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NAJLEPSI W POLSCE

Kó³ko Scrabble® �KO£O SZYN�, ze Szko³y Podstawowej nr 6 im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Kutnie, zosta³o zwyciêzc¹ ca³orocznych zmagañ
Ogólnopolskiej Ligi Zadaniowej VI Edycji Programu �Scrabble® w Szkole�
2016/2017 w kategorii szkó³ podstawowych. Na cotygodniowe zajêcia
kó³ka uczêszcza 17 uczniów. W rozwi¹zywanie miesiêcznych zadañ naj-
bardziej zaanga¿owane s¹ uczennice klasy VIC: Julia Tuliñska, Olga
Baranowska i Nikola Florczak.           (ci¹g dalszy - strona 2)

STRZELECKI PREZES

W dzielnicy Kutna Majdany znajduje siê zadaszona strzelnica Klubu Strze-
lectwa Sportowego �ORZE£�. W latach 1995�2001 obiektem zarz¹dza³
nie¿yj¹cy ju¿ prezes Zygmunt Ziêtek. Po jego �mierci prezesem klubu
wybrano jego syna � Miros³awa.           (ci¹g dalszy - strona 5)

DZIEŃ STRAŻAKA

Tegoroczne obchody Dnia Stra¿aka po³¹czone zosta³y z jubileuszem
25-lecia istnienia Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Uroczysto�ci odby³y siê
na placu Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie.           (ci¹g dalszy - strona 2)

DZIEŃ ROLNIKA

W sobotê, 13 maja, na terenie firmy Agroma, przy ul. Sklêczkow-
skiej, odby³y siê Dni Rolnika. Otworzy³ je prezes Zarz¹du spó³ki
Agroma Polsad Jacek Korczak wspólnie ze starost¹ kutnowskim
Krzysztofem Debichem i wicestarost¹ Zdzis³awem Trawczyñskim.
Z³o¿yli oni serdeczne ¿yczenia rolnikom oraz podziêkowali za
codzienny trud i ciê¿k¹ pracê.      (ci¹g dalszy - strona 4)

W OBRONIE OJCZYZNY

Minê³y 72 lata od zakoñczenia II wojny �wiatowej. Dzieñ 8 maja 2017 r.
sta³ siê okazj¹ do przypomnienia tego tragicznego dla Polski wydarzenia
i zorganizowania uroczysto�ci, w trakcie której oddano cze�æ poleg³ym
¿o³nierzom polskim. Odby³a siê ona w kwaterze wojskowej kutnowskiego
cmentarza, zorganizowana przez Kutnowsk¹ Radê Pamiêci Narodowej.

(ci¹g dalszy - strona 15)

MÓJ AUTORYTET

Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. �w. Stanis³awa Kostki i Techni-
kum Stowarzyszenia Przyjació³ Szkó³ Katolickich w Kutnie by³o organi-
zatorem II edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej pod has³em:
��wiêty Jan Pawe³ II � mój autorytet�. Tegoroczna edycja dedykowana
zosta³a naszemu Wielkiemu Polakowi, �wietemu Janowi Paw³owi II w 97
rocznicê  jego urodzin. Uroczysta gala wrêczania nagród mia³a miejsce
w sali tarasowej Kutnowskiego Domu Kultury. W konkursie wziê³o udzia³
28 uczniów reprezentuj¹cych gimnazja z Kutna, Strzelec, Wierzbia, Ostrów
i Pniewa.           (ci¹g dalszy - strona 4)

Chyba ka¿dy wie, ¿e jeden czyni co� dobrego dla
drugiego. Mo¿na to zauwa¿yæ na przyk³ad na osiedlu
Grunwald w Kutnie, gdzie w pobli¿u Przedszkola
�Calineczka� wykonano kiedy� ³adny plac zabaw,
oczywi�cie dla dzieci. Niech siê bawi¹ i tu przebywaj¹.
Widocznie �starszym dzieciom� co� nie by³o tu po dro-
dze. Niektórym zabawkom po prostu dodano ozdoby
malarskie, tych jednak nie ma sensu reklamowaæ. Na
pewno wkrótce zostan¹ zamalowane.         /A.B./

WANDALE

Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce PUL w Kutnie im. 37 £êczyckiego
Pu³ku Piechoty, Stowarzyszenie Historyczne Pu³k 37
serdecznie zapraszaj¹ Mieszkañców Kutna i okolic oraz
mi³o�ników 37 pp na

XXXV �wiêto Pu³kowe
Uroczysto�æ rozpocznie siê

26 maja 2017 roku o godz. 10:00
przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Kutnie

Na wszystkie wydarzenia wstêp wolny!

Patronat Honorowy:
Kutnowska Rada Pamiêci Narodowej
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- Od kiedy dzia³a pañska firma?
- W piêæ osób powo³ali�my 4 listopada 2013 roku Spó³dzielniê
Socjaln¹. Ot tak¹ sam¹ jak w serialu �Ranczo� w Wilkowyjach,
tyle ¿e tam powo³a³y j¹ tamtejsze kobiety, Teraz zatrudniamy trzy
osoby. Pocz¹tkowo dzia³ali�my w obiekcie Agencji Rozwoju
Regionu Kutnowskiego (w dawnym szpitalu) przy ulicy Wyszyñ-
skiego 11. Natomiast od lutego 2016 r. oddano nam w trzyletni¹
dzier¿awê dwa pokoje w by³ym O�rodku Socjoterapii w Nowej
Wsi. Obiekt podlega Starostwu Powiatowemu w Kutnie, któremu
zmieni³y siê plany i otrzymali�my st¹d wymówienie. Póki co nasz
adres to nadal Nowa Wie� 46.

TIFT REKLAMA
Kutno Spółdzielnia Socjalna
Nowa Wieś 46, 99−300 Kutno

Tel. 502−287−850; 608−831−698
Rozmowa z Leszkiem Kubiakiem,

prezesem TIFT Reklamy, Kutno, Spó³dzielnia Socjalna

- Jaki jest zakres waszej dzia³alno�ci?
- Dzia³amy w bran¿y reklamowej i w tej dziedzinie oferujemy us³ugi.
Nasza pracownia reklamy wykonuje: banery, plakaty, ulotki,
wizytówki, druk wielkoformatowy, szyldy, tablice reklamowe,
oklejanie witryn sklepowych i samochodów, litery przestrzenne,
kasetony, grawerowanie laserowe, gad¿ety.

- Jakim sprzêtem dysponujecie?
- Przede wszystkim mamy plotery: do druku solwentowego (3),
do wykonywania plakatów, laserowy do grawerowania oraz
wycinania. Dysponujemy nawet ploterem do kucia w kamieniu (!).
- Czym siê w tej mêskiej Spó³dzielni Socjalnej pan zajmuje?
- Od pocz¹tku dzia³alno�ci jestem jej prezesem. Mam 47 lat,
jestem mieszkañcem podkutnowskiego Gnojna. Niestety, w 1993
roku, po wypadku samochodowym, osta³em siê na... wózku inwa-
lidzkim. St¹d utrzymujê siê g³ównie z niskiej renty oraz ze zleceñ.
S¹dzi³em, ¿e jestem za m³ody, ¿eby pogodziæ siê z losem i w sumie
byæ na utrzymaniu rodziców. Chcia³bym wiêc, aby nasza Spó³-
dzielnia Socjalna TIFT Reklamy siê utrzyma³a. A ja w niej! Jednak
nasz los zale¿y od zleceniodawców, wiêc zwracamy siê do klubów
sportowych, firm, instytucji, szkó³ o zlecanie nam reklamy czy
gad¿etów. Gwarantujemy us³ugi tanie, solidne i szybko wykonane!

SKORZYSTAJCIE Z NASZYCH US£UG!!!
Dziêkujê za rozmowê � Andrzej Stelmaszewski

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wa¿n¹ zaletê programu, obejmuj¹cego 830 szkó³, stanowi mo¿liwo�æ jego
dostosowania i wykorzystania zgodnie z potrzebami nauczycieli prowa-
dz¹cych zajêcia. Nie narzuca on jednego tylko sposobu prowadzenia zajêæ
i wykorzystania gry scrabble®. Umo¿liwia natomiast realizacjê w³asnych
pomys³ów w oparciu o pewne zasugerowane schematy. Systematyczne
wykonywanie zadañ zwi¹zanych z projektem rozwija kreatywno�æ
uczniów, umiejêtno�æ logicznego my�lenia, dedukcji, wyszukiwania nowych
strategii, taktyk itd., pobudza i rozwija wyobra�niê dzieci i m³odzie¿y,
uczy wspó³pracy w grupie i zdrowej rywalizacji, pomaga przyswoiæ
materia³ w przyjemny sposób poprzez zabawê. Organizatorem akcji
�Scrabble® w Szkole� jest firma Mattel Poland Sp. z o.o. wsparta patro-
natem honorowym prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy, Mazowiec-
kiego Kuratora O�wiaty, Mazowieckiego Samorz¹dowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium O�wiaty w Kielcach i Kuratorium
O�wiaty w Poznaniu. Partnerem merytorycznym jest Polska Federacja
Scrabble. Program realizuje siê poprzez szkolne kó³ka scrabble®, bêd¹ce
bardzo ciekaw¹ propozycj¹ zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci i m³odzie¿y.
Kó³ko scrabble® to doskona³a alternatywa dla kó³ek przedmiotowych.
W scrabble® graæ mog¹ wszystkie dzieci bez wzglêdu na umiejêtno�ci
i talenty zwi¹zane z konkretnymi dziedzinami nauki. Jest to forma aktyw-
no�ci pozwalaj¹ca na udzia³ dzieci z ró¿n¹ sprawno�ci¹, co dodatkowo
ma walor integracyjny. Stwarza to niekonwencjonaln¹ i jednocze�nie
rozwijaj¹c¹ opcjê spêdzania czasu poza lekcjami.

NAJLEPSI W POLSCE

Do konkursu przyst¹pi³o 40 uczniów reprezentuj¹cych szko³y podstawowe,
gimnazja i szko³y �rednie. Ka¿dy z nich wzi¹³ udzia³ w piêciu konkuren-
cjach: rozwi¹zywaniu testów, wi¹zaniu wêz³ów ¿eglarskich, strzelaniu
z karabinka pneumatycznego, rzutu rzutk¹ ratownicz¹ i p³ywaniu na
dystansie 50 metrów. W grupie szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a Julia Kru-
kowska przed Zofi¹ Lenarczyk (obie SP nr 6), trzeci¹ by³a Aleksandra
Szczygielska - SP nr 9. Zespo³owo zwyciê¿yli uczniowie Szko³y Podsta-
wowej nr 6 w Kutnie. W grupie gimnazjów zwyciê¿y³ Karol Dom¿a³
(Gimn. nr 3), drug¹ by³a Wiktoria Kapica (Gimn. nr 2) a trzecim Micha³
Rowiñski (Gimn. nr 3). Zespo³owo najlepszymi byli uczniowie Gimna-
zjum nr 2. W grupie szkó³ �rednich  zwyciê¿y³a Anita Szczech przed
Micha³em Fr¹tczakiem i Adrianem Fryt¿kie � wszyscy z I LO PUL.

WIEDZA MORSKA
W sobotê, 13 maja, odby³ siê konkurs pod nazw¹ �Polska Marynarka
Wojenna, a Historia Wybrze¿a Polskiego�, którego organizatorem w naszym
regionie by³ Zarz¹d Powiatowy LOK. Ca³o�æ imprezy, maj¹cej charakter
eliminacji II stopnia na szczeblu powiatu kutnowskiego oraz wojewódz-
twa ³ódzkiego odbywa³a siê na obiekcie sportowym Szko³y Podstawowej
nr 9 w Kutnie.

W sali konferencyjnej Urzêdu Miasta Kutna radni zapoznali siê: z wyko-
rzystaniem przez Miasto Kutno funduszy pomocowych Unii Europejskiej
w 2016 roku oraz zaawansowaniem dzia³añ zmierzaj¹cych do ich absorbcji
w roku 2017, z informacj¹ na temat przygotowañ do realizacji zadañ
inwestycyjnych w 2017 roku oraz na temat realizacji �Programu wspó³-
pracy miasta Kutna z organizacjami pozarz¹dowymi za rok 2016�. Poza
tym samorz¹dowcy rozpatrzyli uwagi nieuwzglêdnione do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po³o¿onego
w Kutnie pomiêdzy ulicami: Marii Sk³odowskiej-Curie, Genera³a Maczka,
Graniczn¹ i granic¹ m. Kutna; przy ulicy Jagielloñskiej i ul. Mickiewicza
i rzek¹ Ochni¹. Radni przyjêli w tych sprawach stosowne uchwa³y.  /J.P./

39 SESJA

Zespo³owo wygra³a dru¿yna I LO  PUL. Nagrody rzeczowe i puchary
wrêczali: Danuta Blus � dyrektor Szko³y Podstawowej nr 9 oraz Artur
Kotliñski, który reprezentowa³ prezydenta miasta Kutna. W finale ogól-
nopolskim tego konkursu, jaki odbêdzie siê pod koniec maja w Jastarni,
Kutno reprezentowaæ bêd¹ uczniowie, którzy zajêli dwa pierwsze miejsca
w grupie gimnazjów i szkó³ �rednich.           /A.B./

DZIEŃ STRAŻAKA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przemawiaj¹c wobec zebranych mieszkañców miasta, zastêpów stra¿aków
zawodowych i ochotniczych, wobec zebranych go�ci na czele z zastêpc¹
³ódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w £odzi bryg. Grzegorza
Janowskiego i w³adz samorz¹dowych miasta i powiatu, komendant
powiatowy PSP w Kutnie bryg. Marek Myszkowski zaznaczy³, i¿ Dzieñ
Stra¿aka jest �wiêtem wszystkich stra¿aków, zarówno zawodowych jak
i ochotniczych. W du¿ym skrócie przedstawi³ historiê tworzenia PSP. Na
przestrzeni kolejnych lat diametralnie zmieni³o siê wyposa¿enie techniczne
oraz formy i metody dzia³añ kontrolno-rozpoznawczych. Komendant
Myszkowski przypomnia³ równie¿ sylwetki swoich poprzedników spra-
wuj¹cych funkcjê komendantów w kutnowskiej PSP. Wspominaj¹c o zda-
rzeniach nie tylko po¿arowych w naszym powiecie serdecznie podziêkowa³
za wsparcie w likwidacji ich skutków zastêpom OSP dzia³aj¹cych w poszcze-
gólnych gminach. Podziêkowa³ te¿ kapelanom za wsparcie duchowe, za
modlitwê w intencji wszystkich druhów i ich rodzin.

Stra¿ackie spotkanie by³o okazj¹ do odznaczeñ. Z³otym medalem �Za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa� wyró¿niono: Grzegorza Jab³oñskiego, Mariusza
Kantorka, Marka Tomczaka i Ewelinê Skibiñsk¹-Pyde. Srebrny medal �Za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa� otrzymali: Micha³ Panecki, Karol Jasku³a, Marcin
Królikowski, Krzysztof Bartosiak, Micha³ Dymowski, Tomasz Matuszak,
Bart³omiej Smakowski i Andrzej Pasternak. Br¹zowy medal �Za Zas³ugi
dla Po¿arnictwa� otrzymali: Mariusz Dudkowski, £ukasz £ukasik, Dariusz
Miszczak, Marcin Pijewski, Marcin Pacholec i Rados³aw Topólniak.
Awans na wy¿sze stopnie s³u¿bowe otrzyma³o 23 stra¿aków. S³owa gra-
tulacji i ¿yczeñ przekazali wyró¿nionym stra¿akom m.in.: pose³ na Sejm
RP Tadeusz Wo�niak, wiceprezydent miasta Kutna Jacek Boczkaja, prze-
wodnicz¹cy Rady Miata Kutna Grzegorz Chojnacki, starosta powiatu
kutnowskiego Krzysztof Debich, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marek
Jankowski. Oprawê muzyczn¹ uroczysto�ci przygotowa³a orkiestra dêta
OSP Kutno. By³a wystawa pojazdów po¿arniczych, pokazy sprzêtu i wy-
szkolenia. Uroczyste obchody Dnia Stra¿aka zakoñczy³ przemarsz grup
stra¿ackich oraz uczniów I LO PUL w Kutnie.           /A.B./

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach zapre-
zentowano umundurowanie i uzbrojenie Wojska Polskiego przez Stowa-
rzyszenie Historyczne Pu³k 37, pokaz filmu �Muzeum utracone�, a tak¿e
gry, ³amig³ówki dotycz¹ce znanych postaci historycznych zwi¹zanych
z Kro�niewicami i nie tylko oraz zagadki dla dzieci.

NOC MUZEÓW
A¿ do pó³nocy trwa³a w Kutnie �Noc w muzeum�. Atrakcj¹
wieczoru by³ plenerowy wystêp krakowskiej grupy Locomotra,

która wyczynia³a cuda z ogniem.
By³a wystawa replik pistoletów
i rewolwerów, a w muzeum mo¿na
by³o obejrzeæ tak¿e wystawy
�Miasto w czasie i przestrzeni�
oraz �Nie masz winy bez kary...
dura lex sed lex�. Dla najm³od-
szych, przygotowano puzzle
z zabytkami Kutna. Klub Foto-
Kutno zorganizowa³ happening
�Zdjêcie z katem�. Na placu Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego pojawi³
siê obelisk - s³up dystansowy
autorstwa kutnowskiego artysty,
Tomasza Czy¿ewskiego, infor-
muj¹cy o czasie podró¿y do ró¿-
nych miejscowo�ci.
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
By³y wystêpy licznych zespo³ów, warsztaty serowarstwa, pokazy maszyn
rolniczych. Na estradzie odbywa³y siê wystêpy zespo³ów �piewaczych,
a potem disco-polo, w tym z D¹browic - Ma³Y z Du¿yM, czy Allegro
Dance. Atrakcj¹ imprezy by³ koncert zespo³u Bayer Full z solist¹ S³awkiem
�wierzyñskim.

DZIEŃ ROLNIKA

WIEŚCI GMINNE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Trzyosobowe jury w sk³adzie: Joanna Domaga³a, Raisa Kurasiewicz
i Micha³ Wenerski, przyzna³o trzy kolejne miejsca najlepszym solistom:
Justynie Jab³onkowskiej, Julii Kowalczyk i Oliwii Byczkowskiej.
Wyró¿nienia przyznano: Weronice Kaczmarek, Ilonie Górkiewicz i Klau-
diuszowi Uciniakowi. W grupie zespo³ów trzy kolejne miejsca zajê³y ze-
spo³y z Gimnazjum nr 2 w Kutnie. W ocenie jurorów poziom eliminacji
by³ bardzo wysoki. Dokonano równie¿ podsumowania konkursu humani-
stycznego, którego motywem przewodnim by³a... kobieta (w pamiêtniku,
wierszu, wywiadzie, li�cie i opowiadaniu). Zwyciê¿y³a Nina Gardoliñska
z Gimnazjum nr 2 w Kutnie. Nagrody oraz okoliczno�ciowe dyplomy
wrêcza³a Barbara Karczewska � dyrektor Katolickiego Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. �wiêtego Stanis³awa Kostki w Kutnie.           /A.B./

MÓJ AUTORYTET
Diamentowe gody
Medale za 50-lecie ma³¿eñstwa
otrzyma³y pary: Stanis³aw i Jadwiga
Adamczyk, Jan i Henryka Durmaj,
Bogdan i Urszula G³uszcz, S³awo-
mir i Anna Jakubowscy, Czes³aw
i Maria Jêdrachowicz, Jan i Halina
Kaczmarek, Eugeniusz i Irena
Krzewiccy, Czes³aw i Urszula
Lewandowscy, Mieczys³aw i Marian-
na Markiewicz, Eljasz i Krystyna
Matysiak, Jan i Józefa Michalak,
Roman i Wanda Nowakowscy,

Bogdan i Ewa Osypowicz, Jerzy
i Lucyna Rogaccy, M�cis³aw i Bar-
bara Skowroñscy, Stanis³aw i Emi-
lia Studziñscy, Tadeusz i Danuta
Szubka, Tadeusz i Zofia �migielscy,
Wies³aw i Zdzis³awa Witek, Bogu-
s³aw i Anna Wojnowscy, Mieczy-
s³aw i Halina Zubek, a listami
gratulacyjnymi uhonorowano pary
obchodz¹ce 60-lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego: Jerzy i Krystyna
Wi�niewscy, Ludwik i Krystyna
Zalewscy, Jan i Krystyna Zduñczyk.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

10 czerwca 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.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Cz³onkowie i przyjaciele klubu postanowili wyró¿niæ swego prezesa za
jego pracê spo³eczn¹ na rzecz strzelectwa sportowego na terenie naszego
regionu. W sobotê, 13 maja, podczas kole¿eñskiego spotkania w �wietlicy
klubu s³owa podziêkowania, poparte upominkiem w postaci u³añskiej szabli
oraz piêknym wydaniem ksi¹¿kowym �Dzieje Polski w obrazach�, przekazali
prezesowi w imieniu zebranych kolegów: Stanis³aw Wikaryjczak, Krzysztof
Dêbski i Andrzej Pisarski. Uhonorowany zosta³ równie¿ przyjaciel klubu,
sêdzia miêdzynarodowy strzelectwa sportowego W³adys³aw Fr¹tczak, który
otrzyma³ w upominku �Wielk¹ ksiêgê architektury�.           /A.B./

STRZELECKI PREZES

WYBORY W ODDZIALE PTTK

W wyniku tajnego g³osowania do Zarz¹du Oddzia³u PTTK na lata
2017-2021 wybrano: Zygmunta Szadkowskiego na prezesa, Kornela
Ko³om³ockiego wiceprezesem, Krystynê Dolat sekretarzem, Magda-
lenê Górsk¹ skarbnikiem, Beata Krukowska � cz³onek. Komisja
Rewizyjna bêdzie dzia³aæ w sk³adzie: Bogumi³ Go³aszewski - prezes,
Bogus³awa Jankowska - wiceprezes, Andrzej ¯urawicz - sekretarz.
Natomiast S¹d Kole¿eñski: Tomasz Wieczorkowski - prezes, Beata
Kusiak - wiceprezes, Adrianna Krukowska - sekretarz, Danuta Ujaz-
dowska, Anna Wieczorkowska, Kazimierz Traczyk � cz³onkowie.

Krystyna Dolat

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddzia³u PTTK w Kutnie odby³ siê,
17 marca 2017 roku, w Centrum Organizacji Pozarz¹dowych przy ulicy
Wyszyñskiego 11 w Kutnie. Otwarcia Zjazdu dokona³ Zygmunt Szad-
kowski - prezes Oddzia³u PTTK w Kutnie. Wrêczy³ on wyró¿nienia
PTTK, przyznane przez ZG PTTK: Ewelinie Ko³om³ockiej Z³ot¹
Odznakê �Zas³u¿ony w pracy PTTK w�ród m³odzie¿y�, Kornelowi
Ko³om³ockiemu Br¹zow¹ Odznakê �Zas³u¿ony w pracy PTTK w�ród
m³odzie¿y�, Tomaszowi Wieczorkowskiemu Br¹zow¹ Odznakê
�Zas³u¿ony w pracy PTTK w�ród m³odzie¿y�. 10 osób otrzyma³o
podziêkowania w postaci dyplomów za ponad 35-letni¹ przynale¿-
no�æ do PTTK. Byli to: Zofia Gajewska, Henryk Gajewski, Ma³gorzata
Nawrocka-Go³aszewska, Bogumi³ Go³aszewski, Aleksandra Kalkstein,
Marianna Kurz¹tkowska, Dariusz Kurz¹tkowski, Ma³gorzata Siera-
dzon, Juliusz Sieradzon, Kazimierz Traczyk.

Zygmunt Szadkowski wrêcza odznaczenia Ewelinie Ko³om³ockiej
i Kornelowi Ko³om³ockiemu.

Nowy Zarz¹d Oddzia³u PTTK. Od prawej na dole: Zygmunt Szad-
kowski, Beata Krukowska, Magdalena Górska; na górze Krystyna
Dolat i Kornel Ko³om³ocki.

Marlena Kluk, której wiersze czêsto zamieszczamy w �Powiatowym
¯yciu Kutna� (na zdjêciu wrêcza swoj¹ ksi¹¿kê Andrzejowi Stelma-
szewskiemu, redaktorowi naczelnemu �P¯K�), urodzi³a siê w Mal-
borku. Z wykszta³cenia jest pedagogiem. Po przej�ciu na emeryturê
przeprowadzi³a siê do Kutna, gdzie � jak podkre�la � rozpoczê³a
drugi etap swojego ¿ycia, po�wiêcony � tak jak i poprzedni � w g³ów-
nej mierze pracy spo³ecznej przede wszystkim na rzecz seniorów.
Aktywnie funkcjonuje w ró¿nych organizacjach i stowarzyszeniach,
ale najtrwalej zwi¹zana jest ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Kutnie, dziêki któremu mo¿e � i to mocno � roz-
wijaæ swoje, ukryte do tej pory pasje. Pisze proz¹ i wierszem, maluje
i gra na scenie powa¿ne role teatralne i kabaretowe. Codziennie
reprezentuje Uniwersytet Trzeciego Wieku w grodzie nad Ochni¹.
Swoje utwory interpretuje na spotkaniach i wieczorkach poetyckich.
W ubieg³ym roku wziê³a udzia³ w IV Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim o �Kujawskiego Z³otego Kruka�, gdzie zdoby³a g³ówny
laur, a Jej wiersze znalaz³y siê w III cyklu �Polska proz¹ i wierszem
malowana� � w tomie �Po kujawsku kochaæ, czy byæ kochanym�.
Has³em przewodnim �Na zakrêcie� s¹ s³owa: �A to mój sekret. Jest
bardzo prosty: dobrze widzi siê tylko sercem. Najwa¿niejsze jest
niewidoczne dla oczu�.
Ksi¹¿ka ma 162 strony i sk³ada siê z 10 rozdzia³ów. Marlena Kluk
o swoim woluminie mówi: �Gdy w jesieni swego ¿ycia odwa¿y³am siê
zebraæ my�li i przenie�æ je na papier, pomy�la³am, ¿e wiele z ¿yciowej
prawdy otar³o siê o mnie... Pisa³am w ró¿nych momentach mojego
¿ycia, ale najpierw wszystko urodzi³o siê w sercu... Zamieszczam te¿
krótkie fragmenty z pamiêtnika, który towarzyszy³ mi przez ca³e ¿ycie.
Uczucia w nich zawarte maj¹ wyra�ne odbicie w moich utworach.
Wiersz pocz¹tkowy �¯ycie moje� i koñcowe opowiadanie �Zielony
parasol�, które wcale nie jest fikcj¹, stanowi¹ rodzaj klamry spinaj¹cej
ca³o�æ�.
Wzruszaj¹cy jest fakt podkre�lenia roli partnera ¿yciowego pani
Marleny pana Andrzeja w napisaniu ksi¹¿ki �Na zakrêtach�. Autorka
pisze wprost: �Nigdy nie uczyni³abym tego kroku, gdyby nie emocjo-
nalne i inspiruj¹ce wsparcie Andrzeja. Dziêkujê Ci, bo pomog³e�
urzeczywistniæ moje kolejne marzenia�. Tylko pogratulowaæ Obojgu!

Jerzy Papiewski

„NA ZAKRĘTACH”

� 28 maja (godz. 18.00) w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca wyst¹pi Mag-
dalena Lechowska. Ta jedyna polska wokalistka � urodzona w Krakowie,
ale m³odzieñcze lata w egzotycznej Kolumbii � wykonuje takie gatunki
muzyczne jak: flamenco, tango argentyñskie, salsê, rancherê meksykañsk¹,
kubañskie bolero, kolumbijsk¹ kumbiê i muzykê andyjsk¹. Jej koncerty
s¹ zawsze pe³ne bogactwa rytmów i ró¿norodnych brzmieñ.
� 3 czerwca na Stadionie Miejskim � przy ulicy ks. Oziêb³owskiego
w Kutnie - odbêdzie siê Festiwal Rockowy �Qutnoizz Fest�.  Bêdzie on
realizowany w ramach drugiej edycji Kutnowskiego Bud¿etu Obywatel-
skiego. Zagraj¹ znane zespo³y: �Hunter�, �Acid Drinkers�, �Nocny Ko-
chanek�, wêgierski Iron Majdnem� oraz �SIQ�. Krótko o tych kapelach:
�Hunter� powsta³ w 1985 roku i wykonuje muzykê z pogranicza thrash
i heavy metalu, �Acid Drinkers� to legenda polskiego metalu, a �Nocny
Kochanek� (rok powstania 2012) uprawia tradycyjny heavy metal. W reper-
tuarze ma dobre, niemal satyryczne teksty. �Iron Majdnem� gra natomiast
covery zespo³u �Iron Maiden�.            /J.P./

To tytu³ - jak¿e wymowny - debiutanckiego woluminu Marleny Kluk,
który sk³adany i drukowany by³ w kutnowskiej Drukarni Intro-Druk
(ul. 29 listopada 29). Warto podkre�liæ, ¿e ta interesuj¹ca pozycja
wydana zosta³a w³asnym sumptem autorki i Jej Rodziny.

PA£AC SAPETÓW ZAPRASZA
NA TURNUS NATUROTERAPEUTYCZNY

26.06-2.07.2017 r.
W cenie (1099 z³ doro�li, 999 z³ dzieci): terapia naturalna u wybitnych
specjalistów z tej dziedziny, zakwaterowanie w pokojach z WC i ³azienk¹,
3 p m.in. Tomasza Æwieka, 3 posi³ki dziennie (dania wegetariañskie),
6 seansów bioenergoterapeutycznych, codzienne relaksacje (wizualizacje),
1 masa¿ klasyczny, codzienna joga, ognisko i bieganie boso po roz¿a-
rzonych wêglach, kilka wycieczek do magicznych miejsc, wyk³ady, filmy,
wypo¿yczenie rowerów.
Dodatkowo bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ z takich us³ug jak: masa¿e SPA,
uzdrawianie duchowe (wewnêtrzna podró¿), �wiecowanie uszu metod¹
Indian Hopi, mo¿liwo�æ zamówienia portretu numerologicznego u Emilii
Wróblewskiej-Æwiek.
Dok³adny plan wczasów dzieñ po dniu mo¿na znale�æ pod adresem
internetowym: http://transformacjaswiadomoscignosis.blogspot.com/p/
zapraszamy-na-wczasy.ntml

Informacje i zapisy:
tel. 732-744-733 lub 509-401-501

www.palacsapetow.pl

JUŻ NIEDŁUGO...

Mamo � to tylko d³u¿sza podró¿
z przystankami wspomnieñ,
to kamieñ przydro¿ny,
na którym przysiad³ czas.

Widzê ci¹gle Twój u�miech
w gasn¹cych oczach,
gdy spija³am ostatni szept
z bladych Twych ust.

Pozosta³a po Tobie Mamo
ma³a, szara fotografia

Przyjdzie dzień
w starym albumie
z po¿ó³k³ymi kartkami.

Nadejdzie jednak dzieñ,
gdy odnajdziemy siê
na wydeptanej �cie¿ce,
która prowadzi w jasno�æ.

Trzymaj¹c siê za rêce,
przekroczymy wieczno�æ
w rytmie uderzeñ
naszych serc.

Marlena Kluk

CZYSTE POWIETRZE

W roku szkolnym 2016/2017 dzieci z gr. �0� z Zespo³u Szkó³ w Byszewie reali-
zowa³y program edukacyjny �Czyste powietrze wokó³ nas�. W ramach warsztatów
wykorzystywano szereg ciekawych form i metod pracy: wycieczki, pogadanki,
�piewanie piosenek, æwiczenia relaksacyjne i oddechowe, zabawy ruchowe oraz
wykonywanie prac plastycznych. Dzieci projektowa³y w³asne znaczki �Nie pal
przy mnie�. Koordynatorem programu w szkole jest Wioletta Modliñska.

W moim ogródku
Rankiem w¹cham was moje kwiatki
Kwitn¹ce forsycje, nagietki, b³awatki.
W waszych p³atkach jest rado�æ tego wiosennego poranka.
Widzê was, w zieleni trawy
I w�ród zdrewnia³ej kory dzia³kowego lasku,
O wieczornej porze i o wczesnym brzasku.
Lubiê chwile spêdzone w�ród bzykania pszczó³,
Uk¹szeñ komarów,
I w�ród krzewów o soczystej zieleni, co duszy dodaj¹ czaru.
St¹pam po dró¿kach obok migoc¹cych biel¹ kwiecia
Drzew owocowych.
Woni¹ urzekaj¹ �wierki w alejkach �wierkowych.
Lubiê zmierzch, gdy ogród zalewaj¹ ciep³e p³omyki S³oñca
I pachnie para nad fili¿ank¹ kawy siê unosz¹ca.
Chocia¿ w moim ogródku jeszcze cichutko
I ch³ód poranków czujê,
To muchy bzykaj¹ g³o�no i rado�nie
Oznajmiaj¹c wiosnê, któr¹ smakujê.
Ty te¿ zakochaj siê w wio�nie!
Po có¿ siê smuciæ?
Z wiosn¹ los mo¿e siê zmieniæ, odwróciæ!

Maria Stêpniak
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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
Prawie 66 tys. studentów zagranicznych studiuje na polskich uczelniach.
Najwiêcej z Ukrainy (35,6 tys.), Bia³orusi (5,12 tys.), Indii (2,14 tys.),
Hiszpanii (1,6 tys.) i Norwegii(1,53 tys.).
63% doros³ych Polaków nie przeczyta³o w 2016 r. ani jednej ksi¹¿ki,
a 16% nie przeczyta³o niczego.
Prawie 38% polskich mened¿erów uwa¿a, ¿e korupcja w firmach jest
powszechnym zjawiskiem (raport firmy doradczej EY). To bardzo du¿o,
ale i tak mniej ni¿ w 2015 r. (43%) i w 2013 r. (59%).

STRATY LUDZKIE W II WOJNIE �WIATOWEJ
Polska 17,22%, ZSRR 13,7%, Grecja 11,17%, Jugos³awia 10,97%,
Czechos³owacja 2,43%, Holandia 2,41%, Francja 1,44%, Belgia 1,05%,
Wielka Brytania 0,94%, Norwegia 0,35%, USA 0,32%, Dania 0,16%.

Przegl¹d nr 19 z dn. 8-14.05.2017r.:  s. 6i 8

Kredyty Polaków
2 mln czynnych umów na kredyt hipoteczny. 900 tys. frankowiczów sp³aca
530 tys. kredytów hipotecznych. 233 282 �rednia warto�æ udzielonego
kredytu hipotecznego ogó³em. 393,4 mld z³ zad³u¿enie Polaków tytu³em
kredytów mieszkaniowych na koniec 2016 r.

Wprost nr 19 z dn. 8-14.05.2017r.:  s. 52
Ju¿ ponad po³owa (9.670.215) deklaracji podatku od dochodów osobi-
stych zosta³a z³o¿ona drog¹ elektroniczn¹.
20,6 mld z³ wynios³a w 2016 r. warto�æ produkcji sprzedanej bran¿y AGD
w Polsce. 26 fabryk sprzeda³o 5,6 mln sztuk du¿ego i 10 mln sztuk ma³ego
sprzêtu AGD. Jeste�my najwiêkszym producentem tej bran¿y w Europie.
239 osób zginê³o w 2016 r. w pracy. Wypadkom uleg³o prawie 88 tys.
pracowników.
W 22% polskich domów nie ma ani jednej ksi¹¿ki. W ci¹gu dwóch lat
zniknê³y one z mieszkañ prawie 2 mln Polaków.
Ponad 1,3 mln reklamacji z³o¿yli Polacy w 2016 r. w instytucjach finan-
sowych. Zdaniem rzecznika finansowego 57% zg³oszonych spraw zosta³o
rozpatrzonych pozytywnie.
System funkcjonowania kuratorów jest niewydolny i w du¿ej mierze
fikcyjny. Na ka¿dego z 5210 kuratorów etatowych i 31 285 pracuj¹cych
na zlecenie przypada 141 spraw ludzi doros³ych i 91 rodzinnych. Zajmuj¹
siê wiêc g³ownie wype³nianiem kwitów.
Relacja d³ugów do dochodów Wa³brzycha wynosi 95%. Do najbardziej
zad³u¿onych miast nale¿¹ te¿ - Toruñ (77%) i £ód� (74%).

Przegl¹d nr 20 z dn. 15-2.05.2017 r., s. 6

Nie na maturê, ale dopiero na �zimn¹ Zo�kê� zakwit³y kasztany. Zreszt¹
ju¿ te¿ inne kwiatowe drzewa czy krzewy. Równie¿ np. bzy. ¯ó³cieniem
�wyros³y� ³any rzepaków. A �zimni� ogrodnicy byli w tym roku chyba ...
najcieplejsi w historii. Masz babo placek! Politycy PiS w czasie kampanii
wyborczej je�dzili na wie�, ale piêkne fotografie, które tam sobie robili,
by³y chyba na pami¹tkê. �Jeste�cie szarlatanami na polskiej wsi� � grzmia³
podczas konferencji w Sejmie sam prezes PSL (bodaj¿e lekarz) W³adys³aw
Kosiniak-Kamysz. Jeszcze doda³, ¿e PiS obiecywa³o ¿e �podwoi wyp³aty
unijne, a nie potrafi wyp³aciæ ich na czas�. Fakt faktem, ¿e przez problemy
z wdra¿aniem systemów informatycznych rolnicy maj¹ problemy z otrzy-
maniem unijnych pieniêdzy. Masz babo placek! Masz babo placek! Jak
podaje �Wyborcza�, a¿ milion 350 tysiêcy rolników mo¿e nie dostaæ
dop³at obszarowych � Jeszcze do tego dojd¹ kary (2,5 mld z³, na rzecz ...
Unii Europejskiej. Masz babo placek! Pierwsze przymrozki nadesz³y
w po³owie kwietnia, a nastêpne drastyczne � w maju. Wed³ug szacunków
Komisji Sejmowej ds. Rolnictwa, sadownikom zamrozi³o 80 procent
tegorocznych zbiorów (ponad 2500 gospodarstw, w których przymrozki
zniszczy³y 8,3 tysi¹ca ha upraw). St¹d nowe porzekad³o w �Wyborczej� �
�Kwiecieñ plecieñ, a maj, ¿e w piecu pal�. Gdy przypomnimy jeszcze przy-
powie�ci o zimnych ogrodnikach �Pankracy, Serwacy, Bonifacy to �li na
ogrody ch³opcy�. Dodaæ jeszcze do kompletu, ¿e by³a zimna Zo�ka. Masz
babo placek! Ceny owoców, wobec ni¿szych plonów wzrosn¹ o 40-100
procent ni¿ w ubieg³ym roku. Prognozuje siê ich wzrost o 100 procent
w jab³kach, w 40 procent w truskawkach. Co prawda to prawda, ¿e sadow-
nicy mog¹ liczyæ na rz¹dowe rekompensaty, ale � Masz babo placek!

... ten mo¿e nie wiedzieæ, z jak¹ � zapewne � ulg¹ przyj¹³ prezydent miasta
Zbigniew Burzyñski wypowied� Jaros³awa Kaczyñskiego z 15 maja 2017 r.
po spotkaniu z przewodnicz¹cymi Wojewódzkich Zespo³ów Samorz¹dowych
oraz prezesami zarz¹dów okrêgowych PiS. Podobnie zreszt¹ jak burmi-
strzowie ¯ychlina i Kro�niewic oraz wójtowie od - Bedlna, Krzy¿anowa,
Strzelec, gminy wiejskiej Kutno, £ani¹t, Nowych Ostrów (z wy³¹czeniem
D¹browic, gdy¿ Doroty D¹browskiej, jako jedynej w tym areopagu w³adzy
nie dotyczy³a ta zmiana przepisów prawa). Bêdzie zasada dwukadencyj-
no�ci, ale � nie bêdzie obowi¹zywaæ wstecz. Dodajmy, ¿e gdyby przyjêto
ow¹ zmianê ju¿, to niejako �z urzêdu� dotknê³aby a¿... 2/3 gmin (wiej-
skich i miejskich). Uff�! Jednak wodzowie miasta (a i starostwa) nie
mog¹ � �spaæ zbyt spokojnie�. Dopiero co siê skoñczy³y s¹dowe rozprawy
starosty. Wynik jest ostateczny, bo prawie jak w pi³ce no¿nej walkower:
0:3 (trzy s¹dowe instancje). I co? Starosta nadal jest starost¹, chocia¿ na
jego honorze �czarna plama�! Chocia¿ ju¿ niedosz³y starosta z³o¿y³ skargê
do wojewody ³ódzkiego na z³e liczenie g³osów podczas ostatniego wyboru
starosty. Og³oszono wynik 12:1. Gdyby faktycznie by³y dwa g³osy prze-
ciwne, to wybór �wodza� powiatu (i Zarz¹du Powiatu) by³by... niewa¿ny.
Afera finansowa w Urzêdzie Miasta Kutna, któr¹ opozycja wykorzystuje
a¿ do przesady. Pose³ Tomasz Rzymkowski �dolewa oliwy do ognia�,
atakuj¹c swoim doniesieniem do prokuratury na dyrektora ZS nr 1
w Kutnie. By³y prokurator rejonowy w Kutnie �sam siebie oskar¿a�, wywo-
³uj¹c awanturê w mie�cie £odzi. Many te¿ oskar¿enie �szefa� PiS obu
w³odarzy miasta i powiatu m.in. o aferê mieszkaniow¹ i niezrozumia³¹
decyzjê starostwa o likwidacji oddzia³u interny III w kutnowskim szpitalu.
Rozpatruje je Prokuratura w Sieradzu. UFF! Jak widaæ nie ma spokoju
pod kutnowskim s³oñcem. Chyba to nie tylko - przedwyborcza gor¹czka!!!

Andrzej Stelmaszewski

Ukaza³a siê ksi¹¿ka Rafa³a Ziemkiewicza �Z³owrogi cieñ Marsza³ka�. Tak,
tak, tym razem uzdolniony literat podj¹³ siê próby przedstawienia mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego. To ksi¹¿ka bez mitów i kultu endeckiego obozu.
Napisana emocjonalnie, mimo ¿e zawiera wiele b³êdów i kontrowersji,
ale zapewne wzbudzi du¿e zainteresowanie. Tym bardziej, ¿e pisarz do�æ
jednoznacznie i negatywnie ocenia marsza³ka Józefa Pi³sudskiego (i jego
otoczenie). Natomiast pozytywnie � Romana Dmowskiego. Ju¿ s³yszymy
zgrzytanie zêbami zwolenników �Pi³sudczyków�.      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

ZŁOWROGI CIEŃ MARSZAŁKA

Na Dzień Dziecka
�wi¹t ró¿nych mamy dostatek.
Wiele z nich jest uroczy�cie obchodzone.
Ale to sympatyczne dla naszych dziatek,
w kalendarzu jest na czarno zaznaczone.

Dzieñ Dziecka to okazja dla mamy i taty,
by kupiæ dzieciakowi prezent, jak ka¿e tradycja.
Niechaj czekolad¹ czy cukierkiem racz¹ siê ma³olaty.
Doros³ym te¿ co� nale¿y, nie obowi¹zuje prohibicja.

�wiadomie traktujê ten dzieñ bez sentymentu.
Wystarczy bowiem spytaæ dzieci, czy by chcia³y
obchodziæ im po�wiêcone �wiêto
z lizakiem w buzi, w oparach gorza³y.

Kazimierz Ci¹¿ela

Z okazji święta 37 Pułku Piechoty
�wiêto Pu³ku obchodzono 26 maja.
37 Pu³ku, który przez lata w Kutnie stacjonowa³.
Dzisiaj Ci wszyscy, którzy o tym pamiêtaj¹
chc¹, by w pamiêci mieszkañców on siê zachowa³.

Pu³k ten ju¿ dawno nie istnieje,
pozosta³o po nim jedynie wspomnienie.
Warto jednak przypominaæ jego dzieje,
bo dla miasta mia³ on wa¿ne znaczenie.

Przeby³ szlak bojowy bohaterski i chwalebny,
walczy³ w wojnach, w których Polska udzia³ bra³a,
stan¹³ do boju, gdy Pi³sudskiemu by³ potrzebny,
a Marsza³ka przecie¿ Kutno pomnikiem uhonorowa³o.

Rada Miasta podjê³a tak¿e uchwa³ê,
aby jego ¿o³nierzy uczciæ pomnikiem.
W ho³dzie dla Pu³ku i na jego chwa³ê.
Jakim te zamiary skoñcz¹ siê wynikiem?

Kazimierz Ci¹¿ela

Serdecznie zapraszamy Szanownych Pañstwa na

II zjazd rodziny Staniszewskich
oraz rodzin spokrewnionych do £ani¹t w dniu

08.07.2017 roku
Je�li nosisz lub nosi³a�(e�) nazwisko Staniszewska(i) i pragniesz
spotkaæ innych o tym nazwisku, aby poszukaæ wspó³nych przod-
ków, a przy tym spêdziæ czas w mi³ej, rodzinnej atmosferze i do-
brze siê bawiæ, koniecznie we� udzia³ w zje�dzie!
Z uwagi na trudno�ci organizatorów z dotarciem do wszystkich
rodzin, prosimy ka¿dego z was o o poinformowanie o naszym spo-
tkaniu wszystkich chêtnych cz³onków rodziny, z którymi macie
kontakt. Czekamy na was. Do zobaczenia!

Organizatorzy zjazdu

Program zjazdu
10.30 � otwrcie zjazdu
11.00 � msza �wiêta w ko�ciele parafialnym p.w. Wniebowziêcia
n.m.p. w £aniêtach, po mszy �wiêtej wspólne jubileuszowe zdjê-
cia.
12.30 � przejazd na cmentarz parafialny w £aniêtach, wspólna
modlitwa, zapalenie zniczy na grobach przodków, przejazd do
gospodarstwa agroturystycznego �Myszogród�. Adres: Osiny 22,
09-500 Gostynin, woj. mazowieckie.
14.30 � spotkanie wszystkich zaproszonych: przywitanie przez
organizatorów, obiad, prezentacja poszczególnych rodzin, kawa
i herbata, zabawa przy muzyce zespo³u �ScBand� � �piew i ta-
niec, mo¿liwo�æ zabrania g³osu przez uczestników.
17.00 � jubileuszowy tort.
19.00 � ognisko/grill.
�     - zakoñczenie zjazdu.

Serdecznie dziêkujemy m³odzie¿y, nauczycielom i pracownikom
Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³. Grabskiego w Kutnie oraz wszystkim
uczestnikom bior¹cym udzia³ w Ostatniej Drodze naszego
Drogiego Mê¿a, Ojca i Dziadka

�P.

ADAMA KAZIMIERZA
S£OMIANEGO
w dniu 11 maja 2017 roku.

¯ona, Córka, Wnuczka, Ziêæ

Najbli¿szej Rodzinie
�P.

HENRYKA
SOCHACKIEGO

Najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³ada

Rodzina Stelmaszewskich

Rodzinie
�P.

ZDZIS£AWA
RÓ¯AÑSKIEGO

Serdeczne Wyrazy Wspó³czucia
sk³adaj¹

Stelmaszewscy

Nasze pokrêcone czasy ka¿dego dnia pokazuj¹ jak trudna jest umie-
jêtno�æ rozmowy, dyskusji czy debaty. Do absolutnej rzadko�ci
nale¿¹ rozmówcy, którzy potrafi¹ prowadziæ merytoryczn¹ dys-
kusjê na temat, nie obra¿aj¹c przy tym nikogo. Na szczê�cie
dyskutanci jeszcze nie ok³adaj¹ siê piê�ciami, nie kopi¹ nogami
i nie rzucaj¹ szklankami jak w parlamencie po³udniowokoreañskim.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e do tego nie dojdzie, chocia¿ jeste�my
ca³kiem blisko. Fataln¹ norm¹ jest krasomówcze klepanie bajek,
agresja s³owna, ucieczka od odpowiedzi na zadane pytanie. Wystar-
czy pos³uchaæ debat naszych polityków w sejmie oraz na sesjach
samorz¹dowych. Nie szukaj¹c daleko wystarczy pos³uchaæ wybrañ-
ców ludu w kutnowskiej Radzie Powiatu. Ostatnio g³o�nym echem
i masowymi protestami odbi³ siê udzia³ polskiego profesora Lecha
Morawskiego w debacie na Uniwersytecie w Oksfordzie. Profesor
jakby trochê odlecia³ i pomyli³y mu siê istotne fakty. Awans do
Trybuna³u Konstytucyjnego raczej mu nie s³u¿y. Profesor w Oks-
fordzie stwierdzi³, ¿e reprezentuje polski rz¹d i Trybuna³ Konsty-
tucyjny, co by³o oczywist¹ nieprawd¹, gdy¿ profesor reprezentowa³
co najwy¿ej siebie. Szkoda, ¿e o tym nie wiedzia³ i zupe³nie mu
siê pomyli³y funkcje cz³onka trybuna³u, rzecznika rz¹du czy osoby
prywatnej. W trakcie wyst¹pienia Lech Morawski powiedzia³ ni
mniej ni wiêcej, ¿e polska konstytucja to legislacyjna tragedia
i dramat, a politycy i sêdziowie bior¹ w Polsce ³apówki. Napiêcie
ros³o jak w filmie Hitchcocka. Profesor paln¹³, ¿e rz¹d nie lubi
gejów, ale prokuratura ich nie goni. Profesor móg³ mieæ jak¹�
intelektualn¹ zapa�æ, bo seriami wali³ androny. �mieszno�æ
profesora i za¿enowanie pozosta³ych uczestników debaty by³o
niedobrym efektem, na który usilnie zapracowa³ Lech Morawski.
Niestety, opisany kompromituj¹cy przyk³ad nie jest w dzisiejszych
czasach wyj¹tkiem. Przypominam sobie debaty oksfordzkie orga-
nizowane przez Urz¹d Miasta, w których bra³em udzia³ wiele lat
temu. Pamiêtam dobry klimat, kulturê wypowiedzi i merytoryczn¹
dyskusjê. Definicja debaty oksfordzkiej podana za Wikipedi¹ jest
nastêpuj¹ca: �Rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione
jest obra¿anie lub wy�miewanie��. Bior¹c pod uwagê brak sta-
bilno�ci emocjonalnej i kiepsk¹ klasê wielu naszych polityków
i samorz¹dowców niestety, równie¿ w Kutnie, ¿yczeniem trud-
nym do spe³nienia jest, by w debatach i wszelkich dyskusjach oraz
rozmowach by³a przestrzegana zasada nie obra¿ania i nie wy�mie-
wania rozmówców.   Krzysztof Wac³aw Dêbski

DEBATA
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Fabryka Mazyn Rolniczych Agrofactory II w Kutnie oferuje:
� KULTYWATORY POLOWE CRIS,
� AGREGATY TALERZOWE THOR AT I BT,
� AGREGATY UPRAWOWO�SIEWNE  PAPUG,
� AGREGATY �CIERNISKOWE ARES,
� AGREGATY �CIERNISKOWE PREMIUM,
� WA£Y UPRAWOWO�£¥KOWE GROM,
� WA£Y UPRAWOWO�£¥KOWE GROMIX,
� WA£Y UPRAWOWO�£¥KOWE UNIWERS,
� WA£Y UPRAWOWO�£¥KOWE TRIO,
� P£UGI OBROTOWE AGROSPEED,
� G£ÊBOSZE GRYS,
� G£ÊBOSZE GRYS RESOR,
� BRONY MULCZOWE � CHWASTOWNIKI IZAK,
� MASZYNY DO PIELÊGNACJI £¥K BRONY
   £¥KOWO�POLOWE LUSA,
� BETONIARKI CI¥GNIKOWE MIXER,
� ZAMIATARKI,
� OSPRZÊT DO £ADOWACZY CZO£OWYCH
   I £ADOWAREK TELESKOPOWYCH,
� P£UGI �NIE¯NE,
� KONTENERY METALOWE.

Informacji udzieli Państwu Dział Handlu i Marketingu
AGRO−FACTORY II, 99−300 Kutno, Piwki 1/2, tel./fax (24) 254−00−00; 516−154−300, 607−061−760

www.agrofactory2.pl; e−mail: biuro@agrofactory2.pl; agrofactory2@wp.pl

FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH
Firma AGRO-FACTORY II Kutno powsta³a w 2006 r. zajmuje siê
produkcj¹ i sprzeda¿¹ maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. Przedsiêbior-
stwo nasze dziêki konsekwentnemu d¹¿eniu do produkowania
wyrobów najwy¿szej jako�ci, wyrobi³o sobie pozycjê jednej z naj-
bardziej rozpoznawalnych polskich marek w bran¿y produkcji
maszyn rolniczych i czê�ci zamiennych. Produkty ze znakiem
firmowym AGRO-FACTORY II rozprowadzane s¹ przez sieæ oko³o
70 partnerów handlowych. Firma nasza podejmuje nowe projekty
maj¹ce na celu powstanie szerokiej oferty nowoczesnych maszyn
oraz najwy¿szej jako�ci obs³ugi klienta. Produkty nasze s¹ unowo-
cze�niane i przystosowane do nowych wymogów rynku.
AGRO-FACTORY II wykonuje równie¿ inne konstrukcje stalowe
wed³ug dokumentacji w³asnej lub klienta. �wiadczymy us³ugi
najwy¿szej jako�ci w zakresie: ciêcia plazm¹ CNC, laserem CNC,
giêcia prasami krawêdziowymi CNC, �rutowania, malowania prosz-
kowego, t³oczenia i frezowania CNC, wiercenia CNC.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY!

S³awomir Trembaczyk - przedstawiciel handlowy Agrofactory II
na Dniu Rolnika w Agromie.

Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆCENIMY
JAKOŚĆ
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

(ci¹g dalszy z nr 9/454)

Rok szkolny 1948/49
Od 1 wrze�nia 1948 roku zmienia siê ca³kowicie personel nauczycielski
w szkole. Odchodz¹ poprzedni nauczyciele. Kierownictwo szko³y obejmuje
W³adys³aw Ka�mierczak z 13-letnim sta¿em pracy. Pocz¹tkowo pracuje
sam. Religii uczy ks. Józef Rogacki. Prawdopodobnie przez krótki czas
pracuje nauczycielka Helena Garbacz. Po jej odej�ciu pan Ka�mierczak
uczy sam, okrojona zostaje liczba godzin nauki (m³odsze klasy maj¹ po
8 godzin, starsze 13 godzin tygodniowo. Poszczególne klasy ucz¹ siê co
drugi dzieñ na dwie zmiany. W nastêpnych latach przybywa nauczycieli,
kadra pedagogiczna czêsto siê zmienia. Stabilizuje siê dopiero od roku 1956.

Rok szkolny 1949/50
W szkole pracuje 4 nauczycieli. Do pracy zostaje przyjêta Janina Bro¿yñska
i Janina Józefiak (pracuje do koñca roku szkolnego). Zatrudniona zostaje
jako sprz¹taczka Józefa Ka�mierczak � ¿ona kierownika szko³y. Od po-
cz¹tku roku szkolnego szko³a jest ju¿ pe³na � siedmioklasowa. W³adze
o�wiatowe wprowadzaj¹  do nauczania w szkole nowy przedmiot � jêzyk
rosyjski jako obowi¹zkowy ju¿ od klasy V pocz¹wszy. W roku szkolnym
1949/50 nastêpuje zmiana nazwy szko³y na: Szko³a Podstawowa w Strze-
gocinie. Nauczanymi przedmiotami s¹: jêzyk polski, jêzyk rosyjski,
historia, geografia, biologia, matematyka, rysunek, prace rêczne, �piew,
wychowanie fizyczne, nauka o Polsce i �wiecie wspó³czesnym. Religia
nie jest ju¿ obowi¹zkowa i nie znajduje siê w siatce godzin. Uczy³ jej
ks. Kazimierz Rusin � proboszcz miejscowej parafii.

Rok szkolny 1950/51
Szkole zostaje przydzielony etat nauczyciela przewodnika Organizacji
Harcerskiej Polski Ludowej (OHPL) � zatrudniona zostaje jako przewodnik
Jadwiga Brzeska. Zatrudniony zostaje Henryk Gajewski, absolwent tej
szko³y � niewykwalifikowany. Klasê VII koñczy 51 uczniów. Zajêcia
lekcyjne odbywa³y siê przez 215 dni roku szkolnego. W ramach zajêæ
pozalekcyjnych dzia³aj¹ szkolne organizacje uczniowskie: Szkolne Ko³o
Odbudowy Warszawy � opiekunem jest W³adys³aw Ka�mierczak, Szkolne
Ko³o Towarzystwa Przyja�ni Polsko-Radzieckiej (SK TPPR), ko³o ist-
nieje od tego roku szkolnego � opiekunem jest nauczyciel jêzyka rosyj-
skiego, Szkolne Ko³o Oszczêdno�ci (SKO) � opiekunem jest Henryk
Gajewski. Dzia³a biblioteka szkolna oraz Komitet Rodzicielski. Do szko-
³y uczêszcza 183 uczniów z roczników 1933-1943. W klasie VII jest
54 uczniów. Nauka odbywa siê w trzech izbach lekcyjnych. W szkole
pojawia siê okresowo kino objazdowe i autobus dentystyczny Minister-
stwa Zdrowia.

Rok szkolny 1951/52
Zmienia siê obsada nauczycielska. Zatrudnieni zostaj¹ nauczyciele:
Eugenia Tomala, Jan Wi¹zek � niewykwalifikowany, Kunegunda Wójcik
i Jan Stolarczyk � niewykwalifikowany. Odchodzi ze szko³y Henryk
Gajewski, który uzupe³nia wykszta³cenie pedagogiczne w £owiczu. Pra-
cuje 5 nauczycieli. Pozostaj¹: W³adys³aw Ka�mierczak i Janina Bro¿yñska.
Lekcje odbywaj¹ siê w czterech izbach lekcyjnych � 3 izby w  budynku
szko³y i jedna wynajêta izba w dworku Pañstwowego Gospodarstwa Rol-
nego w Strzegocinie, odleg³ego od szko³y o oko³o 200 m. Spoza obwodu
uczêszczaj¹ ju¿ tylko absolwenci 4-klasowej Szko³y Podstawowej w Ku-
charach II. Wiosn¹ 1952 roku wie� Strzegocin zostaje zelektryfikowana.
Do szko³y zostaje doprowadzony pr¹d elektryczny i uczniowie mog¹ spo-
radycznie s³uchaæ audycji radiowych, korzystaj¹c z radia kierownika szko³y.
W okresie tym w szkole nasila siê bardzo agitacja polityczna. Miêdzy
innymi z nakazu w³adz o�wiatowych przez tzw. �Okólniki� odbywaj¹ siê
uroczysto�ci z okazji urodzin Lenina, Stalina, prezydenta Bieruta oraz
obowi¹zkowy udzia³ w pochodach 1-Majowych z trans-parentami i por-
tretami przywódców narodu. Szko³a bierze udzia³ w akcji zwalczania stonki
ziemniaczanej. Uczniowie z nauczycielami zbieraj¹ stonkê z pól ziem-
niaczanych rolników i PGR. Bywa³o, ¿e mimo dok³adnego przeszukiwania
plantacji, nie znaleziono ani jednego okazu szkodnika.

Rok szkolny 1952/53
Jan Stolarczyk pracuje tylko przez styczeñ 1953 r. Z koñcem roku szkolnego
odchodz¹ ze szko³y Eugenia Tomala i Kunegunda Wójcik. Zatrudniona
zostaje Stokwiszewska Matylda z Witoni. W ci¹gu ca³ego roku szkolnego
by³y 232 dni nauki.

Rok szkolny 1953/54
Przewodnik Organizacji Harcerskiej, Jadwiga Brzeska (mê¿atka - Szabela),
odchodzi ze szko³y w lutym. Zastêpuje j¹ od 1 kwietnia 1954 roku
w charakterze przewodnika harcerskiego Kazimierz Kaczmarski (tylko
do koñca roku szkolnego). 12 maja 1954 roku szko³a by³a wizytowana
przez inspektora Aleksandra Klimkiewicza, kierownika Wydzia³u O�wiaty
w £êczycy. Szko³a otrzymuje ocenê pozytywn¹. Zajêcia lekcyjne trwa³y
w ci¹gu 221 dni.

Rok szkolny 1954/55
Janina Bro¿yñska pracuje tylko do 5 marca 1955 roku, odchodzi na p.o.
kierownika szko³y w Szamowie. Na jej miejsce zostaje mianowany z dniem
28 lutego 1955 r. Józef Raj (pracuje do 15 sierpnia 1955 r.). Przewodni-
kiem dru¿yny harcerskiej i nauczycielem jêzyka rosyjskiego zostaje Halina
Borowska � niewykwalifikowana (pracuje do koñca roku szkolnego).
W listopadzie, po odbyciu s³u¿by wojskowej, wraca do pracy Henryk
Gajewski � wykwalifikowany. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³o 15 uczniów.
Jednym z g³ównych zadañ szko³y i nauczycieli staje siê u�wiadamianie
polityczne uczniów i rodziców o celowo�ci obowi¹zkowych dostaw dla
pañstwa produktów rolniczych przez gospodarstwa indywidualne, tj. zbó¿,
ziemniaków, zwierz¹t rze�nych i mleka oraz szerzenie wiedzy o Zwi¹zku
Radzieckim i �rozwijaniu mi³o�ci do niego jako bastionu pokoju i postêpu
na ca³ym �wiecie, którego do�wiadczenie, przyk³ad i pomoc gwarantuj¹
wykonanie planu 6-leteniego i zbudowanie socjalizmu w Polsce�.
1 stycznia 1955 roku  w zwi¹zku z nowym podzia³em administracyjnym
kraju, likwidacji gmin i ustanowienia gromady jako podstawowej jed-
nostki podzia³u kraju oraz ustanowienia Gromadzkiej Rady Narodowej
jako najni¿szego szczebla w³adzy pañstwowej, Strzegocin sta³ siê siedzib¹
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzegocinie. Lokum dla
w³adz gromady u¿yczy³ rolnik � Wac³aw Bartczak. Przewodnicz¹cym

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej zosta³ Jan Bury, rolnik ze wsi
Wierzyki.

Rok szkolny 1955/56
Z pocz¹tkiem roku szkolnego zostaje zlikwidowany etat przewodnika
harcerskiego. Do szko³y zostali przydzieleni nauczyciele: z dniem 1 wrze�nia
1955 roku Ireneusz Barañski (pracowa³ tylko przez wrzesieñ), od 1 pa�-
dziernika 1955 roku � El¿bieta Szweryn, pochodz¹ca z Wartkowic (pracuje
do sierpnia 1957 r.), a od 1 grudnia 1955 roku Henryk Zenon Pêgowski
z Wartkowic, który przejmuje opiekê nad Organizacj¹ Harcersk¹. Szko³a
ma 4 nauczycieli. Religii uczy ks. Kazimierz Rusin � w wymiarze 9 godzin
tygodniowo. Z dniem 1 stycznia 1956 roku gromada Strzegocin zosta³a
wy³¹czona z powiatu ³êczyckiego i  wcielona do powiatu kutnowskiego,
wiêc tak¿e i szko³a, znalaz³a siê w powiecie kutnowskim. W dniu 17 kwietnia
1956 roku szko³a zosta³a wizytowana przez nowe w³adze o�wiatowe �
z  powiatu kutnowskiego. Wszystkie dzieci z obwodu wype³niaj¹ obo-
wi¹zek szkolny. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³o 14 uczniów.  Do obwodu
szkolnego nale¿¹ miejscowo�ci, w nawiasie najdalsza odleg³o�æ od szko³y:
Strzegocin wie� (0,5 km), Strzegocin PGR (0,3 km), Strzegocin folwark
(1,2 km), Strzegocin kolonia (2 km), Strzegocin Poduchowny (0,8 km)
Obidówek wie� (2,8 km), Obidówek folwark (2,2 km), Obidów (3 km),
Zieleniew wie� (2,7), Zieleniew folwark (2,8) i Julinki (2,7 km). W 1956
roku Ministerstwo O�wiaty przed³u¿y³o obowi¹zek szkolny do ukoñczenia
16 roku ¿ycia. Uczniowie, którzy nie ukoñczyli szko³y, obowi¹zkowo
musieli uczêszczaæ dalej do szko³y podstawowej a¿ do osi¹gniêcia tego
wieku. 26 maja 1956 roku sesja Gromadzkiej Rady Narodowej na wniosek
W³adys³awa Ka�mierczaka, kierownika szko³y, powo³a³a Komitet Budowy
Szko³y w Strzegocinie. W sk³ad spo³ecznego komitetu weszli obywatele:
Jan Bury � przewodnicz¹cy komitetu, przewodnicz¹cy Prezydium GRN,
W³adys³aw Ka�mierczak � kierownik szko³y, Anastazja Pietruszka � prze-
wodnicz¹ca KGW, pe³nomocnicy wsiowi, Józef Ochman � I sekretarz POP
PZPR, W³adys³aw Kowalczyk � przedstawiciel ZSCh, Maria Moraczewska
� przedstawiciel ZMP. Komitet poczyni³ starania o budowê nowego
budynku szko³y w Strzegocinie, gdy¿ stary budynek nie mie�ci wszystkich
dzieci z obwodu szko³y. S¹ wynajmowane pomieszczenia na zajêcia
lekcyjne w Pañstwowym Gospodarstwie Rolnym. Ponadto budynek nie
spe³nia warunków higienicznych � jest zagrzybia³y, a dzieci ucz¹ siê na
dwie zmiany. (c.d.n.)

Fragment rêkopisu Henryka Zenona Pêgowskiego

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Leszczynku, gmina Kutno, powsta³a
w 1927 roku. Inicjatorami i za³o¿ycielami stra¿y byli: Franciszek
Radzimierski i Jan Peda. Franciszek Radzimierski zosta³ pierwszym
prezesem OSP, a Jan Peda zosta³ naczelnikiem. OSP Jako stowarzy-
szenie zosta³o zarejestrowane decyzj¹ Wojewody Warszawskiego i wpi-
sane do rejestru stowarzyszeñ i zwi¹zków warszawskiego Urzêdu
Wojewódzkiego. Pocz¹tki dzia³alno�ci by³y niezwykle trudne, gdy¿
poza dobrymi zamiarami i chêciami cz³onkowie OSP nie dysponowali
¿adnym sprzêtem potrzebnym do walki z po¿arami. W rok po za³o¿eniu
OSP jej cz³onkowie zakupili z w³asnych funduszy sikawkê rêczn¹,
osprzêt do sikawki i kilka wê¿y t³oczonych. Z biegiem lat dzia³alno�ci
uzupe³niono stan sprzêtu po¿arniczego. Zakupiono dwie beczki, dra-
binê �Szczerbowskiego�, przeszkolono stra¿aków. Z uwagi na brak
pomieszczeñ na przechowywanie sprzêtu po¿arniczego i organizacjê
zbiórek Zarz¹du jednostka OSP podjê³a uchwa³ê o budowie stra¿nicy.
Stra¿acy wraz z mieszkañcami wsi Leszczynek, Bo¿a Wola, Piwki,
Dudki przyst¹pili do gromadzenia materia³ów na budowê remizy.
W latach 1933-1935 dziêki ofiarno�ci stra¿aków i ogromnej pomocy
spo³eczeñstwa stra¿nica zosta³a wybudowana. Nast¹pi³o tak¿e stop-
niowe o¿ywienie dzia³alno�ci OSP. W 1938 roku, rok przed wybu-
chem drugiej wojny �wiatowej, miejscowe spo³eczeñstwo w uznaniu
zas³ug stra¿aków ufundowa³o dla jednostki sztandar. Równie¿ w 1938
roku ówczesny starosta kutnowski Witold Pe³czyñski, pe³ni¹cy funkcjê
prezesa Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnych RP w Kutnie,
przekaza³ stra¿y w Leszczynku dzwon alarmowy. By³ to dar z okazji
nadania sztandaru. Nale¿y podkre�liæ fakt, ¿e sztandar jednostki
w czasie okupacji niemieckiej by³ troskliwie przechowywany i ukry-
wany przed zabraniem i wywiezieniem przez okupanta. Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Leszczynku w latach 1927-1939 liczy³a 22 cz³onków
czynnych. Wybuch wojny przerwa³ dynamiczny rozwój OSP. Dzia³al-
no�æ OSP zostaje zawieszona. Dopiero po wyzwoleniu, w roku 1946,
OSP w Leszczynku wznowi³a sw¹ dzia³alno�æ. W 1954 roku Powia-
towa Komenda Stra¿y Po¿arnych w Kutnie przekaza³a naszej jedno-
stce motopompê P03 M800. W 1977 roku Komenda Rejonowa Stra¿y
Po¿arnych w Kutnie przekaza³a samochód po¿arniczy marki ̄ UK A15
GLM8. W okresie przypadaj¹cym na koniec lat siedemdziesi¹tych
i pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych XX wieku wystêpuj¹ objawy os³abienia
dzia³alno�ci naszej jednostki. W dniu 7 czerwca 1991 roku, podczas
wizyty Ojca �wiêtego Jana Paw³a II w P³ocku, piêciu stra¿aków
z naszej jednostki bra³o udzia³ w zabezpieczeniu trasy przejazdu
papie¿a. Okres dzia³alno�ci OSP Leszczynek w ostatnim dwudziesto-
leciu to okres wytê¿onej pracy, podjêtych wielu nowych inicjatyw
i znacz¹cych efektów. W tym czasie wykonano jeszcze wiele prac
modernizacyjnych poprawiaj¹cych funkcjonalno�æ i estetykê ca³ej
stra¿nicy jak i jej otoczenia. Wiele prac wykonano w czynie spo³ecz-
nym. Tak¿e uregulowane zosta³o prawo w³asno�ci terenu oraz znaj-
duj¹cych siê na nim obiektów, które aktualnie s¹ w³asno�ci¹ jednostki.
Jednostka OSP Leszczynek jest jedna z aktywniejszych Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych nie nale¿¹cych do KSRG. W 2016 roku mia³a 14
wyjazdów do zdarzeñ. Posiada na wyposa¿eniu samochód ratowniczo-
ga�niczy Star GBA 2,5/16. Sk³ad osobowy jednostki wynosi 47 osób,
w tym: 22 cz³onków czynnych, 1 cz³onek honorowy, 12 cz³onków
wspieraj¹cych, 12 kobiet.       Opracowa³ - Jan Broda

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W LESZCZYNKU

Szko³a Rolnicza w Mieczys³awowie to jedna z trzech pierwszych szkó³
rolniczych na terenie Polski. Motywy utworzenia Szko³y Rolniczej w Mie-
czys³awowie le¿a³y w sferze gospodarczej, spo³ecznej i politycznej.
W owym czasie zachodzi³a konieczno�æ zaspokojenia aspiracji zawodo-
wych i o�wiatowo-kulturalnych w³o�cian, domagaj¹cych siê o�wiaty
i pe³nych praw obywatelskich.
Mieczys³aw Kretkowski, kieruj¹c siê niskim poziomem wiedzy ogólnej
i zawodowej ogó³u w³o�cian, a tak¿e pobudkami obywatelskimi i narodo-
wymi, w 1910 roku zakupi³ z w³asnych funduszy czê�æ maj¹tku ziem-
skiego Wa³y i odda³ go na rzecz Szko³y Rolniczej, tworzonej wspólnie
z Centralnym Towarzystwem Rolniczym. Uroczyste otwarcie szko³y
nast¹pi³o 3 stycznia 1912 roku inauguracj¹ pierwszego rocznego kursu
rolniczego. Centralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim,
któremu przekazano szko³ê 4.05.1912 r., prowadzi³o j¹ do 1930 roku. CTR
nastêpnie przekaza³o szko³ê Kutnowskiemu Zwi¹zkowi Samorz¹dowemu.
Formalne przekazanie nast¹pi³o w 1935 roku. Szko³a sta³a siê placówk¹
publiczn¹, nadzorowan¹ przez Ministerstwo Wyznañ Religijnych i O�wie-
cenia Publicznego.
Do 1917 roku Szko³a obs³ugiwa³a teren niemal ca³ego Królestwa Pol-
skiego, a po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³o�ci, teren powiatów:
Kutno, W³oc³awek, £êczyca, Gostynin oraz w mniejszym stopniu Ko³o,
Nieszawa, Konin, Brzeziny.
Zwi¹zek Szko³y z kszta³towaniem postaw patriotycznych mo¿na zauwa¿yæ
ju¿ od zarania jej dziejów. Jednym z motywów powo³ania do ¿ycia Szko³y
by³o krzewienie w�ród polskich w³o�cian wiedzy zawodowej. Fundator
Szko³y w akcie ofiarowania maj¹tku �Wa³y� CTR zaznaczy³, ¿e placówka
przeznaczona jest �dla w³o�cian pochodzenia polskiego i wyznania rzymsko-
katolickiego�.
Od pierwszych miesiêcy pracy Szko³y dzia³a³a szkolna stra¿ po¿arna.
W 1915 roku, za utrudnianie, a wrêcz uniemo¿liwianie mobilizacji uczniów
do carskiej armii, zosta³ aresztowany kierownik szko³y Jan Rapicki, inny
nauczyciel zes³any na Sybir. W czasie bezpo�redniego zamêtu spowodo-
wanego I wojn¹ Mieczys³awów, mimo, ¿e sam by³ zniszczony i poszko-
dowany na skutek przesuwania siê linii bojowej, niós³ pomoc innym
poszkodowanym. Spo³eczno�æ szkolna, w porozumieniu z siostrzan¹ Szko³¹
¯eñsk¹ w Miros³awicach, utworzy³y organizacj¹ maj¹c¹ na celu ratowanie
od g³odu ³ódzkie dzieci. Po wznowieniu zajêæ szkolnych zadanie to prze-
kazano Kutnowskiemu Komitetowi Ratunkowemu. W czasie odradzania
siê pañstwowo�ci polskiej Szko³a zajmowa³a siê, zgodnie z zaleceniem,
utrzymaniem porz¹dku w okolicy.
Bardzo chwalebn¹ kart¹ historii placówki jest odzew ca³ej spo³eczno�ci
szkolnej na apel Naczelnika Pañstwa i Naczelnego Wodza Józefa Pi³sud-
skiego. 11 lipca 1920 roku nauka w szkole zosta³a przerwana, gdy¿ uczniowie
wraz z nauczycielami stawili siê do wojska. W pa�dzierniku 1920 roku,
z wojny do Szko³y powróci³o 22. z 46. uczniów. Czê�æ z nich zginê³a na
polu chwa³y, czê�æ dosta³a siê do niewoli, kilku pozosta³o w wojsku, przy
czym dwóch wraz z gen. ¯eligowskim posz³o na Wilno. Koledzy czcz¹c
pamiêæ tych Mieczys³awowiaków, którym wojna zabra³a ¿ycie,
13.XII.1924 roku ods³onili wmurowan¹ w �cianê szko³y tablicê. Mieczy-
s³awowiacy nie zapomnieli te¿ o fundatorze Szko³y Mieczys³awie Kret-
kowskim. 16.XII.1922 roku ods³oniêto po�wiêcon¹ Mu tablicê pami¹t-
kow¹. Wbrew intencji fundatora od jego imienia nazwano maj¹tek i teren
szko³y � Mieczys³awów. Wa¿nym wydarzeniem w historii szko³y by³a
wizyta w 1927 roku Prezydenta RP Ignacego Mo�cickiego.
Wyzwolenie Mieczys³awowa spod okupacji hitlerowskiej nast¹pi³o,
podobnie jak i okolic 19 stycznia 1945 roku. Po kolei wracali z wojennej
tu³aczki przedwojenni nauczyciele i ju¿ 11 kwietnia 1945 roku otworzono
Publiczn¹ Szko³ê Mêsk¹ Rolnicz¹. Na pocz¹tku by³y to 11-miesiêczne
kursy rolnicze, z biegiem czasu powsta³y licea i technika rolnicze.
W 1977 roku Szko³a Rolnicza w Mieczys³awowie sta³a siê szko³¹ �matk¹�
Zespo³u Szkó³ Rolniczych. Z okazji jubileuszu 75 lecia szko³a otrzyma³a
imiê Macieja Rataja - wybitnego dzia³acza ruch ludowego i parlamenta-
rzysty, któremu historycy przypisuj¹ �miano najwybitniejszego marsza³ka
Sejmu II Rzeczpospolitej�.
Po 1 stycznia 1999 roku organem prowadz¹cym szko³ê sta³ siê powiat
kutnowski, który sprzeda³ gospodarstwo przyszkolne, inwentarz i maszyny
rolnicze. Nasta³y ciê¿kie czasy dla szko³y, poniewa¿ ze strony powiatu
pada³y propozycje likwidacji placówki. Od 1 stycznia 2007 roku organem
prowadz¹cym szko³ê ponownie jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
dziêki temu zrodzi³a siê nadzieja na odzyskanie dawnej �wietno�ci.
W ci¹gu ostatnich lat wyremontowano wszystkie pracownie w szkole,
wyposa¿ono je w nowoczesny sprzêt dydaktyczny, przeprowadzono kom-
pleksow¹ termomodernizacjê budynków szko³y, sali gimnastycznej
i internatu. W internacie do dyspozycji uczniów s¹ dwuosobowe pokoje
z ³azienkami, �wietlica i smaczne posi³ki. Obecnie pracuj¹ca kadra
nauczycielska stawia na podnoszenie swoich kwalifikacji, dba o rozwój
i dalsze unowocze�nienie bazy dydaktycznej i technicznej. W szkole,
w technikum, kszta³ci siê m³odzie¿; doro�li za� uzyskuj¹ kwalifikacje
zawodowe, uczestnicz¹c w kursach zawodowych. Praca wychowawcza,
kszta³towanie w³a�ciwych postaw w tym patriotycznych, nawi¹zywanie
wiêzi szkolnych daje pedagogom przyjemno�æ obserwacji, i¿ mimo up³y-
waj¹cych lat wiê� absolwentów ze Szko³¹ nie ulega zerwaniu. Cieszy fakt,
¿e na zjazdy przybywaj¹ uczniowie ze wszystkich roczników. Pracuj¹c
w firmach prywatnych, w samorz¹dach lokalnych, jak te¿ zak³adaj¹c fir-
my, podejmuj¹c pierwsze samodzielne, gospodarcze decyzje, dziel¹ siê
swoimi do�wiadczeniami, sukcesami.
W ramach obchodów tak zacnego Jubileuszu Szko³y odbywaæ siê bêd¹:
- wycieczka uczniów, grona pedagogicznego i absolwentów i z³o¿enie
kwiatów na grobie Mieczys³awa Kretkowskiego na Cmentarzu Pow¹z-
kowskim oraz na grobie patrona szko³y Macieja Rataja na cmentarzu
w Palmirach;
- ��ladami rodziny Kretkowskich� uczniowie i nauczyciele odwiedz¹
miejscowo�ci, m.in. Baruchowo, W³oc³awek, Kowal i inne, aby poznaæ
historiê, zas³ugi dla kraju tej wybitnej rodziny;
- �Naukowy kongres rolniczy� z udzia³em przedstawicieli samorz¹dów
lokalnych, naukowców, firm wspó³pracuj¹cych ze szko³¹;
- 3 czerwca 2017 roku zwieñczeniem obchodów bêdzie zjazd absolwentów.

105 LAT SZKOŁY ROLNICZEJ
W MIECZYSŁAWOWIE
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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 mieszkanie M4 na 2 po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Zamieniê 30 m2 TBS (p+k+wc)
na wiêksze lub podobne. Tel. 507-
348-648
Wynajmê mieszkanie w Kutnie,
II piêtro, 2 p.+k+³; 49 m2, czê�ciowo
umeblowane i wyposa¿one. Tel.
(po 16.00) 691-620-644

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

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

Sprzedam
4 opony Michelin

rozmiar 205x55 R16
w dobrym stanie.
Tel. 507-924-112

SPORTOWE PRZE¯YCIE

Zawsze na Kutnowski Bal Sportowców byli zapraszani wybitni
polscy sportowcy; medali�ci mistrzostw �wiata, Europy, olimpijczycy.
W �Martessie�, pañstwa El¿biety i Stanis³awa Fabianowskich, prze-
bywali miêdzy innymi: Ewa Kryñska (fitness), Irena Guzowska (boks),
Daiva Jodeikajte (koszykówka), Justyna Mospinek (³ucznictwo), Grze-
gorz Lato (pi³ka no¿na). Wszystkie Kutnowskie Bale Sportowców by³y
udane i promowa³y �Sportowe Kutno� w ró¿nych regionach naszego
kraju. Mia³em wielk¹ przyjemno�æ prowadziæ je wszystkie, ale szcze-
gólnie utkwi³ mi w pamiêci Bal nr VI w roku 2005. Jego �ozdob¹�
by³o znane ma³¿eñstwo sportowe: Anna Sobczak � z domu Wojtczak
- zwi¹zana poprzez najbli¿sz¹ rodzinê z Kutnem, florecistka i dwu-
krotna olimpijka oraz Jej ma³¿onek Ryszard Sobczak � florecista
(r. 1967) urodzony w Zgorzelcu. Ryszard wystêpowa³ w barwach AZS
AWF Warszawa i AZS AWFiS Gdañsk. By³ trzykrotnym indywidual-
nym mistrzem Polski. Najwiêksze jednak miêdzynarodowe sukcesy
odnosi³ w dru¿ynie. By³ mistrzem �wiata( 1998), srebrnym (1990) oraz
dwukrotnie br¹zowym (1993, 1995) medalist¹ M�. Trzykrotnie bra³
udzia³ w igrzyskach olimpijskich i zdoby³ dwa medale (oba w dru¿y-
nie): br¹zowy w Barcelonie (1992), srebrny w Atlancie (1996).
W Sydney (2000) razem z kolegami by³ czwarty. Ryszard razem
z Ani¹ przyjechali na Bal z autentycznym profesjonalnym sprzêtem
dla florecistów. By³y te¿ autentyczne elektroniczne tablice, które
dokumentuj¹ trafienia. Natomiast na Fabimasowskiej planszy walczyli:
ówczesny starosta kutnowski Grzegorz Wojtasiak i prezydent miasta
Kutna Zbigniew Burzyñski.

POZOSTAŁY WSPOMNIENIA
Od roku 2000 ówczesny Miejski Klub Sportowy �Kutno� (prezes
Zdzis³aw Bartol) organizowa³ coroczny Kutnowski Bal Sportowców.
Tych ciesz¹cych siê du¿¹ popularno�ci¹ integracyjnych imprez by³o
³¹cznie dziewiêæ. Ich wspó³organizatorem by³o �Powiatowe ¯ycie
Kutna�, którego Redakcja podczas Balu honorowa³a wtedy - Najlep-
szych Zawodników, Dru¿ynê i Trenera Ziemi Kutnowskiej.

Sêdziowa³o oczywi�cie ma³¿eñstwo Pañstwa Sobczaków, a sekundan-
tami byli: Karolina Olesiñska (amazonka) mistrzyni Polski Juniorek
w hippice i zdobywczyni Halowego Pucharu Polski (2003) oraz jej
tata Karol. Zawodnicy walczyli bardzo mê¿nie.

Wygra³ prezydent Burzyñski, którego mocno dopingowa³a ¿ona
Gra¿yna. Zabawa by³a przedniej marki, a obaj kutnowscy �floreci�ci�
dostali od �Balowiczów� d³ugo brzmi¹ce brawa (i to ca³kiem zas³u-
¿enie). Wspominam ten czas z ³ezk¹ w oku...      Jerzy Papiewski
P.S. Ryszard Sobczak od niedawna jest dyrektorem sportowym
Polskiego Zwi¹zku Szermierczego (PZS).

Kupiê mieszkanie do 36 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 532-078-521
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 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 os. domków jednoro-
dzinnych £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 pionowy
z blachy kwasoodpornej. Tel. 665-
301-540
Sprzedam jacht Spartina 595
i deski surfingowe (kompl.) Tel.
667-132-664
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
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

Kryminalna statystyka
W powiecie kutnowskim 244 razy
interweniowali policjanci w ci¹gu
6 majówkowych dni. 150 policjan-
tów czuwa³o nad bezpieczeñstwem
mieszkañców w powiecie. Odnoto-
wano 2 wypadki drogowe oraz 10
kolizji. Na³o¿ono 227 mandatów
karnych na kierowców, najwiêcej
za przekroczenie prêdko�ci oraz
niestosowanie pasów bezpieczeñ-
stwa i nieprawid³owe przewo¿enie
dzieci. 500 kierowców przebadano
na zawarto�æ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu (8 nietrze�wych
� ukarano).

Internetowy przekrêt
W ¯ychlinie, mieszkanka powiatu
kutnowskiego,  na portalu interne-
towym zakupi³a sukienkê p³ac¹c za
ni¹ 107 z³otych i do dzi� jej nie
otrzyma³a.

Denat
W Luboradzu, gmina Kro�niewice,

w rowie znaleziono zw³oki 60-let-
niego mê¿czyzny z powiatu kut-
nowskiego. Lekarz wykluczy³
udzia³ osób trzecich. Denata zabrano
do prosektorium.

Zderzenie ze s³upem
W Kutnie, na ulicy M. Sk³odow-
skiej-Curie, Opel kierowany przez
49-latka z Kutna, uderzy³ w s³up
energetyczny.

Piwniczny zabór
W Kutnie, na ulicy Makowej, z nie-
zabezpieczonej piwnicy z³odziej
ukrad³ elektronarzêdzia o warto�ci
800 z³otych.
Kutnie, na ulicy Staszica, po ode-
rwaniu skobla zabezpieczaj¹cego
drzwi z³odziej wszed³ do jego
wnêtrza, sk¹d ukrad³ spawarkê
elektryczn¹ warto�ci 600 z³otych.

Wandal
Na ulicy Warszawskie Przedmie-
�cie, w Kutnie, wandal podpali³
i uszkodzi³ drzwi wej�ciowe do

mieszkania. Warto�æ strat wynios³a
600 z³otych.

Kraksa
W Mi³osnej, gmina Kro�niewice,
przy zje�dzie do karczmy Volvo
S40 zderzy³o siê z Oplem Astr¹.
Samochodami jecha³o siedem osób.
Wszystkie zosta³y ranne. Pogoto-
wie Lotnicze zabra³o do szpitala
w £odzi jedn¹ z rannych kobiet.
Pozosta³ych - w tym dwójkê
ma³ych dzieci � przewieziono do
kutnowskiego Szpitala.

Po¿oga
Piêtna�cie zastêpów stra¿y po¿ar-
nej: OSP �leszyn, OSP M³ogoszyn,
OSP Krzy¿anów, OSP Przyzórz,
OSP Kro�niewice, OSP Komadzyn,
OSP ̄ ychlin, OSP Wa³y, OSP Ktery
i sze�æ zastêpów JRG Kutno) wal-
czy³o z po¿arem wysypiska �mieci
w Krzy¿anówku. Akcja gaszenia
po¿aru, który obj¹³ teren ok. 4 tys. m2

trwa³a niemal 7 godzin i zakoñczy³a
siê po 22:00.

Narkomania
W Kutnie grupa m³odych ludzi, na
widok policjantów, zaczê³a dziwnie
siê zachowywaæ. Ci postanowili ich
wylegitymowaæ. U dwóch znale�li
marihuanê. 21-latek mia³ 36 tore-
bek strunowych z suszem ro�lin-
nym, a 22-latek (te¿ kutnianin)
2 takie woreczki. £¹cznie to prawie
40 g substancji odurzaj¹cej. 21-la-
tek odpowie równie¿ za udzielanie
narkotyków. Zatrzymanym grozi do
3 lat wiêzienia.

Na �ratunek�
Mieszkañcy Kutna otrzymuj¹
SMS-y o prowadzonej zbiórce krwi
dla dziecka chorego na bia³aczkê.
�Proszê, prze�lij wiadomo�æ dalej
do jak najwiêkszej ilo�ci osób!
Potrzebna jest krew dla dziecka
chorego na bia³aczkê. BRh - to bar-
dzo rzadka grupa krwi. Kontakt:
Ilona D�.  5**  2**  7**. Bardzo
pilne!�. Usi³uj¹cy skontaktowaæ siê
- zastaj¹ �g³uchy telefon�.

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
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¯YCIE SPORTOWE
KoszykówkaPi³ka no¿na Kickboxing

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

W dniach od 5 do 7 maja dru¿yna m³odziczek KKS Pro-Basket Kutno
wziê³a udzia³ w jednym z o�miu turniejów æwieræfina³owych Mistrzostw
Polski U-14. M³ode kutnianki, mistrzynie województwa ³ódzkiego trafi³y
do grupy VIII gdzie spotka³y siê z zespo³ami TS Wis³a Can-Pack Kraków
(mistrz woj. ma³opolskiego � gospodarz turnieju),ULPKS Iskra Konstan-
tynów (mistrz woj. Lubelskiego) i zawsze gro�n¹  dru¿yn¹ UKS Huragan
Wo³omin. Pierwszego dnia turnieju zespó³ z Kutna spotka³ siê z dru¿yn¹
Iskry Konstantynów. Zwyciêsko z tej potyczki wyszed³ zespó³ z Kutna
pokonuj¹c wysoko Iskrê 59:25 (13:4, 21:8, 10:9, 15:4) Spotkanie po
nerwowym pocz¹tku ca³kowicie zdominowa³y zawodniczki z Kutna prze-
wa¿aj¹c w ka¿dym aspekcie koszykarskiego abecad³a. Bardzo dobrze
w tym spotkaniu zaprezentowa³y siê: PONISZEWSKA Paulina zdobyw-
czyni 8 pkt., NADOLSKA Gabriela, która zdoby³a 12 pkt. oraz ZALEWSKA
Weronika, która uzyska³a double-double (12 pkt., 19 zbiórek). Ca³y zespó³
zagra³ dobrze notuj¹c na swoim koncie a¿ 85 zbiórek. Drugiego dnia tur-
nieju zespó³ z Kutna spotka³ siê z gospodarzem dru¿yn¹ TS Wis³a Can- Pack
Kraków. Od pocz¹tku spotkanie mia³o wyrównany przebieg, wielokrotnie
zmienia³o siê prowadzenie. Obie dru¿yny  zawziêcie walczy³y o zwyciê-
stwo, które ju¿ zapewnia³o awans do pó³fina³ów Mistrzostw Polski. Osta-
tecznie zwyciêsko z tej rywalizacji wysz³a dru¿yna Wis³y Kraków, która
w ostatnich 2 minutach przechyli³a szale zwyciêstwa na swoja korzy�æ
pokonuj¹c ostatecznie zespó³ z Kutna 67:61 (16:14, 11:15, 15:17, 25:15).
Bardzo dobrze w tym spotkaniu zaprezentowa³y siê: DRESLER Julia, która
zdoby³a 14 pkt., NADOLSKA Gabriela 12 pkt., bardzo dobre zawody
rozegra³a Milena Budner 4pkt. (bardzo dobra gra w obronie). Trzeciego
dnia turnieju spotkali�my siê z zespo³em UKS Huragan Wo³omin. Mecz
ten decydowa³ o bezpo�rednim awansie do pó³fina³ów Mistrzostw Polski.
Od pocz¹tku spotkania  obie dru¿yny sparali¿owane stawk¹ meczu
pope³nia³y du¿o b³êdów. Pierwsze nerwy opanowa³y zawodniczki Wo³o-
mina, które na 2 minuty przed koñcem pierwszej po³owy spotkania wysz³y
na 7 pkt. prowadzenie. Szybka reakcja trenera oraz wziêty time out wpro-
wadzi³y spokój i opanowanie w grê zawodniczek z Kutna, które po serii
10:0 ostatecznie po pierwszej po³owie schodz¹ z parkietu z 3 punktowym
prowadzeniem 27:24. Trzecia kwarta to kontynuacja bardzo dobrej gry
zespo³u. W tej czê�ci spotkania kutnianki zdeklasowa³y zespó³ z Wo³o-
mina wygrywaj¹c 17:2. Objêcie 19 punktowego prowadzenia w 3 kwarcie
pozwoli³o na spokojne prowadzenie meczu do ostatniej syreny. Ostatecznie
mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem dru¿yny z Kutna 57:45 (11:15, 15:9,
15:2, 16:19).Wygrane spotkanie zagwarantowa³o awans z 2 miejsca do
pó³fina³ów Mistrzostw Polski u-14 Kobiet. Bardzo dobre zawody roze-
gra³a PONISZEWSKA Paulina 14 pkt., DRESLER Julia 12 pkt. oraz BUD-
NER Milena 4 pkt. MVP dru¿yny wybrana zosta³a  NADOLSKA Gabriela.

KUTNIANKI NA MEDAL!

Sk³ad zespo³u kutnowskiego i zdobyte punkty: SIECZKA Edyta - 0, JASZ-
CZAK Julia - 0, KACPERSKA Wiktoria - 11, GO£OFIT Natalia - 6,
DRESLER Julia - 33, PONISZEWSKA Paulina - 23, ANDZIAK Justyna - 0,
BUDNER Milena - 12, ZALEWSKA Weronika - 26, STASINOWSKA
Kinga - 15, WOJTCZAK Wiktoria - 5, KRAWCZYK Paulina - 14, TO-
MASIK Nikola - 7, NADOLSKA Gabriela - 25.
Awans do pó³fina³ów Mistrzostw Polski to dla m³odych zawodniczek
z Kutna  bardzo du¿e  osi¹gniêcie , a zarazem ogromna motywacja do
jeszcze ciê¿szej pracy. Ka¿dy mecz  rozegrany na szczeblu centralnym to
kolejne cenne do�wiadczenie , które zaowocuje w przysz³o�ci.  Spotkania
pó³fina³owe Mistrzostw Polski U-14 podopieczne trener Karoliny Kociur-
skiej-Tomczak i Adama Paw³owskiego rozegraj¹ w dniach 26-28 maja.

W Rydzynie ko³o Leszna odby³y siê Mistrzostwa Polski kadetów, juniorów
i seniorów w kickboxingu w formu³ach: pointfighting i light contact.
W turnieju udzia³ wziêli tak¿e zawodnicy M³odzie¿owego Domu Kultury
w Kutnie i Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno. W wyniku
rywalizacji sportowej zawodnicy uzyskali: Micha³ Fr¹tczak, junior, w kat.
wagowej 74 kg w formule light contact zaj¹³ III miejsce; Aleks Chojnacki,
junior, w kat. wagowej 63 kg w formule light contact zaj¹³ IX miejsce;
Jakub £ykowski, junior, w kat. wagowej 79 kg w formule light contct
zaj¹³ V miejsce; Filip Jasku³a, kadet starszy, w kat. wagowej 57 kg w for-
mule light contact zaj¹³ XV miejsce; Jakub Piotrowicz, kadet starszy,
w kat. wagowej 52 kg w formule light contact zaj¹³ X miejsce; Dawid
Dominiak, kadet starszy, w kat. wagowej 52 kg w formule light contact
zaj¹³ XI miejsce; Wiktor Gryglak, kadet starszy, w kat. wagowej 52 kg
w formule light contact zaj¹³ IX miejsce; Zuzanna Winiecka, kadet starszy,
w kat. wagowej 55 kg w formule light contact zajê³a IX miejsce; Anna
Justyñska, kadet starszy, w kat. wagowej 60 kg w formule light contact
zajê³a VI miejsce; Maksymilian Czarnecki, kadet starszy, w kat. wagowej
69 kg w formule light contact zaj¹³ IX miejsce; Oskar Ziêbicki, kadet
m³odszy, w kat. wagowej 32 kg w formule light contact zaj¹³ VI miejsce;
Nadia Czarnecka, kadet m³odszy, w kat. wagowej +47 kg w formule light
contact zajê³a IX miejsce; Weronika Stêpniak, kadet m³odszy, w kat.
wagowej 37 kg w formule light contact zajê³a VIII miejsce.
W zawodach udzia³ wziê³o 690 zawodników z 79 klubów z ca³ej Polski!
Turniej na wysokim poziomie. Dla wiêkszo�ci naszych podopiecznych
mistrzostwa by³y pierwszym du¿ym sprawdzianem umiejêtno�ci, woli walki
i odwagi co w kickboxingu odgrywa kluczowe znaczenie - powiedzia³
trener Mariusz Konwerski. Kolejny raz dziêkujemy za wsparcie finansowe
w udziale w zawodach Urzêdowi Miasta Kutno - doda³ trener Aleksander
Grabowski.

Z KUTNEM SIĘ LICZĄ

By³ on zdecydowanie s³abszy ni¿ poprzednie. W rozgrywkach Tauron
Basket Ligi 2014/2015 kutnianie zajêli � jako beniaminek � 10 miejsce,
w mistrzostwach TBL 2015/2016 siódm¹ lokatê i udzia³ w play off
basketowej ekstraklasy, w walce Polskiej Ligi Koszykówki 2016/2017 �
17 miejsce za � 14. AZS Koszalin, 15. TBV Startem Lublin i 16. Siark¹
Tarnobrzeg. Pocz¹tek sezonu by³ znakomity, ale pó�niej� pochy³a równia.
Dru¿ynê prze�ladowa³a seria kontuzji, brakowa³o te¿ szczê�cia. Nie spraw-
dzili siê te¿ niektórzy � utytu³owani niby � zawodnicy. Pozostali � poka-
zywali serce do walki i to do koñca. Znakomici byli jak zawsze kibice.
Jednak¿e tylko piêæ zwyciêstw i a¿ 27 pora¿ek to du¿y niedosyt. Nie
pomog³a te¿ zmiana trenera. Dru¿yna szkoleniowców � Jaros³awa
Krysiewicza i Krzysztofa Szablowskiego � rozegra³a 32 spotkania
mistrzowskie (mecz u siebie i rewan¿).
Oto wyniki Polfarmexu: z Energ¹ Czarnymi S³upsk 79:78 (wyjazd) i 69:70
(dom), ze Stelmetem BC Zielona Góra 20:0 (walkower � d.) i 48:94 (w.),
z AZS Koszalin 57:81 (d.) i 71:60 (w.), z Asseco Gdynia 67:73 (w.)
i 64:80 (d.), z TBV Start Lublin 78:74 (d.) i 77:81 (w.), z Anwilem W³o-
c³awek 69:78 (w.) i 88:95 (d.), z PGE Turów Zgorzelec 74:78 (d.) i 98:109
(w. dogrywka!), z BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 72:80 (d.) i 64:89 (w.),
z Ros¹ Radom 52:72 (w.) i 65:76 (d.), z Polskim Cukrem Toruñ 73:81
(d. po 2 dogrywkach!) i 77:98 (w.), z Treflem Sopot 72:77 (w.) i 59:75 (d.),
z Polpharm¹ Starogard Gd. 62:71 (w.) i 72:86 (d.), z King Szczecin 63:69 (d.)
i 75:77 (w.), z Miastem Szk³a Krosno 65:75 (d.) i 51:70 (w.), z MKS
D¹browa Górnicza 77:90 (w.) i 76:85 (d.), z Siark¹ Tarnobrzeg 64:74 (d.)
i 72:67 (w.). W Polfarmexie grali (obok zdobyte punkty): Dardan Berisha
214 (15 meczy), Devante Wallace 184 (19 meczy, Mateusz Bartosz 182
(20 meczy), Michael Fraser 299, Jacek Jarecki 272, Sebastian Kowalczyk
261, Deryll Thompson 154, Micha³ Gabiñski 159, Grzegorz Grochowski
145, Maksym Sa³asz 137, Arkadiusz Kobus 76, Obi Emegano 57, Filip
Pruefer 9, January Sobczak 7, Micha³ Marek 6, Szymon Pawlak 3.
Trzymajmy kciuki za pomy�lno�æ kutnowskiego, mêskiego basketu!

Kolejn¹ trudn¹ przeszkodê w drodze do wy¿szej grupy rozgrywkowej
pokonali podopieczni trenera Dominika Tomczaka pokonuj¹c u siebie,
na bocznym boisku Stadionu Miejskiego przy ul. Ko�ciuszki, wicelidera
tabeli Sokó³ Popów 4:2 (1:1). Cenne gole zdobyli: 2 Mateusz Martyniak
oraz Dominik Dêbowski i Mateusz Motylewski. W nastêpnym meczu:

Kro�niewianka Kro�niewice � KS II Kutno  0:9 (0:4)
Gole: 3 Mateusz Maryniak, Mateusz Ka�mierczak (karny), Mateusz
Sobczyk, Dominik Dêbowski, Dawid Duczyñski, Piotr Domañski, Piotr
Kierus.

WALCZĄ O A KLASĘ

Koszykówka

Mówi Pawe³ �lêzak, dyrektor Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji
w Kutnie: �Piêciolecie naszego Aquaparku to dla nas wa¿na data. To
1.25 miliona odnotowanych wej�æ, co daje �rednio 684 odwiedziny dzien-
nie; to 17,5 miliona z³otych pozostawionych w naszych kasach; to wiele
imprez, takich jak chocia¿by: �Mistrzostwa Kutna i Powiatu w p³ywaniu�,
�Sylwester�, �Otyliada�, �Pó³kolonie� oraz �Wybory Miss Aquaparku�.
One na sta³e ju¿ wpisa³y siê w kalendarz imprez naszego Kutna. Piêciolecie
to wreszcie, wart ka¿dej ceny, realizowany od pocz¹tku powstania Aqu-
aparku program �Bêdê p³ywaæ�, dziêki któremu ponad 2000 dzieci
posiad³o umiejêtno�æ p³ywania. Dzi� Aquapark to obiekt lubiany, licznie
odwiedzany � nie tylko przez mieszkañców Kutna, ale przez wielu go�ci
z niemal ca³ego kraju. Dziêkujê Im za ka¿dy dzieñ spêdzony z Nami!�

JUBILAT – „AQUAPARK KUTNO”

P.S. Z okazji 5 lecia Aquaparku � 1 czerwca � MOSiR Kutno przygotowa³
moc atrakcji, m.in.: wstêp dla dzieci i m³odzie¿y 1 z³, dla doros³ych 5 z³.
Bêdzie te¿ tor przeszkód �Aquaglide Challenge Track� i oczywi�cie �
Wielki Tort Urodzinowy.

NIEUDANY SEZON „POLFARMEXU”

26.05.2017 pi¹tek
16:00 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski - Basket Go Przemy�l
18:30 MPKK Soko³ów OSiR Soko³ów Podlaski - KKS Pro-Basket
Kutno
27.05.2017 sobota
12:00 Basket Go Przemy�l - KKS Pro-Basket Kutno
14:15 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski - MPKK Soko³ów OSiR
Soko³ów Podlaski
28.05.2017 niedziela
10:00 MPKK Soko³ów OSiR Soko³ów Podlaski - Basket Go Prze-
my�l
12:15 KKS Pro-Basket Kutno - Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
Koszykarski Klub Sportowy Pro Basket Kutno zaprasza mi³o�ników
basketu do hali sportowej SP nr 9. Wstêp bezp³atny.

PÓŁFINAŁ MISTRZOSTW
POLSKI MŁODZICZEK

Pi¹ta wygrana z rzêdu dru¿yny trenera S³awomira Ryszkiewicza nie przysz³a
³atwo. Go�cie, prowadzeni przez ambitnego selekcjonera £ukasza Wijatê,
grali dobrze we wszystkich formacjach i byli mocno zdeterminowani. Nie
ukrywali, ¿e przyjechali do Kutna po jeden chocia¿ punkt. Kutnianie to
jednak monolit futbolowy i wiara w koñcowy sukces!

KS Sand Bus Kutno � MKS Zjednoczeni Stryków 3:2 (2:2)
�Kutno�: Soko³owicz, Szumer, Kowalczyk, Kaczor, Bartczak (83 Dêbowski),
Pietrow, Serwaciñski, Grzegorek (74 Wójcik), Nadolski, (Kralkowski),
Zagajewski, Nouri (Placek). Bramki: 1:0 � Rafa³ Serwaciñski (2), 1:1 �
Sebastian Balcerek (9), 2:1 � Serwaciñski (25, karny), 2:2 � Karol Chmie-
lewski (45, karny), 3:2 � Serwaciñski (64, karny).
Mecz móg³ siê podobaæ licznym fanom pi³ki no¿nej, gdy¿ by³ szybki
i obfitowa³ w liczne i gro�ne sytuacje podbramkowe; np. strza³ Micha³a
Drogosza (50 min.) w poprzeczkê, uderzenie futbolówk¹ Kamila Zaga-
jewskiego w s³upek (81). To cieszy! Warto nadmieniæ, ¿e delegatem na
ten mecz by³ z ramienia £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (prezes Adam
Ka�mierczak) Andrzej Wypysiñski, który jest wielkim kolekcjonerem fut-
bolowych regionaliów i �wietnym historykiem polskiej pi³ki no¿nej
(zw³aszcza Widzewa £ód� i Lecha Poznañ). Gratulujemy tej niezwykle
ciekawej pasji!

BYŁO CIĘŻKO, ALE ZWYCIĘSKO!

Po piêciu wygranych z rzêdu spotkaniach o mistrzostwo IV ligi rundy
wiosennej przysz³o jakby za³amanie i w konsekwencji � pora¿ka. Cho-
cia¿ z przebiegu gry najbardziej adekwatnym wynikiem dla tego meczu
powinien byæ remis. Oba zespo³y mia³y przemiennie okazje na gole. Bramki
� dodajmy przypadkowe � zdobyli gospodarze w koñcowej fazie, a strze-
li³ je w 77 i 88 minucie Pawe³ Baraniak.

Zawisza Pajêczno � KS Sand Bus Kutno 2:0 (0:0)
Jesieni¹ w Kutnie by³o 0:0.

SZCZĘŚCIE PRZY ZAWISZY

GOŚCIE BYLI LEPSI
KS Sand Bus Kutno - Termy Ner Poddêbice 0:3 (0:1)

Zas³u¿one zwyciêstwo odnios³a dru¿yna trenera Bistu³y rewan¿uj¹c siê
za pora¿kê jesieni¹ u siebie 1:3. Pocz¹tek meczu nie wskazywa³, ¿e kut-
nianie to spotkanie przegraj¹... i to wysoko. Ju¿ w 8 minucie mogli pro-
wadziæ, ale da³a znaæ o sobie ich nieskuteczno�æ. W 34 minucie Rafa³
Serwaciñski strzeli³ w poprzeczkê. W 39 minucie, przy bierno�ci defen-
sywy Kutna, w której nie gra³ Bartosz Kaczor, Beniamin Tonn zdobywa
pierwszego gola dla przyjezdnych. W 43 minucie móg³ wyrównaæ Serwa-
ciñski, ale nie trafi³ w pi³kê. W 60 minucie na polu karnym faulowany by³
£ukasz Dynel, ale jedenastki nie wykorzysta³ Kamil Bartos. Strzeli³
w s³upek. W predz³u¿onym czasie gry o 4 minuty poddêbiczanie zdobyli
dwie bramki: Przemys³aw Ró¿ycki (90+2) i Adam Konieczny (90+3).
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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 455
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Has³o: C5-E2-M9-J11-D9-A8-G6-L1
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Poziomo: A-1. ... Dolina - najd³u¿sza w Tatrach A-7.
Picanto albo Rio na szosie B-9. Dmuchanie w tr¹bê C-1.
Chorobliwy brak apetytu D-9. Nazwa E-1. Tytu³ tureckiego
oficera E-5. Czas tarcia siê ryb G-1. Najwy¿szy szczyt
w Górach Bystrzyckich (Sudety) I-1. Stolica Norwegii I-6.
Nikczemnik J-9. Admiralska potrawa (a la Nelson) K-1.
Proces zachodz¹cy w ¿o³¹dku L-9. Dobrymi piek³o wybudo-
wane M-1. Rozbija siê o izbicê M-5. Obowi¹zuj¹ce polecenie.

Pionowo: 1-A. Miara goryczy 1-I. Wyrabia przyrz¹dy
optyczne 2-E. Napisa³ �Blaszany bêbenek� 3-A. Per³a
w koronie zalet 3-I. Pn¹cze Tarzana 4-F. Piosenka zespo³u
Zakopower 5-A. Uniesienie 5-J. Antonim poziomu 6-E.
Rocznik kroniki 7-A. Podbierak wêdkarza 7-I. Grzbiet
w Tatrach Zachodnich, miêdzy dolinami - Starorobociañsk¹
a Pyszniañsk¹ 9-A. Wylansowa³ piosenkê �Pada �nieg� (znany
tak¿e z Radia Luksemburg) 9-I. Przedmiot 11-A. Ozdobna
ro�lina parkowa 11-I. Zamieszanie 13-A. Motyw dekora-
cyjny na wyrobach ceramicznych 13-I. Kreska dziel¹ca lub
³¹cz¹ca wyrazy.     oprac: Jerzy Ka³u¿ka

* W czerwcu 1908 r. w �rodkowej Syberii eksplozja meteorytu powali³a
ca³e po³acie drzew.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

RODAKU, CZY CI NIE ŻAL...
... Lasu, do którego je�dzi³e� z córk¹ i psem, �ródpolnych zadrze-
wieñ oraz drzewa witaj¹cego Ciebie zawsze rano, gdy wygl¹da³e�
przez okno. To na nim �piewa³ kos wybrance swego serca wysia-
duj¹cej nieopodal pisklêta. Tych darów natury ju¿ nie ma. Na ich
wspomnienie do oczu p³yn¹ ³zy, a w sercu wzbiera ¿al.
Sta³o siê!!! Niczym tunguski meteoryt* eksplodowa³a g³upota
i zach³anno�æ! Leg³y pokotem tysi¹ce drzew, krzewów i krzewinek.
W ci¹gu kilku miesiêcy powalili�my to, co posadzili i pielêgno-
wali przez wiele pokoleñ nasze matki i ojcowie. Jak obliczyli eko-
lodzy � jeszcze nigdy w historii Europy nie wyciêto tylu drzew
w tak krótkim czasie. Wspomnijmy równie¿ niewinne stworzenia,
które nie prze¿y³y tej paranoi, bo wielu uzna³o has³o �wa¿ny
jestem tylko ja, a reszta mnie nie obchodzi�. To szaleñstwo nie
ominê³o równie¿ Kutna. Na ulicy Ko�ciuszki, przy stadionie,
wyr¹bano szpaler piêknych drzew.

Pozosta³y po nich tylko ohydne pieñki. A mo¿e by tak pomiêdzy
tymi pieñkami posadziæ piêkne ró¿e� niech wieszcz Juliusz
S³owacki ma za swoje!
¯ycie jednak i tak toczy siê dalej, lecz wypada wspomnieæ, ¿e
kilkana�cie lat temu zniszczyli�my stocznie i odwrócili�my siê od
morza, mimo ¿e przelewa³y krew i walczy³y o dostêp do Ba³tyku
dwa pokolenia naszych ojców. Obecnie odwracamy siê od przy-
rody. Wyra�nie widaæ, ¿e nie dbamy o w³asny dom, a on niezad-
bany niszczeje i mo¿e siê rozpa�æ.
Wa¿ne
Za telegazet¹ Polsat: Polska nie zg³osi³a lasów bukowych do miê-
dzynarodowej aplikacji pod auspicjami i ochron¹ UNESCO obej-
muj¹cej najcenniejsze buczyny Europy. Uczynili to wszyscy nasi
s¹siedzi. Wniosek - po Puszczy Bia³owieskiej pod topór id¹ lasy
bukowe Karpat! Takim dzia³aniem w dziedzinie ochrony przyrody,
jako ciemnogród doprowadzimy siebie  do �redniowiecza. A gdy
tam dotrzemy szczêki nam opadn¹, usta siê otworz¹ jak szerokie
bo zobaczymy, ¿e ju¿ Kazimierz Wielki w XIV wieku w zapisach
Statutów Wi�licko � Piotrkowskich nakaza³ ochronê lasów.
Wed³ug opracowania �Przyroda i cz³owiek� autor Roman Reszel�
Gazeta Wyborcza informuje: Karmi³y dzieci w�ród �ciêtych drzew
� protest matek z Bia³egostoku. Podobne protesty odby³y siê rów-
nie¿ w innych miastach Polski.

Nareszcie w przyrodzie co� radosnego.
Uzupe³niane s¹ ubytki drzewostanów i zakrzewieñ. Ciesz¹ oko
i daj¹ nadzieje. W parku im. Traugutta wyklu³y siê kaczki � krzy-
¿ówki. Du¿o zdrówka!

Kutnowski Dom Kultury - wybudowany w latach 1969-1972 - �skoñczy³�
1 maja 2017 roku 45 lat swojej aktywnej dzia³alno�ci (projektowa³ go
znany na ca³ym �wiecie architekt  Józef Zbigniew Polak). W tym okresie
do tej placówki upowszechniania kultury, przyje¿d¿ali tak¿e wybitni
ludzie estrady, filmu i teatru. I chyba nie by³o nikogo w�ród nich, który
by nie chwali³ atmosfery panuj¹cej w go�cinnej sali amfiteatralnej KDK.
W�ród wielu artystów, o których z racji Jubileuszu bêdziemy czêsto pisaæ
na ³amach �Powiatowego ¯ycia Kutna�, by³ On � Pan Leszek. Pan
pocz¹tkowo, a potem byli�my ju¿ jako dobrzy znajomi � koledzy na Ty.
Bardzo dobrze zorganizowany i wspania³y. Aktor lubiany przez wszyst-
kich. Mia³ zawsze du¿e poczucie humoru, a dowcipami tryska³ na
ka¿dym kroku. By³y one jakby podstawow¹ czê�ci¹ jego ¿ycia. Mia³ do
tego niesamowity talent i robi³ to z mocn¹ lekko�ci¹. Poznali�my siê, gdy
przyjecha³ do Kutna z jednym z programów, s³ynnych wtedy nie tylko
w Krakowie ale w ca³ej Polsce w latach 70 i 80 XX wieku �Spotkañ
z Ballad¹� (re¿yseria niesamowicie fajnego Szymona Bobrowskiego,
a pierwsze prowadzenia � Jerzy Stuhr i Bogus³aw Sobczuk). Wtedy
w naszym kraju je�dzi³o siê na dobr¹ rozrywkê satyryczn¹ albo do War-
szawy na �Podwieczorki przy mikrofonie� lub do grodu Kraka i Wandy
na �Spotkania z Ballad¹� (do hali sportowej TS Wis³a). ¯eby dostaæ siê
wtedy na taki spektakl trzeba by³o czekaæ minimum pó³ roku � takie
by³o zapotrzebowanie w�ród naszego spo³eczeñstwa na tego typu programy.
Dziêki �uk³adom� z Leszkiem Benke uda³o nam siê organizowaæ wyjaz-
dowe �Spotkania z Ballad¹� w grodzie nad Ochni¹, a dwukrotnie nawet
(to ju¿ by³ wspania³y sukces!) � ogólnopolskie premiery. Oczywi�cie,
Leszek by³ ich bohaterem. Kim on jest?
Urodzi³ siê 26 pa�dziernika 1952 roku w Kopyd³owie (Ziemia Sieradzko-
Wieluñska). W 1972 ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza
Ko�ciuszki w Wieluniu, a nastêpnie w 1977 roku studia na Wydziale
Aktorskim Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Krakowie. Po stu-
diach wystêpowa³ na deskach teatrów w £odzi, ale zwi¹zany generalnie
potem by³ z Krakowem. Gra³ w teatrach i w filmie. I tu, i tam odnosi³
sukcesy. Wymienimy chocia¿ kilka jego g³o�nych spektakli teatralnych:
�Ryszard III� jako Morderca Drugi (re¿. Jerzy Hoffman), �Lot nad kuku³-
czym gniazdem� jako Martini (re¿. Lidia Zamkow),  �Montserrat� jako
Ricardo (re¿. Roman K³osowski), �Piotru� Pan� jako Piotru� Pan, �Zbrodnia
i kara� jako Student (re¿. Miros³aw Szonert), �Wesele� jako Chocho³
(re¿. Maciej Zenon Bordowicz), �S³owo muszkieterskie� jako Aramis (re¿.
Vaclav Lohnisky). Gra³ m.in. w filmach: �Bestia�, �Pan ¯u³awski� jako
Stanis³aw Jezierski, �Czterdziestolatek. 20 lat pó�niej� Jego pasj¹ aktorsk¹
by³ monodram. Za �Konopielkê�, wed³ug Edwarda Redliñskiego, trzy-
krotnie by³ nagradzany na festiwalach teatralnych � Toruñ, £ód�, Szczecin.
Ma te¿ w dorobku Nagrodê za spektakl �Artycha� na XVII Ogólnopol-
skim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu. Jednak zawsze
odgrywa³ jedn¹ z g³ównych postaci w cyklicznym telewizyjnym progra-
mie rozrywkowym �Spotkanie z Ballad¹�. Sta³ siê przez to s³awny, ale
pozosta³ skromny � i to bardzo. Pojawi³ siê w Niej jeszcze jako student.
Od 1985 roku zwi¹za³ siê z Nim na sta³e i przez wielu lat pe³ni³ funkcjê
gospodarza programu, gdzie wciela³ siê w rolê prê¿nego Komendanta
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kopyd³owie. Program cieszy³ siê niesa-
mowit¹ popularno�ci¹, dziêki humorystycznemu podej�ciu do ¿ycia
poprzez teksty, krakowskim aktorom oraz zaproszonym go�ciom (uzna-
nych w Polsce aktorów), no i przede wszystkim dziêki Leszkowi, którego
nie sposób zapomnieæ. Zreszt¹ � takich Osób siê nie zapomina. Do tej
pory mam jeszcze w pamiêci nasze spacery po Kutnie, Jego fascynacjê �
placem Pi³sudskiego (zw³aszcza Now¹ Ober¿¹ i Pa³acem Saskim - wtedy
ma³o kto o Nim wiedzia³) oraz parkiem Wiosny Ludów i jego histori¹ -
³¹cznie ze Szko³¹ Muzyczn¹. Pozosta³y teraz tylko wspomnienia, ale
jakie �!         Jerzy Papiewski

Leszek Benke w Kutnie

AKTOR I … KOMENDANT
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

6 czerwca 2017 r.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przyby³y delegacje stowarzyszeñ, uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4
oraz Gimnazjum nr 2, harcerze, starosta kutnowski Krzysztof Debich
i wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak. To w³a�nie on, w krótkim
wyst¹pieniu, przypomnia³ historyczne ju¿ wydarzenia sprzed lat. Nadmieni³,
i¿ wojna poch³onê³a 6 milionów Polaków, z której to liczby po³owê
stanowi³a ludno�æ pochodzenia ¿ydowskiego. Zwracaj¹c siê do m³odzie¿y
powiedzia³: �Trwaj¹ca w latach 1939�1945 wojna oznacza³a czêsto
po¿egnanie siê z marzeniami, �mieræ lub wywóz do krajów s¹siaduj¹cych
z Polsk¹�. W miejscu pamiêci narodowej z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.

/A.B./

W OBRONIE OJCZYZNY

Obchody rozpoczêto msz¹ w Bazylice �wiêtego Krzy¿a celebrowan¹ przez
JE bp Józefa Zawitkowskiego i transmitowan¹ przez Polskie Radio. Po
mszy i z³o¿eniu kwiatów, pod znajduj¹cym siê w Bazylice sercem Rey-
monta, uczestnicy barwnym korowodem przemaszerowali Krakowskim
Przedmie�ciem do Biblioteki Rolniczej, gdzie w dalszej czê�ci uroczy-
sto�ci zaprezentowano postaæ i dorobek twórczy Reymonta oraz wyst¹pili
laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego �Mówimy Reymon-
tem�. Uroczysto�æ zakoñczono z³o¿eniem kwiatów na grobie pisarza
i jego matki na Cmentarzu Pow¹zkowskim.

150 ROCZNICA URODZIN
W niedzielê, 7 maja, odby³y siê w Warszawie uroczysto�ci upamiêtniaj¹ce
150 rocznicê urodzin wielkiego pisarza, Polaka patrioty, laureata Nagrody
Nobla W³adys³awa Stanis³awa Reymonta, patrona Zespo³u Szkó³ w Go-
³êbiewku. Obchody objête by³y honorowym patronatem prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorem obchodów jest Fun-
dacja W³adys³awa Stanis³awa Reymonta z Lipiec Reymontowskich. W�ród
zaproszonych go�ci by³ te¿ prezes Fundacji W³adys³awa Stanis³awa Rey-
monta z Kanady Kazimierz Chrapka. W uroczysto�ciach uczestniczy³a
delegacja uczniów: Natalia Krawiec, Julia Mizio³ek, Magdalena Wieczor-
kowska, Justyna Sobczak, Micha³ Nowowiejski ze sztandarem Zespo³u
w Szkó³ im. W³adys³awa Stanis³awa Reymonta.

W Diecezji £owickiej, do dnia 24 czerwca 2017 roku, odbywa siê pere-
grynacja Kopii Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. W Nawiedzeniu
Obrazu Matki Bo¿ej Jasnogórskiej, w Parafii pod wezwaniem Wniebo-
wziêcia Naj�wiêtszej Maryi Panny, w £aniêtach uczestniczy³ ksi¹dz bi-
skup Józef Zawitkowski i ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej. Oto fragment
Modlitwy Jubileuszowej na Trzechsetlecie Koronacji Obrazu:
Bogurodzico Dziewico Maryjo,
nasza Matko i Królowo,
wyniesiona na wy¿yny nieba.
Ty nieustannie otaczasz trosk¹  i mi³o�ci¹ naród Polski.

Prosimy, by Jubileusz trzechsetlecia i koronacji
Twojego Jasnogórskiego Wizerunku
odnowi³ w ka¿dym z nas cze�æ i ufno�æ
wobec Boga, Ojca i Syna, i Ducha �wiêtego.

Ty Matko jeste� nam wzorem zaufania
oraz uleg³ego poddania siê Jemu we wszystkim.
Niech nasze przemienione ¿ycie stanie siê
¿ywym diamentem Twej korony
wyniesienia i chwa³y�            /J.P./

NAWIEDZENIE OBRAZU

Szanowni Pañstwo,
Szko³a jest miejscem  wyj¹tkowym i szczególnym. To miejsce spotkañ,
wymiany my�li, pogl¹dów, do�wiadczeñ.To tu, w atmosferze wzajem-
nego szacunku i zrozumienia, tworz¹ siê silne wiêzi emocjonalne,
rodz¹ przyja�nie, pojawiaj¹ inspiracje i realizuj¹ pasje. Tak¿e tu
nauczyciele, pracownicy szko³y, absolwenci, uczniowie, rodzice i wspie-
raj¹cy ich przyjaciele szko³y, przedstawiciele lokalnych w³adz, insty-
tucji, organizacji - d¹¿¹ do wspólnego celu.Dziêkujemy Pañstwu za
udzia³ w jubileuszu 85-lecia, XII  �wiêcie Szko³y i uroczystym zakoñ-
czeniu roku szkolnego klas maturalnych. Mi³o nam, ¿e mogli�my
wspólnie wspominaæ, cieszyæ siê z sukcesów i osi¹gniêæ. Jeste�my
wdziêczni za po�wiêcony nam czas.

Spo³eczno�æ Zespo³u Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie

PODZIĘKOWANIA

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

Bardzo �wi¹tecznie i niemal rodzinnie by³o w Parafii pod wezwa-
niem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, któr¹ kieruje ksi¹dz proboszcz
Mieczys³aw Podsêdek. Przez dwa dni liczni wierni brali aktywny
udzia³ w peregrynacji ikony Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej
Jasnogórskiej. Uroczysto�ciom przewodniczy³ ksi¹dz biskup
Józef Zawitkowski.          /J.P./

UROCZYŚCIE W OSTROWACH




