
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA

www.zyciekutna.pl                           powiatowe@zyciekutna.com.pl

Gazeta Publicystyczno − Promocyjna   Nr 12/457/2017  22.06.2017 r.

Egzemplarz bezpłatny                               ISSN 1507−0212

ENGLISH ACE 2017

Mi³o�nicy jêzyka angielskiego, z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Kutnie, mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w XVII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Jêzyka Angielskiego ENGLISH ACE, który odby³
siê 22 marca 2017 r. w budynku gimnazjum.          (ci¹g dalszy - strona 3)

(ci¹g dalszy - strona 3)

S³owami: �W³a�nie minê³a godzina 11-ta, a to czas na
rozpoczêcie obchodów naszego jubileuszu - X�lecia SUTW�
powita³a zebranych 6 czerwca 2017 r. w sali KDK s³uchaczy
Uniwersytetu i zaproszonych go�ci Maria Wierzbicka,
przewodnicz¹ca Zarz¹du Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
W pierwszej czê�ci spotkania przewodnictwo przejêli
redaktorzy Powiatowego ¯ycia Kutna � Jerzy Papiewski
i Andrzej Stelmaszewski. To z inicjatywy tej gazety zaist-
nia³ 22 lata temu konkurs �Kutnowski Hit�. Decyzj¹ jego
sze�cioosobowego jury, w uznaniu za aktywn¹ dzia³alno�æ
w roku 2016, to wyró¿nienie przyznano Stowarzyszeniu
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie.

IX Piknik Organizacji Pozarz¹dowych odby³ siê w tym roku pod wspólnym
has³em: �Postaw na aktywno�æ�. Piêkna, s³oneczna pogoda 7 czerwca
umo¿liwi³a ogl¹danie imprezy setkom mieszkañców miasta.

(ci¹g dalszy - strona 4)

PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

POZOSTANĄ WSPOMNIENIA
Wydarzenia, jakie mia³y miejsce 10�11 czerwca 2017 roku, z pewno�ci¹
zapisane zostan¹ na kartach kroniki I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. J.H. D¹browskiego w Kutnie.

W tych dniach odby³ siê XIII ju¿ zjazd absolwentów szko³y, po³¹czony
z obchodami 110�lecia istnienia liceum. Uroczysto�ci rozpoczêto msz¹
�wiêt¹, w intencji wszystkich absolwentów i uczniów �D¹browszczaka�,
któr¹ celebrowa³ ksi¹dz biskup Andrzej Dziuba, ordynariusz Diecezji
£owickiej w ko�ciele pod wezwaniem �w. Jana Chrzciciela.

(ci¹g dalszy - strona 3)

AKT EREKCYJNY

Na ten moment oczekiwano od d³u¿szego czasu. W pi¹tek, 9 czerwca,
wielu mieszkañców miasta uczestniczy³o w uroczysto�ci wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowê  hospicjum stacjonarnego w Kutnie.

(ci¹g dalszy - strona 15)

HISTORIA I PERSPEKTYWY

Prezes kutnowskiego TBS Sp. z o.o. � Jacek Urbaniak: W krótkim
dla budownictwa okresie � 22 lat � powsta³ w Kutnie drugi
pod wzglêdem zasobów � zarz¹dca, czyli Towarzystwo Budow-
nictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. Spó³kê powo³ano aktem nota-
rialnym z 5 pa�dziernika 1995 r.
G³ównym zadaniem postawionym przed nowo utworzon¹ spó³k¹
by³a realizacja spo³ecznego budownictwa czynszowego. Funkcjê
prezesa  jednoosobowego Zarz¹du powierzono wówczas, nie¿y-
j¹cemu ju¿ Krzysztofowi Komorowskiemu.

(ciag dalszy - strona 2)

BOŻE CIAŁO

Fotoreporta¿ zaamieszczamy na stronie 15.

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Kutnie
zarz¹dza ju¿ 96 budynkami, o ³¹cznej liczbie blisko 2800 miesz-
kañ i powierzchni u¿ytkowej 135.000 m2.

NA LUDOWO – KOLOROWO!

W niedzielê, 18 czerwca, w sali OSP w Klonowcu Starym odby³ siê
III Przegl¹d Pie�ni Ludowej.           (ci¹g dalszy - strona 6)
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¯YCIE KOLOROWE

HISTORIA I PERSPEKTYWY

Na placu przed Zamkiem - Muzeum prezentowa³y siê grupy rekonstruk-
cyjne: Regiment Króla Jego Mo�ci W³adys³awa IV Wazy, Wolna Kompania
Sarmacka z Wroc³awia, Zaciê¿na Rota Piechoty Polskiej, Regiment Von
Armin Lubañ, Komputowa Chor¹giew Czarnieckiego, Braæ Herbowa Ziemi
Rawskiej oraz grupy niezrzeszonych. Towarzyszy³y im: pokaz taneczny
zespo³u Ver Vetusitas i Grupy Szermierki Historycznej Karabela. By³a
tak¿e musztra muszkieterska, pokaz ornitologiczno - sokolniczy, konkurs
³uczniczy; pokazy: kowalstwa, taneczny, wyrobu szk³a, garncarstwa, szer-
mierki historycznej. Ciekawa by³a inscenizacja bitwy wojsk szwedzkich
z polskimi. Atrakcjami sta³y siê równie¿: kramy z tkaninami historycznymi
i wyrobami ze szk³a oraz teatrzyk dla dzieci, jak i warsztaty rêkodzielnicze.
Rekonstruktorzy mieli swój obóz, a to wydarzenie - bêd¹ce inn¹ �Odysej¹
Historyczn¹ (Kutno-Leszczynek), objête by³o patronatem Marsza³ka
Województwa £ódzkiego.            /J.P./

W pi¹tek, 9 czerwca o godzinie 13:00 w  Gimnazjum nr 2 w Kutnie, odby³o
siê uroczyste podsumowanie projektu �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga �
�ladami Szaloma Asza i kultury ¿ydowskiej� . Bra³am w nim udzia³ jako
uczennica Gimnazjum nr  1 w Kutnie.  By³ to projekt  realizowany przez
moje gimnazjum wspólnie z Gimnazjum nr 2 w Kutnie.
Nasz¹ uroczysto�æ zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹: wiceprezydent miasta
Kutno, Zbigniew Wdowiak, Anna Michalska, inspektor Wydzia³u O�wiaty
Miasta Kutno, Gra¿yna Mojsiej, dyrektor Gimnazjum nr 1, Anna Wi�niewska,
wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Kutnie, Magdalena Konczarek, dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, Dorota Mañk,
zastêpca dyrektora MiPBP w Kutnie oraz Barbara £uczak, sekretarz TPZK.
Gdy zaproszeni go�cie dotarli na miejsce o godzinie 13.00, zostali powi-
tani piosenk¹ Justyny Steczkowskiej pt. �Austeria�. Wykona³y j¹: Maria
Nodzak oraz Klaudia Wszywkow. Dziewczyny naprawdê da³y z siebie
wszystko, wprowadzaj¹c wszystkich w klimat ¿ydowskich melodii i ryt-
mów. Towarzyszyli  im ch³opcy ubrani w tradycyjne ¿ydowskie stroje,
którzy wykonywali uk³ad choreograficzny. Wystêp ten dawa³ dopiero
przedsmak dalszej czê�ci uroczysto�ci. Nastêpnie czê�æ uczniów zapre-
zentowa³a jeden z uk³adów, których uczyli siê na lekcjach tañca ¿ydow-
skiego. Podziwiam ich, gdy¿ nie wiem, czy sama by³abym w stanie zapa-
miêtaæ kroki, a nastêpnie mia³a odwagê zatañczyæ przed publiczno�ci¹.
Jednak, jak widaæ, dla moich kole¿anek i kolegów nie by³o to zadanie
niemo¿liwe do wykonania. Potem obejrzeli�my prezentacjê przedstawia-
j¹c¹ wszystkie zajêcia, w których brali�my udzia³. Zawiera³a liczne zdjêcia
oraz opisy kolejnych spotkañ. Kolejnym elementem uroczysto�ci by³
zabawny film z wycieczki do Kazimierza Dolnego zmontowany przez
Martê Erwiñsk¹. Ogl¹daj¹c go, ca³a sala nie mog³a opanowaæ �miechu.
Po chwili ponownie pokaz swoich wokalnych umiejêtno�ci da³a Marysia

TO JUŻ JEST KONIEC…
Nodzak, �piewaj¹c znany wszystkim utwór � �Hava Nagila�. Publiczno�æ
klaska³a i dobrze siê bawi³a s³uchaj¹c ¿ywych ¿ydowskim rytmów. Pó�-
niej prowadz¹ca uroczysto�æ Weronika Zbro¿ek zapowiedzia³a kolejny
wystêp taneczny. Dziewczyny swoimi d³ugimi spódnicami obraca³y siê
w rytm muzyki, zara¿aj¹c pozytywn¹ energi¹ wszystkich zebranych. Nie
mog³o zabrakn¹æ tak¿e podziêkowañ dla naszych nauczycielek opiekuj¹-
cych siê projektem - Joanny Lach-Skrzyneckiej oraz Iwony Pietrzak. G³os
zabra³ równie¿ wiceprezydent Zbigniew Wdowiak, dyrektor Gimnazjum
nr 2 Anna Wi�niewska oraz Magdalena Konczarek - dyrektor MiPBP
w Kutnie. Nie oby³o siê tak¿e bez drobnych upominków dla osób, które
wspiera³y nas w realizowaniu projektu. Nastêpnie Natalia G³owacka
z Klaudi¹ Wszywkow zaczarowa³y wszystkich swoim wykonaniem pie-
�ni �By³am ró¿¹�. Kolejnym punktem uroczysto�ci by³ spektakl pt. �Inni
z ulicy Floriañskiej�. Wystawi³a go zaproszona grupa teatralna uczniów
szko³y podstawowej i gimnazjum z Gostynina. Sztuka  opowiada³a o trud-
nych losach ¯ydów, którzy mieszkali w Polsce przed wojn¹. Byli dyskry-
minowani przez swoich s¹siadów � Polaków. Paralelnie pokazane s¹ losy
m³odych wspó³czesnych nastolatków. Dwie p³aszczyzny czasowe ³¹czy
problem braku tolerancji wobec innych. Przedstawienie  wzruszy³o wielu
z nas... Uroczysto�æ zakoñczona zosta³a gromkimi brawami, po niej
go�cie udali siê na przygotowany przez nas pyszny poczêstunek.
W projekcie uczestniczyli nastêpuj¹cy uczniowie: GM1: Kacper G¹szcz
kl. IIa, Sabina Królak kl. IIb, Weronika Wieczorkowska kl. IIb, Anna
Stasiak kl. IIIc, Gabriela Krzesicka kl. IIIc, Klaudia Dêbowska kl. IIa,
Piotr Muliñski kl. IIb, Kornelia Mañk kl. IIb, Patrycja Truszczyñska kl. IIb,
Marta Walczak kl. IIb, Anna Olesiñska kl. IIb, Aleksandra Netkowska kl. IIb,
Weronika Zbro¿ek kl. IIIc, Natalia G³owacka kl. IIId, Patrycja Genero-
wicz kl. IIa, Kacper Kowalski kl. Iic; GM2: Ma³gorzata Biernacka IIc,
Dzier¿awska Paulina IIIe, Erwiñska Marta IIIf, Ja�kowiak Barbara IIc,
Kacalak Natalia IIc, Paszczyk Klaudia IIIc, Sobczyk Jakub IIc, Sobolewska
Weronika IIc, Wszywkow Klaudia IIe, Kowalski Filip IIc, Wiêckowska
Aleksandra IIId, Urbaniak Julia IId, ¯yczkowska Julia IIb, Witak Klaudia IIb,
Solarska Natalia IIb, Wo�niak Eryk IIb.

HISTORYCZNIE W OPOROWIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)

Jakie by³y pocz¹tki?
Pierwszy budynek mieszkalny powsta³ w 1998 r. przy ulicy Szpitalnej
1A (60 mieszkañ). Rok pó�niej oddano do u¿ytku budynek 1B (32 miesz-
kania). Nastêpny budynek wykonano przy ulicy Granicznej 25 w 2001
roku, w którym znalaz³o swoje lokum 60 kutnowskich rodzin.

W roku 2002 stan zasobów mieszkaniowych powiêkszy³ siê o kolejnych
26 lokali w wyniku zaadaptowania na mieszkania budynku gospodarczego
przy ul. 1 Maja 19.

Jak jest teraz?
Aktualnie zasoby mieszkaniowe TBS-u stanowi: 6 budynków wnie-
sionych do spó³ki aportem przez miasto Kutno, 12 budynków wybu-
dowanych przez spó³kê przy wspó³finansowaniu z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego, 50 wspólnot mieszkaniowych z udzia³em
miasta Kutna oraz 16 budynków wielorodzinnych wspólnot i spó³-
dzielni przejêtych w zarz¹dzanie. Spó³ka ze swoj¹ dzia³alno�ci¹ zarz¹dcy
nieruchomo�ci wychodzi poza granice miasta, czego dowodem jest
przejêcie w zarz¹dzanie i zmodernizowanie 5 budynków wspólnot miesz-
kaniowych w Strzelcach.
Z dotychczasowych dokonañ spó³ki na szczególne uznanie zas³uguje funk-
cjonalno�æ i architektura osiedla Szymanowskiego, które jest jednym

z naj³adniejszych osiedli w Kutnie oraz budynek mieszkalny przy ulicy
£okietka 8. Spó³ka nieustannie szuka nowych mo¿liwo�ci powiêkszenia
swego zasobu mieszkaniowego. W trakcie realizacji jest I etap budowy
osiedla przy ul. Matejki, tj. budowa dwóch budynków o ³¹cznej liczbie
48 mieszkañ i 24 gara¿y zlokalizowanych w przyziemiu budynku wraz
z infrastruktur¹: drogami wewnêtrznymi, chodnikami i terenami zielonymi.
W bie¿¹cym roku TBS zamierza rozpocz¹æ budowê budynku z lokalami
mieszkalnymi na sprzeda¿ na dzia³ce przy ul. Siemiradzkiego (naprze-
ciwko wyj�cia z tunelu PKP).

Dalsze plany?
W przygotowaniu jest budowa budynku z mieszkaniami na wynajem
(II etap osiedla przy ul. Matejki). Ponadto spó³ka planuje budowê ostat-
niego budynku na osiedlu Graniczna wraz z boiskiem wielofunkcyjnym.
Trwaj¹ prace polegaj¹ce na opracowywaniu ostatecznej koncepcji zago-
spodarowania terenów Osiedla Graniczna. Zwiêkszeniu ulegnie ilo�æ
miejsc parkingowych oraz wybudowanych zostanie 37 gara¿y. Do zwiêk-
szenia funkcjonalno�ci osiedla przyczyni siê ponadto nowe zagospodaro-
wanie terenów zielonych i rekreacyjnych.
Planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Bema. Jest
to teren tzw. dawnego Folwarku Miejskiego � obecnie zdegradowany urba-
nistycznie i nieuporz¹dkowany. Warto�ciowym obiektem jest stoj¹cy przy

zbiegu ulic Bema i Sobieskiego, budynek wchodz¹cy w sk³ad kompleksu
dawnych koszar, obecnie � po licznych przebudowach � u¿ytkowany jako
budynek mieszkalny. Pozosta³e budynki � magazyn i dawna stodo³a � s¹
obecnie u¿ytkowane jako sk³ady i magazyny. Ich stan techniczny jest z³y.
Zaprojektowano zespó³ budynków wielorodzinnych mieszkalnych oraz
¿³obek. Zachowany budynek wchodz¹cy w sk³ad kompleksu dawnych
koszar ma zostaæ wyremontowany zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Teren zostanie uporz¹dkowany, a szpec¹ce oto-
czenie komórki � zlikwidowane. Przewiduje siê budowê nowego otoczenia
dzia³ki, odtworzenie bramy wjazdowej na wzór zachowanej w materia-
³ach historycznych.

TAK WYGL¥DA HISTORIA, TERA�NIEJSZO�Æ I PERSPEKTYWY
ROZWOJU TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO
SP. Z O.O. W KUTNIE.

Przewiduje siê na osiedlu Bema, ¿e jeden z budynków bêdzie trzykondy-
gnacyjny (z poddaszem u¿ytkowym) o 22 mieszkaniach (a w przyziemiu
bêdzie 18 gara¿y). Cztery budynki bêd¹ jednoklatkowe, o czterech kon-
dygnacjach i liczyæ bêd¹ po 16 mieszkañ. Co ciekawe m.in. w piwnicach
zlokalizowano gara¿ wielostanowiskowy z jednym wjazdem. Wreszcie
dwa budynki bêd¹ 2�klatkowe, 3 kondygnacyjne, po 12 mieszkañ.
Razem bêdzie 110 mieszkañ (!).
Planowane jest powstanie dwukondygnacyjnego budynku ¿³obka, w którego
sze�ciu oddzia³ach opiekê znajdzie blisko 100 dzieci. Na pó³nocnej �cianie
¿³obka odtworzony zostanie fragment ceglanej �ciany magazynu wojsko-
wego z charakterystycznym rytmem ceglanych przypór.
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¯YCIE REGIONALNE

KUTNOWSKI HIT 2016 ROKU

W laudacji redaktor naczelny �P¯K� stwierdzi³: Szanowni Pañstwo! To
ju¿ po raz 22 rozstrzygnêli�my Konkurs �Kutnowski Hit�, tym razem 2016
roku. Wybrali�my � najlepszych z najlepszych. Spo�ród 34 czytelniczych
propozycji cztery uzyska³y najwy¿sze uznanie Kapitu³y nagrody �Kutnow-
ski Hit 2016� w sk³adzie: Marek Jankowski � przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kutnowskiego, Grzegorz Chojnacki � przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutna, Zdzis³aw Sapiejka � by³y, czterokrotny przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego, Krzysztof Wac³aw Dêbski � by³y prezydent miasta Kutna,
Jerzy Papiewski i Andrzej Stelmaszewski � �Powiatowe ¯ycie Kutna�.
�Kutnowski Hit 2016� zdobyli: Firma �Chempak� z Kutna, �Dima� Sp. z o.o.
z ¯ychlina, Stowarzyszenie Historyczne 37 Pu³k Piechoty wraz z O�rodkiem
Kultury Gminy Kutno i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie.
Szanowni Pañstwo! Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie powo³ano przy
Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej w 2007 r. Na pierwszy rok
akademicki 2007/2008 zapisa³o siê 120 osób, a w bie¿¹cym roku przyjêto
364 s³uchaczy. £¹cznie w naszym Uniwersytecie kszta³ci³o siê ju¿ 768 stu-
dentów. Jak ju¿ z tych danych wynika Stowarzyszenie jest w istocie
Najwiêkszym w powiecie kutnowskim w�ród ugrupowañ spo³eczno-poli-
tycznych. Jest te¿ najwiêkszym o�rodkiem kulturalno-o�wiatowym miasta
i powiatu. Wygl¹d sali �wiadczy, ¿e równie¿ stanowicie Szanowne Panie
gros Najpiêkniejszego Stowarzyszenia w powiecie kutnowskim. Oferta edu-
kacyjna w Stowarzyszeniu UTW: wyk³ady, zajêcia w sekcjach, warsztaty,
konferencje, imprezy okoliczno�ciowe, wyjazdy do teatrów i wycieczki kra-
joznawcze. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku zajêcia odbywaj¹ siê, a¿
w 24 sekcjach i 42 grupach. W minionym dziesiêcioleciu zorganizowano
dla s³uchaczy 78 jednodniowych i 9 dwudniowych wyjazdów edukacyj-
nych. W Zarz¹dzie Stowarzyszenia UTW w okresie dziesiêciu lat funkcje
spo³eczne pe³nili: przewodnicz¹ca Zarz¹du � Maria Wierzbicka; zastêpcy
przewodnicz¹cej � Maria Spera, Wanda Rzepnikowska, Andrzej Zielonka;
sekretarz Zarz¹du � Gra¿yna Chojnacka, Zofia Kowalewska; cz³onkowie
Zarz¹du � Krystyna Pawlak, Jadwiga Kubiak, Aleksandra Nawrocka,
Danuta Szubska, Nina �lêzak, Danuta Tomczyk, Stefania Szadkowska,
Marlena Kluk, Hanna Gontarek, Mieczys³aw Orliñski. Funkcjê przewod-
nicz¹cych Rady S³uchaczy UTW pe³nili: El¿bieta Lewandowska, Danuta
Kawka, Marianna Banasiak, Marlena Kluk, Micha³ Sinior. Kroniki pro-
wadzi³y: Jagoda Kubiak, Gra¿yna Chojnacka, Krystyna Pawlak i Marlena
Kluk. O Waszej dzia³alno�ci najpe³niej informuj¹ proste s³owa hymnu
Stowarzyszenia, który napisa³a Teresa Kawka:
�Wiedza, rado�æ w nas wyzwala,
Leczy ludzi z bliska, z dala,
Na samotno�æ nie pozwala,
W�ród przyjació³ chce siê ¿yæ!�
Najserdeczniejsze gratulacje za tak po¿yteczn¹ dzia³alno�æ!

Puchar i dyplom na rêce Marii Wierzbickiej wrêczyli: Grzegorz Chojnacki
� przewodnicz¹cy Rady Miasta i Marek Jankowski � przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kutnowskiego. Zebrani uczestnicy spotkania ten fakt nagrodzili
gor¹cymi oklaskami. W drugiej czê�ci pani przewodnicz¹ca, z pomoc¹
prezentacji multimedialnej, dokona³a przegl¹du dzia³alno�ci UTW w mi-
nionych dziesiêciu latach. O ca³ej, ciekawie opracowanej historii Stowa-
rzyszenia mo¿na by³o przeczytaæ na o�miu stronach w ostatnim wydaniu
naszej gazety.Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania Zarz¹dowi UTW
i cz³onkom Stowarzyszenia za aktywn¹ dzia³alno�æ w sferze upowszech-
niania kultury oraz pracê spo³eczn¹ na rzecz mieszkañców Kutna przekaza³
Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta Kutna. Zadeklarowa³ równie¿ dalsze
wsparcie przedsiêwziêæ Stowarzyszenia ciesz¹cych siê ogólnym uznaniem.
Podziêkowania za wspó³tworzenie UTW w okresie minionej dekady otrzy-
ma³o 36 s³uchaczy. Akcentem koñcowym obchodów jubileuszu by³a czê�æ
artystyczna, natomiast w holu KDK - spotkanie przy torcie, ciastkach
i kawie.           /A.B./

W�ród laureatów znale�li siê uczniowie Gimnazjum nr 2 im Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. W swojej kategorii wiekowej najlepsze wyniki osi¹-
gnêli: Julia Ma³ecka z klasy II a zajê³a 1 miejsce w województwie ³ódzkim
(opiekun: Eliza Strupagiel), Piotr Jêdrzejczak z klasy III b zaj¹³ 2 miejsce
w województwie ³ódzkim (opiekun: Anna £uczyñska), Piotr Matczak
z klasy III d zaj¹³  3 miejsce w województwie ³ódzkim (opiekun: El¿bieta
Korczyñska), Piotr Senica z klasy I b zaj¹³ 7 miejsce w województwie
³ódzkim (opiekun: El¿bieta Korczyñska).
Ka¿dy z uczestników konkursu otrzyma³ dyplom, najlepsi dostali dyplomy
uznania, a dodatkowo laureatka pierwszego miejsca w województwie ³ódz-
kim � Julia Ma³ecka otrzyma³a nagrodê rzeczow¹. Wszystkim uczestni-
kom konkursu dziêkujemy za udzia³, a laureatom gratulujemy wiedzy
i osi¹gniêtych wyników.

ENGLISH ACE 2017
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Konkurs zosta³ zorganizowany w ramach programu edukacyjnego �£o-
wimy Talenty�, który jest form¹ wsparcia szkó³ w zakresie odkrywania
i rozwijania uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y. Inicjatywa promuje talenty
i osi¹gniêcia uczniów oraz pomaga im kszta³towaæ wa¿ne kompetencje
osobiste. Mia³ on postaæ testu wielokrotnego wyboru. Materia³ jêzykowy
ujêty w te�cie konkursowym uwzglêdnia³ wymagania okre�lone obowi¹-
zuj¹cymi programami nauczania, a 30 % pytañ sprawdza³o wiedzê nt.
Irlandii (m.in. elementy kultury, geografii oraz atrakcje turystyczne).
W konkursie w ca³ej Polsce uczestniczy³o 6269  uczniów z 274 szkó³.

Po wojnie sztandar przez wiele lat uwa¿any by³ za zaginiony. Uda³o siê
go odnale�æ dopiero w 2010 roku w�ród eksponatów Muzeum Harcer-
stwa. Obok harcerzy stanê³y poczty sztandarowe ze sztandarem szko³y
z 1936 roku oraz sztandarem ofiarowanym szkole w 2007 roku przez
Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Genera³a Jana Henryka D¹browskiego w Kutnie.

POZOSTANĄ WSPOMNIENIA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
On te¿ wyg³osi³ homiliê, w której nawi¹za³ m.in. do historii rozwijaj¹cego
siê w tej szkole harcerstwa polskiego. Nic wiêc dziwnego, ¿e w tej mszy
�wiêtej wzi¹³ udzia³ 17 osobowy pododdzia³ honorowy w harcerskich
mundurach, pod replik¹ sztandaru pochodz¹cego z 1920 roku. To pod
tym sztandarem 8 sierpnia 1920 roku Harcerska Kompania Szturmowa
37 Pu³ku Piechoty wymaszerowa³a na front.

Oficjalnego otwarcia Zjazdu Absolwentów, w który udzia³ wziê³o oko³o
400 osób, dokonali: dyrektor szko³y Przemys³aw Zawadzki i prezes Sto-
warzyszenia Absolwentów Adam Handzelewicz. W�ród zaproszonych
go�ci byli m.in. pos³owie na Sejm RP � Tadeusz Wo�niak i Tomasz
Rzymowski, starosta kutnowski Krzysztof Debich, prezydent miasta Zbi-
gniew Burzyñski i jego zastêpcy: Zbigniew Wdowiak i Jacek Boczkaja
oraz biskup Andrzej Dziuba. Z du¿ymi brawami spotka³o siê zdanie
wypowiedziane przez dyrektora Zawadzkiego: �Gdybym mia³ klucze do
szko³y, to bym wam je wrêczy³. Szko³a jest dzi� wasza!� Po krótkich
przemówieniach na zaimprowizowan¹ scenê weszli dwaj panowie, absol-
wenci liceum � Jaros³aw Michalski (klawisze) i Robert Kudelski (�piew).

Razem z nimi wszyscy za�piewali znan¹, ale jak¿e aktualn¹ w s³owach
piosenkê: �Ale to ju¿ by³o, zniknê³o gdzie� za nami, Choæ w papierach lat
przyby³o to naprawdê, wci¹¿ jeste�my tacy sami�. Bogaty program XIII
Zjazdu zakoñczy³  siê �uczniowsk¹� zabaw¹ i pokazem sztucznych ogni.
Mo¿e znów siê spotkamy... za piêæ lat?           /A.B./

By³em na Zje�dzie �D¹browszczaków�!

Gdy siê prze¿y³o kilkadziesi¹t lat ka¿da okazja jest dobra do wspomnienia
minionych czasów. A czy mo¿e byæ lepsza okazja ni¿ Zjazd Absolwentów
ukoñczonej niegdy� szko³y. Wspomina siê wtedy t¹ kilkunastoletni¹
bzdurn¹ i chmurn¹ m³odo�æ, która we wspomnieniach jest najpiêkniejsza.
Liceum J.H. D¹browskiego w Kutnie ukoñczy³em w 1953 roku i od tej
daty uczestniczy³em w wielu zjazdach kole¿eñskich, wiêc i tym razem
10 czerwca 2017 roku nie mog³o byæ inaczej. Msza �wiêta odprawiona
w ko�ciele �wiêtego Jana Chrzciciela przez biskupa ³owickiego Andrzeja
Dziubê zainaugurowa³a Zjazd. Oficjalnego otwarcia dokonano za� na sali
gimnastycznej w szkole. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Adam
Handzelewicz powita³ kole¿anki i kolegów, a nastêpnie g³os zabra³
dyrektor szko³y Przemys³aw Zawadzki. Przemawiali tak¿e pose³ na Sejm
RP i prezydent Kutna. Wszyscy na szczê�cie nie popisywali siê kraso-
mówstwem, bo i tak ich wypowiedzi nie dotar³y do rozgadanej rzeszy
zjazdowców, a by³o ich oko³o 400 osób. Przewa¿a³y roczniki w �rednim
wieku, choæ spotka³em kolegê, który maturê uzyska³ w 1949 roku. Dla
wszystkich starczy³o ogromnego tortu ufundowanego przez organizato-
rów na 110-ecie Liceum. Czêstowano nim na korytarzu szkolnym. Za�
w klasach przygotowano spotkania dla poszczególnych roczników. Ludzie,
którzy �ci¹gnêli dos³ownie z ca³ego �wiata, nie widzieli siê ze swoimi
rówie�nikami niekiedy przez kilkadziesi¹t lat, tote¿ gadali, gadali, gadali...
Z mojego rocznika odliczy³o siê niewiele osób, ale nie brak³o przyjació³
i znajomych z innych lat, wiêc by³o z kim powspominaæ. Czasem by³y
trudno�ci z rozpoznaniem dawno niewidzianej twarzy. Potem by³ obiad
i wybory nowych w³adz Stowarzyszenia. Nastêpczyni¹ prezesa Adama
Handzelewicza zosta³a Ma³gorzata Debich. Bodaj jednym z najwa¿niejszych
akcentów zjazdu by³o dla mnie wydanie kolejnego numeru �Przebojem�.
G³ownie dlatego, ¿e by³ to powrót do zjazdowej tradycji, ale przede wszyst-
kim da³ mo¿liwo�æ porównania wspomnieñ wielu rocznikom absolwentów.
Jest to spojrzenie w absolutnie nieporównywalne okresy ¿ycia Szko³y.
Kiedy w 1949 roku przyjêto nas do 11 latki (bo tak siê wtedy szko³ê nazy-
wa³o) byli�my pokoleniem, któremu uda³o siê prze¿yæ wojnê, tote¿ uczyli
nas g³ównie przedwojenni nauczyciele. W starym budynku przy ulicy
Ko�ciuszki, wyposa¿enie by³o w stosunku do wspó³czesnego, wrêcz pry-
mitywne (obecnie jest tam Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2) W trakcie
Zjazdu umo¿liwiono starszym rocznikom odwiedziny w by³ym budynku
�D¹browskiego�. Poszed³em i oniemia³em. Ze starej szko³y osta³y siê �jeno
mury�. Nowoczesne klaso-pracownie wyposa¿one w najnowocze�niejszy
sprzêt, to co�, czego w naszych czasach nawet nie potrafiliby�my sobie
wyobraziæ. No mo¿e jedynie sala gimnastyczna, ta na której æwiczyli�my.
W 1965 roku przy ulicy D¹browskiego wybudowano nowy budynek, do
którego przeniesiono �D¹browszczaka�. To ju¿ w pe³ni nowoczesna,
w sensie technicznym, szko³a, a co w niej siê dzia³o od czasu przeniesienia,
o tym w³a�nie mo¿na przeczytaæ w �Przebojem�. Wspomnienia absol-
wentów, okraszane oczywi�cie osobist¹ nut¹, pokazuj¹ jak szko³a zmie-
nia³a siê, wzbogaca³a swój program i jakie jej uczniowie i nauczyciele
osi¹gnêli sukcesy. My starzy mo¿emy jedynie trochê zazdro�ciæ i gor¹co
gratulowaæ. Niektórych autorów wspomnieñ mo¿na by³o spotkaæ na zje�-
dzie. Tak jak wiêkszo�æ tañczyli w sali gimnastycznej. W gronie, czêsto
dawno niewidzianych kole¿anek i kolegów, wspominali przy piwie �stare
dobre czasy�, a na koniec, przed pó³noc¹, podziwiali pokaz sztucznych
ogni. Jako drzewiej mówiono, ja te¿ tam by³em, piwo wypi³em, a com
widzia³, opisa³em... Kazimierz Ci¹¿ela 1953, nr 27

(+ absolwent Technikum Mechanicznego)

REFLEKSJE ABSOLWENTA
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We wtorek, 6 czerwca, w Zespole Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego
w Kutnie odby³ siê konkurs kulinarny �Gotuj z Hortexem�, w którym uczestniczyli
uczniowie klasy I Zasadniczej Szko³y Zawodowej kucharz. Zadanie konkursowe
polega³o na przygotowaniu zupy kremu z zielonego groszku, dania z ry¿em i miêsem
drobiowym oraz truskawkowego tiramisu w czasie 120 minut. W czasie konkursu
uczniowie byli oceniani za przygotowanie stanowiska pracy, przestrzeganie zasad
bezpieczeñstwa, technikê wykonania potrawy, jej wygl¹d i kompozycjê. Jury doko-
na³o równie¿ oceny organoleptycznej gotowych potraw. W sk³ad komisji oceniaj¹cej
weszli: dyrektor Urszula Macioszczyk, Przemys³aw �lega - przedstawiciel firmy
�HORTEX�, Julita Ry� - kierownik szkolenia praktycznego oraz nauczyciele przed-
miotów zawodowych: Anna Sujecka i Joanna Andrzejewska.

„TROCZEWSKI” GOTUJE Z HORTEXEM

Zwyciê¿y³y uczennice: Julia Dudzik, Aleksandra Lewandowska i Edyta Tomczak,
które otrzyma³y nagrody sponsorowane przez firmê �HORTEX�. Konkurs by³
kolejn¹ okazj¹ doskonalenia umiejêtno�ci gastronomicznych uczniów.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Mogli oni dowiedzieæ siê o dzia³aniach i dokonaniach licznych organizacji
pozarz¹dowych. Jednym z celów imprezy by³a te¿ m.in. integracja tych
kutnowskich organizacji, zaproszenie dla mieszkañców do wspó³pracy
i wspierania ich dzia³añ. To trwaj¹ce ponad trzy godziny spotkanie popro-
wadzi³ Krzysztof £obodziñski � zawodowy aktor oraz profesjonalny kon-
feransjer. Wspomagali go: Teresa Rzetelska, El¿bieta Marciniak, Mariusz
Guzek, Zbigniew Gralewski i Andrzej Zielonka. W Pikniku wziêli udzia³:
Kutnowskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Historyczne �Pu³k 37�,
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej, Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek, Stowarzysze-
nie Klubu Abstynentów �Trze�wo�æ�, Stowarzyszenie �Jeste�my dla Was�,
Teen Challenge Chrze�cijañska Misja Spo³eczna, Stowarzyszenie �Wspólny
Dom�, Oratorium im. B³. Micha³a Rua, Ko³o nr 109 PZW Metalurg Kutno,
Hufiec ZHP Kutno, Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg £ódzki Ko³o
Terenowe nr 10 w Kutnie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów
Dziecka i Rodzin Zastêpczych �Wyspa Skarbów�, Stowarzyszenie Pomocy
�Laris�, Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki, Stowarzyszenie
Przyjació³ Biblioteki, Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych, Polski
Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Ko³o Miejsko � Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³ Osób Niepe³nosprawnych
w Kutnie �Przystañ�, Zespó³ Finezja, Stowarzyszenie �Z³oty Wiek�, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹, Sto-
warzyszenie Rodzice Razem dla Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej,
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Stowarzy-
szenie Wsparcie Spo³eczne JA-TY-MY, Stowarzyszenie Chór Speranza,
Regionalne Towarzystwo Muzyczne, Uczniowski Klub Sportowy �IPPON�
MDK Kutno, Liga Obrony Kraju  Zarz¹d Powiatowy w Kutnie, Stowa-
rzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej Ró¿a Kutno, Miejski
Klub Sportowy Stal Baseball Kutno, Ko³o Szachowe przy SP nr 6 w Kutnie,
Stowarzyszenie Akademia TAI CHI i LOK HUP, Kutnowskie Stowarzy-
szenie Bokserskie STAL, Akademia Sportów Walki i Rekreacji ALEX
Kutno, UKS Delfinek, Klub Sportowy Kutno.           /A.B./

PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W czwartek, 1 czerwca o godzinie 9.00, dyrektor Urszula Macioszczyk
serdecznie powita³a przyby³ych go�ci: Artura Gierulê, cz³onka Zarz¹du
Powiatu w Kutnie, Jolantê Bujalsk¹-Kowalczyk, przewodnicz¹c¹ NSZZ
�Solidarno�æ�, Bo¿enê Gajewsk¹, prezes TPZK, Mariusza Kozarskiego,
prezesa Zarz¹du Oddzia³u Miêdzygminnego ZNP w Kutnie, a tak¿e eme-
rytowanych nauczycieli, obecne grono pedagogiczne, pracowników
administracji i obs³ugi oraz uczniów. W swoim wyst¹pieniu dyrektor pod-
kre�li³a donios³o�æ dzia³añ Antoniego Troczewskiego w mie�cie, a na-
stêpnie zwróci³a uwagê na to, ¿e od 1907 roku, czyli od chwili utworzenia
pierwszej w Kutnie szko³y �redniej o profilu zawodowym, pragnienia
doktora s¹ konsekwentnie realizowane. Przypomnia³a te¿ o praktykach
i sta¿ach zawodowych w kraju i za granic¹ dla uczniów i absolwentów
�Troczewskiego� oraz o wspó³pracy szko³y z lokalnymi przedsiêbiorcami.
G³os zabrali równie¿ przybyli na uroczysto�æ go�cie. Dokonano równie¿:
rozstrzygniêcia konkursu o ¿yciu i dzia³alno�ci patrona szko³y - doktora
Antoniego Troczewskiego oraz wrêczenia nagród zwyciêzcom.

ŚWIĘTO PATRONA
Od 1995 roku tradycj¹ Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczew-
skiego s¹ coroczne obchody �wiêta Patrona Szko³y, inicjatora szkolnictwa
zawodowego w Kutnie.

Go�cie obejrzeli te¿ program artystyczny, który przygotowali uczniowie
klasy I TZ technik hotelarstwa pod kierunkiem wychowawczyni Izabeli
Kowalik, a nastêpnie zostali zaproszeni do wspomnienia najwa¿niejszych
wydarzeñ minionego roku szkolnego zawartych w prezentacji multime-
dialnej �Z ¿ycia szko³y�. Uczniowie klas III, którzy w marcu bie¿¹cego
roku odbyli w Niemczech praktykê zawodow¹ w ramach programu Era-
smus+, dokonali podsumowania tych dzia³añ i przypomnieli miejsca, które
zwiedzili oraz opowiedzieli o zdobytym do�wiadczeniu, prezentuj¹c
pokaz zdjêæ przygotowany przez jedn¹ z opiekunek m³odzie¿y w czasie
miesiêcznego pobytu w Lipsku - Mariê Kad³ubowsk¹. Mi³ym akcentem
koñcz¹cym tegoroczn¹ uroczysto�æ z okazji �wiêta Patrona by³ poczêstunek
przygotowany dla wszystkich uczestników uroczysto�ci na dziedziñcu
szko³y, gdzie serwowano potrawy z grilla, sa³atki warzywne i pyszn¹
lemoniadê.

A to ciekawe...
� Pierwszy Zjazd Absolwentów zorganizowano w 1938 r., a nastêpny po
II wojnie �wiatowej w 1948. Tegoroczny w 110 rocznicê otwarcia szko³y
jest � nomen omen - � trzynasty�
� Liceum im. genera³a Jana Henryka D¹browskiego opu�ci³o dotychczas
6.300 maturzystów �
� W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat w rankingu �Perspektyw� na najlepsze
licea w Polsce �D¹browszczak� w 2007 r. by³ 39; w 2008 r. � 101; w 2009 r.
� 240; w 2010 r. � 186;  w 2011r. � 338; w 2012 r. � 333; w 2014 r. � 322;
w 2015 r. � 385; w 2016 r. � 169 i w 2017 r. � 310 �
� W roku szkolnym 2016-2017 w liceum uczy³o siê 349 uczniów.

Uhonorowani zostali: Zbigniew Stañ, Arkadiusz Balcerzak, Miros³aw
Szczêsny, Jolanta Maria Michniewska oraz Adam Antoni Sikorski (pisa-
li�my o Nich w poprzednim numerze �P¯K�). Podczas uroczysto�ci wrê-
czono te¿ wspania³¹ nagrodê dla kro�niewickiego Muzeum � dyplom
i statuetkê �Digno amicitiae�. Z r¹k Hetmana Kolekcjonerów Polskich,
Ryszarda Janiaka, odebra³a j¹ Ksenia Stasiak. Przybyli go�cie, w�ród któ-
rych byli m.in. pose³ na Sejm RP i starosta kutnowski Krzysztof Debich,
wys³uchali wyk³adu �Kolekcjoner jako twórca kultury�, przygotowanego
przez dr Monikê Bryl - socjologa i antykwariusza. Ryszard Kruk zaapelo-
wa³ do zebranych kolekcjonerów o przy³¹czenie siê do �Wystawy 100
Kolekcjonerskich Eksponatów na Stulecie Odzyskania Niepodleg³o�ci�,
któr¹ chcia³by zorganizowaæ z okazji przysz³orocznego �wiêta Kolekcjo-
nerów w Kro�niewicach. W ostatnim (oficjalnym) punkcie uroczysto�ci
mo¿na by³o obejrzeæ wystawê pt. �Umundurowanie i wyposa¿enie ¿o³nierza
z czasów I i II wojny �wiatowej�, której organizatorami byli: Jaros³aw
Skura i Miros³aw Szczêsny (ze zbiorów Radomszczañskiego Klubu Ko-
lekcjonerów). �wiêtu towarzyszy³ Targ Kolekcjonerski �Na skrzy¿owaniu�.
Warto wiedzieæ, ¿e do 2017 r. Kapitu³a Nagrody uhonorowa³a 139 osób
i instytucji, a laury wrêczane s¹ na uroczystym spotkaniu w kro�niewickiej,
znanej nie tylko w Polsce, placówce upowszechniania kultury.       /G.B./

ŚWIĘTO KOLEKCJONERÓW
Ju¿ po raz szesnasty do Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w
Kro�niewicach przybyli go�cie z ca³ej Polski. Go�ci powita³a p.o. dyrek-
tora Muzeum Ksenia Stasiak i prowadz¹cy uroczysto�æ Bohdan Kowal-
czyk, jednocze�nie sekretarz Kapitu³y Honorowej Nagrody. Okaza³e Pier-
�cienie trafi³y w tym roku do r¹k 5 pasjonatów kolekcjonerstwa.

W Bedlnie, kolejny raz, odby³ siê Ogólnopolski Przegl¹d Kapel
Ludowych im. Adama Radzymiñskiego. Zg³osi³o siê na przegl¹d
21 kapel. Jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody: w kategorii
kapel autentycznych: I miejsce � Kapela Ludowa z Kiernozi, II miej-
sce � Kapela Ludowa Tadeusza Kubiaka, III miejsce -  Kapela �Opocz-
nianka� i Kapela Józefa Kowalczyka. W kategorii kapel stylizowa-
nych: I miejsce � Kapela Ludowa �Zgierzanie�, II miejsce � Kapela
Folklorystyczna �Ozorkowianie�.
Wyró¿nienia: Kapela Ludowa �Witaszewiacy�, Kapela Ludowa
Jerzego Jasiaka, Kapela Szymona, £owicka Dzieciêco - M³odzie¿owa
Kapela Ludowa. Nagroda Specjalna Wójta dla najlepszej kapeli
z gminy Bedlno: Rodzinna Kapela Zieliñskich i Kapela Ludowa
z Bedlna.

NA LUDOWO!

Nagroda Specjalna Starosty Kutnowskiego dla najlepszej kapeli
powiatu kutnowskiego - Kapeli Ludowej �Dobrzeliniacy. Nagrodê
publiczno�ci otrzyma³a £owicka Dzieciêco - M³odzie¿owa Kapela
Ludowa.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

8 lipca 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.

By³y wyk³ady zaproszonych na spotkanie go�ci: dr in¿. arch. Marcina
Górskiego oraz mgr in¿. arch. Katarzyny Skiby (reprezentuj¹cych Fest
Grupê z Warszawy) na temat �Rewaloryzacja zespo³u Pa³acu Saskiego
w Kutnie�, a tak¿e dr. in¿. arch. Krzysztofa Raszczuka z firmy Archi-
structura z Wroc³awia, która zajmowa³a siê opracowaniem ekspertyzy stanu
technicznego i ramowego programu konserwatorskiego. Nowe oblicze
pa³acu podró¿nego Augusta III bêdzie nawi¹zywa³o stylistyk¹ do czasów
saskich. Razem z ratuszem stworzy kompleks muzealny. Ca³o�æ prac zwi¹-
zanych z rewitalizacj¹ obiektu podzielono na trzy zadania. Pierwsze �
dotycz¹ce remontu, przebudowy i rozbudowy budynku pa³acu. Nastêpnie,
budowy ³¹cznika wschodniego i zagospodarowanie terenu przed budyn-
kiem. Drugie zadanie � to prace zwi¹zane z budynkiem ratusza, a wiêc
remont i jego przebudowa. Trzecie zadanie � prace dotycz¹ce pawilonu
ekspozycyjnego, ³¹cznika pó³nocnego i ³¹cznika podziemnego. Za trzy
lata bêdziemy ogl¹daæ i zwiedzaæ kompleks muzealny z pawilonem
dyspozycyjnym, sal¹ konferencyjn¹, a nawet kawiarnian¹.
Kutno ma niezwyk³y zabytek: Pa³ac Saski króla Augusta III. To jeden
z czterech królewskich pa³acyków pocztowych tego monarchy, jedyny,
jaki zachowa³ siê w Polsce. W styczniu 2003 roku zosta³ czê�ciowo znisz-
czony w wyniku po¿aru.           /A.B./

PAŁAC SASKI
Muzeum Regionalne w Kutnie by³o organizatorem spotkania informacyj-
nego na temat: �Pa³ac Saski w Kutnie � rewitalizacja i funkcje przysz³ego
kompleksu�, które odby³o siê 31 maja w sali tarasowej KDK.

Konkursowy projekt �Grabskiego�, w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa, jako jedyny spo�ród szkó³ ponadgimnazjalnych
powiatu kutnowskiego otrzyma³ dofinansowanie w kwocie 15.000 z³.
W bibliotece nie tylko mo¿na wypo¿yczyæ ksi¹¿ki, ale jest to równie¿
miejsce spotkañ i dyskusji literackich. Niedawno odby³o siê tu wspólne
czytanie wierszy Boles³awa Le�miana. W 2017 r. przypada 140 rocznica
urodzin i 80 rocznica �mierci poety. Uczniowie zaprezentowali utwory
z tomów £¹ka, Sad rozstajny i Napój cienisty. W czytaniu wierszy wzi¹³
tak¿e udzia³ Robert Wilczyñski � bibliotekarz szkolny. Koordynatorkami
przedsiêwziêcia by³y: Dorota Chojnacka i Halina Sankowska.

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
Zespó³ Szkó³ nr 3 im. W³. Grabskiego w Kutnie mo¿e poszczyciæ siê
nowoczesn¹, w pe³ni zinformatyzowan¹ i nowo wyremontowan¹ biblio-
tek¹. Obecnie nie tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szko³y, ale
tak¿e wszyscy zainteresowani, maj¹ ca³odobowy dostêp do katalogu.
Mo¿liwy jest równie¿ wgl¹d w aktualny stan i historiê wypo¿yczeñ,
prolongata oraz rezerwacja potrzebnych zbiorów. Zmodernizowana
biblioteka jest pomieszczeniem przestronnym, widnym i przyjaznym
uczniom, którzy chêtnie spêdzaj¹ w niej czas.

logiczna mieszkañców województwa ³ódzkiego�, po�wiêcona jest przyro-
dzie Ziemi Kutnowskiej i to w dobrym obiektywie Pana Jaros³awa, którego
najwiêksz¹ pasj¹ przyrodnicz¹ s¹ ptaki. Urodzony, wychowany i zwi¹zany
z Kutnem sympatyczny Autor ukoñczy³ biologiê na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 11 lat zwi¹zany jest � i to bardzo
aktywnie � z Kutnowskim Domem Kultury, gdzie zajmuje siê edukacj¹
ekologiczn¹; organizuje zajêcia terenowe, wystawy oraz spotkania z foto-
grafami przyrody. Jaros³aw Makowski o swoim hobby mówi: �Przyrodê
zacz¹³em podgl¹daæ kilkana�cie lat temu. Najpierw robi³em to ze zwyk³¹,
dzieciêc¹ ciekawo�ci¹, a z czasem ju¿ ze wsparciem w postaci wiedzy
zdobytej w trakcie studiów biologicznych. Fotografia pojawi³a siê trochê
pó�niej i by³a w jaki� sposób naturaln¹ konsekwencj¹ mojej przyrodniczej
pasji � Moim zdjêciowym debiutem by³ ³êczak, którego upolowa³em �
w kanale burzowym � w kutnowskim £¹koszynie. Aparat zosta³ nieod-
³¹cznym towarzyszem moich przyrodniczych wypadów, a moje zdjêcia
coraz bardziej bli¿sze temu, co chcia³em nim utrwaliæ i pokazaæ. Jaros³aw
Makowski zaznacza, ¿e podczas tworzenia tej 105 stronicowej ksi¹¿ki �
wydanej na �wietnym papierze � skupi³ siê na wyborze miejsc rejonu kut-
nowskiego, które jego zdaniem maj¹ najwiêksze walory przyrodnicze. S¹
to przede wszystkim: Dolina Ochni i Bzury, lasy w okolicach Kro�niewic
i las w Raciborowie, kutnowskie ³¹ki i parki. Autor zaczyna z wielkim
znawstwem swoj¹ ksi¹¿kê od rozdzia³u: �Wst¹p i (wstêp) do przyrody�,
nastêpnie podaje (bardzo ciekawie i sugestywnie) �Trochê suchych � ma³o
podmok³ych faktów�, czyli charakteryzuje nasz region w pigu³ce. Potem
pisze o terenach otwartych. S¹ to obszary rolnicze � bogate w ¿yzne gleby.
Z punktu widzenia rolnika � cecha idealna, ale z punktu widzenia przy-
rodnika � nie do koñca. Liczbowo wygl¹da to tak, ¿e spo�ród 886 km2

powierzchni Ziemi Kutnowskiej u¿ytki rolne stanowi¹ 85% area³u, a lasy
tylko 4,8%. Jaros³aw Makowski opisuje faktograficznie te¿ Dolinê Bzury
i Ochni, le�ne rezerwaty przyrody (raj dla przyrodnika!) oraz parki pod-
worskie i miejskie. Wszystko to dokumentuje kolorowymi fotografiami,
przez co wra¿liwego na piêkno czytelnika zara¿a pozytywnie swoj¹ przy-
rodnicz¹ pasj¹ i uwra¿liwia na to co nas otacza, a czego czêsto po prostu
nie dostrzegamy. Wolumin �Znane i nieznane� jest pewn¹ podró¿¹ do
�wiata kutnowskiej przyrody i dostarczy niew¹tpliwie � zainteresowanym
ni¹ � estetycznych wra¿eñ.        Jerzy Papiewski

Po¿yteczny wolumin

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego
w Kutnie jako jedna z niewielu szkó³ w Europie i jedyna w Polsce zosta³
zakwalifikowany do udzia³u w presti¿owym festiwalu kulinarnym 10 FEST
AZORES�17 w dniach 22 czerwca � 1 lipca 2017.
Celem festiwalu jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z najnowocze�niej-
szymi trendami kulinarnymi, przy wykorzystaniu produktów lokalnych,
takich jak: ryby, miêso, nabia³, owoce i warzywa. Uczestnicy warsztatów
bêd¹ pracowaæ pod okiem najlepszych szefów kuchni, sommelierów
i producentów win z Ameryki Pó³nocnej i Europy, a szczególnie Portugalii.
Zadaniem uczniów bêdzie przygotowanie obiadów dla 80 osób, przez
dziesiêæ dni, pod okiem innego szefa kuchni. Nasz¹ szko³ê reprezentowaæ
bêdzie Julia Bojdo³ z kl. II TZ technik hotelarstwa razem z nauczycielem
przedmiotów zawodowych - Monik¹ Gasik. Oczekuj¹c na relacje i zdjêcia
z festiwalu ¿yczymy wysokich lotów, wspania³ej atmosfery, du¿o do�wiad-
czeñ i portugalskiego s³oñca.

„TROCZEWSKI” W PORTUGALII

Uczniowie dwóch oddzia³ów klasowych w Szkole Podstawowej nr 6
w Kutnie brali przez 2 lata udzia³ w Ogólnopolskim Projekcie Polskiego
Zwi¹zku Szachowego �Edukacja przez Szachy w Szkole�. Raz w tygo-
dniu mieli lekcjê szachów z Wies³awem Zwaryczem. Zwieñczeniem by³
IV TURNIEJ FINA£OWY 2017 na warszawskim Torwarze, który mia³
na celu popularyzacjê projektu, wy³onienie najaktywniejszych szkó³
w projekcie oraz integracjê szkó³, uczniów, nauczycieli i �rodowisk sza-
chowych zaanga¿owanych w Projekt w ca³ej Polsce. W zawodach wziêli
udzia³: Kamil Barañski, Hubert Ciszek, Jakub Krysiak i Aleksander Paw-
³owicz z klasy IIIe oraz Oskar Filipczak i Wiktor Wiklak z klasy IIIb pod
opiek¹ Katarzyny Jagie³y. Szachi�ci z Szóstki zajêli 32 miejsce na 137
sklasyfikowanych dru¿yn z ca³ej Polski. Spo�ród 12 szkó³ z naszego
województwa, które wystawi³y swoje reprezentacje, Szóstka uplasowa³a
siê na drugim miejscu  z 76 punktami, tu¿ za SP z Bia³ej (78 pkt) i przed
SP z Pukinina (74 pkt). Ch³opcy z Szóstki grali w grupie F1 (111 graczy)
i F2 (113 graczy). W grupie F1 najlepsze wyniki spo�ród zawodników
z naszego województwa osi¹gnêli: Oskar Filipczak (14 pkt, 54 Mbch.,
18 miejsce) i Hubert Ciszek (14 pkt, 51 Mbch., miejsce 23). Natomiast
w grupie F2 najlepszym przedstawicielem ³ódzkiego by³ Wiktor Wiklak,
plasuj¹c siê z 16 pkt. na 8 pozycji. Oko³o 800 dzieci, z tego 73 z woje-
wództwa ³ódzkiego, gra³o na dystansie 6 rund tempem 15 minut na
zawodnika (zwyciêstwo - 3, remis - 2, pora¿ka - 1).  Szachowa wyprawa
do Warszawy przynios³a wiele wra¿eñ. Ka¿dy kutnianin podszed³ do tur-
nieju z wielkim zaanga¿owaniem i pasj¹ prawdziwego szachisty. Dru¿yna
doskonale sobie poradzi³a w nowym miejscu z trudnymi rywalami. Aktu-
alnie w Projekcie �Edukacja przez szachy w szkole� jest ok. 1000 szkó³.

KUTNO W WARSZAWIE„ZNANE I NIEZNANE”
Pod takim fascynuj¹cym tytu³em
ukaza³a siê w ostatnich czasach
ksi¹¿ka autorstwa Jaros³awa
Makowskiego. Jej wydawc¹ jest
Kutnowski Dom Kultury (redakcja
� Aleksandra Ko³odziejek). Ta inte-
resuj¹ca publikacja, która zosta³a
dofinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w £odzi
w ramach zadania �Edukacja eko-

W poniedzia³ek, 29 maja, uczniowie �Troczewskiego� z klasy I TZ � technik
eksploatacji portów i terminali wziêli udzia³ w dwudniowej wycieczce
samolotem z Warszawy do Gdañska. Grupa wystartowa³a z lotniska im.
Fryderyka Chopina liniami Ryanair o godz. 8.10 i ju¿ o 9.05 go�ci³a
w Gdañsku. Na miejscu uczniowie zwiedzali lotnisko im. Lecha Wa³êsy,
Europejskie Centrum Solidarno�ci oraz Teatr Szekspirowski. Wieczorem,
po krótkim odpoczynku w hostelu, m³odzie¿ spacerowa³a po Starym Mie�cie
podziwiaj¹c piêkne zabytki. Drugi dzieñ rozpocz¹³ siê od zwiedzania
nowoczesnego Muzeum II Wojny �wiatowej, a nastêpnie statku-muzeum
o nazwie �So³dek�. Uczniowie weszli te¿ na wie¿ê Ko�cio³a Mariackiego,
aby podziwiaæ panoramê miasta. Pogoda dopisa³a, wiêc wycieczkowicze
odpoczywali równie¿ na pla¿y. M³odzie¿ wróci³a do Kutna pe³na wra¿eñ.
Wycieczka przedmiotowa, za której organizacjê odpowiedzialni byli
nauczyciele: Danuta Maj, Karina Karasiñska-Pirowska i Aleksandra Szym-
czak, by³a dla uczniów �Troczewskiego� kolejn¹ okazj¹ do wprowadzenia
w arkana zawodu oraz mo¿liwo�ci¹ integracji zespo³u klasowego.

SAMOLOTEM DO GDAŃSKA ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika
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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
Lekarzy jak na lekarstwo
Oblicza siê, ¿e z kraju wyjecha³o ju¿ 10 proc. lekarzy. Z danych Naczelnej
Rady Lekarskiej wynika, ¿e ten proces przyspiesza. W ostatnim roku liczba
lekarzy, którzy poprosili o za�wiadczenia po�wiadczaj¹ce kwalifikacje
medyczne, wzros³a o 25%. M³odzi gremialnie uznaj¹, ¿e d³u¿ej w chorym
systemie pracowaæ nie bêd¹. Po sze�cioletnich studiach nasze pañstwo �
mówi¹ � traktuje ich jak wspó³czesnych niewolników. A na zmianê systemu
siê nie zanosi.
(�) W³a�nie zanie�li do marsza³ka Sejmu obywatelski projekt ustawy,
w my�l którego lekarz ze specjalizacj¹ w swoim podstawowym miejscu
pracy nie mo¿e zarabiaæ mniej ni¿ trzy �rednia krajowe (czyli ponad 12 tys.
brutto). Lekarz m³ody, bez specjalizacji, musi mieæ gwarancjê p³acy mini-
malnej na poziomie dwóch, �rednich krajowych, czyli ponad 8 tys. z³.
(�) A¿ 30 proc. finansowanych przez fundusz procedur wykonuj¹ lekarze,
którzy przekroczyli ju¿ wiek emerytalny. �redni wiek lekarza specjalisty
wynosi w kraju ju¿ prawie 55 lat.
(�) Na przyk³ad na Mazowszu mediana wieku dla otolaryngologów dzie-
ciêcych wynosi� 72 lata.
(�) Pod wzglêdem liczby lekarzy przypadaj¹cych na 10 tys. mieszkañców
Polska obsuwa³a siê z roku na rok coraz ni¿ej. Teraz � wed³ug danych
OECD � znalaz³a siê na ostatnim miejscu w Unii. W Europie gorzej jest
tylko w Czarnogórze. Mamy ich �rednio 22 i ci¹gle ich ubywa. Podczas
gdy np. w Norwegii wska�nik wynosi oko³o 40.
(�) Od 1995 do 2008 r. drastycznie ograniczono nabór na uczelnie
medyczne.
(�) Polski lekarz pracuje przeciêtnie w trzech miejscach � stwierdza prof.
Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. �rednio 60
godzin w tygodniu. Ale co najmniej kilkana�cie procent doktorów leczy
nas ponad 120 godzin w tygodniu. Norma unijna wynosi 48 godzin, ale
polscy lekarze �wietnie wiedz¹, jak j¹ omijaæ, a ich szefowie � jak tego
nie dostrzegaæ.
(�) Wed³ug Naczelnej Rady Lekarskiej deficyt lekarzy przestanie siê
pog³êbiaæ dopiero wtedy, gdy studia medyczne rocznie bêdzie koñczyæ
o 400-600 osób wiêcej ni¿ obecnie (w 2015 r. by³o to 3725 osób). (�)
Joanna Solska.            Polityka nr 22 (3112), 31.05-6.06.2017; s. 45-47

Potop! Tego jeszcze w Kutnie nie by³o!? Chocia¿ najstarsi mieszkañcy
miasta twierdz¹, ¿e podobne wydarzenie mia³o miejsce ze 20-30 lat temu.
S¹ zgodni, ¿e onegdaj, w lipcu, po podobnych zdarzeniach Ochnia
�podesz³a� pod tory kolejowe. Ale wróæmy do rzeczywisto�ci... Z wtorku
6 na �rodê 7 czerwca, nad Kutnem i okolicami w czasie siedmiu godzin,
wyst¹pi³y cztery wielkie nawa³nice, w trakcie których na jeden metr kwa-
dratowy ziemi spad³o 0,91 m3 wody (czyli, wiêcej ni¿ niejedno wiadro).
Od godziny 22.20 kutnowska stra¿ odnotowa³a 27 zg³oszeñ podtopieñ
w samym Kutnie i 3 z gminy £aniêta, gdzie powalone zosta³y drzewa.
Najgorzej by³o na ulicach: Narutowicza, Sk³odowskiej-Curie, Jana Paw³a II,
Alejach ZHP i Paderewskiego. Zalane zosta³y m. in. tunel stacji PKP
(1,5 m wody), tradycyjnie tunel przejazdowy trasy krajowej nr 60. Zala³o
szko³ê w Byszewie  (odwo³ano zajêcia), równie¿ WSGK w Kutnie, jak
te¿ piwnice jednego z banków. Poziom rzeki Ochni � jak po wiosennych
roztopach! �Wysz³y na jaw� � wszystkie b³êdy ludzi przy budowie domów
(s³aba kanalizacja czy zani¿enie chodników i dróg). Na polach pojawi³y
siê du¿e ka³u¿e o rozmiarach stawów. �To potop !� � s³usznie spointowa³
tê sytuacjê jeden z kutnowskich taksówkarzy. Nic dodaæ, nic uj¹æ!

Andrzej Stelmaszewski

Jak ten czas leci! Jak¿e niedawno by³ Nowy Rok, �wiêto Kobiet, Wielkanoc,
a ju¿ jest po Bo¿ym Ciele. Dopiero niedawno by³y siewy, a tu za miesi¹c
zaczn¹ siê rzepakowe ¿niwa... Ju¿ trwa sezon truskawkowy (drogo!),
a zacz¹³ siê czere�niowy (dro¿ej!). W dodatku za parê dni, za dni parê
rozpoczn¹ siê wakacje. Dla dzieci i m³odzie¿y - LAAAABA! Masz babo
placek!
A¿ 51 procent rolników pozytywnie oceni³o swoj¹ sytuacjê materialn¹!
Na PiS zag³osowa³oby 23,5% rolników (na lokalne komitety 18,5; Kukiz
15 � 15,5; PSL � 11,3%, PO � 6,7%). A¿ 60 procent rolników uwa¿a, ¿e
nowe przepisy utrudniaj¹ sprzeda¿ ziemi tak¿e innym rolnikom (a 47%
�wini� nowe przepisy o spadek cen ziemi na wsi). Takie wnioski � wyni-
kaj¹ � z sonda¿u �Gazety Wyborczej�, które przeprowadzi³a firma Martin
& Jacob. Szkoda, ¿e dotycz¹ one tylko grupy rolników posiadaj¹cych
powy¿ej 15 hektarów, gdy¿ np. na Ziemi Kutnowskiej odsetek osób, któ-
rym siê poprawi³o, by³by zdecydowanie wy¿szy, dziêki g³ównie 500+.
Masz babo placek!
Za wyciêcie olchy, o obwodzie pnia 170 cm, obecnie trzeba zap³aciæ 85
tysiêcy z³otych (od lipca bêdzie to 5.100, a przed 1 stycznia 9 tysiêcy z³).
Za wyciêcie topoli, o obwodzie 179 cm, obecnie trzeba zap³aciæ 89,5 tys.
z³ (od lipca bêdzie to 2,6 tys. z³ - przed 1 stycznia br. � 3,8 tys. z³); Za
wyciêcie bukszpanowca bia³ego, o obwodzie 242 cm, obecnie trzeba
zap³aciæ 121 tys. z³, od lipca br. bêdzie to 7,2 tys. z³, a przed 1 stycznia br.
14,5 tys. z³). Spadnie te¿ wysoko�æ kar za nielegaln¹ wycinkê, nawet
o kilkadziesi¹t tysiêcy. Masz babo placek!

Czy wie Pan w jakich warunkach lokalowych w Kro�niewicach
przyjmuje interesantów przedstawiciel PZU S.A. (...) Pojecha³am
tam z Kutna i wraz z siostr¹ posz³am zap³aciæ ratê ubezpieczenia.
Pan (...) � w sumie mi³y, sympatyczny, uczynny cz³owiek ulokowa³
siê� w korytarzu miejscowego domu kultury. Siedzi w³a�ciwie
pod schodami, przy dwóch rozklekotanych stolikach (jeden spiêty
czarn¹ ta�m¹ izolacyjn¹), w odleg³o�ci dwóch metrów od toalet.
Obok jakie� pomieszczenie ogniska muzycznego, sk¹d dobiega
�muzyka�. Na pod³odze drukarka, na schodach kubek z kaw¹, obok
te¿ na pod³odze reklamówka z logo ALDI z papierem ze znakiem
firmowym PZU. Interesanci siedz¹ na starych  trzeszcz¹cych,
po³¹czonych, kinowych krzes³ach rodem z czasów PRL-u. Jeden
klient s³yszy drugiego. Brak jakiej� dyskrecji, swobodnej rozmowy
z przedstawicielem PZU nt. wa¿nych spraw ubezpieczeniowych.
Miêdzy panem a oczekuj¹cymi klientami przechodz¹ ludzie do
biur domu kultury, no bo to w sumie korytarz. Nasuwa siê pytanie.
Czy tak potê¿nej, prê¿nej, najwiêkszej w Polsce firmy ubezpie-
czeniowej, jak¹ jest PZU, która sponsoruje sportowców, zawody,
rajdy, konkursy nie staæ finansowo na wynajêcie skromnego, osob-
nego pomieszczenia, aby godnie przyjmowaæ interesantów? To miejsce,
gdzie przyjmuje (...), to wstyd i ¿enada dla PZU S.A.! Pisa³am ju¿
wcze�niej, w marcu do Kierownictwa PZU w Kutnie. Cisza. Widaæ
tak jest dobrze. Zale¿y dla kogo! A tak przy okazji. 200 metrów
dalej jest przedstawicielstwo WARTY S.A. Lokal oko³o 40 m kw.
Fajnie, sympatycznie. Biurko, kawka, fotele dla klientów, kwiaty,
minipoczekalnia, ulotki, plakaty firmowe. Nad wej�ciem neon,
o�wietlone logo. XXI wiek. Mo¿na. Mo¿na!
Panie redaktorze. Nie oczekujê ¿adnych wyja�nieñ, przeprosin,
s³ów pociechy. Niech PZU � przedstawiciel godnie i z szacunkiem
przyjmuje ludzi, klientów, którzy zostawiaj¹ tam pieni¹dze i w jakim�
sensie reklamuj¹ us³ugi PZU. Zapewne nie w takich warunkach
lokalowych jak w Kro�niewicach, powiat kutnowski. Mam na-
dziejê, ¿e tematem zainteresujê Powiatowe ¯ycie Kutna. Mo¿na
samemu zobaczyæ t¹ zaskakuj¹c¹ sytuacjê lokalow¹, która jest do
obejrzenia dwa razy w tygodniu w Kro�niewicach. Pozdrawiam.

(nazwisko znane Redakcji)
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czy-
telnicze opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów
Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

SZANOWNY PANIE REDAKTORZE

RZĄDZĄ NAMI ZERA

W WOJEWÓDZTWIE £ÓDZKIM JEST A¯ 1 172
MILIONERÓW (A W ROKU 2015 � PRZYBY£O 65
OSÓB). PRZYBY£O G£ÓWNIE OSÓB O TAKIM
STATUSIE MATERIALNYM W MIE�CIE £ODZI
+ 50. UBY£O M.IN. W KUTNOWSKIEM: BY£O ICH
27, A AKTUALNIE JEST � 25�

MILLIONERZY

Koalicja sk³adaj¹ca siê z radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, Komitetu
Obywatelskiego i Platformy Obywatelskiej, rz¹dz¹ca w Powiecie Kut-
nowskim przez prawie trzy lata, zgodnie realizowa³a program zatrudniania
na stanowiskach samorz¹dowych �swoich� wiernych cz³onków i sympa-
tyków. Ponadto koalicja nieodpowiedzialnymi decyzjami prowadzi³a do
fatalnej sytuacji finansowej kutnowskiego szpitala i pogorszenia zakresu
realizowanych �wiadczeñ zdrowotnych. Starosta Krzysztof Debich, za cenê
utrzymania siê na stanowisku, oddawa³ coraz wiêksze pole swoim koali-
cjantom z PSL i PO ci¹gle nienasyconym w obsadzie stanowisk. Spe³niaj¹c
¿yczenie koalicjantów po�wiêci³ nawet swojego wiernego rzecznika pra-
sowego. Czas wzglêdnej zgody zakoñczy³ siê w maju. Starosta uzna³, ¿e
trzeba zahamowaæ kolejne zapêdy koalicjantów i wyja�niæ zamieszanie
zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Janusza Pawlaka (Platforma Obywatelska),
dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 1. Byæ mo¿e starosta uzna³, ¿e czas najwy¿szy
odci¹æ siê od bezwarunkowego poparcia dyrektora, który ma trwaj¹cy od
ponad roku konflikt z czê�ci¹ �rodowiska pedagogicznego szko³y, które
zarzuca dyrektorowi ³amanie prawa. Wcze�niej przez rok ca³a koalicja
broni³a dyrektora jak niepodleg³o�ci. Dopiero doniesienie do prokuratury,
z³o¿one przez pos³a Tomasza Rzymkowskiego, w sprawie uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa przez Janusza Pawlaka sk³oni³o
starostê do reakcji. Mianowicie starosta zaproponowa³, by do czasu wyja-
�nienia sprawy i prokuratorskiego rozstrzygniêcia nie podejmowaæ uchwa³y
w sprawie dalszego powierzenia dyrektorskiego stanowiska Januszowi
Pawlakowi. Koalicjanci z PSL i PO postawili siê staro�cie i podczas jego
nieobecno�ci na posiedzeniu Zarz¹du Powiatu w sk³adzie trzyosobowym
podjêli uchwa³ê. Za uchwa³¹ g³osowali: Zdzis³aw Trawczyñski (PSL), Ewa
�ci�lewska (PSL) i Artur Gierula (PO). W odpowiedzi starosta wyda³
o�wiadczenie, ¿e do czasu wyja�nienia podjêtych procedur prawnych nie
podpisze Januszowi Pawlakowi nominacji na dyrektora. Ponadto
w o�wiadczeniu starosta poinformowa³, ¿e rzecznik dyscyplinarny przy
wojewodzie rozpocz¹³ postêpowanie wyja�niaj¹ce dotycz¹ce naruszenia
przez Janusza Pawlaka zasad etyki zawodu nauczyciela. W ten oto sposób
�wiat³o dzienne ujrza³ fakt toczonej  walki pod dywanem. Opisana sytu-
acja jest klasycznym przyk³adem spe³niaj¹cym kryteria definicji �walki
buldogów� pod dywanem podanej przez Wielki S³ownik Jêzyka Polskiego.
Obserwatorzy kutnowskiej sceny samorz¹dowej twierdz¹, ¿e to dopiero
pocz¹tek wojny. Z codziennej praktyki porz¹dków w naszych mieszka-
niach wiemy, ¿e miejsce pod dywanem podatne jest na ró¿ne odmiany
brudu. Sprz¹taj¹c mieszkanie nie nale¿y wiêc zapominaæ o konieczno�ci
zajrzenia pod dywan i jak znajdziemy brud, to powinni�my skutecznie
zrobiæ porz¹dek. Ta zasada dotyczy równie¿ innych sytuacji, w których
mamy do czynienia z umownym dywanem, pod którym toczy siê walka.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

WOJNA POD DYWANEM Prof. Ladislu Dowbor - jak korporacje stworzy³y
superorganizm i sta³y siê potê¿niejsze od mocarstw
i dlaczego z tak¹ hydr¹ tak trudno walczyæ?
(�) Ci, którzy realnie rz¹dz¹, maj¹ konkretne wcielenie?
Oczywi�cie. Ekonomi�ci stopniowo je identyfikuj¹.
Prze³omowe by³o og³oszenie w 2012 r. przez Jamesa
Glattfeldera z ETH, szwajcarskiej politechniki uwa¿anej
za najlepsz¹ w Europie, mapy tworz¹cych superorga-
nizm globalnych powi¹zañ i wspó³zale¿no�ci. Ze �wia-
towej bazy 37 mln przedsiêbiorstw wy³owili 43 tys.
globalnych korporacji, badaj¹c ich powi¹zania odkryli,
¿e 737 z nich kontroluje 80 procent korporacyjnego
systemu �wiatowej gospodarki. Analiza tego super-
organizmu pokaza³a, ¿e prawie po³owê jego ogrom-
nego bogactwa kontroluje 147 przedsiêbiorstw �
g³ównie finansowych, w tym oko³o 100 banków. (�)
Czyli banki rz¹dz¹ �wiatem. Ma³a grupka banków,
firm ubezpieczeniowych, najwiêkszych funduszy. Te
147 firm faktycznie rz¹dzi wszystkim. Zarz¹dza nimi
kilkuset superbogaczy i supermened¿erów. Nie poli-
tycy, nie rynki, nie eksperci, tylko ta niewielka grupka
kontroluje praktycznie ca³y �wiat. Od nich zale¿¹
ceny, kursy, inwestycje. ¯aden rz¹d z nimi nie wygra.
W praktyce s¹ poza czyimkolwiek zasiêgiem.
(�) Tylko bez formalnego centrum, jakim za komuny
by³ Komitet Centralny.
Tak siê wydawa³o kiedy ETH og³osi³ swój raport. Ale
w 2015 r. by³ drugi szok, bo francuski ekonomista
i wieloletni cz³onek Rady Banku Francji Françis Morin
wyda³ �Globaln¹ Hydrê (�L�hydre mondiale: l�oligopole
bancaire�), w której opisa³ tzw. SIFI, czyli systemowo
wa¿ne instytucje finansowe. Jest ich 28 na �wiecie.
Ich kapita³ jest niewiele mniejszy ni¿ ca³e PKB �wiata.
�redni kapita³ ka¿dego z nich to prawie dwa biliony
dolarów. PKB Bazylii � siódmej potêgi ekonomicznej
�wiata! � to nieco ponad bilion.
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NA LUDOWO – KOLOROWO!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Organizatorem by³ Gminny O�rodek Kultury w Strzelcach. Jego celem
by³a prezentacja folkloru i kultywowanie tradycji ludowej, stworzenie
zespo³om mo¿liwo�ci konfrontacji twórczo�ci ludowej, a tak¿e wymiana
do�wiadczeñ i integracja wiejskich �rodowisk artystycznych. Patronat nad
imprez¹ obj¹³ wójt gminy Tadeusz Kaczmarek. W tegorocznym Przegl¹dzie
wziê³o udzia³ 17 zespo³ów �piewaczych z terenu powiatu kutnowskiego,
reprezentuj¹cych gminy: Strzelce, Nowe Ostrowy, Kro�niewice, Krzy¿a-
nów, Bedlno i Kutno. Organizatorzy, a jednocze�nie gospodarze imprezy
zaprosili zaprzyja�niony ze Strzelcami zespó³ wokalny �RELAKS�
z Kozienic. Ta dwunastoosobowa grupa, która istnieje zaledwie 11 lat,
zaprezentowa³a naprawdê wysoki poziom wokalny, a wykonuj¹c trzy
(zgodnie z regulaminem) utwory da³a do zrozumienia, jak wiele jeszcze
pracy powinny w³o¿yæ zespo³y �piewacze reprezentuj¹ce nasze gminy.
Ca³a impreza by³a tylko przegl¹dem. Tegoroczn¹ imprezê otworzy³a Ewa
Zielak � sekretarz Gminy Strzelce, ona te¿ razem z wicestarost¹ powiatu
kutnowskiego Zdzis³awem Trawczyñskim wrêcza³a zespo³om okoliczno-
�ciowe statuetki i dyplomy. Trwaj¹cy prawie cztery godziny koncert
poprowadzi³ Andrzej Kurczewski.           /A.B./
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

110 LAT MINĘŁO

Pierwsza klasa w szkole, 1908.

Wydzia³ Budowy Szko³y Realnej Polskiej Macierzy Szkolnej w Kutnie,
1905-1907. Siedz¹ od lewej: Wojciech Szachulski, Alfred Vaedtke,
dr Antoni Troczewski, Feliks W¹sowski, in¿. Stebelski, Sapalski.
Stoj¹: Starnawski, Manchester, Zandel,Wyganowski, Sawicki,
dr Szymañski, Duszkiewicz, Rzeszowski.

19 wrze�nia 1905 - Powo³anie Komisji Organizacyjnej Szko³y.
16 marca 1906 - Rozpoczêcie budowy szko³y - wmurowanie kamienia
wêgielnego.
2 wrze�nia 1907 - Otwarcie 4-klasowej Szko³y Realnej Polskiej Macierzy
Szkolnej.
2 wrze�nia 1908 - Przekszta³cenie szko³y w 7-klasow¹ Szkolê Handlow¹.
2 wrze�nia 1913 - Kolejna zmiana charakteru szko³y, otwarcie 5-klasowej
Szko³y Kupieckiej.
1914-1918 - Budowa bursy uczniowskiej.
15 listopada 1914 - Budynek szkolny zostaje zajêty przez wkraczaj¹ce
do Kutna wojsko niemieckie.
Wrzesieñ 1915 - Wznowienie nauki po oddaniu budynku przez w³adze
niemieckie.
1918 - Otwarcie 8-klasowego gimnazjum klasycznego na mocy uchwa³y
cz³onków Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej.
1 lipca 1920 - Upañstwowienie i nadanie szkole imienia gen. Jana Henryka
D¹browskiego.
8 sierpnia 1920 - Wyruszenie ochotniczego oddzia³u 58 uczniów - harcerzy
na front polsko-bolszewicki pod dowództwem prof. Stefana Woyczyñskiego.
7 maja 1923 - Wmurowanie kamienia wêgielnego pod now¹ salê gimna-
styczn¹.
Lipiec 1924 - Ukoñczenie budowy sali gimnastycznej.
2 wrze�nia 1929 - Powo³anie Pañstwowego Gimnazjum Koedukacyjnego
im. Gen. Jana Henryka D¹browskiego w Kutnie.
1932-1939 - Dzia³anie szko³y jako dwustopniowej: 4-klasowe gimnazjum
i 2-klasowe liceum (ma³a i du¿a matura).
18 pa�dziernika 1936 - Uroczysto�æ przekazania i po�wiêcenia sztandaru
szko³y.
5-6 czerwca 1938 - I Zjazd Absolwentów z okazji 30-lecia istnienia szko³y
i ods³oniêcie tablicy po�wiêconej ochotnikom z 1920 r.
6 listopada 1939 - Wznowienie pracy szko³y za przyzwoleniem w³adz
niemieckich.
17 lutego 1940 - Ostateczne zamkniêcie szko³y przez okupanta.
Marzec 1940 - styczeñ 1945 - Szko³a siedzib¹ w³adz miejskich.

(ci¹g dalszy z nr 11/456)

Rok szkolny 1959/60
W 1959 roku w powiatowym planie budowy szkó³ w powiecie kutnow-
skim znalaz³a siê szko³a w Strzegocinie, jednak do rozpoczêcia budowy
trzeba by³o poczekaæ jeszcze kilka lat.
Zgodnie z nakazem w³adz o�wiatowych i laicyzacji, narzuconej przez
w³adze PZPR,  religia jako przedmiot nadobowi¹zkowy zostaje wypro-
wadzona ze szko³y. Odt¹d uczniowie chodz¹ na religiê do salki kateche-
tycznej w organistówce. Z nakazu w³adz partyjnych i o�wiatowych
w izbach lekcyjnych zostaj¹ zdjête i zabrane krzy¿e. W dni wolne od zajêæ
lekcyjnych, w ramach laicyzacji, organizowane s¹ prace spo³ecznie u¿y-
teczne, zwane pó�niej czynami spo³ecznymi. Dla uczczenia �wiêta 1 Maja
zasadzono 70 sztuk topoli. Szko³ê ukoñczy³o 16 uczniów.
6 listopada 1959 r. rozpocz¹³ siê w szkole kurs ogólnokszta³c¹cy w zakresie
klasy V szko³y podstawowej. Wyk³adowcami byli miejscowi nauczyciele.
Kurs prowadzony by³ jeszcze przez dwa lata w okresie jesienno-zimowo-
wiosennym w zakresie klasy VI i VII. Na kurs uczêszcza³o 13 osób,
w 1962 roku ukoñczy³o go 8 osób.

Rok szkolny 1960/61
Ustawa sejmowa z 15 lipca 1961 roku o systemie o�wiaty wprowadzi³a
8-klasow¹ szko³ê podstawow¹, jako stopieñ podstawowy, z nowymi
programami nauczania, wprowadzanymi stopniowo w kolejnych latach:
w klasach I-IV, zaczynaj¹c od klasy I i w klasach V-VIII, zaczynaj¹c od

klasy V, a¿ do roku szkolnego 1966/67, kiedy po raz pierwszy uczniowie
maj¹ ukoñczyæ klasê VIII jako ostatni¹ klasê szko³y podstawowej. Musz¹
uczêszczaæ do niej ci uczniowie, którzy po ukoñczeniu klasy VII nie pójd¹
do szkó³ ponadpodstawowych.

Rok szkolny 1961/62
Wszystkie dzieci i nauczyciele zostali ubezpieczeni od nieszczê�liwych
wypadków w Pañstwowym Zak³adzie Ubezpieczeñ, jak ka¿dego roku.
Nauczycielka Halina Marciniak przebywa na urlopie macierzyñskim do
lutego 1962 r. Od pa�dziernika do koñca roku szkolnego zatrudniona
zostaje jako nauczyciel kontraktowy � Zdzis³awa Ka�mierczak (córka
kierownika szko³y). Henryk Pêgowski przejmuje od kierownika szko³y
prowadzenie biblioteki szkolnej. Kierownik szko³y otrzymuje do dyspo-
zycji 2 dodatkowe godziny lekcyjne w siatce godzin, które mo¿e przeznaczyæ
na zwiêkszenie godzin nauczania którego� z przedmiotów w okre�lonej
klasie.
Grunty szkolne - 5 dzia³ek (w ha): w placu (0,39), naprzeciw szko³y (1,50),
w Julinkach (1,03), naprzeciw cmentarza (1,42), ³¹ka w Obidówku (0,28),
razem grunty szkolne � 4,62 ha.
Od pa�dziernika do stycznia Halina Marciniak przebywa na urlopie
macierzyñskim. Sytuacja szko³y jest trudna, gdy¿ klasy s¹ liczne: klasa I
� 27 uczniów, klasa II � 38, klasa III � 22, klasa IV � 22, klasa V � 34,
klasa VI � 38, klasa VII � 22.
W szkole dzia³aj¹ nastêpuj¹ce organizacje skupiaj¹ce m³odzie¿ szkoln¹:
- Dru¿yna Harcerska ZHP � prowadzi j¹ Henryk Pêgowski, dru¿ynowy.
- Szkolne Ko³o PCK � opiekun jest W³adys³aw Marciniak,
- Spó³dzielnia Uczniowska � opiekun Henryk Pêgowski,
- Szkolne Ko³o Oszczêdno�ci (SKO) � opiekun  Henryk Gajewski,
- Szkolne Ko³o Przyja�ni Polsko-Radzieckiej (SK TPPR) � opiekun Halina
Marciniak.

Kierownik szko³y W³adys³aw Ka�mierczak zajmuje siê zbiórk¹ sk³adek
na Spo³eczny Fundusz Budowy Szkó³ (SFBS) oraz na Spo³eczny Fundusz
Odbudowy Stolicy. Szko³ê ukoñczy³o 24 uczniów.
Zgodnie z zaleceniami w³adz szkolnych (zarz¹dzenie Ministra O�wiaty
z 1951 r.) w szkole  rozpoczyna dzia³alno�æ Samorz¹d Uczniowski,
w poszczególnych klasach � samorz¹dy  klasowe, a na szczeblu szko³y �
samorz¹d  szkolny. Szko³ê ukoñczy³o 31 uczniów.

Rok szkolny 1962/63
Od tego roku szkolnego pensum godzin nauczyciela zmniejszy³o siê
i wynosi 26 godzin tygodniowo, kierownika szko³y � 18 godzin. Kadra
pedagogiczna pozostaje bez zmian. Wszyscy posiadaj¹ pe³ne kwalifikacje.
W³adys³aw Marciniak w latach 1960/61-1962/63 ukoñczy³ Studium Nauczy-
cielskie w £odzi ze specjalizacji przedmiotu � rysunek i prace rêczne.
Wielokrotnie ponawiane petycje Komitetu Budowy Szko³y i kierownika
szko³yW³adys³awa Ka�mierczaka przynios³y efekt. Po wielu tarapatach
w dniu 29 listopada 1962 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w £odzi Wydzia³ Budownictwa, Urbanistyki i Architektury zatwierdzi³
plan budowy budynku szkolnego na dzia³ce bêd¹cej w³asno�ci¹ szko³y.
Obiekt wci¹gniêto do planów inwestycyjnych Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Kutnie.
Nasila siê upolitycznienie szko³y, nakazane przez w³adze o�wiatowe pod
presj¹ KC PZPR. Jedno z zaleceñ w³adz o�wiatowych brzmi: �Materia³
nauczania w pe³ni wykorzystaæ  do kszta³towania naukowego pogl¹du na
�wiat, a tre�ci programowe interpretowaæ zgodnie z zasadami materializmu
dialektycznego i historycznego�. Nauczyciele zobowi¹zani s¹ równie¿ �na
co dzieñ realizowaæ wytyczne Plenum KC PZPR�. Szko³ê ukoñczy³o 21
uczniów.         (c.d.n)

Fragment rêkopisu Henryka Zenona Pêgowskiego



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 12/457 • 22 CZERWCA 2017 R.

SAMO ¯YCIE

12

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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-

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 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
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883-922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przed-

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

SPORTOWE PRZE¯YCIE

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
Kupiê mieszkanie do 36 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 532-078-521
Zamieniê mieszkanie M4 na 2 po-
kojowe. Tel. 507-435-882
Wynajmê mieszkanie w Kutnie,
II piêtro, 2 pok.+k+³, 49 m2, czê-
�ciowo umeblowane i wyposa¿one.
Tel. (po 16.00) 691-620-644
Sprzedam dom na dzia³ce 3200 m2

lub zamieniê na bloki. Wierzbie.
Tel. 533-889-309
Sprzedam dom mo¿e byæ z ziemi¹
6,8 ha w D¹browicach. Tel. 518-
629-561
Sprzedam dom jednorodzinny 120 m2

wraz z ziemi¹ 1,8 ha przy trasie A2
w miejscowo�ci Azory k/Kutna.
Tel. 782-757-931
Sprzedam 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 M-3
w Kutnie. Tel. 664-884-957
Sprzedam dzia³ki budowlane
(w okolicy os. Domków jednoro-
dzinnych £¹koszyn). Tel. 603-743-182
Sprzedam dzia³kê na Rod Kutno-
Azory, ogrodzona, woda, pr¹d elek-
tryczny. Tel. 503-950-717
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD �Kolejarz� ul. Kro�niewicka
(ogród nr 1). Tel. 660-704- 149
Sprzedam ziemiê orn¹ 6 ha i dzia³ki
budowlane w ¯urawieñcu. Tel.
691-507-568
Sprzedam 5 ha gruntów w Pniewie
k/¯ychlina+ budynki. Tel. 513-243-164

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

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

605-991-655

Mit, czy � prawda!? Ró¿ne wie�ci kr¹¿¹ wokó³ koszykówki w �Kaspro-
wiczu�. Jak dosz³o do powo³ania zespo³u, gdy w ówczesnej siedzibie szko³y
przy ulicy Staszica (jak równie¿ i SP nr 2, a dzi� GM nr 2) nie by³o ani
jednego kosza?! Za to by³a ma³a salka, gdzie ledwie mie�ci³y siê drabinki
gimnastyczne, wiêc owa gra by³a m³odzie¿ow¹ rozrywk¹, gdy¿ rzuty �
niby do kosza � trafia³y na p³ask, w przerwê miêdzy drabinkami � Otó¿
moje pokolenie jeszcze pamiêta pewn¹ opowie�æ �w tym temacie�. Wszystko
wziê³o siê od zak³adu jaki zawarli, by³y zawodnik - bokser, pi³karz, trener
pi³ki no¿nej (sic!), lekkoatletyki, a przede wszystkim pi³ki rêcznej w �Ka-
sprowiczu� Jerzy Tru�ciñski, z ówczesnym trenerskim �guru� koszykówki
� Jerzym Derczem. Dosz³o do niego w nieistniej¹cej ju¿ dzi� kawiarni
�£odzianka�. Tak, tak w naro¿nej kamienicy, pod Ratuszem, tylko wtedy
wej�cie by³o od ulicy - placu 19 Stycznia (rocznicy wyzwolenia Kutna spod
okupacji niemieckiej), a drugi amfiladowy po schodkach pokój, mie�ci³
siê w przybli¿eniu jak dzisiejszy naro¿ny sklep spo¿ywczy � W pierw-
szym, wej�ciowym pokoju by³a w istocie ciastkarnia (i nie tylko), drugi
- upodobali sobie mi³o�nicy szachów i nauczyciele kutnowskich szkó³,
którzy w czasie wolnym od pracy raczyli siê tam � winami. W³a�nie tam
dobito targu, w który czupurny profesor Tru�ciñski za³o¿y³ siê, ¿e pokona
dru¿yny trenowane przez Dercza. Mia³o siê to staæ w trakcie powiatowego
turnieju w hali �Kolejarza� o Puchar Wyzwolenia Kutna. My�my nic nie
wiedzieli o tym, ale dowiedzieli�my jeszcze tego samego dnia od samego
profesora, który nieoczekiwanie wróci³ do szkolnej sali, w której prowa-
dzili�my pozalekcyjne zajêcia sportowe. Zak³ad, to zak³ad! Niewa¿na by³a
faktyczna warto�æ owego sporu. No i zaczê³o siê! �Tru�ka� - tak brzmia³o
ówczesne pseudo profesora - za³atwi³, za darmo, halê sportow¹. Zimn¹
jak diabli, ale byli�my m³odzi, w pe³ni si³! Trenowali�my w tajemnicy
przed wszystkimi dwa miesi¹ce, nawet w ferie!!! Przestawiali�my siê
z kroków szczypiorniaka na koszykarskie trójtakty, a wcale to nie takie
proste. Odbyli�my tylko w listopadzie jeden wygrany sparing z Techni-
kum Ekonomicznym CRS wygrywaj¹c 33:19. To by³ pierwszy koszykarski
wystêp �Kasprowicza� w ogóle! W styczniowym turnieju, jak dzi�
pamiêtam, przegrali�my pierwszy mecz z wcale nie najlepsz¹ �zawodówk¹�.
W drugi dzieñ ja nie gra³em, gdy¿ pojechali�my z dru¿yn¹ szko³y do pod-
³owickiego Blichu, na rejonowy konkurs o Polsce i �wiecie. Ale nasi
koszykarze dopiêli swego i marzeñ Jerzego Tru�ciñskiego! Wygrali wszyst-
kie pozosta³e mecze (turniej by³ rozgrywany w systemie ka¿dy z ka¿dym)
i zdobyli pierwszy koszykarski puchar dla �Kasprowicza�. By³ to styczeñ
1962 r. Gwoli dziennikarskiej informacji zgodnie z danymi zawartymi
w ksi¹¿ce Profesora �Kutnowski sport. Kronika z lat1918-2000� wystê-
powali�my wówczas w sk³adzie: Henryk Jêdrzejczak, Krzysztof Kêpski,
Bogdan Maciejewski, Zdzis³aw Paraszkiewicz, Jerzy Pawlak, Andrzej
Stelmaszewski, Wies³aw Stelmaszewski i Miros³aw Walichnowski.
Koszykarze �Kasprowicza�  najwiêkszy sportowy sukces szko³y osi¹gnêli
w 1979 roku. Zarz¹d G³ówny Szkolnego Zwi¹zku Sportowego powierzy³
Szkolnemu Klubowi Sportowemu �Kasprowicz� organizacjê fina³u, który
rozegrano w dniach 30.03-1.04. Koszykarze �Kasprowicza pokonali: SZS
�AZS Koszalin 67:58, i MKS Znicz Pruszków 73:69, a przegrali z MKS
Rzeszów 63:81. Mimo tej pora¿ki zajêli w ostatecznym rachunku I miejsce
i wywalczyli z³oty medal. Ten najwiêkszy sukces w historii klubu wywal-
czyli: Maciej Baranowski, S. Czajkowski, R. Krenke, D. Malec, Jacek
Murawski, W. Sobczak, Marek Stêpniak, Grzegorz Stoliñski, Adam �mia³ek,
J. Tadej, i Waldemar Walicki. W nagrodê za zdobycie tytu³u mistrzow-
skiego, Zarz¹d G³ówny Szkolnego Zwi¹zku Sportowego wys³a³ koszykarzy
SKS �Kasprowicz� na Miêdzynarodowy Turniej Dru¿yn Szkolnych do
Den Helder w Holandii.            /a.s./

KOSZYKARSKI MIT!?

SKUP PORZECZKI
czarnej, czerwonej,

wi�ni, aronii.
Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14

Telefon:
607-092-666, (24) 254-69-08

Zapraszamy

KONTRAKTACJA
OGÓRKA

Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14

Telefon:

607-092-666

� 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

Dla uczczenia polskich ¿o³nierzy-bohaterów, którzy zginêli na ró¿nego
rodzaju misjach zagranicznych, zorganizowany by³ Rajd Weteranów,
w którym bra³o udzia³ ponad 700 ¿o³nierzy-cyklistów amatorów. Startowali
oni z ró¿nych regionów naszego kraju. W�ród nich by³ Damian Papiewski,
który wraz z trzema kolegami reprezentowa³ 17 Wielkopolsk¹ Brygadê
Zmechanizowan¹ z Miêdzyrzecza. Pokonali oni ³¹cznie 684 kilometry
przeje¿d¿aj¹c codziennie 70-80 km. Zakoñczenie Rajdu Weteranów,
z udzia³em Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, mia³o
miejsce w Gi¿ycku. Damian z rodzin¹ mieszka w Kro�nie Odrzañskim.
Zwi¹zany jest mocno z Ziemi¹ Kutnowsk¹. Jego tata Krzysztof (wysokiej
rangi oficer Wojska Polskiego) urodzi³ siê w ¯ychlinie. Tu mieszka nadal
jego rodzina, któr¹ czêsto odwiedza. Jest sta³ym czytelnikiem �P¯K�. By³
na misjach w Iraku i Afganistanie. Za pomoc¹ tego artyku³u pozdrawia
Naszych Czytelników.            /J.P./

PATRIOTYCZNA  IMPREZA

Wynajmê sklep w centrum Kutna
(oko³o 40 m2), ulica Królewska 15.
Tel. 501-601-336
Sprzedam samochód Citroen Ber-
lingo. Rocznik 2001. Kolor zielony
metalik. Silnik 1,9D. 255 tys. km
przebiegu. Tel. 608-425-174
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 Cinquecento w bardzo
dobrym stanie, gara¿owany, ma³y
przebieg. Tel. 505-084-095
Sprzedam pi³ê do drewna i tarczê
tn¹c¹, silnik 5kW, blat blaszany.
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 miejsce na cmentarzu.
Tel. 692-94-348
Odst¹piê pilnie, taniej o 500 z³,
�wie¿o wymurowan¹ piwnicê na
cmentarzu w £¹koszynie. Tel. 604-
254-132
Podejmê siê opieki nad starsz¹
osob¹ w Kutnie. Tel. 601-733-202
Sprzedam 4 opony Michelin
rozmiar 205x55 R16 w dobrym
stanie. Tel. 507-924-112

Prawdziwy diler
W gminie Bedlno policjanci z Kutna
i £odzi zatrzymali 35-latka, kierowcê
Iveco, który w skrytce za fa³szyw¹
�ciank¹  przewozi³ 20 kg marihu-
any. Mundurowi odnale�li 35 toreb
foliowych wype³nionych suszem
ro�linnym. Kierowcy grozi 15 lat za
kratkami.

Denat
Na drodze krajowej nr 92 w Kro-
�niewicach - na obwodnicy - kie-
rowca  osobowego Iveco Daily na
przej�ciu dla pieszych �miertelnie
potr¹ci³ 42 letniego mieszkañca
naszego powiatu. Prawdopodobnie
kieruj¹cy autem nie ust¹pi³ pierw-
szeñstwa pieszemu na oznakowanym
przej�ciu dla pieszych.

S¹siedzki w³amywacz
Policjanci z Kutna zatrzymali 28-
latka z powiatu ³êczyckiego, który
od kwietnia br. w³amywa³ siê do
piwnic w naszym powiecie. Grozi
mu do 10 lat wiêzienia. Krad³ elek-
tronarzêdzia i sprzêt wêdkarski.
Czê�æ ³upów� uda³o siê odzyskaæ.

Straty szacowane s¹ na kwotê 8.200
z³otych.

Na dwóch gazach
W Kutnie policjanci usi³owali
zatrzymaæ do kontroli auto Hyundai
jad¹ce w terenie zabudowanym
z prêdko�ci¹ ponad 90 km/h. Kie-
rowca nie zatrzyma³ siê i zacz¹³
uciekaæ. Po po�cigu, na jednym z
osiedli, porzuci³ auto i chcia³ uciec
pieszo. Od zatrzymanego 33-latka
czuæ by³o alkohol. Badanie wyka-
za³o, ¿e ma prawie jeden promil
w organizmie. Za kierowanie pojaz-
dem po pijanemu grozi mu do 5 lat
odsiadki.

Bez akcyzy
£ódzcy celnicy i policjanci z Kutna
i £êczycy zatrzymali do kontroli
drogowej 36-latka jad¹cego Volks-
wagenem Golfem. W baga¿niku
samochodu zabezpieczyli 30 tys.
sztuk papierosów bez polskich zna-
ków akcyzy. Skarb Pañstwa ucier-
pia³ na kwotê 25 tys. z³. Zabezpie-
czono te¿ na poczet przysz³ych kar
23 tysi¹ce  z³otych. Grozi mu  do
3 lat wiêzienia i wysoka grzywna.

Skutek nieuwagi
W Kutnie z³odziej wykorzystuj¹c
nieuwagê (mieszkanki miasta),
�s¹siadki� z ³awki, ukrad³ jej torebkê
damsk¹ z dokumentami.
W Kutnie, na targowicy miejskiej,
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
mieszkanki Kutna z torebki dam-
skiej ukrad³ portfel z dokumentami
i pieniêdzmi.
Na kro�niewickim targowisku,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonego, z³odziej ukrad³ portfel
i pieni¹dze.
Na terenie targowicy w Kutnie,
z saszetki pokrzywdzonej osoby,
z³odziej ukrad³  portfel z dokumen-
tami i kart¹ p³atnicz¹.

Toyota �
Na A1 (ko³o Strzelec) zderzy³y siê
dwie osobówki. Kieruj¹cy Toyot¹,
48-letni Rosjanin, straci³ panowanie
nad pojazdem i po uszkodzeniu
bariery ochronnej zatrzyma³ siê.
Jad¹cy za nim Fordem 29-latek
najecha³ na barierê i toyotê. Kie-
rowcy byli trze�wi. Czwórkê rannych
przewieziono do szpitala.

S¹siedzka pomoc
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
do kamienicy w³ama³ siê 58-latek
wybijaj¹c szybê w oknie. Dziêki
szybkiej reakcji jednej z mieszkanek,
która powiadomi³a policjê, nic nie
ukrad³, zosta³ zatrzymany na gor¹-
cym uczynku. Mia³ torbê sportow¹
na skradziony ³up. Grozi mu do 10
lat odsiadki.

Wszystko siê przyda
W Kutnie, z terenu nieogrodzonej
posesji, z³odzieje dokonali kradzie¿y
agregatu ch³odniczego. Zostali
zatrzymani, a ³up odzyskany.

Kraksa
W Kro�niewicach, na rynku ko³o
ko�cio³a, motocykl zderzy³ siê
z autem osobowym. Musia³o inter-
weniowaæ Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe. �mig³owiec odwióz³
rannego do szpitala w £odzi.

Umys³owi
W Kutnie oszu�ci, podaj¹c siê za
pracowników administracji, weszli
do lokalu mieszkanki miasta i wy-
korzystuj¹c jej nieuwagê ukradli
pieni¹dze.

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
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Szybownictwo

W zakoñczonych we Wroc³awiu zawodach kwalifikacyjnych Szybowco-
wego Grand Prix £ukasz Wójcik zaj¹³ II miejsce. Pierwsze miejsce przypad³o
w udziale Sebastianowi Kawie, najlepszemu obecnie zawodnikowi �wiata,
a trzecie Litwinowi Gintasowi Zube. Pierwsze dwa miejsca s¹ premiowane
awansem do Fina³u, czyli Mistrzostw �wiata w Wy�cigach Szybowcowych,
które odbêd¹ siê w styczniu 2018 roku w Chile. Piloci, w tym £ukasz
lataæ bêd¹ w Andach, miêdzy szczytami, które pn¹ siê do wysoko�ci
nawet 5000 m. Wy�cigi szybowcowe to podniebna formu³a 1. Piloci musz¹
odej�æ na wyznaczon¹ trasê w tym samym czasie i oblecieæ j¹ jak naj-
szybciej. Kolejno�æ na mecie decyduje o wyniku.Zawody we Wroc³awiu
by³y bardzo dobrze zorganizowane. Codziennie mo¿na by³o �ledziæ na
¿ywo zmagania pilotów z Polski, Niemiec i Litwy, którzy rywalizowali
ze sob¹ w 5 wy�cigach.
�Cieszy mnie, ¿e awansowa³em do tak presti¿owych zawodów i bêdê siê
�ciga³ z najlepszymi pilotami �wiata. Jednak awans to zaledwie pierwszy
i najmniejszy krok, bowiem bêd¹ to bardzo kosztowne zawody. W tej chwili
jednak najwa¿niejszym celem s¹ dla mnie Mistrzostwa Europy w Klasie
Otwartej, podczas których broni³ bêdê zdobytego w 2015 roku tytu³u
Mistrza Europy� - mówi £ukasz Wójcik.

KOLEJNY SUKCES WÓJCIKA

Baseball

Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie ju¿ nied³ugo stanie siê wielk¹ aren¹
mistrzostw Europy i Afryki w ró¿nych kategoriach wiekowych. Od 1 do
8 lipca, w godzinach 10.00-18.00, na Stadionie im. Stana Musia³a graæ
bêd¹ reprezentacje 13-14 latków (otwarcie zawodów 1 lipca o godz. 10.00),
a od 17 do 25 lipca (g.10-18.00) na Stadionie im. Edwarda Piszka zmierz¹
siê dru¿yny 10-12 latków  (1 lipca g. 17.00 Parada Ma³ej Ligi na placu
Pi³sudskiego). Mistrzostwa Regionu Europy i Afryki zakoñcz¹ softballi�ci
(10-12 lat), którzy od 27 do 30 lipca (g. 10-18.00) rywalizowaæ bêd¹ na
Stadionie im. Edwarda Piszka (otwarcie tych mistrzostw 27.07. g. 10.00).

PO RAZ KOLEJNY …

W �Szóstce� rozegrano VII Turniej Szachowy im. H. Pawlaka o Tytu³
Wakacyjnego Mistrza Szko³y w ramach Kutnowskich Grantów O�wiato-
wych. Wystartowa³o 29 zawodników. Wakacyjn¹ Mistrzyni¹ Szko³y
zosta³a Katarzyna Wiklak, dla której by³ to �turniej ¿ycia�. �wietnie siê
spisa³ Jakub Hofman, ulegaj¹c tylko nowej Mistrzyni. Na podium nie
zabrak³o miejsca dla Wiktora Wiklaka, brata Kasi. Na czwartym miejscu
uplasowa³ siê, robi¹cy szybkie postêpy, Hubert Ciszek, który wyprzedzi³
Grzegorza Zawadzkiego i wielokrotnego Mistrza Szko³y Igora Filipczaka.
Niespodziank¹ by³o wysokie, siódme miejsce Dawida Katarzyñskiego.
W pierwszej dziesi¹tce zmie�cili siê jeszcze: Oskar Filipczak, Jakub
Krysiak i kolejna zdolna szachistka � El¿bieta Ciska. Zawody by³y z kilku
wzglêdów wyj¹tkowe. Przede wszystkim � po raz pierwszy w historii szko³y
zwyciê¿y³a dziewczynka. Po drugie � turniej wy³oni³ dru¿ynê szkoln¹ do
IV Turnieju Fina³owego Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Zwi¹zku
Szachowego �Edukacja przez Szachy w Szkole� w Warszawie (Wiktor
Wiklak - kapitan, Hubert Ciszek, Oskar Filipczak, Jakub Krysiak, Kamil
Barañski i Aleksander Paw³owicz). Po trzecie � nagrody by³y wyj¹tkowo
atrakcyjne (zestaw 6 drewnianych pucharów w formie bierek szachowych,
zawieraj¹ce motywy szachowe czapeczki, kubki, poduszka, plecak,
zestaw d³ugopis - o³ówek automatyczny, wydawnictwa ksi¹¿kowe).
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ dyplom i nagrodê o warto�ci zale¿nej od zajê-
tego miejsca.

TURNIEJ SZACHOWY

£atwe zwyciêstwo odnie�li w 36 kolejce mistrzostw IV ligi ³ódzkiej pod-
opieczni trenera Andrzeja Grzegorka. Przez ca³y mecz mieli wyra�n¹
przewagê, jednak nie udokumentowan¹ ilo�ci¹ bramek. Kibice spodzie-
wali siê ich du¿o, du¿o wiêcej.

KS Sand Bus Kutno � Polonia Piotrków Tryb. 2:0 (1:0)
Gole: 1:0 � Bartosz Kaczor (20); dobi³ pi³kê po akcji Patryka Nouriego
i Kamila Zagajewskiego; 2:0 � Rafa³ Serwaciñski (64).

Lekkoatletyka

WYGRANA BEZ WYSIŁKU

Rywalizowa³o z sob¹ 295 zawodników z 21 szkó³ regionu ³ódzkiego
(z Kutnowskiego: Ostrowy � SP, Krzy¿anów � GM, Szczyt � SP, Go³êbiewek
SP i GM, Byszew � GM, Strzelce GM i SP). Uroczystego otwarcia dokonali:
wicestarosta kutnowski Zdzis³aw Trawczyñski i p.o. przewodnicz¹cego
RP LZS w Kutnie Marek Ci¹pa³a. Chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ W³ady-
s³awa Soko³a, d³ugoletniego szefa sportowych Ludowców Ziemi Kutnow-
skiej, zas³u¿onego dzia³acza LZS i �wietnego organizatora. Wrêczono
honorowe Medale 70-lecia LZS dyrektorowi MOSiR-u w Kutnie Paw³owi
�lêzakowi i komentatorowi sportowemu Jerzemu Papiewskiemu.
Zawodnicy brali udzia³: w biegach na 60, 100, 200, 300, 600 i 1000 m
oraz w sztafetach szwedzkich (400 x 300 x 200 x 100 m) i sztafecie 4 x 100 m.
Skakali w dal i wzwy¿. Pchali kulê i rzucali pi³eczk¹ palantow¹. Najlep-
sze rezultaty zawodników z powiatu kutnowskiego osi¹gnêli: 1. Natalia
Majchrzak (SP Strzelce) � 35 m w rzucie pi³eczk¹ palantow¹, 3. Sergiusz
Wasilewski (SP Go³êbiewek) 9.044 na 60 m, 3. Jakub Kurkowski (SP
Szczyt) 432 cm w skoku w dal, 2. Wiktoria Wasilewska (SP Go³êbiewek)
9.040 na 60 m, 3. Natalia Pawlak (GM Byszew) 14.39 na 100 m, 1. Patryk
Cie�lak (GM Go³êbiewek) 568 cm w skoku w dal, 1. Wiktoria Michalska
(GM Strzelce) 45.13 na 300 m, 1. Daria Zawisza (GM Strzelce) 145 cm
w skoku wzwy¿, 1. Jakub Kunikowski (GM Strzelce) 11.80 m w pchniêciu
kul¹, 2. Gimn. Krzy¿anów � 58.63 w sztafecie 4x100 m dziewcz¹t,
3. Gimn. Krzy¿anów � 51.84 w sztafecie 4x100 m ch³opców.

BARDZO UDANE ZAWODY
Na Stadionie Miejskim im. H.T. Reymana w Kutnie odby³y siê IX Mi-
strzostwa Zrzeszenia LZS Województwa £ódzkiego Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjalnych. Ich organizatorem byli: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
w £odzi (Agnieszka Marciniak, Andrzej Okupski) oraz Rada Powiatowa
LZS w Kutnie (Marek Ci¹pa³a i Tomasz Janczak). Szefem sêdziów by³
Marek Witkowski. Dopisa³a aura i frekwencja.

Rydz (Radom), Martyna Lewandowska (P³ock) i Aleksandra Nowakow-
ska (£ód�). 10 by³a niespe³na osiemnastolatka z UKS Dziewi¹tka Kutno
Sandra Kucharska z wynikiem 146 cm (rekord sezonu). Pozostali zwy-
ciêzcy: 100 m Agata Forkasiewicz (Wroc³aw) � 11.70 s oraz Remigiusz
Olszewski (Bydgoszcz) � 10,40 s; 200 m Fornasiewicz 23,71 s i Kacper
Koz³owski (Olsztyn) � 21.56 s; 400 m pp³k Natalia Wosztyl (Radom) �
58.75 s i Robert Byliñski (Poznañ) 50.88 s; skok w dal Anna Kiljan
(Warszawa) � 608 cm i Bartosz G¹bka (Aleksandrów £.) � 735 cm; 400 m
Ma³gorzata Cury³o (Wroc³aw) � 53.64 s; 1500 m Sara Dominiak (£ód�) �
4.42.03 min. i Piotr Drobik (Osowa Sieñ) 4.34.36 min. Dopisa³a pogoda
i kibice. Imprezê otworzy³ wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak,
a nagrody najlepszym wrêczali: Wojciech Theiner (nie skaka³ � bo kontuzja
� jest wspó³rekordzist¹ Kutna � 228 cm); Pawe³ �lêzak � dyr. MOSiR,
Marek Witkowski � sêdzia, Agnieszka Jaroszczak � wicedyrektor MOSiR.
Mityng �O Ró¿ê Kutna� by³ kolejn¹, �wietn¹ promocj¹ sportowego Kutna
w�ród mi³o�ników królowej sportu w Polsce. Trzynastka okaza³a siê byæ
szczê�liw¹!

Strzelectwo

Kutnowskie Ko³o £owickie �Dzik� swoje tradycyjne, wiosenne spotkanie
przed sezonem ³owów, przekszta³ci³o w strzeleckie zawody. Ka¿dego roku
my�liwi zobowi¹zani s¹ do przegl¹du sprawno�ci swojej broni. Aktualne
za�wiadczenie o jej sprawno�ci upowa¿nia my�liwego do otrzymania
odstrza³u na zwierzynê grub¹. Kolejny ju¿ raz K.£. �Dzik�, to obowi¹z-
kowe przestrzeliwanie broni, przeznaczy³o na trening i zawody strzeleckie
o Puchary Prezesa i £owczego Ko³a. Zawody odby³y siê 4 czerwca b.r. na
strzelnicy w Luszynie. Konkurowano o puchary i nagrody w konkuren-
cjach kula i �rut. By cieszyæ siê Pucharem Prezesa nale¿a³o zdobyæ naj-
wiêksz¹ ilo�æ punktów strzelaj¹c kulami ze sztucera. Strzelano do sylwetek
rogacza i lisa oraz biegn¹cego dzika.

„DZIKI” TRENUJĄ STRZELANIE

Zdobywca Pucharu £owczego musia³ ustrzeliæ z fuzji  najwiêksz¹ ilo�æ
rzutek tak¿e w trzech konkurencjach �rutowych. Nagradzano piêæ kolej-
nych miejsc, a zwyciêzcami zostali: Kula � Puchar Prezesa: I. Krzysztof
Gnatowski, II. Piotr Olesiñski, III. Barbara Ró¿añska-Filipczak, IV. Jan
Marciszewski, V. Karol Olesiñski. W konkurencji o Puchar £owczego
zwyciêzcami okazali siê: I. Piotr Olesiñski, II. Krzysztof Gnatowski,
III. Filip Byczkowski, IV. Wojciech Krukowski, V. Andrzej Florczak.
Go�cinnie w zawodach bra³ udzia³ zaprzyja�niony z Ko³em prof. dr habi-
litowany Waldemar Ró¿añski z £odzi i jego córka Barbara, która jest
notariuszem i my�liwym, a która okaza³a siê lepszym strzelcem od taty,
a tak¿e wielu �dziczych� konkurentów. W trakcie zawodów my�liwi mogli
wzmocniæ si³y pieczonymi na grillu kie³baskami, kaszank¹ i karkówk¹.
¯ony my�liwych nie zapomnia³y te¿ o ciastach. Po rozdaniu nagród przy-
st¹piono do biesiady, na której królowa³ oczywi�cie pieczony dzik. Na tê
drug¹ czê�æ spotkania przyby³y licznie ma³¿onki i dzieci my�liwych. Dzieci
otrzyma³y okoliczno�ciowe upominki. Przelotny deszcz, kt³óry spad³ pod
koniec imprezy, nie zak³óci³ sympatycznego nastroju. Warto zaznaczyæ,
¿e Ko³o £owieckie �Dzik� w Kutnie w tym roku obchodzi swoje 70-lecie.
Ko³em kieruje Zarz¹d w sk³adzie: prezes � Karol Olesiñski, ³owczy �
Wojciech Chodorowski, skarbnik � Dariusz Pucha³a i sekretarz � S³awomir
Erwiñski.     Kazimierz Ci¹¿ela

Dru¿yna trenera Dominika Tomczaka w efektownym stylu zakoñczy³a
rozgrywki w klasie B ³ódzkiej (grupa I). Wywalczy³a pierwsze miejsce �
bezdyskusyjnie � promuj¹ce sympatycznych kutnian do ³ódzkiej klasy A.
To cieszy! Koñcowa tabela (mecze, punkty, gole):
1. KS II Kutno 18 45 80:30
2. LKS II Ga³kówek 18 40 53:28
3. Sokó³ Popów 18 39 51:25
4. Iskra G³owno 18 36 58:26
5. Kro�niewianka Kro�niewice 18 32 63:39
6. MKS ¯ychlin 18 25 47:33
7. GKS Byszew 18 16 33:71
8. Olimpia Oporów 18 16 28:48
9. Start Szczawin 18 13 31:62
10. B³êkitni Ciosny 18 2 24:106

AWANS KS II KUTNO

Bardzo udany � i to pod ka¿dym wzglêdem � by³ 13 Ogólnopolski Mityng.
Mimo ¿e w jego przeddzieñ rozgrywany by³ z udzia³em czo³ówki z górnej
pó³ki 63 Memoria³ Janusza Kusociñskiego w Szczecinie, to na Stadion
Miejski im. H.T. Reymana w Kutnie przyjecha³o ponad 230 zawodników
obojga p³ci z 25 uznanych klubów z ró¿nych regionów Polski. Wyniki te¿
nie by³y z³e. Na wysokim poziomie sta³ konkurs skoku wzwy¿. W�ród
panów wygra³ 20-letni Norbert Kobielski (Inowroc³aw) bij¹c rekord
¿yciowy rezultatem 223 cm. A¿ trzy panie osi¹gnê³y wynik 185 cm: Aneta

„O RÓŻĘ KUTNA”
Lekkoatletyka

Maj¹ca jeszcze iluzoryczne szanse na utrzymanie siê w IV lidze dru¿yna
gospodarzy zagra³a mocno zdeterminowana (zw³aszcza w pierwszej po-
³owie meczu) i wygra³a z kutnowskim teamem, który mia³ byt w niej ju¿
wcze�niej zapewniony. W drugiej ods³onie zespó³ trenera Andrzeja Grze-
gorka mia³ zdecydowan¹ przewagê, ale niestety nie udokumentowa³ jej
golami i rezultat ustalony do przerwy nie zmieni³ siê. Szkoda!

Zawisza Rzgów � KS Sand Bus Kutno 3:1 (3:1)
Bramki: 1:0 � Artur Kulik (26), 1:1 � Rafa³ Serwaciñski (27), 2:1 � £ukasz
Wi�niewski (33), 3:1 � Wi�niewski (45).

NIESPODZIEWANA PORAŻKA
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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 457

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: B11-G2-C7-C3-M2-J11  I1-K5-K1-I11-H4-M4
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

W�ród nich znalaz³y siê kleszcze. Niepozorne to owady, wielko�ci od 0,6 mm
stadium larwalne do 5 mm doros³y owad. Natura wyposa¿y³a je w szczê-
koczu³ki s³u¿¹ce do utrzymania siê na ciele ¿ywiciela i pobierania krwi.
Pajêczaki nacinaj¹c cia³o ofiary znieczulaj¹ ranê i wysysaj¹c krew wpro-
wadzaj¹ do rany niebezpieczne toksyny. Posiadaj¹ cztery pary odnó¿y,
z których pierwsza para s³u¿y do lokalizowania ofiary. Samica kleszcza
mo¿e z³o¿yæ kilka tysiêcy jaj, a wylêgaj¹ce siê z nich larwy przechodz¹
w stadium nimf i dalej w owad doros³y.

KLESZCZ − PRZYJACIEL CZY WRÓG?
... oto jest pytanie, a odpowiadaj¹c na nie trzeba wejrzeæ g³êbiej w instynk-
towne odruchy pajêczaków i nasz¹ mentalno�æ.
Otó¿, od zarania dziejów zarz¹dzaj¹c przyrod¹ starali�my siê j¹ sobie pod-
porz¹dkowaæ. Je�li które ze zwierz¹t wy³ama³o siê rygorom, wysy³any
zosta³ cz³owiek z karabinem. Potê¿ny ¿ubr, �krwio¿erczy� lew czy pe³za-
j¹cy boa �dusiciel� dostawa³ kulkê miêdzy oczy i wszystko wraca³o do
normy. W przyrodzie  panowa³a równowaga do czasu, gdy James Watt
w XVIII wieku wynalaz³ silnik parowy, a postêpuj¹ca Rewolucja Prze-
mys³owa spowodowa³a rozpoczêcie w sposób rabunkowy, trwaj¹cej ju¿
ponad 200 lat, eksploatacji przyrody.
Konsekwencj¹ powy¿szych dzia³añ by³o kurczenie siê oraz zanik bioto-
pów ptaków i zwierz¹t. Stworzenia, którym cywilizacja narzuci³a zbyt
wysokie ograniczenia, wyginê³y. Inne, przetrzebione, przetrwa³y. Nato-
miast te umiej¹ce siê przystosowaæ rozpoczê³y ekspansjê.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan  Pietrasiewicz

Z biegiem czasu kleszcze  z puszcz i lasów wysz³y na ich obrze¿a i dalej
do miejskich parków, ogródków dzia³kowych i na  trawniki. Nie maj¹
wielu naturalnych wrogów, poniewa¿ z niegdysiejszych du¿ych populacji
ptaków: sikorek, wróbli, pe³zaczy; owadów: os, paj¹ków i wa¿ek;
p³azów: ¿ab, jaszczurek - penetruj¹cych swoje biotopy i wybieraj¹cych
kleszcze, pozosta³a garstka.
Pajêczaki wykorzystuj¹c powsta³¹ niszê kolonizuj¹ nowe terytoria.
W miêdzyczasie zd¹¿y³y siê  uodporniæ i zadomowiæ. Nijak inaczej, tylko
w przyrodzie, zosta³a zachwiana równowaga zwana �matk¹� wszelkich
klêsk i katastrof. Na ironiê losu, kilkana�cie lat temu, wmówiono ptakom
przenoszenie �ptasiej grypy�. Obecnie pos¹dza siê skrzydlat¹ braæ o roz-
noszenie kleszczy�
Ja, patrz¹c na samotnego wróbelka, my�lê: czy kiedykolwiek posypiemy
sobie g³owy popio³em, uderzymy siê w piersi i powiemy� nasza wina
i to wielka!

Poziomo: A-1. Obszerna peleryna noszona przez ¿o³nierzy
w staro¿ytnym Rzymie A-7. Holenderska ciê¿arówka B-9.
Staro¿ytne naczynie ceramiczne do przechowywania oliwy
C-1. Dramat (zmar³ego w sierpniu 2013 r.) S³awomira Mro¿ka
D-9. Ro�linny symbol zdrowia E-1. Koñ wy�cigowy w dobrej
formie E-5. Zalotnik G-1. �... z moich snów� piosenka H. M³yn-
kowej I-1. Stolica Jemenu I-6. Popis divy J-9. Rozsadza, a nie
dynamit K-1. Jezioro na Pojezierzu Kaszubskim L-9. Królowa
z Wieliczki M-1. Dawny kabaret Z. Laskowika M-5. Str¹czyniec.

Pionowo: 1-A. Niebieski skrzat z ekranu TV 1-I. Mieszka-
niec Edynburga 2-E. Córka rybaka z piosenki Rudi Schuberta
3-A. Na �rubie 3-I. Nie mamy ich ze stali 4-F. �Ryba� w tartaku
5-A. Wonna ¿ywica (lekarstwo oraz kadzid³o) 5-J. Zwyczaj
ustalony 6-E. �... Królów� dramat filmowy J. Zaorskiego 7-A.
Kraj w pó³nocnej czê�ci Europy 7-I. Mieszkaniec Bukaresztu
9-A. Kokietowanie 9-I. Koniec jêzyka 11-A. Zespó³ kameralny
z³o¿ony z 8 wykonawców 11-I. Nota 13-A. ... przyrody, a tak¿e
anatomii 13-I. Niezawodny Wokulski z ekranu (Jerzy).

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Pochodzê i wychowa³em siê w Kutnie, w rodzinie zwi¹zanej z miastem
od kilku pokoleñ. Ukoñczy³em Szko³ê Podstawow¹ Nr 9, I Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce oraz Szko³ê Muzyczn¹ I Stopnia na kierunku gitary klasycznej.
Z wykszta³cenia jestem re¿yserem d�wiêku, akustykiem. Zawodowo zaj-
mujê siê aparatami s³uchowymi i pomoc¹ osobom z problemami s³uchu.
Moje zainteresowania i pasje to oczywi�cie na pierwszym miejscu muzyka,
w szeroko pojêtym zakresie � od s³uchania, poprzez tworzenie, granie na
instrumentach muzycznych, realizacjê d�wiêkow¹ i technologiê, no i�
teleturniej muzyczny. Druga pasja to góry i wêdrówki po nich. Przygoda
z muzyk¹ � w zasadzie od zawsze. To tradycja rodzinna � babcia napra-
wia³a instrumenty muzyczne, tata gra³ na tr¹bce i perkusji, rodzeñstwo
równie¿ na wszelakich instrumentach. To dziêki bratu tak naprawdê
zacz¹³em od najm³odszych lat edukacjê gry na gitarze oraz szko³ê mu-
zyczn¹. Znaæ tyle piosenek i to z ca³ego �wiata to sztuka niew¹tpliwie
wielka � jak to siê robi w moim przypadku? Przede wszystkim ogl¹dam
ka¿dy odcinek programu �Jaka to melodia� od wielu lat oraz s³ucham
i przegl¹dam playlisty polskich stacji radiowych. Je�li siê kocha muzykê,
zajêcie to sprawia sam¹ przyjemno�æ. W �Jaka to melodia� startowa³em
po raz trzeci, dopiero teraz uda³o siê odnie�æ wiêkszy sukces. W miêdzy-
czasie wzi¹³em udzia³ tak¿e w dwóch odcinkach specjalnych programu,
zdobywaj¹c g³ówn¹ nagrodê. Jak siê dosta³em do tego popularnego pro-
gramu? Tradycyjnie - jak do ka¿dego teleturnieju czy te¿ show telewizyj-
nego, organizowany jest casting, który nale¿y przej�æ pomy�lnie. Polega
on na te�cie z wiedzy muzycznej oraz sprawdzianie osobowo�ciowym.
Sprawdzane s¹ równie¿ predyspozycje do wystêpów przed kamerami.
Pobyt w telewizji jest to zawsze �wietnie spêdzony czas, z przyjemno�ci¹
siê tam wraca. W studiu jest bardzo rodzinnie, nie czuje siê wcale obec-
no�ci kamer. Pomaga to na pewno w opanowywaniu stresu i w zachowaniu
pozytywnego nastroju (nawet w przypadku niepowodzenia).

Jacek Kurnatowski specjalnie dla �P¯K�

ŚWIETNY ZNAWCA PIOSENEK

Zawodnicy programu to jedna wielka rodzina, która siê wspiera i sobie
pomaga � oczywi�cie poza sam¹ gr¹, tam obowi¹zuje czysta i zdrowa
rywalizacja sportowa w pojedynkowaniu siê na znajomo�ci melodii. Do
tej pory wygra³em sze�æ odcinków (w tym tytu³ mistrza maja 2017) oraz
trzy g³ówne nagrody programu. Ka¿dy z tych sukcesów to niesamowite
prze¿ycie i potê¿na dawka adrenaliny. Zawsze to prze¿ywam i �wiêtujê
z rodzin¹. ¯ona Agnieszka oraz dwójka ma³ych dzieci - Maciu� i Lenka -
trzymaj¹ dzielnie kciuki oraz bardzo wspieraj¹ w udziale w programie, co
jest niezwykle wa¿ne i daje mi du¿o si³y. Czy sta³em siê przez ten program
popularny? Chyba tak. Spotka³em siê ju¿ z rozpoznawaniem na ulicy oraz
w sklepach. Kutnianie ogl¹dali moje odcinki, trzymali kciuki, gratuluj¹,
pytaj¹ jak to jest. Jest to bardzo mi³e. Co dalej? Bank nie zosta³ rozbity,
wiêc gra siê nie koñczy. Jest po co wracaæ, motywacja do dzia³ania jeszcze
wiêksza. Wnioski wyci¹gniête, trzeba znów spróbowaæ w teleturnieju
bêd¹c lepszym i mocniejszym. Najbli¿szy odcinek to Fina³ Kwarta³u �
Wiosny ju¿ niebawem, we wrze�niu, kolejne ewentualne w przysz³ym roku.
Pozdrawiam za po�rednictwem �Powiatowego ¯ycia Kutna� wszystkich
melomanów i osoby, które mi kibicowa³y!        Jerzy Papiewski

Już w lipcu otwarcie nowego lokalu!
Kutno, ul. Królewska 39
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Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

4 lipca 2017 r.

Impreza ta odby³a siê na terenie Ma³ej Ligi Baseballu, a patronat honorowy
obj¹³ starosta kutnowski Krzysztof Debich. Nadrzêdnym celem spotkania
by³a integracja �rodowiska rodzin zastêpczych, propagowanie idei rodzi-
cielstwa zastêpczego i rodzinnej pieczy zastêpczej oraz aktywne spêdzanie
czasu wolnego. Program przygotowany przez organizatorów prowadzi³y:
Dorota Ja�kowiak (wychowawca) oraz And¿elika Torzewska (wychowanka).
Oklaskami nagradzano wystêpy wokalne m³odych piosenkarek, grup
tanecznych: �Têczowe urwisy� czy �Têczowe trio�, Grupy Cyrkowej
�Figielki� (SP nr 9) w tañcu synchronicznym, ¿onglerce, w je�dzie na
bicyklach. M³odsze dzieci bawi³y siê na trampolinie i zje¿d¿alni. Zapre-
zentowa³a siê te¿ grupa OSP D¹browszczak, Powiatowa Stra¿ Po¿arna,
grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Historycznego Pu³k 37.       /A.B./

NIE MA JAK W RODZINIE
Pod tym has³em Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka
i Rodzin Zastêpczych �Wyspa skarbów� zorganizowa³o 9 czerwca 2017
roku X Integracyjny Piknik Rodzinny w ramach obchodu Dnia Rodzi-
cielstwa Zastêpczego.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
To wydarzenie poprzedzi³a msza �wiêta w intencji powstaj¹cego hospi-
cjum, odprawiona przez biskupa ³owickiego Andrzeja Franciszka Dziubê,
w ko�ciele p.w. �wiêtego Wawrzyñca. Dalsza czê�æ uroczysto�ci odby³a
siê na terenie jego budowy przy ulicy Jastrzêbiej na Osiedlu Dybów. Tu,
zebranych powita³a Wies³awa Sobczyk � cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenie
Hospicjum Stacjonarnego w Kutnie. Zabieraj¹c g³os m.in. mówi³a: �Chcie-
liby�my siê z pañstwem podzieliæ rado�ci¹ z rozpoczêcia budowy. Twór-
czyni¹ naszego Stowarzyszenia by³a pani Katarzyna Kowalewska, która
rozpoczê³a misjê pomocy ludziom w ramach opieki hospicyjnej, a tak¿e
rozpoczê³a te¿ dzie³o planowania tej bodowy, pozyskiwania na ni¹ �rodków,
doprowadzenia do sytuacji, jaka dzisiaj ma miejsce. Jeste�my jej za to
wdziêczni i bêdziemy siê starali to dzie³o dokoñczyæ tak, aby pomaga³o
innym, ale te¿ by by³o pomnikiem jej dzie³a, które rozpoczê³a�.

AKT EREKCYJNY

W swym krótkim wyst¹pieniu prezydent miasta Zbigniew Burzyñski przy-
pomnia³, i¿ idea budowy hospicjum powsta³a oko³o 15 lat temu. Hospi-
cjum stacjonarne w mie�cie jest na pewno potrzebne i bêdziemy dok³adaæ
wszelkich starañ, ¿eby pomóc zagospodarowaæ ten teren. ¯yczy³ sukcesu
w zakoñczeniu budowy ca³emu Zarz¹dowi hospicjum. Krótkie przemó-
wienia wyg³osili te¿: Barbara Herman, burmistrz Kro�niewic oraz Krzysztof
Debich, starosta kutnowski. Podpisany przez zaproszonych go�ci akt erek-
cyjny wmurowany zosta³ w fundamenty hospicjum, a po�wiêcenia ca³ego
obiektu dokona³ biskup Andrzej Franciszek Dziuba i dziekan kutnowski
ksi¹dz Jerzy Swêdrowski. Budowa obiektu potrwa do jesieni 2018 roku.
Jego wykonawc¹ jest Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zago-
spodarowania Terenów Zielonych �BUDROX� sp. z o.o. z siedzib¹
w Gostyninie. Inwestorem zastêpczym jest Dyrekcja Inwestycji w Kutnie
sp. z o.o. Zarz¹d Stowarzyszenia Hospicjum Stacjonarnego w Kutnie dzia³a
w sk³adzie: Wies³awa Sobczyk, Pawe³ Jêdrzejczak i Anna Szafoni-Nowak.

/A.B./

W czwartek, 15 czerwca, w naszym kraju, w miastach i wsiach, obcho-
dzono Bo¿e Cia³o, czyli uroczysto�æ Naj�wiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej.
W Kutnie procesja wyruszy³a spod ko�cio³a pod wezwaniem B³ogos³a-
wionych Mêczenników Kutnowskich. Tu¿ po zakoñczonej mszy �wiêtej
uformowa³ siê orszak procesyjny, w którym szli mieszkañcy czterech
kutnowskich parafii. Po raz pierwszy, na przebudowanej ulicy Kocha-
nowskiego, przy budynku m³yna postawiony zosta³ pierwszy z czterech
o³tarzy. Tu modlitwom przewodniczy³ proboszcz wspomnianej wy¿ej
parafii ksi¹dz Rafa³ Wi�niewski. Tegoroczna procesja sz³a ulicami:
Kochanowskiego, Sienkiewicza oraz Królewsk¹. O³tarze przygotowa³y
tak¿e parafie �w. Jana Chrzciciela, �w.Jadwigi oraz Akcja Katolicka i Przy-
mierze Rodzin. W Polsce, w zwi¹zku z t¹ uroczysto�ci¹, poza uczestnic-
twem we mszy �wiêtej  wierni bior¹ udzia³ w³a�nie w procesji id¹cej
ulicami miast czy wsi.

BOŻE CIAŁO

Zawsze do czterech o³tarzy. Przy ka¿dym z nich odczytywany jest przez
kap³ana stosowny fragment Ewangelii nawi¹zuj¹cy do tematyki Euchary-
stycznej. Te cztery o³tarze symbolizuj¹ cztery strony �wiata. Jak mówi³
jeden z ksiê¿y, jest to w pewnym sensie znak, ¿e Chrystus jest wynoszony
na wszystkie strony naszego ¿ycia i przy ka¿dym o³tarzu s¹ modlitwy, jest
uwielbienie i oddana cze�æ Naj�wiêtszemu Sakramentowi, jest równie¿
b³ogos³awieñstwo Naj�wiêtszym Sakramentem. Procesja przesz³a równie¿
uliczkami Osiedla £¹koszyn.           /A.B./

W niedzielê, 11 czerwca, przyj¹³ nagrody z r¹k Biskupa £ódzkiego
Marka Marczaka, natomiast 12 czerwca 2017 r. w Pa³acu Poznañ-
skiego w £odzi odby³a siê gala fina³owa. Kurator £ódzki wrêczy³
Micha³owi za�wiadczenie o tytule laureata Ogólnopolskiego
Konkursu oraz nagrody ksi¹¿kowe i multimedialne. Micha³ do
konkursu przygotowywa³ siê pod kierunkiem Ewy Kudelskiej
i Jolanty Krupiñskiej.

KUTNIANIN LAUREATEM
Micha³ Olesiñski, uczeñ Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Kutnie, zdoby³ tytu³ laureata Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojty³y � Jana Paw³a
II �Papie¿ S³owianin�.




