wys³ucha³ Jerzy Papiewski
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Uroczysto�ci 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791
rozpoczê³y siê Msz¹ �wiêt¹ za Ojczyznê w Ko�ciele pod wezwa-
niem �wiêtego Wawrzyñca.  Celebrowa³ J¹ � ksi¹dz dziekan
kutnowski � dr Jerzy Swêdrowski.

ŚWIĘTO 3 MAJA

Kopia obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej odwiedza ko�cio³y powiatu
kutnowskiego. Rozpoczê³a sw¹ podró¿ od ko�cio³a w Wo�niakowie.
Wykona³ j¹ docent Leonard Torwirt z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu. Konferencja Episkopatu Polski, 11 kwietnia 1957 r., podjê³a
decyzjê o nawiedzeniu przez ikonê wszystkich parafii i diecezji w Polsce.
Jak poinformowa³ nasz¹ redakcjê korespondent Henryk Cie�lak
dodatkow¹ atrakcj¹ wizyty obrazu w G³ogowcu by³o confetti zrzucane
z samolotu Aeroklubu W³oc³awskiego pilotowanego przez urodzonego
w Klonowcu Marka Koziñskiego. Ksi¹dz biskup Andrzej Dziuba, który
go�ci³ w G³ogowcu (u ksiêdza kustosza i plebana kutnowskich stra¿aków
Piotra Kalisiaka), stwierdzi³ wrêcz: �By³y na naszych uroczysto�ciach
ju¿ traktory, maszyny rolnicze, ale samolotu to jeszcze nie by³o!!!

NAWIEDZENIE OBRAZU
MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

presti¿owej Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.
W tym samym roku zdoby³ pierwsze miejsce w Konkursie Literackim
Miasta Kutna opowiadaniem o swym rodzinnym mie�cie. Jego g³ówne
hobby to proza i muzyka, gdzie najbardziej ceni sobie bezkompromi-
sowo�æ. Ma sentyment do starych gier i niemieckich aut, a nad polskie
morze je�dzi wy³¹cznie zim¹.
�Py³ ziemi� � taki tytu³ ma najnowsza ksi¹¿ka Rafa³a Cichowskiego
� czerpie z wielu gatunków literackich tworz¹c niezwyk³¹ opowie�æ
o �wiecie przysz³o�ci, w którym zaawansowana technologia s¹siaduje
z gotyckim mrokiem i absurdem. Krytycy literaccy dodaj¹ jeszcze, ¿e
imponuje skal¹, porusza i bawi ostrym jak brzytwa poczuciem humoru.
Dariusz Jaroñ � Interia � wprost pisze, ¿e z rozmachem jest napisana
ta powie�æ drogi (stron 320). �Rafa³ Cichowski zabiera nas w podró¿
do odleg³ej przysz³o�ci, ¿eby opowiedzieæ o czasach nam bli¿szych
i zmusiæ do chwili refleksji nad stanem cz³owieczeñstwa. Zapnijcie
pasy i przygotujcie siê na przygodê podbit¹ spor¹  dawk¹ poczucia
humoru�. Mottem do znakomitego �Py³u Ziemi� s¹ s³owa � Czas
wyrównuje wszystko do zera.
Rafa³ Cichowski, którego aktywni rodzice Ewa i Andrzej mieszkaj¹
i pracuj¹ w grodzie nad Ochni¹, a brat Kacper uczy siê w I LO im.
gen. J.H. D¹browskiego i �wietnie uprawia baseball, pracuje aktualnie
nad powie�ci¹ o Kutnie, w której pragnie opowiedzieæ o latach swojej
m³odo�ci � Powodzenia! Jerzy Papiewski

Z ostatniej chwili

FANTASTYCZNY WOLUMIN
W Krakowie (Wydawnictwo SQN)
ukaza³a siê kolejna niezwykle
ciekawa powie�æ Rafa³a Cichow-
skiego urodzonego w 1984 roku
w Kutnie, absolwenta II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego imienia Jana
Kasprowicza w Kutnie. Nasz uta-
lentowany rodak, z wykszta³cenia
anglista (Uniwersytet Warszawski
� filologia angielska), z zawodu jest
t³umaczem. By³ tak¿e dziennika-
rzem, a teraz jest copywriterem.
Podkre�la zawsze, ¿e mi³o�æ do
pisania ma od najm³odszych lat �
odk¹d pamiêta. Oficjalnie zadebiu-
towa³ w 2015 roku powie�ci¹ 2049,
za któr¹ zosta³ nominowany do

18 kwietnia 1982 r. - plebania parafii pw. �wiêtego Wawrzyñca
w Kutnie - spotkanie by³ych internowanych z Prymasem Polski
Józefem Glempem.

Starsi ludzie pamiêtaj¹, ¿e by³y to czasy PRL-u, a ponadto by³ to okres
stanu wojennego. Gdy niespodziewanie zwróci³ siê do mnie ówczesny pro-
boszcz ksi¹dz Jan �witkowski z pro�b¹, abym zbudowa³ o³tarz i podium
dla obrazu w �rodkowych drzwiach wej�cia do ko�cio³a, by³em zaskoczony.
Kilkana�cie dni temu wróci³em z internowania i by³em bez pracy. Na moje
liczne pytania ksi¹dz wyja�ni³: �Wiele ludzi z wiadomych powodów nie
chodzi do ko�cio³a. Bêd¹ chocia¿ mogli zobaczyæ cudowny obraz i cicho
siê pomodliæ. Dajê panu do dyspozycji wszystko co mamy�. O³tarz i podium
dla obrazu wykonane zosta³y z ko�cielnych ³awek pokrytych dywanami
i piêknie przystrojone. Do pomocy w budowie zg³osi³a siê tylko jedna osoba
- kolejarz Henryk Czerwiñski. Pracowali�my wiêc we dwójkê. W pobli¿u
krêcili siê tajniacy. Zapewne byli ciekawi, dlaczego barykadujemy g³ówne
drzwi do ko�cio³a. Chcia³em za³¹czyæ zdjêcie o³tarza i rzeszy wiernych,
które mia³em, ale go nie odnalaz³em. Zapewne kto� z uczestników tej uro-
czysto�ci ma takie zdjêcie. Proszê okazaæ je w Redakcji �P¯K�. Dodam
jeszcze, ¿e na procesjê z obrazem ulicami miasta nie by³o pozwolenia.
Pod koniec prac przyszed³ ksi¹dz proboszcz. Nasze dzie³o bardzo mu siê
podoba³o. Szepn¹³ do mnie. Zapraszam pana na uroczyst¹ kolacjê z udzia³em
ksiêdza Kardyna³a Józefa Glempa - Prymasa Polski. Prosi³ o spotkanie
z uwolnionymi z internowania dzia³aczami �S�. Kilka godzin, które mi
zosta³y do spotkania z prymasem, przeznaczy³em na wykonanie na bia³ym
kartonie powiêkszonego tekstu modlitwy �Ojcze Nasz Internowanych�
identycznie ozdobionego, tak jak pierwowzór napisany w Sylwestra
w wiêzieniu i przemycony na wolno�æ przez ksiêdza kapelana wiêziennego
Wojciecha Frontczaka w czasie mszy �wiêtej noworocznej dla internowa-
nych. Kapelan przekaza³ modlitwê biskupowi w³oc³awskiemu, a ten ksiêdzu
Prymasowi w czasie sk³adania mu ¿yczeñ noworocznych. Ks. Prymas uda³
siê na drugi dzieñ do Watykanu z ¿yczeniami noworocznymi dla Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II. Przekaza³ mu miêdzy innymi tekst wiêziennej
modlitwy �Ojcze Nasz Internowanych�. Ju¿ ósmego stycznia 1982 roku
tekst modlitwy nada³o Radio Watykan i inne polskojêzyczne rozg³o�nie.
Teraz, przed kolacj¹, mia³em okazjê podziêkowaæ ksiêdzu Prymasowi za
przewiezienie modlitwy do Watykanu i wrêczyæ mu powiêkszony tekst
w rulonie obwi¹zanym bia³o-czerwon¹ szarf¹ (foto). Natomiast uczestnik
spotkania Zdzis³aw Krzemiñski wrêczy³ Prymasowi kilka rze�b wykona-
nych przez kolegów w wiêzieniu. Wspomina³: Zbigniew Wirski

KWIECIEŃ 1982 ROKU
Wspomnienia z nawiedzenia obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej

w parafii p.w. �w. Wawrzyñca w Kutnie,
nale¿¹cej wówczas do Archidiecezji Warszawskiej

W niedzielê, 30 kwietnia, w Gminnym O�rodku Kultury w Bedlnie odby³
siê jubileuszowy Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej. Zaprezento-
wa³o siê 25 wykonawców. Melodia z ¯ychlina porwa³a pary taneczne do
pl¹sów, wokalistka zespo³u Pozytywnie Zakrêceni z kolei wykona³a pio-
senkê - niespodziankê dedykowan¹ honorowym patronom Festiwalu dwóm
Krzysztofom: Debichowi, staro�cie kutnowskiemu i Ko³achowi, wójtowi
gminy Bedlno. D¹browickie Nutki przygotowa³y dla organizatorów
biesiady laurkê i podziêkowa³y za lata wspó³pracy piêkn¹ przy�piewk¹.
Wyst¹pi³y tak¿e: ¯eroniczanki, zespó³ Mieczys³awa Cichockiego,
Klonowianki, zespó³ �piewaczy Strzelce, £aniêckie S³owiki, zespó³
�piewaczy Siemienice, zespó³ �piewaczy Finezja, Krystyna Kowalska
i Zygmunt Deptu³a, Leszczynianki, Weso³e Pleckowianki, D¹browickie
Nutki, Bernadeta, Helena Bonio, Barbara Jab³oñska, Oktawa, Kro�nie-
wiacy, Szewcowianki, Helena Stêpniak, Pozytywnie Zakrêceni, Melodia
z ¯ychlina, Irena Szymañska, Wies³aw Tomaszewski, Z³oty Akord, Chór
Seniora M³odzi Duchem, zespó³ �piewaczy Krzy¿anówek, Wojszycanki,
Bogus³awa Stêpniak.

V FESTIWAL PIOSENKI
BIESIADNEJ W BEDLNIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektu-
aln¹, Ko³o w Kutnie, by³o organizatorem, 5 maja, tegorocznych obchodów
Dnia Godno�ci Osoby z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹. Oko³o 700
osób przesz³o ulic¹ Królewsk¹ na plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
rozpoczynaj¹c w ten sposób to wa¿ne wydarzenie. Tu, na specjalnie przy-
gotowanej scenie zebranych powita³ Dominik Wrzosek z OREW Nieza-
budka w Kutnie. On te¿ poprowadzi³ ca³o�æ tegorocznego spotkania.
Oficjalnego otwarcia dokona³ prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski.
W swoim wyst¹pieniu zaznaczy³: �Po raz osiemnasty obchodzimy Dzieñ
Godno�ci. Sama godno�æ to w³a�ciwo�æ przypisana ka¿demu cz³owiekowi
i nale¿y j¹ chroniæ i czciæ. W³adze wszystkich stopni powinny dbaæ o to,
aby te osoby jak najbardziej skutecznie by³y w³¹czone w ¿ycie spo³eczne�.
Zebrani oklaskami nagrodzili wyst¹pienia senatora RP Przemys³awa B³asz-
czyka oraz pos³a na Sejm RP Tadeusza Wo�niaka, który odczyta³ tre�æ
listu skierowanego do organizatorów i uczestników obchodów Dnia God-
no�ci Osoby z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹ w Kutnie. Jego autork¹
by³a Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która
objê³a honorowy patronat nad t¹ uroczysto�ci¹. Napisa³a: �Cieszê siê, ¿e
w atmosferze rodzinnego spotkania, tworzycie pañstwo przestrzeñ inte-
gracji, ¿e dajecie szansê zaprezentowania artystycznego dorobku osób
z niepe³nosprawno�ci¹. Wyrazy wdziêczno�ci przekazujê wszystkim, któ-
rych praca i zaanga¿owanie przyczyni³y siê do organizacji dzisiejszego
przedsiêwziêcia�.
Weso³ej zabawie sprzyja³a tego dnia s³oneczna pogoda. Na scenie swoje
zdolno�ci wokalne, aktorskie i taneczne prezentowali nie tylko przedsta-
wiciele kutnowskiej Niezabudki, ale te¿ go�cie z O�rodków Rehabilita-
cyjnych ze Zgierza, £êczycy, ¯ychlina, Aleksandrowa £ódzkiego i Kutna.
Podoba³y siê wystêpy iluzjonisty Damatusa, Przemys³awa Wieczorka,
zespo³u Witalis. By³o grillowanie, popcorn, pokaz motocykli kutnowskiej
policji, samochodu ga�niczego PSP.           /A.B./

DZIEŃ GODNOŚCI

Hotel Dwór Sójki zaprasza na III Koncert z cyklu opero−
wego „Muzyczne Podróże”, podczas którego usłyszymy
najpiękniejsze arie, pieśni i melodie żydowskie w wy−
konaniu Alicji Zientalskiej, absolwentki Akademii
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Koncert odbędzie się

27 maja o godzinie 19:00.
Prowadzenie koncertu i akompaniament na fortepianie
Franciszka Liszta – Jakub Gajdecki.

Rezerwacji można dokonać w recepcji
hotelu jak również telefonicznie:
(24) 254−24−44 lub 721−56−56−06

Śpiewająco zapraszamy!

ZAPROSZENIE




