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EKONOMA@NIAK

Po wielotygodniowych zmaganiach, w poniedzia³ek 19 czerwca, zakoñczy³
siê �II TURNIEJ PRZEDSIÊBIORCZO�CI M£ODZIE¯Y POWIATU
KUTNOWSKIEGO � EKONOMA@NIAK�. I miejsce w turnieju zdoby³
uczeñ �Troczewskiego� - Konrad Derucki z klasy I TZ � technik obs³ugi
portów i terminali.            (ci¹g dalszy - strona 3)

NAJLEPSI!

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie, w �rodê  21 czerwca, odby³o
siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego miejskich placówek o�wiato-
wych.           (ci¹g dalszy - strona 3)

KUTNOWSKI FRESENIUS KABI

Te trzy wyrazy dla wielu naszych Czytelników w³a�ciwie niewiele mówi¹.
Odmienne rozeznanie w temacie maj¹ natomiast pracownicy firmy Frese-
nius Kabi Polska znajduj¹cej siê przy ulicy Sienkiewicza w Kutnie, na
terenie by³ej �Polfy�.           (ci¹g dalszy - strona 3)

NAGRODY PREZYDENTA
Prezydent miasta Kutna przyzna³ nagrody w dziedzinie kultury za 2016
rok. Uhonorowani zostali:

Jaros³aw Makowski (z lewej) w KATEGORII 1 � za wybitne
osi¹gniêcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronê
i promocjê kultury w minionym roku.
Tadeusz Kacalak (z prawej) w KATEGORII 2 � za ca³okszta³t
dokonañ artystycznych.      (ci¹g dalszy - strona 5)

PIKNIK RODZINNY

Fotoreporta¿ z Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego przez Robotnicz¹
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ �Pionier� w Kutnie, zamieszczamy na stronie 8.

NA LUDOWO

Pierwszego dnia festynu po barwnym korowodzie z zespo³ami z £odzi
Serbii i Puerto Rico zespó³ zaprezentowa³ kujawiaka z oberkiem w strojach
kutnowskich oraz grupa dzieciêca Polkê lwowsk¹. Natomiast drugiego
dnia dzieci mia³y swój debiut w nowo opracowanej suicie ³owickiej
i kolorowych jej strojach a starsza grupa przypomnia³a lubiana suitê
lubelsk¹.

Tegoroczny Festyn Na ludowo w Mie�cie Ró¿ by³ imprez¹ dwudniow¹.
Pierwszego dnia, w sobotê 1 lipca w Kutnie odby³y siê koncerty w ra-
mach XXXII Miêdzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych, których
g³ównymi organizatorami s¹: Widzewskie Domy Kultury i Centrum Kul-
tury M³odych. Podczas warsztatów zespo³y uczy³y siê wzajemnie tañców
narodowych oraz prezentowa³y swój program artystyczny na licznych
koncertach w £odzi i innych miejscowo�ciach regionu. Festiwal jest
wyj¹tkow¹ okazj¹ do zapoznania siê z tradycj¹, obrzêdowo�ci¹ i folklo-
rem naszych bli¿szych i dalszych s¹siadów. Têtni¹ce energi¹, barwne
widowiska i atmosfera fiesty gromadz¹ tysi¹ce ludzi podziwiaj¹cych
folklor innych narodów w GM nr 2 obejrzeli�my wystêpy zespo³ów
zagranicznych z Puerto Rico i Serbii oraz naszych lokalnych Zespo³ów
Pie�ni i Tañca z £odzi i Kutna.

Dzieci z zespo³u szykuj¹ siê za kilka dni na festiwal folklorystyczny do
Bu³garii natomiast starsi w pa�dzierniku do Indii.

(ci¹g dalszy - strona 6)

Dwie piêkne kutnianki, Agnieszka Zamerska i Martyna �lipek, zosta³y
pó³finalistkami Miss Polonia 2017. Wszystko dziêki �dzikiej karcie�, które
otrzyma³y na pi¹tkowej gali Miss Polonia Województwa £ódzkiego.
Kutnianki znalaz³y siê w fina³owej siedemnastce konkursu Miss Polonia
Ziemi £ódzkiej 2017. Dziêki otrzymaniu �dzikiej karty� zarówno Agnieszka,
jak i Martyna, pojad¹ 6 lipca na do Warszawy na Pó³fina³ Miss Polonia.
Dla Martyny jest to kolejne wyró¿nienie - rok temu by³a finalistk¹ Miss
Polski Ziemi £ódzkiej 2016.
MISS WOJEWÓDZTWA £ÓDZKIEGO ZOSTA£A WYBRANA
ROKSANA KAROLAK. TYTU£ I WICEMISS PRZYPAD£ KARO-
LINIE PO£ETEK, NATOMIAST II WICEMISS NELI SERWACIÑ-
SKIEJ. /KCI Kutno/

KUTNOWIANKI W PÓŁFINALE
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¯YCIE REGIONALNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysta gala podsumowuj¹ca turniej odby³a siê w Kutnowskim Domu
Kultury. Na gali obecni byli przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionu
Kutnowskiego S.A., dyrektorzy oraz nauczyciele podstaw przedsiêbior-
czo�ci ze szkó³, z których m³odzie¿ zakwalifikowa³a siê do �cis³ego fina³u
turnieju oraz 23 uczniów � finalistów. Celem turnieju by³o pobudzenie
postaw przedsiêbiorczych w�ród m³odych ludzi, przekazanie im wiedzy
z zakresu sporz¹dzania biznesplanów oraz pozyskiwania �rodków zewnêtrz-
nych na rozpoczêcie i prowadzenie w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej.

EKONOMA@NIAK

Turniej przebiega³ w dwóch etapach. Pierwszy etap, w którym wziê³o
udzia³ kilkuset uczniów z klas pierwszych szkó³ ponadgimnazjalnych
powiatu kutnowskiego, polega³ na rozwi¹zaniu testu z zakresu przedsiê-
biorczo�ci. Do drugiego etapu zakwalifikowa³o siê 60 uczniów, którzy
uzyskali najwy¿sze wyniki w te�cie. W tej czê�ci turnieju m³odzie¿
sporz¹dza³a w³asne biznesplany, które ocenione zosta³y przez Komisjê
Konkursow¹. Poziom prac konkursowych by³ bardzo wysoki. I miejsce
w turnieju zdoby³ uczeñ �Troczewskiego� - Konrad Derucki z klasy I TZ
� technik obs³ugi portów i terminali, który otrzyma³ laptop. Konradowi
i jego opiekunowi, El¿biecie Golis, serdecznie gratulujemy.

Wyró¿niono równie¿ finalistów konkursów przedmiotowych i tematycznych
organizowanych w roku szkolnym 2016/ 2017 przez £ódzkiego Kuratora
O�wiaty. W konkursie z historii wyró¿niono uczniów Szko³y Podstawowej
nr 9 im. W³. Jagie³³y w Kutnie - Kornela Grzelaka i Ma³gorzatê Boruck¹;
z jêzyka polskiego uczniów Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Kutnie
- Agatê Pakulsk¹ i Alinê Barczykowsk¹; z chemii Gimnazjum nr 2 im.
Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Kutnie - Juliê D�winack¹, Izabelê Szcze-
paniak-Koz³owsk¹; z fizyki Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Kutnie
- Witolda Szerszenia i Hannê Chmieleck¹.

NAJLEPSI!

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Za uzyskanie najwy¿szych wyników na egzaminie gimnazjalnym, orga-
nizowanym przez Centraln¹ Komisjê Egzaminacyjn¹, wyró¿nieni zostali:
uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kutnie: Andrzej
Graska, Szymon Ejzak, B³a¿ej Ejzak, Nina Cichocka, Pawe³ Cegie³ka,
Rafa³ Guzek, Norbert Kotulski; uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie: Aleksandra Wybrañska, Piotr Matczak,
Aleksandra Jó�wiak, Piotr Jêdrzejczak, Weronika ¯uber, Laura
Nowogórska, Julia D�winacka, Jakub Grams; uczniowie Gimnazjum
Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie: Joanna Rosiak, Witold Szerszeñ,
Bart³omiej Matuszewski.

Tytu³ laureata Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o czasach i osobie
Karola Wojty³y - Jana Paw³a II �Papie¿ S³owianin� zdoby³ Micha³
Olesiñski, uczeñ Gimnazjum nr 2 im. marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie.
Nauczyciel przygotowuj¹cy ucznia to Teresa Romanowska.
Prezydent miasta Kutna nagrodzi³ dwa zespo³y uczniowskie oraz opiekunów
w �Konkursie dla gimnazjalistów na najlepszy projekt edukacyjny�:
uczniów z Gimnazjum nr 2 im. marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie w sk³adzie:
Martyna Puchalska, Maja Podziewska, Wiktoria Ga³¹zkiewicz, Tymo-
teusz Kaszubski i Jakub Szewczyk oraz Beatê Lenc-Macierewicz - opie-
kunowi merytorycznemu wyró¿nionego projektu pn. �Cukrzyca, s³odka cho-
roba?�; uczniów z Gimnazjum nr 2 im. marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie w
sk³adzie: Anna ¯eberkiewicz, Micha³ Ma³achowski i Piotr Matczak
oraz Annê Wo� - opiekunowi merytorycznemu wyró¿nionego projektu
pn. �Wp³yw reklamy na decyzje konsumenckie�.
Za podjêcie szczególnie twórczych i innowacyjnych dzia³añ w zakresie
edukacji w roku szkolnym 2016/2017 wyró¿nieni zostali: Anita Lemañska
- dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 6 im. Marii Sk³odowskiej-Curie oraz
Jaros³aw Koszañski - dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 1 im. T. Ko�ciuszki.

Uroczysto�æ u�wietni³y wystêpy dzieci z Integracyjnego Przedszkola Miej-
skiego Nr 3 �Jarzêbinka� nawi¹zuj¹ce do tematyki wakacyjnej. M³odzi
arty�ci z Zespo³u �Jarzêbinki� wykazali siê zdolno�ciami wokalnymi
i tanecznymi. W sk³ad zespo³u wchodz¹: Blanka Gens, Lena Klembalska,
Hanna Wawrzyñczak, Jan Haka³o, Judyta Kwiatkowska, Julia Marzec
i Emilia Tomaszewska. Opiekunami zespo³u s¹ - Ma³gorzata Marciniak
i Jolanta Wojtera, nauczycielki z IPM Nr 3 �Jarzêbinka�.

Jego oficjalnego otwarcia dokonali: Maciej Chmielowski, dyrektor gene-
ralny Fresenius Kabi Polska oraz Krzysztof Strêkowski, dyrektor Wytwórni
P³ynów Infuzyjnych Fresenius Kabi Polska w Kutnie. On te¿ w skrócie
przybli¿y³ historiê powstania firmy, jej zmiany technologiczne, dotych-
czasowe osi¹gniêcia, plany na najbli¿sze lata. Zebrani dowiedzieli siê,
jak wa¿nym jest w prawid³owym procesie leczenia u wiêkszo�ci hospita-
lizowanych pacjentów konieczno�æ podawania p³ynów infuzyjnych. Jak
zaznaczaj¹ eksperci p³ynoterapia jest podstawow¹ i najbardziej powszechn¹
form¹ terapii stosowan¹ w lecznictwie szpitalnym, która pomaga w powro-
cie do zdrowia tysi¹com pacjentów. Rocznie podawanych jest w Polsce
oko³o 17 milionów litrów p³ynów infuzyjnych. G³ównym celem kampanii
�¯ycie w p³ynie� jest podniesienie �wiadomo�ci pacjentów oraz �rodowiska
medycznego na temat wagi terapii p³ynowej, która ma zastosowanie w³a-
�nie w�ród osób hospitalizowanych. W przeci¹gu ostatnich 10 lat postêp
technologiczny w obszarze p³ynoterapia sprawi³, ¿e leczenie osób hospi-
talizowanych jest obecnie skuteczniejsze i bezpieczniejsze. O tym, jak
zmienia³a siê p³ynoterapia w Polsce w ci¹gu minionych dziesiêciu lat
zapozna³ zebranych prof. nadzw. dr hab. med. Waldemar Macha³a,
kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu
Medycznego w £odzi. W ramach wspomnianej wy¿ej kampanii �¯ycie
w p³ynie� zorganizowany zosta³ ogólnopolski konkurs �Lider nowocze-
snej p³ynoterapii�, skierowany do polskich szpitali. Piêcioosobowe jury
przyzna³o trzy nagrody g³ówne w postaci pomp infuzyjnych i tytu³u
�Lidera Nowoczesnej P³ynoterapii�. Otrzyma³y je: Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Czerwonej Górze; Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku; Cen-
trum Zdrowia Kobiety i Dziecka Szpital Miejski w Zabrzu. Wyró¿nienia
przyznano dla �wiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz
Szpitala Miejskiego w �winouj�ciu. Koñcowym akcentem tej konferencji
by³ panel dyskusyjny z udzia³em ekspertów, a jego wiod¹cym tematem
by³o pytanie: Czy p³ynoterapia ma realny  wp³yw na poprawê stanu zdrowia
pacjenta? Dyskusjê poprowadzi³ redaktor Maciej Kurzajewski. Kutnowska
firma Fresenius Kabi Polska jest czê�ci¹ miêdzynarodowego koncernu
Fresenius Kabi, �wiatowego lidera w dziedzinie ¿ywienia klinicznego
i p³ynoterapii. Utrzymuje ona niezmiennie pozycjê lidera dziêki innowa-
cyjnym i skutecznym rozwi¹zaniom leczniczym, które zapewniaj¹ bez-
pieczeñstwo personelu medycznego i pacjentów na ca³ym �wiecie ju¿ od
ponad stu lat. Fabryka p³ynów infuzyjnych w Kutnie, jako pierwsza
w Europie, produkuje dwa typy opakowañ tych p³ynów: KabiPac i Ka-
biClear. W czerwcu 2017 roku zosta³a wyprodukowana miliardowa
butelka.          /A.B./

KUTNOWSKI FRESENIUS KABI
(ci¹g dalszy ze strony 1)
To w³a�nie tu, od pa�dziernika 2000 roku, firma prowadzi swoj¹ dzia³al-
no�æ. Fresenius Kabi dostarcza swoje produkty do kilkuset szpitali w ca³ej
Polsce oraz pacjentom leczonym w warunkach domowych, a tak¿e do
wielu krajów na wszystkich kontynentach. Kutnowska wytwórnia oferuje
leki do¿ylne: antybiotyki i p³yny infuzyjne. To w Kutnie zorganizowano
obchody �¯ycie w p³ynie � 10 lat nowoczesnej p³ynoterapii�. To dwugo-
dzinne spotkanie poprowadzi³ redaktor Maciej Kurzajewski.

Masz ³adnie urz¹dzony balkon albo ogródek? Jeste�
lokatorem RSM �Pionier� w Kutnie? Do 15 lipca
mo¿esz zg³osiæ swój balkon i ogródek przyblokowy na
konkurs na naj³adniejsze na swoich osiedlach.
Zg³oszenia przyjmuj¹ administracje osiedlowe:
- osiedle �Tarnowskiego Rejtana�, ul. M. Sk³odowskiej 46;
- osiedle ��ródmie�cie�, ul. D³ugosza 19;
- osiedle �Grunwald-£¹koszyn�, ul. Grunwaldzka 10.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w sierpniu br.

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW „PIONIERA”

SPACERKIEM PO KUTNIE
Kolejarska wpadka!
Od 3 lipca, przez dwa lata, nie bêd¹
dostêpne przej�cia podziemne
kutnowskiego dworca kolejowego.
Póki co, jest tylko propozycja

zastêpczego przej�cia przez wia-
dukt przy ulicy £êczyckiej. Czy¿by
dopiero teraz Kolej przypomnia³a
sobie o remoncie, o którym pisali-
�my ju¿ oko³o rok temu �!?

Rzadko siê zdarza, aby radni jakiejkolwiek Gminy (Miasto lub Wie�) byli
jednomy�lni w sprawie udzielenia wotum zaufania dla szefa miasta. Tak
by³o jednak (co nie by³o chyba niespodziank¹) na 41 Sesji Rady Miasta
Kutna, gdzie 21 rajców grodu nad Ochni¹ bezdyskusyjnie popar³o dzia³ania
prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego za 2016 rok. Takie
absolutorium to jest co� wymownego i znacz¹cego. Gratulacje mocne
i serdeczne od Redakcji �P¯K�. To by³ g³ówny punkt obrad Sesji. Poza
tym radni zapoznali siê z informacj¹ na temat realizacji w 2016 roku wie-
loletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
oraz budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez TBS Sp. z o.o.
w Kutnie. Pozytywnie oceniono zasoby pomocy spo³ecznej. W sposób
bardzo konstruktywny i komunikatywny naczelnik dr Micha³ Adamski
przedstawi³ informacjê za rok 2016 o dzia³alno�ci Miasta Kutna wynika-
j¹cej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci kulturalnej.
Radni równie¿ rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe jednostki
samorz¹du terytorialnego Miasta Kutna za 2016 rok wraz ze sprawozda-
niem z wykonania bud¿etu. Podjêto tak¿e 12 uchwa³ w sprawach doty-
cz¹cych prawid³owego funkcjonowania Miasta Kutna.            /J.P./

JEDNOGŁOŚNE TAK!

Z 16.250 absolwentów z 2017 r. ogólniaków i techników z regionu ³ódz-
kiego, �wiadectwo dojrza³o�ci otrzyma³o 12.975, czyli 79,8 procent.
(wska�nik ogólnopolski 78,5). Obla³y 2.263 osoby (14 proc. absolwentów),
maj¹ oni prawo do poprawki w ostatniej dekadzie sierpnia nie zdali bowiem
tylko jednego z obowi¹zkowych piêciu egzaminów maturalnych. A¿
6 proc. absolwentów, czyli ponad tysi¹c osób nie zda³o dwu przedmiotów
i nie bêdzie mog³o ubiegaæ siê o przyjêcie na studia w roku akademickim
2017/2018. Najtrudniejszym z przedmiotów obowi¹zkowych okaza³a siê
tradycyjnie matematyka(test na poziomie podstawowym) nie zda³o jej
16 proc. absolwentów z 2017 r.

MATURY 2017
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¯YCIE REGIONALNE

Kutnowski Szpital Samorz¹-
dowy znalaz³ siê na li�cie tzw.
sieci szpitali, czyli lecznic
zakwalifikowanych przez
NFZ do podstawowego zabez-
pieczenia �wiadczeñ opieki
zdrowotnej i maj¹cych zapew-
nione finansowanie leczenia
przez cztery lata. Placówce
przypisano jednak najni¿szy
stopieñ referencyjno�ci, który
obejmuje jedynie darmow¹
chirurgiê ogóln¹, internê,
po³o¿nictwo i ginekologiê,
neonatologiê i pediatriê.
Niestety, na niczym spe³z³y
wiêc zapowiadane starania
w³adz KSS-u o uzyskanie
wy¿szego stopnia, czyli wiêk-
szej liczby wyspecjalizowa-
nych oddzia³ów. Podobnie
oceniono ZOZ w £êczycy,
w którym równie¿ leczy siê
czê�æ kutnian� Na li�cie nie
znalaz³o siê 319 z 912 szpitali
ogó³em (maj¹cych 7,9 tysi¹ca
³ó¿ek, spo�ród 153 tysiêcy
³ó¿ek).

Biel w czerni

W SIECI
NFZ−u

POCZ¥TEK ZAWODÓW 10.00-13.00 - zapisy od 9.30, boisko Orlik MOSiR Kutno
05.07 - SIATKÓWKA, WSZYSTKIE KATEGORIE, Orlik MOSiR, Trójki, Czwórki
06.07 - PI£KA NO¯NA, GIMNAZJA Orlik MOSiR, 5+ bramkarz
12.07 - PI£KA NO¯NA, SZKO£Y �REDNIE, Orlik MOSiR, 5+ bramkarz
13.07 - SIATKÓWKA, WSZYSTKIE KATEGORIE, Orlik MOSiR, Trójki, Czwórki
14.07 - PI£KA NO¯NA, SZKO£Y PODSTAWOWE, Orlik MOSiR, 5+ bramkarz
18.07 - SIATKÓWKA, WSZYSTKIE KATEGORIE, Orlik MOSiR, Trójki, Czwórki
19.07 - PI£KA NO¯NA, SZKO£Y �REDNIE, Orlik MOSiR, 5+ bramkarz
20.07 - SIATKÓWKA, WSZYSTKIE KATEGORIE, Orlik MOSiR, Trójki, Czwórki
26.07 - PI£KA NO¯NA, GIMNAZJA, Orlik MOSiR, 5+ bramkarz
27.07 - SIATKÓWKA, WSZYSTKIE KATEGORIE, Orlik MOSiR, Trójki, Czwórki

LATO Z MOSIR−em 2017 (lipiec)

ART DÉCO
Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza 6 lipca (czwartek) o godz.
12:00 na wernisa¿ wystawy �Art déco. Sztuka lat miêdzywojennych
ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w P³ocku�.
Ostatni wielki styl Europy... Przedstawiane czêsto w takim kon-
tek�cie art déco jawi siê jako nurt epoki blichtru, dobrobytu, ele-
gancji i piêkna. Pewnie dlatego w powszechnym odbiorze kojarzy
siê przede wszystkim z pierwszymi drapaczami chmur i d³ugody-
stansowymi lotami samolotowymi, wielkimi salami kinowymi
wy�wietlaj¹cymi hollywoodzkie produkcje filmowe, zadymionymi
klubami tanecznymi rozbrzmiewaj¹cymi w rytm jazzu i fokstrota
oraz z porzuceniem gorsetów i popularno�ci¹ ciêcia �na pazia�
w�ród nowo modnych elegantek. W rzeczywisto�ci styl ten by³
wyrazem d¹¿eñ i marzeñ �wiata lat 20 i 30 XX wieku, które historia
opisuje jako okres ci¹g³ych staræ, napiêæ i kryzysów dotykaj¹cych
Europê i �wiat tu¿ po hekatombie pierwszej wojny �wiatowej.
Mimo to z niespotykan¹ dot¹d energi¹ przyst¹piono do budowy
nowej ery - Ery Nowoczesno�ci. Wystawa �Art déco. Sztuka lat
miêdzywojennych ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w P³ocku�,
stanowiæ bêdzie próbê odtworzenia atmosfery tych szalonych lat
i nowoczesnych tendencji. Do Kutna przyjedzie fragment kolekcji
budowanej w P³ocku od ponad 10 lat i licz¹cej dzi� blisko 1000
muzealiów pochodz¹cych z manufaktur polskich, niemieckich,
francuskich, austriackich, czeskich i amerykañskich. Na ekspozycji
prezentowane bêd¹ prace malarskie i graficzne, dzie³a sztuki u¿yt-
kowej: meble, szk³a, ceramiki, metale, a tak¿e zbiór mody, akce-
soriów i bi¿uterii. Zgromadzone przedmioty to przyk³ady ró¿nych
form, technologii, inspiracji twórczych i zdobnictwa. Zapraszamy
do bli¿szego zapoznania siê z wyrobami sprzed prawie stu lat,
które niezmiennie zachwycaj¹ staranno�ci¹ wykonania, elegancj¹
kompozycji oraz szlachetno�ci¹ materia³ów.
Wystawa dostêpna bêdzie dla zwiedzaj¹cych w kutnowskim
Muzeum od 6 lipca do 10 wrze�nia, od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10:00-18:00 oraz w niedziele w godz. 10:00-16:00.
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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.

ANDRZEJ STACHOWICZ
Z teki rysownika

AKADEMICKI ROK
W �rodê, 14 czerwca, odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku akademickiego
2016/2017 Uniwersytetu Dzieciêcego organizowanego przez Muzeum
Regionalne w Kutnie. Podczas uroczysto�ci w Kutnowskim Domu Kultury
podsumowano V jego edycjê. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie
- Grzegorz Skrzynecki, podziêkowa³ uczniom i ich wychowawczyniom za
zaanga¿owanie w muzealne zajêcia oraz zaprosi³ do udzia³u w kolejnej
edycji programu, który jest najwiêkszym tego typu dzia³aniem w Polsce.
W tym roku szkolnym w zajêciach z archeologii, historii, techniki, sztuki
oraz etnografii udzia³ bra³o 653 m³odych studentów z 32 klas I-III wszyst-
kich kutnowskich szkó³ podstawowych (³¹cznie w piêciu edycjach Uni-
wersytetu uczestniczy³o 3090 dzieci). W tym roku akademickim u³o¿ony
zosta³ oddzielny program zajêæ dla klas I, II i III. Klasy pierwsze pozna-
wa³y m.in. tajniki produkcji porcelany oraz animacji. Studenci z drugich
klas zdobywali wiedzê o kulturze Azji �rodkowej oraz tworzyli muzykê
bez instrumentów, za� s³uchacze z klas trzecich projektowali �redniowieczne
miasto oraz poznawali stroje ludowe.

Wszyscy m³odzi studenci Uniwersytetu Dzieciêcego otrzymali dyplomy
oraz nagrody. Natomiast wyró¿nienia i dodatkowe upominki odebra³y
dzieci, które zdoby³y w ci¹gu roku akademickiego najwiêcej wpisów do
indeksów poprzez udzia³ w muzealnych wydarzeniach. Uroczysto�æ
uatrakcyjni³o przedstawienie Teatru Puszek z Kutnowskiego Domu Kultury
pod tytu³em �Lis Przechera�. Muzeum Regionalne w Kutnie serdecznie
dziêkuje sponsorom: firmom Polfarmex S.A. i Kellog�s oraz Kutnowskiemu
Domowi Kultury za pomoc w zrealizowaniu uroczysto�ci.

10.07 - warsztaty: Czerpanie papieru 10.00-12.00.
11.07 - warsztaty: Druk na tkaninie 10.00-11.00; warsztaty: Lepienie
z gliny 11.00-12.00.
12.07 - warsztaty: Haft dywanowy 10.00-12.00.
13.07 - warsztaty: Technika pergaminowa 10.00-12.00.
14.07 - wycieczka: Kutno-Biskupin-Gniezno-Kutno 7.00-19.00.
Koszt warsztatów � 2,5 z³ za ka¿de zajêcia. Koszt wycieczki - 10 z³.

Muzeum Regionalne w Kutnie, pl. Marsza³ka Pi³sudskiego 20
Tel. (24) 254-79-64, tel. kom. 505-019-890

e-mail: ratusz@muzeumkutno.com    www.muzeumkutno.com

WAKACJE W MUZEUM

(ci¹g dalszy ze strony 1)
JAROS£AW MAKOWSKI - nagroda finansowa w wysoko�ci
4.000 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru
W 2016 roku Jaros³aw Makowski napisa³ wniosek i zdoby³ dofi-
nansowanie na projekt �Poznaj przyrodê regionu kutnowskiego�,
który dofinansowany zosta³ przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi. Najwa¿niejszym ele-
mentem projektu by³ opublikowany w pa�dzierniku ubieg³ego roku
album o charakterze edukacyjnym pt. �Znane Nieznane. Przyroda
regionu kutnowskiego� autorstwa Jaros³awa Makowskiego.
W publikacji przedstawiona zosta³a przyroda Kutna i okolic
w fotografii. Poza samymi fotografiami, które autor wykonywa³
w wolnym czasie realizuj¹c swoj¹ pasjê, album zawiera tak¿e przy-
datne informacje dotycz¹ce flory i fauny regionu kutnowskiego.
Album �Znane Nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego� cieszy
siê bardzo du¿ym uznaniem i bez w¹tpienia jego ukazanie siê
wype³ni³o lukê z zakresu wiedzy na temat przyrodniczych aspektów
naszego regionu, gdy¿ do tej pory w naszym mie�cie nie by³o
publikacji na ten temat. Ponadto w 2016 roku Jaros³aw Makowski
zajmowa³ siê szeregiem innych dzia³añ z zakresu animacji wydarzeñ
kulturalnych, dziêki którym Kutnowski Dom Kultury postrzegany
jest jako instytucja promuj¹ca i upowszechniaj¹ca tak wa¿n¹ wiedzê
z zakresu edukacji ekologicznej oraz naszego regionu. Do dzia³añ
tych mo¿emy zaliczyæ: �Projekt Cuda Natury� - konkursy dla dzieci
i m³odzie¿y, �Zimowe Ptakoliczenie�, �Spacerownik�, �Ptaki rzad-
kie i gin¹ce�, �Ptasie powroty�, �Przyroda naszego regionu�,
�Warsztaty fotograficzne z £ódzkim Domem Kultury�, organizacja
Dni Ziemi - wystawy i prelekcje, szereg spotkañ edukacyjnych,
pokazów multimedialnych oraz warsztaty fotograficzne dla
uczniów szkó³ podstawowych oraz przedszkoli. Aktywno�æ Jaro-
s³awa Makowskiego w 2016 roku pozytywnie wp³ynê³a na wzrost
�wiadomo�ci ekologicznej w�ród odbiorców kultury oraz zaanga-
¿owa³a dzieci i m³odzie¿ w wiele wydarzeñ kulturalnych.
TADEUSZ KACALAK - nagroda finansowa w wysoko�ci 6.000
PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru
Tadeusz Kacalak to rze�biarz i kolekcjoner polskiej sztuki ludowej
i nieprofesjonalnej, cz³onek Stowarzyszenia Twórców Ludowych
w Lublinie, By³ jednym z pierwszych rze�biarzy, który w latach
70-tych XX wieku zapocz¹tkowa³ specyficzny styl kutnowskiego
rze�biarstwa funkcjonuj¹cy do dzi�. Jest w³a�cicielem jednej
z niewielu w Polsce prywatnej galerii sztuki ludowej. W swojej
ponad 45-letniej pracy twórczej bra³ udzia³ w kilkudziesiêciu kon-
kursach i przegl¹dach, mia³ kilkana�cie wystaw indywidualnych
i zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granic¹, miêdzy innymi
w Kanadzie, Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych. Jego rze�by
znajduj¹ siê w zbiorach muzeów w Warszawie, £odzi, Toruniu,
P³ocku, Poznaniu, Kutnie, £êczycy, W³oc³awku, jak równie¿
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic¹. Od 1997 roku corocznie
bierze udzia³ w Miêdzynarodowych Targach Sztuki Ludowej
w Santa Fe Stan Nowy Meksyk. Jest to jedyne na �wiecie takie
wydarzenie, na którym prezentowane s¹ prace twórców z ponad
150 pañstw �wiata. Pan Kacalak, za swoje wybitne zas³ugi dla
kultywowania i popularyzowania tradycyjnej sztuki ludowej i nie-
profesjonalnej, zosta³ uhonorowany wieloma presti¿owymi nagro-
dami i wyró¿nieniami miêdzy innymi: Nagrod¹ Artystyczn¹
M³odych im. Stanis³awa Wyspiañskiego w dziedzinie sztuki ludowej
(1987), Z³ot¹ Odznak¹ Miasta Kutna (1998), Srebrnym Krzy¿em
Zas³ug Prezydenta RP (1998), Dyplomem Stowarzyszenia Twórców
Ludowych za ca³okszta³t twórczo�ci artystycznej (1998), Dyplo-
mem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za upowszech-
nianie kultury ludowej (2000), Nagrod¹ im. Oskara Kolberga �Za
zas³ugi dla kultury ludowej� (2004), Medalem �Zas³u¿ony Kulturze
- Gloria Artis� (2007), honorow¹ Nagrod¹ Hetmana Kolekcjonerów
Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego za wybitne zas³ugi na rzecz
kolekcjonerstwa polskiego (2014).
Prezydent decyzjê o przyznaniu w/w nagród podj¹³ po zapoznaniu
siê ze stanowiskiem Kapitu³y Nagrody, która z³o¿one wnioski prze-
analizowa³a, a nastêpnie w formie protoko³u zaproponowa³a przy-
znanie nagród w/w kandydatom. Postanowienia kapitu³y, co do
opinii o przyznaniu nagrody, podjête zosta³y jednog³o�nie
w g³osowaniu jawnym.

NAGRODY PREZYDENTA

W sobotnie przedpo³udnie, 24 czerwca, w O�rodku Kultury Gminy Kutno
w Leszczynku odby³y siê kolejne ju¿ warsztaty z cyklu rêkodzie³a dla
doros³ych. Wykonywano niepowtarzalne betonowe stojaki do zdjêæ.
Nastêpne zajêcia odbêd¹ siê 15 lipca o 11.00. Tematem zajêæ lipcowych
bêd¹ bawe³niane torby na zakupy, które bêd¹ malowane farbami do tkanin.
Zapisy pod tel. 790-202-504.

RĘKODZIEŁO DLA DOROSŁYCH

TO MIEJSCE, TEN CZAS...

Akcja przedstawienia rozgrywa siê na kutnowskim dworcu kolejowym,
na który przybywaj¹ m³odzi podró¿ni. Spotykaj¹ tu postacie zwi¹zane
z histori¹ miasta i regionu: Antoniego Troczewskiego, Mariê Kownack¹,
Szaloma Asza, W³adys³awa Andersa.  Przybysze dziêki swoim przewod-
nikom - parze kolejarzy i kutnowskim kwiaciarkom - poznaj¹ najciekawsze
zabytki, anegdoty historyczne, legendy. Dworzec kolejowy to miejsce,
w którym mijaj¹ siê ludzie � ci, którzy wyje¿d¿aj¹ i ci, którzy przyje¿d¿aj¹.
Kutnowski dworzec stanowi czê�æ historii miasta i jego mieszkañców.
Oczywi�cie w przedstawieniu nie mog³o zabrakn¹æ ró¿. Jak mów jedna
z bohaterek przedstawienia: ,,Kutno to miasto zakochanych, a wiêc miasto
ró¿ i poetów...�. Spektakl zosta³ przygotowany przez Halinê Sankowsk¹
i Dorotê Chojnack¹ z ZS nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie oraz
Jolantê  Antoniewicz i Katarzynê Stoliñsk¹ z SOSW nr 2 w Kutnie. Cho-
reografiê opracowa³a Barbara Jó�wiak, a autork¹ scenografii by³a Monika
Kowalska. W przedstawieniu wyst¹pili: Nina Bonawenturczak, Karolina
¯andarowska, Dawid Stoliñski, Maciej Frydrysiak, Natalia Krzysztoszek,
Angelika Filipiak, Jakub Kadziak, Justyna Kieszkowska, Kacper Szyszka,
Kamil Jarzêbski, Kamila Wo�niak, Nikoletta Walczak, Krzysztof Tom-
czak, Patrycja Gruszczyñska, Wojciech Pasiñski z ZS nr 3 im. W³adys³awa
Grabskiego w Kutnie oraz    Dominika Kasparek, Martyna Trzaskowska,
Wioletta Marczak, Kacper Jankowski, Daniel Cie�lak, Anita Bartnicka,
Przemys³aw Dêbski, Weronika Chylewska, Paulina Kacprzak, Marta £uczak,
Jan Lebioda, Szymon Szybka, Adrian Mroziewicz, Anna B¹kowska,
Patrycja Januszewska, Marta Jó�wiak i Martyna Wysocka z SOSW nr 2
w Kutnie. Publiczno�æ ¿ywo reagowa³a na popisy m³odych aktorów. Na
zakoñczenie spotkania starosta kutnowski Krzysztof Dêbski wrêczy³
nauczycielkom zaanga¿owanym w przygotowanie spektaklu ró¿e, a wy-
stêpuj¹cym upominki.

W �rodê, 7 czerwca, deskach CTMT w Kutnie zosta³ wystawiony spek-
takl z elementami musicalu pt. ,,To miejsce, ten czas...�, przygotowany
przez uczniów ZS nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie i wycho-
wanków SOSW nr 2 w Kutnie. Jest to ju¿ kolejny artystyczny projekt
zrealizowany przez obie placówki. Tym razem okazjê do wspó³pracy sta-
nowi³ jubileusz 150-lecia Powiatu Kutnowskiego. W�ród zaproszonych
go�ci znale�li siê przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: Krzysztof
Debich-starosta kutnowski, wicestarosta Zdzis³aw Trawczyñski, Artur
Gierula - cz³onek Zarz¹du Powiatu oraz Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent
miasta Kutna, a tak¿e przedstawiciele wielu instytucji kulturalnych. Na
widowni obecni byli dyrektorzy i wicedyrektorzy obu placówek: Marzena
Kurpiewska z SOSW nr 2 i Wojciech Banasiak z ZS nr 3 im W³adys³awa
Grabskiego oraz wicedyrektor Iwona Smoliñska i Henryka Engel, nauczy-
ciele, m³odzie¿ i rodzice uczniów. W tematykê przedstawienia wprowadzi³a
zebranych Ewa Ch³opska-Wasielewska z Referatu Promocji i Informacji
Starostwa Powiatowego w Kutnie.
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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

Witold Kamiñski, prezes Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o., aktualnie zarabia 11.300 z³ brutto. Krzysztof
Miko³ajczyk, prezes Zarz¹du Grupowej Oczyszczalni �cieków Sp. z o.o.
otrzymuje p³acê 11.100 z³ brutto. Jacek Sikora, prezes Zarz¹du Miej-
skiego Zak³adu Komunikacji Sp. z o.o. uzyskuje wynagrodzenie 10.300 z³
brutto. Jacek Urbaniak, prezes Towarzystwa Budownictwa Spo³ecz-
nego Sp. z o.o. zarabia 11.100 z³ brutto. Marian Sierpiñski, dyrektor
Zarz¹du Nieruchomo�ci Miejskich 9.180 z³ brutto. Pawe³ �lêzak,
dyrektor Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, pobiera
miesiêcznie 9.241 z³ brutto. Bo¿ena Budnik, dyrektor Miejskiego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej otrzymuje 8.256 z³ brutto. Rados³aw
Rojewski, dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury otrzymuje miesiêcznie
7.880 z³ brutto. Magdalena Konczarek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej pobiera ga¿ê 7.380 z³. Grzegorz Skrzynecki,
dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie otrzymuje 6.620 z³. �rednia
pensja dyrektorów gimnazjów wynosi 5.700 z³, dyrektorów szkó³ pod-
stawowych 5.600 z³, a przedszkoli 5.100 z³ brutto.

Serce w rozterce�
W ci¹gu ca³ego naszego ¿ycia serce wykonuje oko³o 2,5 mld uderzeñ.
W godzinê serce przepompowuje ponad 300 litrów krwi. £¹czna d³ugo�æ
wszystkich naczyñ krwiono�nych u doros³ego cz³owieka to ponad 160
tys. km. To czterokrotnie wiêcej ni¿ d³ugo�æ równika. Aorta jest g³ów-
nym pniem têtniczym ludzkiego uk³adu krwiono�nego. Szeroko�æ aorty
w ró¿nych jej odcinkach waha siê od 2 do 3 cm, jest zale¿na od wieku,
wzrostu i p³ci.   Gazeta Wyborcza z 23 czerwca 2017 r., Tylko zdrowie s. 3
(�) Jako uczeñ Jaros³aw Kaczyñski nie zawsze b³yszcza³. � Zdarzy³o mi
siê nie zdaæ z 10 do 11 Klasy � zdradzi³ w ksi¹¿ce �Polska naszych
marzeñ�. Podobno m³ody Jaros³aw zarobi³ dwóje z przysposobienia woj-
skowego oraz jêzyka polskiego. Czasy jego pó�nej m³odo�ci by³y szalone.
Szczególnie folgowa³ sobie na studiach. Mia³ tylko jedn¹ zasadê � nigdy
nie tañczy³. Balangi nie skoñczy³y siê, nawet gdy zosta³ senatorem.
W dzieñ inauguracji izby wy¿szej tak siê upi³, ¿e �lubowanie z³o¿y³ w pó�-
niejszym terminie. Dzi� prezes, je¿eli ju¿ siêga po alkohol, to preferuje
piwo, rzadziej wino. Od lat ma takie same zwyczaje. Nie lubi rano wstawaæ,
bo jest nocnym markiem, do pó�na pracuje, a potem ogl¹da w telewizji
transmisje rodeo. Na �niadanie przyrz¹dza sobie jajecznicê albo twaro¿ek.
Lubi polskie potrawy � najbardziej zupê ogórkow¹ i kurczaka. Jest te¿
wielkim fanem frytek. Nienawidzi za to ry¿u. Kiedy� próbowa³ gotowaæ
w domu, ale przesta³, bo to, co wychodzi³o spod jego r¹k, nie smakowa³o
mamie Jadwidze (+87 l.). Jest znany z mi³o�ci do kotów. Jego ulubienic¹
jest kotka Fiona, z któr¹ prezes lubi siê bawiæ w aportowanie.
(� ) W 1976 roku Puszcza zosta³a uznana za rezerwat biosfery, w 1979
za �wiatowe dziedzictwo UNESCO. Naturalne bogactwo tego obszaru
i miêdzynarodowe dla niego uznanie nie przeszkodzi³y polskim w³adzom
w wydaniu zezwolenia na wyciêcie 188 tysiêcy metrów sze�ciennych drzew
� pisze hiszpañski dziennik �La Vanguardia�. Pod koniec kwietnia, infor-
muje gazeta, Komisja Europejska wys³a³a ostatnie ostrze¿enie do rz¹du
RP, by powstrzyma³ siê przed wycink¹ lasu na du¿¹ skalê, ale Jan Szyszko,
polski minister �rodowiska, powiedzia³ (�), ¿e nie zamierza zmieniaæ
swoich planów. (�) Nowy prawicowy rz¹d w Polsce mówi, ¿e wycinka
jest potrzebna, poniewa¿ ponad 10 proc. �wierków cierpi z powodu ataku
korników � pisze �The Guardian�. � Ale prawie po³owa usuwanych drzew
jest innego gatunku. Brytyjski dziennik wskazuje na prawdziwy motyw
trzebie¿y: - Wycinka pozwoli pozyskaæ oko³o 700 mln z³ i otworzy drogê
do jeszcze wiêkszych i bardziej lukratywnych wyrêbów.

Angora nr 26 (1410) z 25 czerwca 2017 r., s.38 i 75.
(�) Od czasu wej�cia do Unii Europejskiej polskie inwestycje zagraniczne
wzros³y z 600 mln z³ w 2004 r. do 95 mld z³ w 2015 r.
(�) Po rezygnacji z konkursów w s³u¿bie cywilnej rz¹d PiS wymieni³
ponad 1,5 tys. osób na wy¿szych stanowiskach w administracji publicznej.
(�) O jedn¹ trzeci¹ wzros³a w 2016 r. liczba osób tymczasowo areszto-
wanych.
(�) W Zakopane, Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Limanowa, Stary S¹cz
i Poronin nale¿¹ do gmin z najwiêksz¹ ilo�ci¹ smogu w ci¹gu roku.
W Zakopanem w styczniu normy by³y przekroczone przez 20 dni. Strach
jechaæ. Chyba, ¿e kto� lubi drog¹ kie³basê, chiñskie ciupagi i dusz¹cy smog.
(�) Tylko 43,5% faktur zosta³o w 2016 r. zap³aconych w terminie. To
o 0,5% wiêcej ni¿ rok wcze�niej. Zaleg³o�ci wynosz¹ 19 mld z³ . A¿ 12%
faktur zap³acono ponad 120 dni po terminie. To najgorszy wynik w Europie.
(�) Ro�nie liczba nieletnich pope³niaj¹cych przestêpstwa kryminalne.
W 2016 r. by³o 28 345 takich przestêpstw. 11 nieletnich by³o sprawcami
zabójstw.
 (�) Ciekawie wygl¹da kariera Piotra �witalskiego, który kierowa³ war-
szawsk¹ grup¹ odpowiedzialn¹ za pracê Polski w Radzie Bezpieczeñstwa.
By³ potem m.in. wiceministrem spraw zagranicznych, ambasadorem
w Strasburgu oraz dyrektorem ds. planowania politycznego w sekretariacie
Rady Europy w Strasburgu. A obecnie jest ambasadorem Unii Europej-
skiej w Armenii. Jak widaæ praca w zespole obs³uguj¹cym Radê Bezpie-
czeñstwa okaza³a siê znakomit¹ trampolin¹ do kariery... lub znakomitym
uniwersytetem.
Mo¿na jedynie ¿a³owaæ, ¿e tak wielu dyplomatów z ówczesnej ekipy jest
dzi� poza MSZ. I ¿e nie ma szans, by do ministerstwa wrócili � tak¿e
dlatego, ¿e s¹ na czarnej li�cie ministra Waszczykowskiego.
Przegl¹d nr 25 (911) z dn. 19-25.06.2017r., s. 61 i Przegl¹d nr 26 (912)
z dn. 2606-2.07.2017r., s. 6 i 63
Tomasz Rzymkowski (Kukiz�15) - choæ z zawodu jest prawnikiem i zwy-
kle jest dobrze przygotowany, rozczarowuje. Zafiksowa³ siê na jednym
temacie: chce udowodniæ, ¿e OLT za³o¿ono po to, by doprowadziæ LOT
do upad³o�ci         Wprost nr 3-9 lipca, s.11

Po raz czternasty odby³y siê w Strzelcach �Dni Pola�. Jak zwykle,
ich organizatorem by³a Hodowla Ro�lin Strzelce Sp. z o.o. Grupa
IHAR, której prezesem jest ci¹gle Wojciech B³aszczak. W trakcie
tej imprezy prezentowano poletka uprawowe. W tym roku zapre-
zentowano 108 (!) polskich odmian ro�lin i zbó¿ (w 10 gatun-
kach). Ponadto 12 wystawców zaoferowa³o swoje us³ugi i pro-
dukty. Ju¿ 18 hodowców zajê³o miejsca przy poletkach z uprawami.
Masz babo placek!
Pokazano stare i nowe odmiany rzepaku, zbó¿ i ro�lin bobowa-
tych, a w�ród nich byæ mo¿e hit w�ród pszenic ozimych czyli ostka
wilejka wyhodowana we wspó³pracy z partnerami z Litwy. Wilejka
charakteryzuje siê bowiem niebywa³¹, wrêcz mrozo - odporno-
�ci¹. Szkoda, ¿e bêdzie ona dostêpna w sprzeda¿y dopiero w przy-
sz³ym roku. Masz babo placek!
Jak podaje w tytule �Rzeczpospolita z 12 czerwca �Polska ¿yw-
no�æ podbi³a ju¿ Europê, teraz czas na �wiat�. Udzia³ polskiego
przemys³u spo¿ywczego w Unii Europejskiej wynosi 9 proc., co
przek³ada siê na szóste miejsce we Wspólnocie. W przypadku
produkcji mleka i przetworów mleczarskich udzia³ na poziomie
8,2 proc. daje nam czwarte miejsce, a 10,4 proc. udzia³u przemys³u
miêsnego miejsce pi¹te. Ponadto szóste miejsce w UE zajmuje
przemys³ owocowo-warzywny z udzia³em 10,5 proc. Za� udzia³
eksportu towarów rolno-spo¿ywczych w eksporcie Polski ogó³em
wyniós³ w 2016 r. ju¿ 13,2 proc. Masz babo placek!
A¿ dwa zastêpy stra¿y po¿arnej - Jednostki Ratownictwa Ga�ni-
czego z Kutna i OSP Krzy¿anów zadysponowano do Goliszewa.
Nie, nie, tym razem to nie by³ po¿ar, ani kraksa drogowa. Poza
tym szybko (bo oko³o 16-tej) pojawi³ siê zespó³ ratownictwa
medycznego. Wezwano helikopter, a stra¿acy jedynie zabezpie-
czali l¹dowanie �mig³owca, który przewióz³ ofiarê do ³ódzkiego
szpitala. Najprawdopodobniej jego rêka zosta³a wci¹gniêta przez
prasê... Masz babo placek!
Ma³o kto wie, ¿e Unia Europejska ponosi równie¿ czê�æ kosztów
akcji informacyjnej i promocyjnej rolnictwa. Fundusze na akcje
promocyjne i informacyjne wzros³y o po³owê � ze 111 mln euro
w ubieg³ym roku do 179 mln euro przewidzianych w 2018 r. Jak
informuje resort rolnictwa, obecnie organizacje bran¿owe reali-
zuj¹ 13 kampanii. Wart 2,5 mln euro program �Czas na jab³ka
z Europy� zachêca klientów w Egipcie i Algierii do siêgania po
jab³ka grójeckie; w Rosji i na Ukrainie promuj¹ siê �Makarony
Europy� kosztem 3 mln euro, a prowadzony przez Polsk¹ Izbê
Mleka �Trade Milk� zachêca Chiñczyków do europejskiego
mleka. Masz babo placek!

� ten mo¿e nie wiedzieæ, ¿e powoli, powoli � Kutno staje siê
Miastem Ró¿!  Nie wierzycie? Wiêc zapraszam na przechadzkê.
Najbardziej to widaæ w starym centrum miasta. Od parku Trau-
gutta, szczególnie pomiêdzy stawem, a KDK. Ca³e rabaty p¹so-
wych, ró¿owych, ¿ó³tych tych kwiatów... Z kolei rondo przed
�Rondem� � ca³y �rodek tych kolorowych kwiatów (plus jeden
z dwóch trawników przed budynkiem 1 Maja). Dalej plac Pi³sud-
skiego, przy wszystkich siedziskach, tak jakby chciano zast¹piæ
nimi wytrzebione (trochê chyba niepotrzebnie) tereny zielone.
Dodajmy, ¿e od placu do placu (Pi³sudskiego i Wolno�ci) w zawie-
szonych na ulicznych lampach koszyczkach kwitn¹ pelargonie (?).
No i wreszcie Aleje, a wzd³u¿ nich na �rodku ro�nie du¿a kêpa
ró¿. No i jeszcze w centrum ronda przy ul. ¯wirki i Wigury, Opo-
rowskiej - las ró¿. Trzeba równie¿ wspomnieæ, ¿e na wszystkich
osiedlach, w przydomowych ogródkach coraz wiêcej ró¿! Ju¿
miasto powo³a³o ogrodnika, który bêdzie odpowiedzialnym za kut-
nowskie oazy zieleni. Wspomagaj¹ go robotnicy interwencyjni.
Wygl¹da na to, ¿e wreszcie �wiêto Ró¿ uzyska³o prawdziwie
ró¿an¹ oprawê. No có¿ - powoli, powoli znów: Kutno � miasto
Ró¿!       Andrzej Stelmaszewski

Weryfikuję poglądy
Po wyborach z przekonaniem agitowa³em:
dajmy nowo wybranym kredyt zaufania.
Nastêpnie ich dzia³ania obserwowa³em.
Dzi� zdecydowanie odmawiam kredytowania.

Wynika bowiem z moich obserwacji,
¿e to wcale nie jest dobra zmiana.
S¹ wyra�ne oznaki ³amania demokracji
i mamy do rz¹dz¹cych spadek zaufania.

Nastêpuje wielka w³adzy koncentracja.
Ministrowie z nikim siê nie licz¹.
Tylko jedna partia zawsze ma racjê,
vide przypadek Bart³omieja Misiewicza.

Fundusze na wojsko przeznaczone
wydawane s¹ na podkomisjê smoleñsk¹
i na samoloty, którymi persony s¹ wo¿one.
To nie droga do zwyciêstwa, raczej do klêski.

Szeregowy pose³ (tak zwany) wzrostu Napoleona,
w otoczeniu ochroniarzy niczego siê nie boi.
No bo kto go aktualnie pokona,
gdy na pañstwowych posadach sami swoi.

Nie bêdzie zakoñczenia wierszyka teraz.
Temat zakoñczy naród, który szyki zwiera.

Kazimierz Ci¹¿ela

ILE ZARABIAJĄ!?

W �rodê, 28 czerwca, Narodowy Fundusz Zdrowia opublikowa³
listê szpitali, które znajduj¹ siê w sieci. W województwie ³ódzkim
w sieci znalaz³o siê 36 szpitali dysponuj¹cych 10.200 ³ó¿kami.
Sieciowy szpital dostanie w ci¹gu najbli¿szych czterech lat pie-
ni¹dze na leczenie pacjentów. Niestety, szpital kutnowski znalaz³
siê na poziomie pierwszego stopnia referencji, co oznacza, ¿e bez
konkursów finansowane bêd¹ tylko �wiadczenia zdrowotne z za-
kresu interny, chirurgii ogólnej, po³o¿nictwa i ginekologii oraz
neonatologii i pediatrii. Na pozosta³e zakresy, miêdzy innymi na
niezwykle potrzebn¹ i dobrze realizowan¹ w Kutnie ortopediê,
szpital bêdzie musia³ stan¹æ do konkursu, który mo¿e, ale nie musi,
wygraæ. Utrata mo¿liwo�ci uzyskania przez kutnowski szpital
drugiego stopnia referencyjno�ci jest efektem kiepskiej sytuacji
finansowej, sprzêtowej i kadrowej. S³aby, na szczê�cie ju¿ by³y,
prezes Robert Wilanowski oraz jeszcze s³abszy, na nieszczê�cie
jeszcze obecny, Zarz¹d Powiatu podejmuj¹cy szereg nietrafnych
i czasami szkodliwych decyzji s¹ przyczyn¹ takiej, a nie innej oceny
naszego szpitala przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Równie¿ tego
samego dnia w �rodê, 28 czerwca, na sesji Rady Powiatu g³osami
11 radnych starosta Krzysztof Debich  (Komitet Obywatelski),
wicestarosta Zdzis³aw Trawczyñski (Polskie Stronnictwo Ludowe),
Artur Gierula (Platforma Obywatelska) oraz pozostali cz³onkowie
Zarz¹du Powiatu otrzymali absolutorium za rok 2016. Tak oto
w jednym dniu nast¹pi³o zderzenie dwóch zdarzeñ smutnych dla
mieszkañców powiatu kutnowskiego.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

W SIECI

NA LUDOWO
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Grupê �Nikola Tesla� GSP-Belgrade z Serbii utworzono w 1926 roku
w Belgradzie i jeszcze w tym samym roku patronat honorowy nad grup¹
obj¹³ jeden z najwiêkszych i najbardziej znanych in¿ynierów i wynalaz-
ców serbskiego pochodzenia Nikola Tesla. Zespó³ z wielk¹ dba³o�ci¹
o szczegó³y prezentuje tañce oraz tradycyjne obrzêdy ró¿nych regionów
Serbii i zaszczepia mi³o�æ do folkloru w�ród m³odego pokolenia Serbów.
Zespó³ �Guarionex de Puerto Rico� ma w swoim repertuarze tradycyjne
tañce i obrzêdy swojego kraju pozostaj¹c wiernym idei popularyzacji
pie�ni, tañca oraz melodii ró¿nych regionów. Trzy g³ówne nurty jakie
mo¿na wyró¿niæ to: muzyka i tañce narodowe z wp³ywami hiszpañskimi,
tradycyjne obrzêdy afrykañskie oraz muzyka i tañce latynoskie. Atrak-
cyjno�æ podnosz¹ liczne cenne stroje ludowe, w których tancerze prezen-
tuj¹ siê na scenie.

W niedzielê, 2 lipca - drugiego dnia Festynu Na ludowo w Mie�cie Ró¿
na plac Marsz. Pi³sudskiego obejrzeli�my wystêpy kilkunastu folklory-
stycznych zespo³ów tanecznych, �piewaczych i kapel z naszego regionu.
Gwiazd¹ wieczoru by³a Kapela Drewutnia, która gra utwory inspirowane
tradycyjn¹ muzyk¹ Ziem II Rzeczpospolitej, a zw³aszcza muzyk¹ terenów,
gdzie styka³y siê i przenika³y ró¿ne kultury i tradycje. W ich repertuarze
znajduj¹ siê zarówno utwory ³emkowskie, ukraiñskie, rusnackie, jak i pie�ni
z Ziemi Lubelskiej, �l¹skiej czy Ma³opolski. Po za nimi wyst¹pi³y:
Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Gozdowskiej, kapela Witaszewiacy z Góry
�w. Ma³gorzaty, zespó³ �piewaczy Ma³gorzaki z Góry �w. Ma³gorzaty,
zespó³ �piewaczy STRZELCE, zespó³ �piewaczy KLONOWIANKI,
zespó³ SPOD STRZECHY, zespó³ �piewaczy KRZY¯ANOWEK, zespó³
�piewaczy RUSTOWIANKI, Dzieciêcy Zespó³ Ludowy PACYNA, chór
Melodia z Klubu Seniora ze Szczawina Ko�cielnego, grupa wokalna
z zespo³u Pie�ni i Tañca Dzieci Ziemi £¹ckiej, kapela Zespo³u Pie�ni
i Tañca Dzieci Ziemi £¹ckiej, zespó³ folklorystyczny �mi³owiónki,
zespó³ �piewaczy LIPKOWIANKI, kapela zespo³u LIPKOWIANKI,
Ludowy Zespó³ Wokalno Instrumentalny Leszczynianki, kapela biesiad-
na OKOWITA, Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej.
Festynowi towarzyszy³ kiermasz sztuki i rêkodzie³a artystycznego, pod-
czas którego zaprezentowano m.in. haft artystyczny, malarstwo, rze�bê.
Na placu Pi³sudskiego odbywa³y siê równie¿ pokazy i warsztaty rzemio-
s³a u¿ytkowego: plecionkarstwa, tkactwa, garncarstwa. Mo¿na by³o w³a-
snorêcznie wykonaæ naczynie gliniane, a tak¿e spróbowaæ swoich si³
w plecionce, zobaczyæ jak dzia³a³ warsztat tkacki lub stworzyæ w³asna
wycinankê ³owick¹. Podczas imprezy mo¿na by³o skosztowaæ swojskiego
jad³a i ekologicznej ¿ywno�ci. Organizatorami imprezy by³y: Muzeum
Regionalne w Kutnie, Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, Miasto
Kutno oraz Kutnowski Dom Kultury.
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¯YCIE SPÓ£DZIELCZE

Niezwykle udan¹ imprezê, pod takim tytu³em, zorganizowa³a Robotnicza
Spó³dzielnia Mieszkaniowa �Pionier� w Kutnie (prezes Andrzej Nowakowski)
przy bardzo aktywnej wspó³pracy I Liceum Ogólnokszta³c¹cego imienia gene-
ra³a Jana Henryka D¹browskiego w Kutnie (dyrektor Przemys³aw Zawadzki)
i Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego im. harcmistrza Aleksandra Kamiñskie-
go w Kutnie (komendant phm. Krystian Olêncki). Doskona³a zabawa dla wszyst-
kich, chocia¿ �ubaw� przedniej marki mia³y dzieci, mia³a miejsce na piêkniej¹-
cym z dnia na dzieñ Osiedlu £¹koszyn. Dos³ownym �wej�ciem smoka� by³o na
rozpoczêcie wakacji dla m³odzie¿y szkolnej otwarcie nowego placu zabaw.
Dopisa³a frekwencja, pogoda i � humory. Atrakcji by³o co niemiara i to dla
ka¿dego � bez wzglêdu na wiek. Firma �Hydrobud� zasponsorowa³a dmuchane
zabawki. By³y samochody ciê¿arowe, ró¿nego rodzaju militaria, zabytkowe
motocykle, radiowozy. �Tönsmeier� prowadzi³ � jak¿e dzi� potrzebne � warsz-
taty pod has³em �Kultura segregacji�. Du¿e zainteresowanie towarzyszy³o grom
i zabawom, i to o charakterze uniwersalnym; chocia¿by � konkursy z nagrodami.
Aplauz zebranych wzbudza³y przygotowane z istn¹ maestri¹ pokazy ratownicze.
Uzupe³nieniem tego ciekawego i integracyjnego festynu by³ � oczywi�cie grill.
Brawa dla organizatorów!        /J.P./

PIKNIK RODZINNY
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¯YCIE KULTURALNE
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¯YCIE REKLAMOWE

10

HIT TARGOWY
− chwastownik IZAK

Spulchniacz - chwastownik IZAK, przeznaczony jest
do mechanicznego niszczenia chwastów w uprawie
zbó¿, ziemniaków, kukurydzy, buraków, rzepaku oraz
wiêkszo�ci warzyw. Chwastowniki IZAK maj¹ du¿y
wp³yw na spulchnianie gleby, polepszanie dostêpno�ci
sk³adników pokarmowych, pobudzania do rozkrzewiania
oraz napowietrzania gleby.
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¯YCIE HISTORYCZNE

11

Dnia 1 sierpnia 1944 roku wyjecha³am z Warszawy ostatni¹ kolejk¹
dojazdow¹ do Skolimowa-Hylice, do miejsca zamieszkania u pañstwa
Czes³awa i Haliny Noczyñ. Przebywa³am ca³y czas w Skolimowie (w War-
szawie trwa³o powstanie).
W Powstaniu Warszawskim by³am sanitariuszk¹ na Woli, gdzie pomiesz-
kiwa³am u swojej cioci, w domu przy ulicy Pañskiej 40. S³u¿y³am pomoc¹
rannym na barykadach, jak te¿ w szpitalu polowym. Cierpieli oni zarówno
ze swych ran, jak te¿ ci¹g³ego ostrza³u�
22 wrze�nia 1944 roku by³a ob³awa, w czasie której wybrano ca³¹ m³o-
dzie¿ ze Skolimowa-Hylic i okolicy. Niemcy zawie�li nas do Pruszkowa.
Tam przebywali�my w okropnych warunkach parê dni i nocy o g³odzie
i brudzie w hangarach kolejowych. Z Pruszkowa Niemcy powie�li ca³y
transport w wagonach pozamykanych na rygle w okolice Stargardu Szcze-
ciñskiego do bauera na roboty (wykopki ziemniaków i buraków) z szyka-
nami i biciem o byle co. Po wykopkach wywie�li nas do Budziszyna na
kwarantannê. W nieludzkich warunkach, o g³odzie i nago, przez kilkana�cie
godzin trzymaj¹c nas w takich warunkach, badaj¹c czy nie mamy wsza-
wicy i chorób zaka�nych. By³o to poni¿aj¹ce godno�æ cz³owieka. Z Bu-
dziszyna przewie�li nas do Neokirchen-Lauzite do obozu. W czasie po-
bytu cierpia³am g³ód, prze�ladowanie, bicie po twarzy. Przebywa³am tam
do 2 kwietnia 1945 roku. Na skutek wschodniej ofensywy Niemcy prze-
mieszczali siê w g³¹b Niemiec. Przygotowywano siê do ewakuacji obozu
w g³¹b Niemiec. Skorzysta³am z nieuwagi stra¿y obozowej,
niezauwa¿ona uciek³am. Ucieka³am pieszo w kierunku Czech, gdy¿ od
strony Polski szed³ front.
4 kwietnia 1945 roku uda³o mi siê przekroczyæ granicê Czech. Zmêczona
kilkudniow¹ piesz¹ wêdrówka dotar³am do stacji Pardubice. Wsiad³am
do poci¹gu, który jecha³ w kierunku Polski. W O³omuñcu na stacji wsiedli
¿andarmi, wylegitymowali mnie. Ze wzglêdu na brak dokumentów
potwierdzaj¹cych tam mój pobyt zaaresztowali mnie i osadzili w wiêzieniu
w Brnie. Grozi³a mi za to kara �mierci. Przes³uchiwano mnie, sk¹d tam siê
wziê³am i gdzie siê udajê, nie maj¹c dokumentów na pobyt w Czechach.
Wiedz¹c wcze�niej, ¿e mój wówczas 22 letni brat Marzec Tadeusz prze-
bywa na robotach przymusowych w Sopronie w Austrii, wykorzysta³am
ten fakt dla swojej obrony (posiada³am przy sobie list od niego wys³any
do mnie do Neokirchen-Lauzite), ¿e udajê siê do niego, co po sprawdzeniu
przez Niemców okaza³o siê to prawd¹ i uratowa³o mnie od wyroku �mierci.
Po zwolnieniu mnie z wiêzienia zawie�li mnie transportem do Pragi Cze-
skiej, pozostawiaj¹c �samej sobie�. 2 maja 1945 roku wybuch³o powstanie
w Pradze. Niemcy zaczêli uciekaæ, zrobi³o siê zamieszanie. Dotar³am do
placówki Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a, gdzie otrzyma³am po
kilku dniach bilety na poci¹g do Polski. Transport ludzi przej¹³ Polski
Czerwony Krzy¿ w Katowicach.  Z pomoc¹ dotar³am do rodziców do
Kutna wiedz¹c, ¿e je�li ¿yj¹ udziel¹ mi pomocy. Chora na gru�licê i ane-
miê musia³am przej�æ d³ugotrwa³¹ i kosztown¹ kuracjê.

Janina Olesiñska

WOJENNE ŻYCIE
Ostatnie miesi¹ce przed wybuchem Powstania Warszawskiego pracowa-
³am w Warszawie w niemieckiej fabryce �PHILIPS-VERKE� przy ulicy
Karolkowej. Mieszka³am w tym czasie w Skolimowie-Hylice, doje¿d¿aj¹c
do pracy do w/w fabryki.

dyjnych oraz przy realizacji licznych kutnowskich medali pami¹tkowych.
Z jego wiedzy korzysta³y w³adze samorz¹dowe szczebla gminnego i powia-
towego � jako regionalista by³ zapraszany do wielu gremiów jako ceniony
specjalista w swojej dziedzinie, s³u¿y³ g³osem doradczym w konkursach
(w czerwcu 2012 roku by³ jurorem konkursu na opracowanie koncepcji
urbanistyczno�architektonicznej placu Wolno�ci i Rynku Zduñskiego
w Kutnie organizowanego przez Urz¹d Miasta). By³ zaanga¿owanym
cz³onkiem Zespo³u Redakcyjnego rocznika �Kutnowskie Zeszyty Regio-
nalne� oraz innych wydawnictw i druków ulotnych, wydawanych nak³adem
TPZK. Na ³amach rocznika opublikowa³ lub opracowa³ szereg artyku-
³ów: Pamiêtna defilada 37 pu³ku piechoty, Kutno 1997, Kutno 1900�1918
- pocztówki mojego miasta,  cz. I, Kutno 1998, Kutno 1918�1939 � pocz-
tówki mojego miasta, cz. II, Kutno 2000, Symbolika 37 £êczyckiego Pu³ku
Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego, Kutno 2002, Dyplom strzelecki
37 pp, Kutno 2002, Kutno 1939�1945 � pocztówki mojego miasta, cz. III,
Kutno 2004, Kronika Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, Kutno
2001, 2003, 2004. Jest równie¿ wspó³autorem albumu Kutno na starych
kartach pocztowych � obraz dawnych lat, Kutno 1996.
Od 1998 r. by³ twórc¹ i animatorem �Kutnowskich Spotkañ Kolekcjoner-
skich�. Dziêki jego spo³ecznemu zaanga¿owania spotkania sta³y siê
cykliczn¹ imprez¹ kolekcjonersk¹, której znaczenie przekracza³o granice
powiatu kutnowskiego.
W latach 1998 i 2000 reprezentowa³ Towarzystwo podczas I i II Ogólno-
polskich Targów Wydawnictw Regionalnych w Staszowie. Podczas
II Targów przyczyni³ siê do zdobycia przez TPZK I miejsca za najlepsze
stoisko wystawiennicze, w gronie kilkunastu wydawnictw regionalnych
z terenu ca³ej Polski. W roku 2000 reprezentowa³ Zarz¹d Towarzystwa
podczas ogólnopolskiej sesji naukowej we W³oc³awku. Wyg³osi³ wówczas
referat pt. Wspó³praca Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej z samo-
rz¹dami lokalnymi Kutna i powiatu kutnowskiego w latach 1990�2000.
Od wielu lat wa¿n¹ sfer¹ zainteresowañ i dzia³alno�ci spo³ecznej Marka
Wójkowskiego by³o kolekcjonerstwo oraz jego popularyzacja. By³ uwa-
¿any za czo³owego kolekcjonera na terenie powiatu kutnowskiego. Jego
kolekcja liczy³a kilka tysiêcy eksponatów.
Jednym z najpowa¿niejszych dzia³ów jego zainteresowañ kolekcjoner-
skich by³a numizmatyka, szczególnie wspó³czesna polska moneta kolek-
cjonerska. Wa¿ne miejsce zajmowa³y zbiory falerystyczne, w tym kolekcja
odznak pu³kowych, pami¹tkowych i kombatanckich, z okresu walk o granice
II Rzeczpospolitej w latach 1918�1921 oraz Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie, a tak¿e piêkny zbiór polskiej broni bia³ej XX w.
Szczególne miejsce w kolekcjonerstwie Marka Wójkowskiego zajmowa³y
przedmioty zwi¹zane z dziejami Ziemi Kutnowskiej, pami¹tki zwi¹zane
z pobytem w Kutnie 37 p.p., wyroby rzemios³a artystycznego, medale,
stare fotografie, plakaty i dokumenty. Jego kolekcja �kutnowska filokar-
tystyka� liczy³a ponad 400 sztuk kart pocztowych. Jest to najpowa¿niejsza
w Polsce kolekcja starej kutnowskiej pocztówki. Kolekcja Marka Wój-
kowskiego by³a wielokrotnie prezentowana podczas wystaw na terenie:
Kutna, Kro�niewic, P³ocka, ¯yrardowa i £odzi.
Wa¿ne miejsce w sferze jego dzia³alno�ci kolekcjonerskiej i popularyza-
torskiej, zajmowa³a wspó³praca z lokalnymi instytucjami kultury: Miejsk¹
i Powiatow¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie,
Kutnowskim Domem Kultury i muzeami w powiecie kutnowskim. Wie-
lokrotnie zbiory Marka Wójkowskiego, (stare pocztówki i militaria polskie),
prezentowane by³y w Muzeum Regionalnym w Kutnie. Do znacz¹cych
przedsiêwziêæ wystawienniczych, zrealizowanych w tej instytucji, nale¿y
zaliczyæ: Starej pocztówki czar (1991-1992 r.), Wrzesieñ 1939 roku
w Kutnie (1999 r.), Kasyno wojskowe w II Rzeczpospolitej (2001 r.),
Nasza ma³a ojczyzna na kartach pocztowych (2002 r.), Polska piechota
w Bitwie nad Bzur¹ (2004 r.). Podobne wystawy organizowane by³y rów-
nie¿ w Muzeum im. Jerzego Dunin�Borkowskiego w Kro�niewicach
- Patriotyczne karty pocztowe 1900 - 1939 (1997 r.), Wojsko Polskie. Broñ
i barwa 1918�1921 (1998 r.), Zauroczony przesz³o�ci¹. Zbiory Marka
Wójkowskiego (2001 r.), 100-lecie pocztówki na ziemi kutnowskiej 1902
� 2002 (2002 r.), oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kutnie -
�Zapomniany wódz, genera³ W³adys³aw Anders � syn Ziemi Kutnowskiej�
(1997 r.), Kutno w czasach doktora Antoniego Troczewskiego, (1998 r.),
¯o³nierzom wrze�nia 1939 r.(1999 r.).
Marek Wójkowski by³ aktywnym cz³onkiem Kapitu³y Honorowej Nagrody
Hetmana Kolekcjonerów Polskich. W 2002 roku zrodzi³a siê idea ustano-
wienia Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich, któr¹
corocznie honorowani bêd¹ kolekcjonerzy, instytucje i stowarzyszenia za
wybitne osi¹gniêcia na polu kolekcjonerstwa, jego popularyzacji oraz
ochrony pami¹tek kultury narodowej w kraju i zagranic¹.
Od 1992 roku nale¿a³ do Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich,
w ramach £ódzkiego Klubu Kolekcjonerów, od 1997 roku by³ cz³onkiem
Zarz¹du £ódzkiego Klubu Kolekcjonerów, by³ aktywnym cz³onkiem Pol-

Z ¿a³obnej karty

MAREK WÓJKOWSKI
(1955−2017)

skiego Towarzystwa Numizmatycznego. Nale¿a³ do Ko³a PTN w Kutnie
(cz³onek Zarz¹du), od 1998 roku by³ cz³onkiem Zarz¹du PTN Oddzia³
w P³ocku. Od pocz¹tku swojej spo³ecznej dzia³alno�ci w Towarzystwie
Marek Wójkowski zajmowa³ siê przede wszystkim badaniem i populary-
zacj¹ historii powiatu kutnowskiego, wspieraniem idei kolekcjonerstwa
oraz realizacj¹ ró¿norodnych przedsiêwziêæ kulturalnych. W latach 1990-
2015 reprezentowa³ Towarzystwo w Miejskim Komitecie Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa w Kutnie. Wielokrotnie uczestniczy³ w pracach przy
organizacji �wi¹t pañstwowych i rocznic historycznych na terenie Kutna
i regionu. By³ wspó³organizatorem tzw. ��wiêta Pu³kowego� zwi¹zanego
z uroczysto�ciami rocznicowymi 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. ks.
Józefa Poniatowskiego. Próbowa³ ocaliæ od zapomnienia pami¹tki zwi¹-
zane z 37 pp, który przed wojn¹ stacjonowa³ w Kutnie. W 1995 roku by³
jednym z wspó³organizatorów wystawy pt. �Dzieje 37 £êczyckiego Pu³ku
Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego�, w Szkolnej Izbie Pamiêci
w Szkole Podstawowej w Szczycie k. Oporowa. Na jej wyposa¿enie prze-
kaza³ kilka eksponatów ze swoich prywatnych zbiorów. W 2011 roku za
jego staraniem TPZK wybi³o odznakê 37 pp., a z tej okazji w Muzeum
Regionalnym wyg³osi³ wyk³ad nt. �Symbolika 37 £êczyckiego Pu³ku
Piechoty im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego�.
Przez dwadzie�cia lat oprowadza³ coraz to m³odsze pokolenia Kutnowian
ulicami miasta propaguj¹c - szczególnie w�ród dzieci i m³odzie¿y � wiedzê
o historii i tradycjach regionu oraz Kutna jako jego stolicy. Prowadz¹c
Rajdy Piesze ��ladami historii i zabytków Kutna� przybli¿a³ lokalnej spo-
³eczno�ci wiedzê o ludziach szczególnie zas³u¿onych dla regionu. Przez
wiele lat organizowa³, wspólnie z instytucjami kultury miasta i powiatu,
sesje popularnonaukowe, odczyty, wystawy historyczne.
Szczególne uznanie w�ród mieszkañców Kutna Marek Wójkowski zyska³
dziêki serii kilkudziesiêciu audycji na temat zachowanych zabytków Ziemi
Kutnowskiej w lokalnej telewizji TOYA. Z ogromn¹ pasj¹ dzieli³ siê swoj¹
bogat¹ wiedz¹ na temat historii domów, ulic, rodów, budowli na terenie
powiatu kutnowskiego.
Przez 10 lat przewodniczy³ Spo³ecznemu Komitetowi Opieki nad Cmen-
tarzem Parafialnym w Kutnie, który dzia³a jako jedna z sekcji stowarzy-
szenia. Corocznie w dniu 1 listopada organizowa³ kwesty na ratowanie
starych, zabytkowych grobów. Dziêki zebranym �rodkom finansowym
(oko³o stu tysiêcy z³otych) uda³o siê poddaæ konserwacji kilkadziesi¹t
nagrobków na kutnowskiej nekropolii.
Przez wiele lat by³ aktywnym dzia³aczem polskiego ruchu kolekcjoner-
skiego. Od 2001 roku Marek Wójkowski nale¿a³ do wspó³organizatorów
corocznego Ogólnopolskiego �wiêta Kolekcjonerów w muzeum w Kro-
�niewicach. Corocznie uczestniczy³ w Targach Kolekcjonerskich �Na
Skrzy¿owaniu�, wielokrotnie przekazywa³ dary na Aukcje Antykwaryczne
�Kolekcjonerzy Swojemu Hetmanowi� i ofiarowa³ cenne eksponaty do
zbiorów muzealnych w Kro�niewicach.
Aktywnie uczestniczy³ w uroczysto�ciach, organizowanych na terenie
miasta i powiatu, upamiêtniaj¹cych historyczne wydarzenia i mieszkañców
tej ziemi. Jego spo³ecznikowska postawa, o któr¹ tak trudno w dzisiej-
szych czasach, kszta³towa³a odpowiednie postawy u m³odego pokolenia,
a tak¿e wskazywa³a jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ dla regionu dzia³aj¹c
w stowarzyszeniu. Identyfikuj¹c siê z �ma³¹ ojczyzn¹� dawa³ namacalny
przyk³ad budowania postawy patriotycznej w�ród m³odzie¿y.
Marek Wójkowski jest przyk³adem �wiadomego obywatela �Ma³ej Ojczy-
zny�, który zdawa³ sobie sprawê ze znaczenia wagi przywracania pamiêci
o ludziach, miejscach i wydarzeniach w lokalnej spo³eczno�ci. Za swoj¹
pracê spo³eczn¹ i pasjê kolekcjonersk¹ zosta³ uhonorowany orderami
i odznaczeniami: 1997 - Odznaka 25-lecia Polskiej Federacji Organizacji
Kolekcjonerskich, 1997 - dyplom Wojewody P³ockiego za Zas³ugi
w Rozwoju Kultury Województwa P³ockiego, 1998 - Dyplom Zarz¹du
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego za Zas³ugi w Rozwoju Numi-
zmatyki Polskiej, 1999 - Srebrny Medal za Zas³ugi dla Zwi¹zku Oficerów
Rezerwy RP im. marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, 2002 - Srebrny Krzy¿
Zas³ugi, 2002 - Z³ota Odznaka Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
2004 - Nagroda Starosty Kutnowskiego �Za Wybitne Dokonania w Kul-
turze�, 2004 - Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich
Jerzego Dunin-Borkowskiego, 2007 - Honorowa nagroda �Z³ota Odznaka�
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, 2011 - Srebrny Medal im.
R. Kiersnowskiego w uznaniu zas³ug w dziedzinie numizmatyki polskiej
i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 2012 - Odznaka Honorowa
Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej, 2012 � Medal im. Aleksandra Patkow-
skiego za wybitne zas³ugi dla regionalizmu polskiego, 2013 - Srebrny
Medal Opiekun Miejsc Pamiêci Narodowej.

Regionalista, kolekcjoner, pasjonat
historii 37 pp, prezes TPZK w latach
2007-2013, by³ jednym z najbardziej
znanych dzia³aczy Towarzystwa
Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, nale-
¿a³ do grona wybitnych animatorów
kultury naszego regionu oraz woje-
wództwa ³ódzkiego. Do Towarzystwa
wst¹pi³ w 1990 roku, w 1994 roku
zosta³ cz³onkiem jego Zarz¹du. W latach
1998�2006 pe³ni³ funkcjê wicepre-
zesa Zarz¹du.
Korzystaj¹c ze swojej kolekcji i bo-
gatej wiedzy, wielokrotnie bra³ udzia³
w �wieczorach klubowych� w siedzi-
bie Towarzystwa oraz w wielu innych
kutnowskich instytucjach kultury
i o�wiaty. Uczestniczy³ w pracach stu-

SZKOŁA PODSTAWOWA
W  STRZEGOCINIE

Rok szkolny 1963/64
Zatrudniona zostaje szósta osoba jako nauczyciel � El¿bieta Studniarek (pra-
cuje tylko do koñca roku szkolnego). Powierzono jej nauczanie w klasie I
oraz nauczanie jêzyka polskiego w klasach V-VII.  Powstaje Szkolne Ko³o
Turystyczno-Krajoznawcze � za³o¿ycielem ko³a i opiekunem jest Henryk
Gajewski. W pa�dzierniku 1963 roku szko³a by³a wizytowana przez Adama
Bednarka, podisnspektora Wydzia³u O�wiaty Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Kutnie. W³adze o�wiatowe obni¿y³y pensum nauczyciela z 30
do 26 godzin tygodniowo (Dz. Urz. Ministra O�wiaty nr 3/64). W tym roku
szkolnym zostaj¹ wprowadzone obowi¹zkowe dy¿ury nauczycielskie na
przerwach lekcyjnych. Mówi siê równie¿ o pedagogizacji rodziców. W dniu
27 grudnia 1963 roku Wydzia³ Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie wydaje decyzjê zezwa-
laj¹ca na budowê szko³y wed³ug projektu firmy �Promont� z £odzi. Projekt
okre�la³ budowê szko³y o powierzchni zabudowy � 711,30 m2 i kubaturze �
6859 m3 oraz budynek gospodarczy (awaryjne ubikacje zewnêtrzne) o za-
budowie 38 m2 i kubaturze 118 m3. Wiosn¹ 1964 rozpoczê³a siê budowa
nowego budynku szkolnego, finansowana z bud¿etu Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w £odzi, zaczynaj¹c od studni g³êbinowej, nastêpnie
fundamentów. Studnia ma g³êboko�æ 60 m, na g³êboko�ci 24 m znajduj¹ siê
pok³ady wapienia. Szko³ê ukoñczy³o 28 uczniów.

Rok szkolny 1964/65
Zatrudniona zostaje nauczycielka � Zofia Klarzak. Uczy jêzyka polskiego

w klasach V-VII i przyrody w klasach III-V. Powierzono jej opiekê nad
dru¿yn¹ zuchów ZHP. 27 wrze�nia 1964 roku wmurowano akt erekcyjny
pod nowo buduj¹c¹ siê szko³ê. Do tego czasu zosta³y wykonane ju¿ funda-
menty. Do koñca roku stanê³y mury pod dach. W ramach zajêæ pozalekcyjnych
odbywaj¹ siê prace w kó³ku technicznym, prowadzonym przez W³adys³awa
Marciniaka i w kó³ku artystycznym, prowadzonym przez Halinê Marciniak.
Ministerstwo O�wiaty zmniejszy³o obowi¹zkowy wymiar godzin pracy nauczy-
ciela z 30 do 26 godzin tygodniowo (Dz. Urz. Ministerstwa O�wiaty nr 3/64).

Rok szkolny 1965/66
Nowy budynek szko³y powsta³  staraniem kierownika szko³y � W³adys³awa
Ka�mierczaka. Starania o wybudowanie nowego obiektu szkolnego rozpo-
czêto w 1956 r. Podjête zosta³y stosowne uchwa³y na sesjach Gromadzkiej
Rady Narodowej w Strzegocinie, gdy¿ stary budynek jeszcze z XIX wieku
by³ zagrzybia³y i zawilgocony. Uchwa³y GRN  poparte zosta³y przez
Wydzia³ O�wiaty Prezydium Powiatowej  Rady Narodowej w Kutnie. Prace
przy budowie trwa³y dwa lata. Ca³y budynek szkolny zosta³ podpiwniczony.
Z czê�ci¹ szkoln¹ zespolony zosta³ budynek dwupiêtrowy z czterema miesz-
kaniami dla nauczycieli na pierwszym i drugim piêtrze, po jednym mieszkaniu
dwupokojowym i jednopokojowym. Ka¿de mieszkanie ma ³azienkê z ubi-
kacj¹ i przedpokój. Ciep³¹ wodê mieszkania uzyskiwa³y z bojlera umiesz-
czonego nad trzonem kuchennym, w którym wbudowana wê¿ownica pod-
grzewa³a wodê w bojlerze. W czê�ci mieszkalnej mieszkania otrzymali
nauczyciele: W³adys³aw Ka�mierczak � kierownik szko³y, W³adys³aw Mar-
ciniak, Henryk Pêgowski oraz Zofia Klarzak (wspólnie z ni¹ przez krótki
czas mieszka³a Barbara Kozak). Roboty budowlane oraz ogólny nadzór nad
budow¹ prowadzi³o Kutnowskie Przedsiêbior-stwo Budowlane w Kutnie,
a roboty instalacyjne � Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjnych w £odzi,
roboty ziemne i kanalizacyjne wykona³o Zgierskie Przedsiêbiorstwo Robót
In¿ynieryjnych w Zgierzu.         (c.d.n.)
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

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 na
ul. Krasiñskiego, II p., balkon, 48 m2.
Tel. 693-358-160
Sprzedam mieszkanie w Kutnie
48 m2, II piêtro; Tel. 782-585-088
Sprzedam mieszkanie w Kro�nie-
wicach 38,5 m2, 2 p. z balk. Blok
ocieplony. Tel. 603-170-676
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

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-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235

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

Tel. 507-072-007

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

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

SKUP PORZECZKI
czarnej, czerwonej,

wi�ni, aronii.
Spó³dzielnia Ogrodnicza
Kutno, ul. Majdany 14
Tel.: (24) 254-69-08

607-092-666
ZAPRASZAMY

� 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

Krycie papą
zgrzewalną

Telefon:
781−310−433

Grali koszykarze - kutnowskiego �Polfarmexu� - w polskiej ekstraklasie
(PLK). Spisywali siê w niej niestety poni¿ej oczekiwañ. By³o jednak kilka
spotkañ zas³uguj¹cych na du¿e s³owa uznania. Szkoda tylko, ¿e nie wszystkie.

BOGATE PÓŁROCZE

Beniaminek IV ligi ³ódzkiej w pi³ce no¿nej - KS Sand Bus Kutno - osi¹-
gn¹³ w koñcowej fazie ósme miejsce (na 20 zespo³ów) i by³a to praktycznie
lokata na miarê ich aktualnych mo¿liwo�ci. Jednak¿e przed tym m³odym
zespo³em jest du¿y potencja³ futbolowy i powinno byæ w przysz³ym sezonie
du¿o lepiej.

Mi³o�nicy sportu w grodzie nad Ochni¹ nie mieli prawa narzekaæ na brak
emocji i to w Jego ró¿nych dyscyplinach.

Niew¹tpliwie du¿ym wydarzeniem by³a ju¿ 13 edycja Mityngu Lekko-
atletycznego �O Ró¿ê Kutna� z udzia³em szerokiego zaplecza zawodników
polskiej �królowej sportu�. Uzyskano kilka dobrych wyników, szczególnie
w g³ównej konkurencji, jak¹ jest skok wzwy¿ pañ i panów (185 cm i 222 cm).

Drugie pó³rocze 2017 r. zapowiada siê równie¿ ciekawie w kutnowskim
sporcie, którego wnikliwym i obiektywnym obserwatorem jest �Powiatowe
¯ycie Kutna�.            /J.P./

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 nieruchomo�æ 5 ha ziemi
dom piêtrowy i budynki gospodarcze
w Pniewie gm. Bedlno. Tel. 513-
243-164
Sprzedam 5 ha gruntów w Pniewie
k/¯ychlina + budynki. Tel. 513-
243-164
Sprzedam ziemiê orn¹ 6 ha i dzia³ki
budowlane w ¯urawieñcu. Tel.
691-507-568
Sprzedam dzia³kê o pow. 1450 m2

w Nowej Wsi. Tel. 605-538-934
Sprzedam dzia³ki budowlane
w okolicy os. domków jednoro-
dzinnych £¹koszyn. Tel. 603-743-182
Sprzedam dzia³kê na Rod Kutno-
Azory. Ogrodzona, woda, pr¹d
elektryczny. Tel. 503-950-717
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
w ROD �Wzgórze� przy ul. Gra-
nicznej. Tel. 24 253-37-45
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD �Kolejarz� ul. Kro�niewicka
(ogród nr 1). Tel. 660-704- 149
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 st. bdb.,
gara¿owany, ma³y przebieg. Tel.
505-084-095
Wynajmê sklep w centrum Kutna
(oko³o 40 m2), ulica Królewska 15.
Tel. 501-601-336
Sprzedam rower m³odzie¿owy
(damka). Tel. 697-432-735
Sprzedam wózek dzieciêcy EKO

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

POLICJA PRZESTRZEGA:
W UPA£Y NIE ZOSTAWIAJMY
W POJAZDACH DZIECI
I ZWIERZ¥T!
Desperatka!?
W Kutnie, przy ulicy 1 Maja, m³oda
kobieta wyskoczy³a z drugiego piêtra.
Jak mówi¹ �wiadkowie, stoj¹ca na
balkonie drugiego  piêtra bloku,
nagle z niego skoczy³a. Przytomn¹
kobietê przewieziono do szpitala.
Prawdopodobnie dozna³a kilku
z³amañ. Ustalane s¹ okoliczno�ci
zdarzenia.

Zdradliwa woda
Na Jeziorze Zdworskim, powiat
p³ocki, uton¹³ 19-latek z powiatu
kutnowskiego. Wyp³yn¹³ z koleg¹
i kole¿ank¹ na rowerze wodnym,
potem wyskoczy³ do wody i ju¿ nie
wyp³yn¹³. Policjanci, stra¿acy
i dwóch nurków szuka³o go prawie
3 godziny. Jednak cia³o zosta³o
odnalezione. Policja apeluje do
odpoczywaj¹cych nad wod¹, aby
zachowali zdrowy rozs¹dek i nie
korzystali z dzikich k¹pielisk oraz
nie wchodzili do wody w stanie
nietrze�wym i gdy cia³o jest roz-
grzane.

Wypalanie ro�lin
Mieszkañcy gminy Krzy¿anów
interweniowali w Stowarzyszeniu
Czysta Okolica w sprawie wylewania
nieokre�lonej substancji na pobocza

i w rowy przy drodze do Krzy¿a-
nowa. Powiadomili te¿ KPP w Kut-
nie. Jak twierdz¹ - przeje¿d¿aj¹cy
beczkowóz rozlewa³ substancjê po
obu stronach drogi. Zosta³y czarne
plamy po ro�linach, które by³y
dos³ownie wypalone. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony �rodowiska
w Skierniewicach pobra³ próbki.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, nieustalony z³odziej,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonego  ukrad³ mu z kieszeni
spodni telefon komórkowy o war-
to�ci 700 z³otych.
20 czerwca w Kutnie z³odziej
przyw³aszczy³ sobie zagubiony
portfel z zawarto�ci¹ pieniêdzy
i dokumentów.
W Kutnie, w jednym ze sklepów,
nieznany z³odziej zatrzyma³ sobie
zagubiony portfel z pieniêdzmi
i dokumentami.
W ¯ychlinie, na targowicy miej-
skiej, z³odziej z wnêtrza torebki
damskiej ukrad³ portfel, w którym
by³y dokumenty i pieni¹dze.
W Kutnie nieznany sprawca, wyko-
rzystuj¹c nieuwagê kobiety, doko-
na³ kradzie¿y portfela z zawarto�ci¹
dokumentów i pieniêdzy.

Ostro¿niej!
W Kutnie, przy ulicy Granicznej, na
parkingu 23-letni kierowca Audi
potr¹ci³ 3-letnie dziecko, które

wybieg³o wprost pod nadje¿d¿aj¹cy
pojazd. Pojawi³o siê pogotowie, ale
dziecko do szpitala odwióz³ ju¿
ojciec. Kierowca by³ trze�wy,
a 3-latka, który na szczê�cie nie od-
niós³ powa¿nych obra¿eñ prze-
transportowano do szpitala w £odzi.
W Goliszewie, gmina Krzy¿anów,
dosz³o do wypadku, w którym pod-
czas prac polowych mê¿czyzna
straci³ praw¹ rêkê. Do poszkodowa-
nego wezwano �mig³owiec LPR.
Rannego przetransportowano do
³ódzkiego szpitala.

Piwniczny w³am
W Kutnie w³amywacz, po przeciê-
ciu k³ódki zabezpieczaj¹cej drzwi
do gara¿u, z jego wnêtrza ukrad³
komplet elektronarzêdzi.

Wykolejenie
Na bocznicy terminalu prze³adun-
kowego 22 czerwca wykolei³a siê
lokomotywa poci¹gu towarowego.
Maszyni�cie nic siê nie sta³o.

Zablokowana trasa
W miejscowo�ci Wymys³ów, na tra-
sie Kro�niewice-£ód�, ciê¿arówka
zderzy³a siê z samochodem osobo-
wym. Kieruj¹cy autem  osobowym
trafi³ do szpitala. Interweniowa³a
policja i stra¿ po¿arna. Trasa by³a
ca³kowicie zablokowana.

Nieostro¿na jazda
W Leszczynku jedna osoba zosta³a
w wypadku drogowym ranna.

Obra¿enia okaza³y siê niegro�ne.
Jeden z kierowców, z nieznanych
powodów, zjecha³ na przeciwleg³y
pas ruchu, po którym jecha³a kobieta.
Chc¹c unikn¹æ zderzenia zjecha³a
w prawo i wpad³a do przydro¿nego
rowu.

Kraksa
W Mi³osnej, na Drodze Krajowej
nr 91, samochód ciê¿arowy zderzy³
siê z osobowym. Jedna osoba by³a
ranna. Jezdnia zosta³a zablokowana
w obu kierunkach. Policja na
obwodnicy Kro�niewic i w Topoli
Królewskiej kierowa³a na objazdy.

Pierwszeñstwo przejazdu
W Kutnie, na ulicy Objazdowej,
w ci¹gu DK 92 kieruj¹cemu moto-
cyklem po krajówce pierwszeñstwa
przejazdu nie udzieli³ kierowca
Citroena. By³a jedna osoba ranna
i du¿e utrudnienia w ruchu, a mo-
tocyklistê zabrano do szpitala.

To tylko æwiczenia
Kutnowscy stra¿acy z udzia³em jed-
nostek KSR-G æwiczyli walkê
z  powodzi¹. Æwiczenia odbywa³y
siê nad Ochni¹ w pobli¿u targowicy
miejskiej i na terenie jednostki
KP PSP w Kutnie. Udzia³ bra³o 10
zastêpów jednostek ochrony prze-
ciwpo¿arowej. Æwiczenia odby³y
siê z uwagi na niebezpieczne zja-
wiska atmosferyczne wystêpuj¹ce
ostatnio w naszym regionie.

SHELL BABYACTIVE 3 w 1,
w dobrym stanie. 509-644-086
Sprzedam kryszta³y. Tel. 608-
615-325
Sprzedam akwarium 200 l. Tel.
668-310-268
Sprzedam tanio palmê (ok 2 m wy-
soko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam jacht Spartina 595
i deski surfingowe (kompl.) Tel.
667-132-664
Odst¹piê miejsce na cmentarzu.
Tel. 692-940-348
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
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

KickboxingLekkoatletyka

38 kolejka IV ligi ³ódzkiej, bêd¹ca zarazem ostatni¹ sezonu 2016/2017,
nie zapisa³a siê z³otymi zg³oskami w historii klubu. Po s³abej grze pod-
opieczni trenera Andrzeja Grzegorka ulegli na w³asnym boisku ni¿ej
notowanemu przeciwnikowi w tabeli dru¿ynie z Parady¿a (jesieni¹ te¿
przegrali � 1:2). W zespole gospodarzy, który gra³ bez czterech podsta-
wowych zawodników: Bartosza Placka, Bartosza Kaczora, £ukasza
Góralczyka i Rafa³a Serwaciñskiego - nie by³o wielkiego entuzjazmu do
gry - (byt mieli zapewniony). Dominowa³ chaos w poczynaniach wszyst-
kich formacji, a strza³ów celnych na bramkê Kamila Jêdrzejewskiego by³o
jak na lekarstwo. Go�cie, którzy te¿ nie imponowali na boisku, przepro-
wadzili jedn¹ tylko akcjê, ale za to skuteczn¹. � A to siê przede wszystkim
liczy � i wywie�li z gor¹cego dla dru¿yn IV ligi ³ódzkiej Stadionu Miej-
skiego im. p³k. Henryka Tomasza Reymana cenne trzy punkty. Rado�æ
ich nie mia³a granic. Szkoda utraty punktów i s³abej gry, bo to by³ koniec
rundy wiosennej i sezonu. Beniaminek siê wiêc nie popisa³! Liczymy, ¿e
w nastêpnym sezonie bêdzie zdecydowanie lepiej!

KS Sand Bus Kutno � KS Parady¿ 0:1 (0:1)
�Kutno�: Micha³ Soko³owicz, Dmitry Pietrow, Maciej Kowalczyk, Jan
Nizio³, Oskar Szumer, Jan Nadolski (77 Adrian Bartczak), Mariusz
Jakubowski, Patryk Nouri, Dominik Dêbowski(46 Igor Wójcik), Kamil
Zagajewski, Adrian Krzymieniewski (46 Piotr Kierus).
Go�cie, trenowani przez rutynowanego Zbigniewa Podsiebierskiego, od
84 minuty grali w dziesiêciu. Kuba Kos otrzyma³ drug¹ ¿ó³t¹ kartkê i w
konsekwencji czerwon¹. Warto zaznaczyæ, ¿e mecz ogl¹da³ wielki kibic
sportu i sympatyk futbolu prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski.

PRZEGRANY FINISZ „KUTNA”

W Nisku odby³y siê Mistrzostwa Polski S³u¿b Mundurowych w kickbo-
xingu w formu³ach: pointfighting, kick light, K1. W turnieju udzia³ wziêli
zawodnicy z: M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie i Akademii Sportów
Walki i Rekreacji Alex Kutno: Damian Tybiñkowski i £ukasz Siemiñski.
W wyniku rywalizacji sportowej zawodnicy wywalczyli: Damian Tybiñ-
kowski w formule K1, w kat. wagowej - 86 kg - IIII miejsce, £ukasz
Siemiñski w formule pointfighting, w kat. wagowej - 74 kg - II miejsce,
£ukasz Siemiñski w formule kick light, w kat. wagowej - 74 kg - III miejsce,
£ukasz Siemiñski w formule K1, w kat. wagowej - 75 kg - III miejsce.
Turniej na bardzo wysokim poziomie, walki zaciête i bardzo emocjonuj¹ce.
Nasi fajterzy kolejny raz zaprezentowali dobry kickboxing. Na pochwa³ê
zas³uguje tak¿e fakt, ¿e zawodnicy potrafi¹ pogodziæ pracê (policja i s³u¿ba
wiêzienna) z systematycznym i ciê¿kim treningiem - powiedzia³ trener Alek-
sander Grabowski. W ca³ym turnieju udzia³ wziê³o 140 zawodników z 35
klubów i jednostek mundurowych z ca³ej Polski.

DOBRE WYNIKI KUTNIAN

Do grupy pierwszej III ligi centralnej z IV ligi ³ódzkiej awansowa³a Warta
Sieradz, a do klas okrêgowych spad³o natomiast piêæ najs³abszych dru¿yn.
Ich miejsca zajm¹: GKS Orkan Buczek (Sieradz), Stal Niewiadów (Piotr-
ków Tryb.), MKP Boruta Zgierz (£ód�), Pelikan II £owicz (Skierniewice).
Od sezonu 2017/2018 IV liga ³ódzka liczyæ bêdzie 18 zespo³ów. Pierwsza
kolejka 12 sierpnia. Koñcowa tabela IV ligi ³ódzkiej (obok dru¿yny, ilo�æ
meczy, punkty i bramki):
1. Warta Sieradz 38 86 85:28
2. Warta Dzia³oszyn 38 72 69:41
3. Omega Kleszczów 38 67 78:61
4. Unia Skierniewice 38 65 84:41
5. Zjednoczeni Be³chatów 38 64 67:50
6. PGE GKS II Be³chatów 38 61 83:58
7. Termy Ner Poddêbice 38 61 78:57
8. KS Sand Bus Kutno 38 60 65:61
9. Pilica Przedbórz 38 57 73:77
10. Zjednoczeni Stryków 38 57 66:61
11. Zawisza Pajêczno 38 56 73:74
12. LKS Kwiatkowice 38 55 63:72
13. KS Parady¿ 38 52 54:55
14. Ceramika Opoczno 38 49 48:45
15. W³ókniarz Zelów 38 46 43:55
16. Zawisza Rzgów 38 42 50:69
17. Jutrzenka Warta 38 37 59:93
18. Andrespolia Wi�niowa Góra 38 29 52:78
19. Mechanik Radomsko 38 26 43:85
20. Polonia Piotrków Tryb. 38 14 33:105
Beniaminek IV ligi ³ódzkiej - KS Sand Bus Kutno � w ca³ym sezonie
wygra³ 17 spotkañ (10 dom � 7 wyjazd, zremisowa³ 9 meczy (4 d. i 5 w.)
oraz przegra³ 12 razy (d. 5, w. 7). Grali w dru¿ynie w minionym sezonie:
bramkarze � Micha³ Soko³owicz, Pawe³ Sobczak, £ukasz Kubiak; obroñcy
� Bartosz Kaczor, Bartosz Placek, Maciej Kowalczyk, Adrian Bartczak,
Dmitry Pietrow, Jan Nizio³, Oskar Szumer; pomocnicy � Andrzej Grze-
gorek, Kamil Wielgus, Dominik Dêbowski, Igor Wójcik, £ukasz Góral-
czyk, Mariusz Jakubowski; napastnicy � Patryk Nouri, Rafa³ Serwaciñski,
Adrian Kralkowski, Kamil Zagajewski, Tomasz Klimczak, Adam Gris-
graber, Sylwester P³acheta, Damian Mospinek, Gracjan Sobczyk, Piotr
Michalski, Roman Peri¿hok, Dawid Duczyñski. �rednia wieku teamu
z Kutna to 24.5 lat (bramkarze 29.5, obrona 23, pomoc 24, atak 22). Wy-
niki dru¿yny trenerów S³awomira Ryszkiewicza i Andrzeja Grzegorka
(pozosta³y sztab szkoleniowo � organizacyjno � medyczny to: asystent
Pawe³ Klekowicki, kierownik Andrzej Królak, odnowa biologiczna
Katarzyna Bieñkowska, prezes Zarz¹du Zbigniew Tomczak): z Jutrzenk¹
Warta w. 3:2, d. 2:1; z Andrespoli¹ Wi�niowa Góra w. 1:0, d. 3:2; z Nerem
Termami Poddêbice w. 3:1, d. 0:3; z W³ókniarzem Zelów w. 0:4, d. 3:0;
z Wart¹ Dzia³oszyn w. 1:0, d. 3:2; z Wart¹ Sieradz w. 1:1, d. 2:0; z Poloni¹
Piotrków Tryb. w. 6:2, d. 2:0; z Zawisz¹ Rzgów w. 0:1, d. 1:0; z Uni¹
Skierniewice w. 1:1, d. 2:2; z GKS II Be³chatów w. 2:3, d. 1:1; z Ceramik¹
Opoczno w. 1:0, d. 1:1; z LKS Kwiatkowice w. 1:1, d. 4:3; z Mechani-
kiem Radomsko w. 2:2, d. 4:2; z Zawisz¹ Pajêczno w. 0:2, d. 0:0; z Omeg¹
Kleszczów w. 1:1, d. 2:4; ze Zjednoczonymi Stryków w. 1:3, d. 3:2; ze
Zjednoczonymi Be³chatów w. 2:3, d. 0:3; z Pilic¹ Przedbórz w. 4:2, d. 0:1;
z KS Parady¿ w. 1:2, d. 0:1. Jesieni¹ kutnianie zdobyli 30 punktów i bramki
32:26 (szóste miejsce), wiosna � 30 punktów, gole 33:35 (ósma lokata).
Najwiêcej bramek zdoby³ Rafa³ Serwaciñski � 26 (trzecie miejsce w�ród
najskuteczniejszych w IV lidze ³ódzkiej): wiosn¹ 19, jesieni¹ 7. Runda
wiosenna trwa³a od 11 marca do 17 czerwca, a jesienna od 6 sierpnia do
26 listopada. Kutnowski futbol w �KaEsie� sponsorowali: Urz¹d Miasta
Kutna; Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji �Kutno�; Sklep z upominkami
�Wezyr�; Bran¿a Gospodarki Odpadowej �Tonsmeier�; Firma Farmaceu-
tyczna �Polfarmex�; Maszyny Rolnicze �Agroma�; Firma �Ju¿ Gaz� �
Kaniewski; Firma Transportowo-Przewozowa �Sand � Bus�; Firma
Budowlana �Budom� � Stañczyk; Firma Ubezpieczeniowa �Provident�,
Zak³ad Przetwórstwa Miêsa �Dubimex� oraz Portal Internetowy �Ekutno
24�. Na meczach byli liczni i wierni kibice. Wszystkim (sponsorom,
pi³karzom i kibicom) Zarz¹d KS Kutno � za po�rednictwem �Powiatowego
¯ycia Kutna� -  mocno dziêkuje.

PODSUMOWANIE SEZONU 2016/2017

Najlepszym wynikiem w ekipie �Dziewi¹tki� mo¿e siê pochwaliæ Milena
Budner (2004), która w finale biegu na 300 m zajê³a 3 miejsce z doskona³ym
czasem 43,79 s. Wynikiem tym Milena poprawi³a w³asny rekord szko³y,
który do tej pory wynosi³ 44,96 s (identyczny wynik zawodniczka uzy-
ska³a w eliminacjach). Pozostali reprezentanci SP 9 w finale krajowym:
rocznik 2006 - Antoni Brzdêk; rocznik 2005 - Adam Dom¿a³, Julia
Dom¿a³, Julia Jêdrzejczak, Antoni Lewicki, Alicja Sobczyk, Patryk Sob-
czyk, Olga Wy¿ykowska, Aleksandra Urbañska; rocznik 2004 - Zuzanna
Jarosiñska, Mi³osz Myszkowski, Paulina Poniszewska. Opiekunami
reprezentacji byli Jacek Kud³a i Tomasz Pasiñski.

AKTYWNA “9”
13 osobowa reprezentacja Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie wziê³a udzia³
w XXIII Finale Krajowym �Czwartków Lekkoatletycznych�, który by³
rozegrany na stadionie Akademickiego Zwi¹zku Sportowego w £odzi.
W zawodach uczestniczy³o blisko 2500 uczniów ze szkó³ podstawowych
z ca³ego kraju (roczniki 2006, 2005 i 2004).

Julia Myszkowska, na co dzieñ zawodniczka KKS Pro Basket Kutno, ma
za sob¹ zgrupowania szkoleniowe w narodowej dru¿ynie kadetek U-15.
Rozpoczê³y siê one konsultacj¹ w podwarszawskich £omiankach. Nastêpnie
by³ turniej w litewskim Kownie a potem treningi w podkarpackich Gorli-
cach. Przed Juli¹ kolejne zgrupowanie szkoleniowe w mie�cie s³yn¹cym
kiedy� z kopalni soli Bochni. Wraz z Juli¹ Myszkowsk¹ powo³ane do
kadry zosta³y zawodniczki z tak renomowanych klubów jak: Konstancja
Banucha - UKS Siódemka Sopot,  Weronika Dudek - ENEA AZS AJP
Gorzów Wielkopolski, Katarzyna Hy¿y - MKS MOS Procom System �lêza
Wroc³aw, Joanna Kobyliñska - ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski,
Aleksandra Kuczyñska - MKS PM Tarnów, Maja Parzeñska - UKS Basket
Ostrów Wielkopolski, Weronika Piechowiak - Enea AZS Poznañ, Kamila
Rogulska - MKS MOS Konin, Zuzanna Rudenko - MUKS Piaseczno,
Marta Szt¹berska - KKS Olsztyn, Ewelina �mia³ek - MUKS WSG Supravis
Bydgoszcz. Trenerem  Kadry U15K jest Lubow Szwecowa-Knap, nato-
miast trenerem Julki w klubie jest Adam Paw³owski. Sympatycznej Julii
gratulujemy i trzymamy za ni¹ kciuki!

REPREZENTANTKA KRAJU
Koszykówka

Wojewódzka Rada Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w £odzi by³a
organizatorem Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych Województwa £ódzkiego.
Odby³y siê one w piêknej Spale. W�ród bior¹cych udzia³ w nich, 30 re-
prezentacjach z ró¿nych czê�ci naszego regionu, by³a dru¿yna Zrzeszenia
Ludowe Zespo³y Sportowe Ziemia Kutnowska, której kierownikami byli
� Tomasz Janczak i Wies³aw Filipowski. Nasi � w gronie utytu³owanych
teamów � spisali siê zupe³nie dobrze zajmuj¹c w klasyfikacji ogólnej pi¹te
� punktowane miejsce. Na tê lokatê solidnie �zapracowa³y� koszykarki,
które w turnieju spalskim zajê³y bezkonkurencyjnie pierwsze miejsce
(zespo³y trzyosobowe). Gra³y w sk³adzie: Maria Z³otowska, Lucyna
Sawicka, Martyna Maciejewska, Weronika Bogdañska. Z³ot¹ okaza³a siê
tak¿e kutnowska kulomiotka Magdalena Lewandowska, która zwyciê¿y³a
w pchniêciu kul¹. Doskonale wypad³a równie¿ Paulina �widerska. By³a
ona druga w skoku w dal i trzecia w biegu na 60 metrów. Nale¿y podkre-
�liæ, ¿e wyjazd sportowców do Spa³y sponsorowa³o Starostwo Powiatowe
w Kutnie � bardzo ¿yczliwe na co dzieñ Zrzeszeniu Ludowe Zespo³y Spor-
towe na terenie powiatu kutnowskiego. Wszystkim gratulujemy i mówimy
g³o�no: tak trzymaæ!

M³odzicy KKS Pro-Basket Kutno uczestniczyli w konsultacji szkoleniowej
do Kadry Województwa £ódzkiego i z bardzo dobrej strony zaprezento-
wali siê przed trenerem kadry Arkadiuszem Gralewskim. S¹ to podopieczni
trenera S³awomira Rybarczyka: Jakub Wojtczak, Jakub Kowalewski,
Maksymilian Frydrysiak, Jakub Zieliñski i Miko³aj Osiecki. Ci utalento-
wani zawodnicy znale�li siê w�ród 18 najlepszych m³odzików naszego
regionu. Konsultacja odby³a  siê na obiektach KS Anilana w £odzi.

WŚRÓD NAJLEPSZYCH

LZS W CZOŁÓWCE

11 reprezentacji narodowych startowa³o we francuskim Lille w dru¿ynowych
mistrzostwach Europy. Rozegrano 40 konkurencji, a polski team zosta³
srebrnym medalist¹ za Niemcami, a przed Francj¹. W tych presti¿owych
zawodach mieli�my naszego rodaka � pochodz¹cego z Ziemi Kutnow-
skiej. To Micha³ Pietrzak, który urodzi³ siê i wychowa³ w Kro�niewicach.
Tu stawia³ pierwsze kroki w biegach (pod okiem taty w Expomie).
W reprezentacji Polski Micha³ biega w sztafecie 4x400 m. W Lille Polacy
zajêli 4 miejsce, a oprócz Micha³a Pietrzaka biegli jeszcze: £ukasz Kraw-
czuk, Jakub Krzewina i Rafa³ Omelka. Gratulujemy!

BRAWO MICHAŁ PIETRZAK!
Lekkoatletyka

W Kutnie rozpoczęły się
Mistrzostwa Małej Ligi Baseballu
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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 458

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK

Has³o: A7-G3-M2-C9-K4-J-C3
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Już w lipcu otwarcie nowego lokalu!
Kutno, ul. Królewska 39

Poziomo: A-1. Niesmak, odraza A-7. �wiatowa Organizacja
Handlu (pisana oszczêdnie) B-9. Tragarz z Azji Wschodniej
C-1. Wszystko idealizuje D-9. Sfilmowana powie�æ H. Sienkie-
wicza E-1. Rodzaj baru z trunkami i zak¹skami w krajach
anglosaskich E-5. Ochronny kolor szaro-zielony G-1. �Kamienie
na ...� Kamiñskiego (z akcj¹ pod Arsena³em) I-1. �... i dnie�
w tytule polskiego filmu nominowanego do Oscara I-6. Król
Sparty J-9. Tropikalne pn¹cze K-1. Opasanie L-9. Dwuko³owy
pojazd M-1. Badanie serca M-5. Wykopany rów lub dó³.

Pionowo: 1-A. Najwy¿szy szczyt Grecji (2.917 m) 1-I. Bo-
gowie zamienili j¹ w ska³ê (mit. grecka) 2-E. Przy kubku lub
dzbanuszku 3-A. Pierwiastek chemiczny (z lantanowców) 3-I.
Pojazd Janka Kosa w serialu �Czterech pancernych� 4-F. �Noce
i ...� film obyczajowy J. Antczaka z J. Barañsk¹ 5-A. ¯eruj¹
w m¹ce 5-J. �cieg, miejsce zeszyte 6-E. Drapie¿ne zwierzê
¿ywi¹ce siê padlin¹ 7-A. U stóp Zamku Wawelskiego 7-I. Przed-
sionek 9-A. Ssak z dorzecza Konga 9-I. Razem z m³otem w godle
Rosji 11-A. Ogó³ okrêtów wojennych i handlowych 11-I. Tango
Marka Grechuty 13-A. Wype³niona pierzem 13-I. Zekranizo-
wana powie�æ E. Zegad³owicza.        oprac: Jerzy Ka³u¿ka

£abêd� niemy, ptak z rodziny blaszkodziobych, jest bohaterem
bajki Andersena pt. �Brzydkie  kacz¹tko�, a Piotr Czajkowski
skomponowa³ muzykê do �Jeziora ³abêdziego�. Motyw ³abêdzi
przewija siê równie¿ w utworach Karola Szymanowskiego, a ro-
dzina ³abêdzi niemych przez wiele lat gniazdowa³a w parku im.
Wiosny Ludów dochowuj¹c siê licznego potomstwa.
To �nie¿nobia³y, piêkny i majestatycznie p³ywaj¹cy ptak. Jego
populacja w kraju liczy oko³o 6.000 par lêgowych. Dziób u doro-
s³ych ptaków ma kolor pomarañczowy. U nasady dzioba wystê-
puje czarny guz.
£abêdzie to ptaki monogamiczne symbolizuj¹ce wierno�æ ma³-
¿eñsk¹. Tylko �mieræ jednego z partnerów powoduje zmianê
towarzysza ¿ycia. S¹ równie¿ wierne miejscom swojego urodzenia.
Przylatuj¹ na miejsce gniazdowania pod koniec lutego, a objêcie
we w³adanie danego terytorium pieczêtuj¹  tañcem godowym. Po
tañcu i akcie mi³osnym przystêpuj¹ do budowy gniazda.

NIE MA JAK U MAMY…

Wiêcej o ³abêdziach
£abêd� krzykliwy - ptak bia³y, rozpiêto�æ skrzyde³ 200 cm, gniaz-
duje w kraju. £abêd� czarny - ptak czarny z bia³ymi lotkami,
rozpiêto�æ skrzyde³ do 200 cm, zamieszkuje Australiê. £abêd� czar-
noszyi - ptak bia³y z czarn¹ szyj¹, rozpiêto�æ skrzyde³ 180 cm,
zamieszkuje Patagoniê.

Obserwator przyrody i wêdrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Miejsce zostaje wybrane nad wod¹ i po�ród rozleg³ych szuwarów
z dobr¹ baz¹ ¿erow¹. Samiec zdobywa materia³, a samica uk³ada
go na kszta³t kopca pozostawiaj¹c na �rodku zag³êbienie. Bywa,
¿e para buduje p³ywaj¹ce gniazdo.
Po ukoñczeniu budowy samica znosi od 5-8 jaj. Samiec do gniazda
przynosi pokarm i strze¿e przed intruzami. Jest silny, waleczny
i gotowy po�wiêciæ ¿ycie dla obrony swej rodziny.  By³em �wiad-
kiem jak szar¿a samca znokautowa³a kota. M³ode ³abêdzie wylê-
gaj¹ siê po 5 tygodniach inkubacji jaj. S¹ zagniazdownikami - po
wykluciu wraz z rodzicami p³ywaj¹. Czêsto podró¿uj¹ po akwenie
u mamy i na jej grzbiecie.

M³ode uzyskuj¹ lotno�æ po 4-5 miesi¹cach, a dojrza³o�æ p³ciow¹
w wieku 3 lat. U ³abêdzi rozpiêto�æ skrzyde³ wynosi 240 cm, waga
15 kg. ¯yj¹ 16 lat. Migruj¹ pó�n¹ jesieni¹ w rejon Morza �ród-
ziemnego i Afryki Pó³nocnej. Czê�æ populacji pozostaje w Polsce
na zimê. Podlegaj¹ ochronie �cis³ej.
PS. Rodzina ³abêdzi w Kterach znalaz³a siê obok jezdni. Grozi³a
im kolizja z samochodami. Na szczê�cie ludzie dobrej woli, kocha-
j¹cy przyrodê, pomogli ³abêdziom dotrzeæ do stawu. Podziêko-
wania dla mieszkañców Kter od Ligi Ochrony Przyrody z Kutna.

charytatywne, m.in.: fresk na�cienny w szkole Podstawowej im.
Tadeusza Ko�ciuszki w Bielsku-Bia³ej z wizerunkiem patrona
szko³y; portret olejny Jana Brzechwy, patrona Szko³y Podstawowej
w Godziszce; kilka pasteli przeznaczy³ do aukcji na rzecz ratowania
¿ycia aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Bia³ej � Janusza Wale-
siaka. Swoje prace prezentowa³ pocz¹tkowo na odbywaj¹cych siê
corocznie: Ogólnopolskich Jarmarkach Ró¿anych w Kutnie oraz
Dniach Rodzinnych w Fiat Auto Poland w Bielsku-Bia³ej. Pre-
zentacje cyklu obrazów olejnych �Bielsko-Bia³a sprzed 100 lat�
(20 prac): namalowanego z okazji 100-lecia istnienia Ratusza:
czerwiec 1997 - Dni Bielska-Bia³ej, Wystawa na Placu, pa�dziernik
1997 - Wystawa w Ratuszu Miejskim. Prezentacja cyklu pasteli
�Bielszczanie znani-nieznani� (260 prac): marzec 2001 - Galeria
�rodowisk Twórczych Bielskiego Centrum Kultury, czerwiec
2001- Urz¹d Gminy Buczkowice, styczeñ 2002 - Starostwo
Powiatowe w Bielsku-Bia³ej (czê�æ cyklu � sportowcy olimpij-
czycy Podbeskidzia), grudzieñ 2013 - Galeria Akademicka ATH
w Bielsku-Bia³ej; cykl portretów pasteli �Aktorzy scen przedwo-
jennych� (26 prac): maj 2002 - Ekspozycja stanowi¹ca w³asno�æ
kina �HELIOS� w Centrum Sfera w B.-B; prezentacja cyklu
pasteli �Portret - moja pasja� (50 prac): styczeñ 2017 - Galeria na
Zdrojowej w Jaworzu. Jego prace nale¿¹ do ekspozycji sta³ych
w: Muzeum Okrêgowym w Bielsku-Bia³ej, Ksi¹¿nica Beskidzka
w Bielsku-Bia³ej, Muzeum Okrêgowym w Gostyninie, Muzeum
Okrêgowym w Sierpcu. Dzie³a twórcy trafi³y miêdzy innymi: jako
ilustracje do ksi¹¿ki J. Proszyka �¯ydowskie Cmentarze�, jako
prezent dla papie¿a Jana Paw³a II z okazji 80-tej rocznicy urodzin
od uczestników pielgrzymki z Wadowic (portret matki, ojca i brata
papie¿a), jako prezent dla Prezydenta RP Aleksandra Kwa�niew-
skiego przy okazji Jego pobytu w Bielsku-Bia³ej (portret ¿ony

Zbigniew Popadiuch specjalnie dla �P¯K�

RODEM Z KUTNA
Urodzi³ siê 27.11.1955 roku
w Kutnie. Od 1988 r. zamiesz-
ka³y w Bielsku-Bia³ej. Pracuje
obecnie jako kontroler jako�ci
w FIAT POWERTRAIN w Biel-
sku-Bia³ej. Artysta nieprofesjo-
nalny. Malarstwa pocz¹tkowo
uczy³ siê sam. Nastêpnie uczeñ
prof. Z. Kêpiñskiego z P³ocka
i znanego bielskiego plastyka
J. Grabowskiego. Najczê�ciej
stosowane przez niego techniki
malarskie - to olejna na p³ótnie,
grafika i pastel .Niejednokrotnie
wykonywa³ swoje prace na cele

i córki), jako prezent dla Marii
Koterbskiej z okazji 90-tej rocz-
nicy urodzin. Na ³amach mie-
siêcznika �Mój powiat� posiada
sta³¹ rubrykê: �Z teki Zbigniewa
Popadiucha�. W dotychczaso-
wym dorobku artystycznym ma
ponad 2400 prac wykonanych
ró¿nymi technikami. Laureat
wielu konkursów, miêdzy innymi:
styczeñ 2004 - I Nagroda w Kon-
kursie Malarstwa Nieprofesjonal-
nego im. Ignacego Bieñka; maj
2005 - I Nagroda w Konkursie
Instytutu Teologicznego Kurii
Bielskiej �Serce za Serce�;
styczeñ 2010 - Medal Honorowy

z okazji X lat Powiatu Bielskiego dla Wspó³pracowników; listo-
pad 2012 - Nagroda im. W³adys³awa Orkana za wybitne osi¹gniêcia
w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczo�ci artystycznej
w roku 2011. (ci¹g dalszy w nastêpnym numerze �P¯K�)

Jerzy Papiewski
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Strzelectwo

W �rodê, 14 czerwca, odby³y siê ostatnie w tym roku szkolnym
powiatowe zawody strzeleckie w ramach Miejskiej Miêdzyszkolnej
Ligi Strzeleckiej o puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta Kutna.
Przeprowadzono je na strzelnicy KSS �Orze³�. By³ to tzw. dwubój
strzelecki: z broni �rutowej i karabinka sportowego kbks.

NAGRODĄ PUCHARY

W grupie szkó³ podstawowych najlepsze wyniki osi¹gnêli uczniowie
SP nr 4, przed SP nr 6. Indywidualnie wygra³ Szymon S³owikowski
(SP nr 4). W grupie gimnazjów najlepsze wyniki uzyskali zawod-
nicy Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 2. Indywidualnie wygra³a
Kinga Polakowska (GM nr 3).
W grupie szkó³ ponadgimnazjalnych najlepszymi byli uczniowie
I LO PUL - I zespó³ przed kolegami z drugiej dru¿yny. Równie¿
z tej samej szko³y indywidualnie najlepsze wyniki mia³ Filip
Fija³kowski. W imieniu Grzegorza Chojnackiego, przewodnicz¹-
cego Rady Miasta, puchary wrêczali - Wies³aw Antoniak i Janusz
Kaczmarek.         /A.B./

Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Komadzynie, która jest od 2005
roku w Krajowym Systemie Ratownictwa Ga�niczego, otrzyma³a  torbê
ratownictwa przedlekarskiego ufundowan¹  przez Kasê Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo³ecznego. Pozyskany sprzêt pos³u¿y do niesienia pomocy
przedlekarskiej w ratowaniu ¿ycia i zdrowia ofiarom wypadków, zarówno
komunikacyjnym, jak i rolniczym. Dziêki nowemu nabytkowi wzro�nie
równie¿ poziom wyposa¿enia jednostki OSP w Komadzynie. Torbê wraz
z listem gratulacyjnym od prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
³ecznego przekaza³ Tomasz Nowicki, dyrektor Oddzia³u Regionalnego
KRUS w £odzi.

UPOMINEK DLA STRAŻAKÓW

W uroczysto�ci udzia³ wziêli: Tadeusz Wo�niak - pose³ na Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej, Andrzej Górczyñski - zastêpca dyrektora Oddzia³u
Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w £odzi, Jerzy
Bry³a - wójt gminy Kutno, Robert Bary³a - kierownik Placówki Terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w Kutnie, Marek Mysz-
kowski � komendant Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie,
Jakub �witkiewicz - prezes Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kutnie, Jana Broda - wice-
prezes Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Kutnie, Marian Serek - prezes Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Komadzynie, Waldemar Miaczkowski - prewencjonista
z Placówki Terenowej  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
w Kutnie oraz druhowie z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Komadzynie.

Kropelki i B¹belki rozpoczê³y w poniedzia³ek pó³kolonie w Aquaparku
Kutno. Pyszne drugie �niadanie na powitanie � a potem a¿ do obiadu
nauka p³ywania, rekreacja na basenie i �wiat pe³en wodnych przygód! To
nasze atuty, które wyró¿niaj¹ nas od innych pó³kolonii w mie�cie. Po obiedzie
zawsze przychodzi pora na gry i zabawy ruchowe, twórcze malowanie
i spotkania z ciekawymi go�æmi.
Mo¿e w³a�nie dlatego na pó³kolonie w Aquaparku jest tylu chêtnych? �
Staramy siê! Niestety, wszystkie miejsca na wakacyjne turnusy mamy ju¿
zarezerwowane � mówi Ewelina Piotrowska, kierownik pó³kolonii. �
Zapisujemy dzieci jedynie na listy rezerwowe � dodaje.
We wtorek go�ciem uczestników pó³kolonii by³ policjant z Komendy
Powiatowej w Kutnie. Dzieci dowiedzia³y siê, dlaczego tak wa¿ne jest
aby je�dziæ na rowerze w kasku i kamizelce odblaskowej. Nauczy³y siê
tak¿e jak prawid³owo przechodziæ przez jezdnie.
� Je¿dzimy na rowerach zawsze w kaskach i kamizelkach odblaskowych �
zapewnia³y niemal wszystkie dzieci. � Pan policjant opowiada³ te¿ dla-
czego na k¹pieliskach nie mo¿emy sami i bez opieki wchodziæ do wody
i jak siê nie zgubiæ, gdy wokó³ jest du¿o ludzi. Wiemy te¿ co zrobiæ, gdy siê
zgubimy i kogo poprosiæ wtedy o pomoc.
Po obiedzie w Barze Hanu� zawsze jest te¿ czas na rywalizacjê fair play!
Zarówno na krêglach, jak i zajêciach sportowych w sali fitness. � Ojej,
jak tu super! � krzycza³ wczoraj Witu� wchodz¹c na zajêcia sportowe. Do
godziny 16 czas mija tak bardzo, bardzo szybko.           /A.T./

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

18 lipca 2017 r.

PÓŁKOLONIE W „AQUAPARKU”

39 spotkanie � koñcz¹ce zarazem trzyletni¹ dzia³alno�æ Klubu
Wiedzy Uniwersalnej � mia³o charakter rekreacyjny; wiadomo
rozpoczynaj¹ siê wakacje i wczasy. Klubowicze wys³uchali bar-
dzo ciekawej i komunikatywnej oraz multimedialnej prelekcji
dyrektora Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji w Kutnie Paw³a
�lêzaka o dzia³alno�ci 13-letniego MOSiR-u i aktualnego m³odego
jubilata � 5-letniego Aquaparku. Obie te instytucje sportowo-
rekreacyjno-wypoczynkowe przysparzaj¹ tylko chwa³y naszemu
Miastu Ró¿ i s¹ jego wspania³¹, sportow¹ oraz promuj¹c¹ wizy-
tówk¹.

W �Dobrodziejówce�

POWITANIE LATA 2017

Ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej pasowa³ zabytkow¹ 150-letni¹ szabl¹
na cz³onka KWU Jadwigê Miko³ajczyk i W³adys³awa Cegielskiego.
W toku o¿ywionej dyskusji, dotycz¹cej historii i wspó³czesno�ci
grodu nad Ochni¹, g³os zabierali m.in.: Hanna Paluszkiewicz,
Teresa Jankowska, Piotr Kaliñski, Iwona �lêzak, Ryszard Olesiñski,
Ryszard Zab³ocki, W³odzimierz Klimecki, Grzegorz Dêbski.
W spotkaniu mi³o�ników Naszej Ma³ej Ojczyzny wzi¹³ udzia³ prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki.          /J.P./

Nic nie wskazywa³o na to, ¿e pasa¿erowie z Kutna nie bêd¹ mieli gdzie
parkowaæ wybieraj¹c siê w podró¿ kolej¹. Przypomnijmy, ¿e 19 czerwca
2017 r. decyzj¹ PKP S.A. utracili�my 60 miejsc parkingowych na ul. Sie-
miradzkiego, za� parking na ul. 3 Maja, który PKP zamknê³y wiosn¹ 2016 r.
nadal pozostawa³ nieczynny. W sprawê zaanga¿owa³ siê radny miejski
Rafa³ Jó�wiak pisz¹c do prezydenta miasta interpelacjê oraz pismo do
w³adz kolejowych. 22 czerwca 2017 r. parking przy dworcu PKP od strony
ul. 3 Maja zosta³ udostêpniony podró¿nym.
- Pasa¿erom kolei bêdzie wiêc ³atwiej, ale nie bêdzie idealnie, dlatego nie
odpuszczam! Mieszkañcom Kutna nale¿y siê nie tylko tymczasowy plac
postojowy, ale zgodny z polskimi normami technicznymi parking � po-
wiedzia³ �P¯K� radny Jó�wiak.

MAMY PARKING PRZY PKP

Z ¿a³obnej karty

By³a dusz¹ towarzystwa. To nie by³ czas. To nie by³a pora. I zgas³o
s³oñce, kiedy jeszcze by³ dzieñ. Odczuwamy niepowetowan¹ stratê
z powodu odej�cia �p. Jolanty Zagajewskiej, przede wszystkim wspa-
nia³ego cz³owieka, instruktora O�rodka Kultury OSP-a, opiekunki
 Andersówki i mened¿era kapeli Kro�niewiacy. �P. Jolanta Zagajewska
by³a dusz¹ towarzystwa. Zawsze u�miechniêta, mia³a dobre s³owo dla
ka¿dego. Pozostawia³a wokó³ siebie pozytywn¹ aurê. Mia³a du¿e
poczucie humoru. Zawsze wra¿liwa na potrzeby innych. Chêtnie udzie-
la³a siê jako wolontariusz. Z powodzeniem chocia¿by poprowadzi³a
15 stycznia br. jubileuszowy 25 kro�niewicki Fina³ WO�P-u, czy bra³a
udzia³ w kwe�cie TPZK na rzecz ratowania zabytkowych kro�niewic-
kich grobów w latach 2015-2016. Ukoñczy³a Akademiê Obrony Naro-
dowej. By³a oddan¹ popularyzatorsk¹ wiedzy o generale W³adys³awie
Andersie. Prowadzi³a tzw. Andersówkê � miejsce upamiêtniaj¹ce
postaæ wielkiego Polaka, bêd¹ce równocze�nie �wietlic¹ na osiedlu gen.
W. Andersa. Zabiega³a, ¿eby Andersówka by³a miejscem rozpoznawal-
nym nie tylko w powiecie kutnowskim, ale i poza nim. Przyczyni³a siê
do u�wietnienia wielu imprez patriotycznych organizowanych na terenie
Kro�niewic: corocznych obchodów Kro�niewickich Maków, obchodów
Roku gen. W. Andersa (2007), czy ods³oniêcia pomnika gen. W. Andersa
29 kwietnia 2013 r., w którym honorowym go�ciem by³a córka gen.
Andersa Anna Maria Anders. Zabiega³a o to, by Andersówka têtni³a
¿yciem. Organizowa³a ró¿norodne imprezy dla spo³eczno�ci tego¿ osie-
dla. Mia³a du¿y wk³ad w obchody upamiêtniaj¹ce 122 rocznicê urodzin
gen. broni pt. �Urodziny Andersa� (15.08.2014 r.), które zosta³y objête
honorowym patronatem Sekretarza Rady Ochrony Walk i Mêczeñstwa
oraz Szefa Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pod-
czas uroczysto�ci Jolanta Zagajewska otrzyma³a z r¹k przedstawiciela
MON pami¹tkow¹ statuetkê za krzewienie postaw pro obronnych oraz
kultywowanie patriotyzmu w�ród m³odzie¿y. By³a inicjatork¹ obchodów
rocznicy Powstania Warszawskiego w Kro�niewicach, maj¹c na wzglê-
dzie zas³ugi mieszkañców, którzy brali w nim udzia³. By³a uwielbiana
przez dzieci i m³odzie¿. Prowadzi³a dwie grupy teatralne �Na przekór�
i �Na wspak� dzia³aj¹ce przy O�rodku Kultury OSPa w Kro�niewicach.
Z powodzeniem wystawia³a dla spo³eczno�ci lokalnej przedstawienia
teatralne i ró¿nego rodzaju okoliczno�ciowe programy kulturalne. Ostat-
nio pracowa³a nad wystawieniem sztuki ��luby panieñskie� wed³ug
Aleksandra Fredry, której premierê planowano na 25 czerwca. Mia³a
zawsze wiele pomys³ów - ciekawych, nietuzinkowych. Niektórych z nich
nie zd¹¿y³a ju¿ zrealizowaæ. Pozosta³y tylko zapiski skrzêtnie zbierane
do szuflady. Podczas wyjazdów s³u¿bowych czy to z kapel¹ Kro�nie-
wiacy, czy wyjazdów kulturalnych organizowanych przez O�rodek Kul-
tury OSPa, zawsze promowa³a nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê. Uczestniczy³a m.in.
w piknikach zdrowotnych organizowanych w ramach projektu �¯yjesz
dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie� w ubieg³ym roku. Przewrotnie
nale¿y stwierdziæ, ¿e postêpowa³a wbrew nazwie tego projektu. Dawa³a
z siebie wszystko, przedk³adaj¹c potrzeby innych nad swoje. Praca by³a
ca³ym Jej ¿yciem, drugim domem. Czêsto mówi³a, ¿e to jest Jej miejsce
na ziemi, ¿e tu siê realizuje i kocha to robiæ. By³a pracowita, pe³na
werwy. Mia³a dar pisania dowcipnych rymowanek i wierszy, które
prezentowa³a podczas ró¿nych programów kulturalnych i w gronie
prywatnym. By³a osob¹ obok której nie mo¿na by³o przej�æ obojêtnie.
Zara¿a³a swoj¹ pasj¹ do teatru i historii. Kocha³a ludzi. Potrafi³a zjed-
nywaæ �rodowiska. Na Jej zaproszenie przyje¿d¿a³y liczne zespo³y �pie-
wacze z ró¿nych zak¹tków. �p. Jolanta Zagajewska odesz³a za wcze�nie,
pozostawiaj¹c po sobie ból i smutek. Wielu z nas nie mo¿e pogodziæ siê
z Jej strat¹. Na zawsze zostanie w naszych sercach!

Spo³eczno�æ kro�niewicka

ŚP. JOLANTA ZAGAJEWSKA




