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JUBILEUSZOWA SESJA

XX Sesja Rady Miasta Kutna rozpoczê³a siê uhonorowaniem zwyciêzców
plebiscytu Cz³owiek roku 2015 Powiatu Kutnowskiego: 1. Rados³aw
Rojewski, 2. Wies³aw Paluchowski, 3. Tadeusz Woniak; wyró¿nienie
Jerzy Karolewski.
(ci¹g dalszy - strona 3)
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH DZIEŃ MACIEJA RATAJA

Podczas XX Sesji Rady Miasta Kutna uhonorowano laureatów konkursu
Powiatowego ¯ycia Kutna na Najlepszego zawodnika, dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej 2015 roku. Podwójne trofea odebra³ £UKASZ
WÓJCIK (SZYBOWNICTWO - AEROKLUB W£OC£AWSKI): DLA
NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA I WYRÓ¯NIENIE SPECJALNE KUTNOWKIEGO HITU 2015 ZA PROMOCJÊ MIASTA KUTNA.
(szczegó³y - strona 11, 12 i 16)

Historia magistra vitae est to sentencja, która przywieca³a tegorocznym obchodom Dnia Patrona zorganizowanym w Zespole
Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Mieczys³awowie.
(ci¹g dalszy - strona 14)

¯YCIE KOLOROWE

NAJNOWSZY BLOK TBS

Prezes TBS Spó³ka z o.o. w Kutnie Jacek Urbaniak: W marcu bie¿¹cego roku TBS Kutno zakoñczy³ budowê budynku mieszkalnego przy
ul. £okietka 8. W budynku zamieszka 21 rodzin, do swojej dyspozycji
maj¹ du¿e balkony, 15 gara¿y i 7 miejsc parkingowych, a tak¿e windy

LAUREATKI

Oliwia Jancerowicz, uczennica klasy IIIa Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie, zosta³a laureatk¹ w Wojewódzkim
Konkursie Przedmiotowym z Jêzyka Angielskiego. Tytu³ ten zwalnia
z egzaminu gimnazjalnego w czêci dotycz¹cej jêzyka obcego,
przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnego wyniku oraz otwiera
drzwi do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej w ca³ym kraju, bez
koniecznoci brania udzia³u w rekrutacji, niezale¿nie od kryteriów
zawartych w statucie danej szko³y. Warto równie¿ podkreliæ, ¿e
w ci¹gu ostatnich kilku lat ¿adnemu gimnazjalicie z naszego miasta
nie uda³o siê uzyskaæ takiego wysokiego wyniku w zakresie
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Angielskiego.
Opiekunk¹ laureatki jest Izabela Robakowska - nauczyciel jêzyka
angielskiego w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie.
Gratulujemy sukcesu!

Zuzanna Staniszewska, uczennica klasy IIIa Gimnazjum nr 3 im.
Henryka Sienkiewicza w Kutnie, zosta³a laureatk¹ Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Jêzyka Polskiego organizowanego
przez £ódzkiego Kuratora Owiaty. W kolejnych etapach konkursu Zuzia pokona³a oko³o czterech tysiêcy gimnazjalistów
z ca³ego województwa. Osi¹gaj¹c bardzo wysoki wynik otrzyma³a
tytu³ laureata, który oprócz niew¹tpliwej satysfakcji dostarcza
wymiernych korzyci. Uprawnia on do zwolnienia z egzaminu
gimnazjalnego w czêci dotycz¹cej jêzyka polskiego, przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnego wyniku. Tytu³ laureata otwiera
równie¿ drzwi do wybranej szko³y ponadgimnazjalnej w ca³ym
kraju, bez koniecznoci brania udzia³u w rekrutacji oraz niezale¿nie
od kryteriów zawartych w statucie danej szko³y. Opiekunk¹
laureatki jest Ma³gorzata Pawlak  nauczyciel jêzyka polskiego
w Gimnazjum nr 3 im Henryka Sienkiewicza. Gratulujemy sukcesu!
/Info&foto Gm3/

w ka¿dej klatce schodowej. Budowa
trwa³a od 15 stycznia 2015 roku do
marca 2016 r. W wiêkszoci s¹ to
du¿e mieszkania 3-pokojowe, ale s¹
równie¿ ma³e 2 pokojowe, a tak¿e
4 pokojowe apartamenty o powierzchni ponad 80 m2. Budynek ma
ciekaw¹ formê architektoniczn¹
i z pewnoci¹ poprawia wygl¹d
istniej¹cego osiedla. W kwietniu
bêd¹ prowadzone prace zwi¹zane
z wykonaniem nasadzeñ drzew
i krzewów oraz kwiatów wokó³
budynku.

Kutno, ul. Łokietka 8

Wielkanoc to wiosenne święto
Wiosennego wiêta ju¿ wyrane objawy.
Na ga³¹zkach od dawna bazie puchate.
Przylecia³y z po³udnia ¿urawie i gêgawy,
a oziminy niemia³¹ zieleni¹ bogate.
Urodzi³y siê m³ode zaj¹czki,
te prawdziwe i cukrowe wielkanocne.
Na wierzbach i brzozach p¹czki
nowe pêdy rozpêdzi³y siê mocno.
Wielkanoc to wiêto Zmartwychwstania.
Pisanki, kurczaki, zaj¹czki, baranek.
W przyrodzie to czas odradzania,
u ludzi Dyngusowy poranek.
Rodzinnych spotkañ powitalne okrzyki,
ca³usy, uciski, ¿yczenia radosne.
Na stole wiêconka w koszyku
i nie zawsze zauwa¿amy, ¿e to ju¿ wiosna.
Kazimierz Ci¹¿ela
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Nastêpnie wrêczono nagrody i wyró¿nienia za wysokie wyniki we wspó³zawodnictwie sportowym i osi¹gniêcia w dzia³alnoci sportowej w 2015
roku. Radni przyjêli informacjê o realizacji aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu w 2015 roku oraz o zamierzeniach na bie¿¹cy rok. Podjêto
tak¿e kilkanacie uchwa³ zwi¹zanych z prawid³owym funkcjonowaniem
miasta Kutna; miêdzy innymi program opieki nad zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnoci zwierz¹t w tym roku. Zatwierdzono
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie
cieków (wzrost o 9%) oraz ustalono szczegó³owe zasady ponoszenia
odp³atnoci za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Spo³ecznej w Kutnie
oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ku.
Przyjêto równie¿ Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
w miecie Kutnie.
/J.P./

KUTNOWSKA STREFA
W roku 2015 zakoñczono budowy: zak³adu produkcyjnego firmy Pini
Polska Sp. z o.o. (ul. Intermodalna), Andersen Steel Spó³ka z o.o. (ulica
Metalowa), Nova-Stal Sp. z o.o., Agricola Invest Sp. z o.o. (ul. Poprzeczna),
biogazowni Eneribo Sp. z o.o. (ul. Wschodnia) oraz mroni New Cold
Sp. z o.o. (ul. Intermodalna). Rozpoczêto inwestycje firm: Vandemoortele
Polska Sp. z o.o. (ul. Bohaterów Walk nad Bzur¹), Idea Sp. z o.o. (ul.
¯o³nierska), rozbudowê Hoop Polska Sp. z o.o., rozbudowa UMA Investment Sp. z o.o./Kelloggs (ul. Wschodnia). Pocz¹tek 2016 r. przyniós³
równie¿ rozpoczêcie budowy Centrum Logistycznego realizowanego przez
PDC Industrial Center 47 Sp. z o.o. (grupa Panattoni). W Podstrefie
Kutno £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do 28 wzros³a liczba
wydanych dotychczas zezwoleñ na dzia³alnoæ. Na dzieñ 31 stycznia 2016 r.
w Podstrefie Kutno dzia³a 17 zak³adów. S¹ to: Hoop Polska Sp. z o.o.,
DS. Smith S.A., Fuji Seal Poland Sp. z o.o., PolyOne Poland Manufacturing Sp. z o.o., Sirmax Polska Sp. z o.o., Libner Polska Sp. z o.o., Mondi
Kutno Sp. z o.o., Enginova Sp. z o.o., Hamburger Pini Sp. z o.o., Profilpas
Polska Sp. z o.o., Serioplast Poland Sp. z o.o., Lampre Polska Sp. z o.o.,
UMA Investmets Sp. z o.o., Sonco Poland-Packaging Services Sp. z o.o.,
Star Fitness S.A., Nev Cold Sp. z o.o. oraz Pini Polska Sp. z o.o. W zak³adach dzia³aj¹cych na terenie Podstrefy Kutno zatrudnienie wynosi ponad
1900 osób.

Wieczory w kompleksie Dwór Sójki

Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Mi³o nam poinformowaæ, i¿ w odpowiedzi na liczne sugestie
naszych Goci rozpoczynamy w kompleksie Dwór Sójki cykl
wieczorów

Z MUZYK¥ NA ¯YWO.

Zapewniamy mi³¹ atmosferê, przepyszne jedzenie oraz doskona³¹ zabawê, równie¿ taneczn¹, przy dwiêkach najwiêkszych
wiatowych i polskich przebojów zagranych przez zespó³
z³o¿ony z dowiadczonych artystów.

Zapraszamy w ka¿dy pi¹tek i sobotê
od godziny 17:00.

Bezp³atnej rezerwacji stolików mo¿na dokonywaæ telefonicznie
(24) 254-24-44 lub za porednictwem poczty elektronicznej
recepcja@hoteldworsojki.pl.
Zapraszamy równie¿ do odwiedzania naszej strony internetowej
oraz profilu na Facebooku, gdzie bêdziemy publikowaæ
aktualny harmonogram imprez organizowanych na terenie
kompleksu Dwór Sójki.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

SPACERKIEM PO KUTNIE

Koszykarskie kwiaty

W dniu wiêta Kobiet przedstawiciele dru¿yny koszykarskiej
Polfarmex Kutno, z w³adzami
miasta Kutna, wrêczali kwiaty
Paniom obecnym na ulicy Królewskiej.

Królowa Ró¿

Trwaj¹ poszukiwania kolejnej
Królowej Ró¿. My przypominamy,
¿e pierwsz¹ królow¹ by³a Wioleta
Tuchorska, a w ubieg³ym roku
Magdalena Kaba.

WORD w Kutnie

Jeli bêdzie pozytywnie rozpatrzona
proba o utworzenie w Kutnie

WORD, to sale bêd¹ w kontenerach, a jego siedziba znajdzie siê tu¿
obok wjazdu do dawnej Agromy.

Ceny wy¿ej!

Na p³ywalni Aquaparku bilety zdro¿a³y o dwa z³ote (z 15 na 17 z³), ale
tylko w weekendy. Aktualnie za
godzinê gry w krêgle zap³acimy od
20 do 25 z³otych. W squashu wzrost
wynosi oko³o 5 procent...

Karetki AMZ

W ci¹gu najbli¿szych trzech miesiêcy do Wojewódzkiej Stacj
Ratownictwa Medycznego w £odzi
trafi¹ 24 karetki, których producentem jest AMZ- Kutno Sp. z o.o.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

5 kwietnia 2016 r.
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SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE

Cz³onkowie Ko³a Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kutnie spotkali siê, w dniu 16 marca, w Centrum Organizacji
Pozarz¹dowych Wspólny Dom. Otworzy³a je i poprowadzi³a Irena
£ukawczyk, prezes Zarz¹du Ko³a. Zebrani wys³uchali dobrze przygotowanego sprawozdania z prac Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
O tym jak zdrowo spêdziæ wiêta Wielkanocne mówi³a w dalszej czêci
spotkania Anna Walicka. Gociem Zebrania by³a Monika Mikulska,
inspektor w Wydziale Spraw Spo³ecznych i Ewidencji Dzia³alnoci Gospodarczej Urzêdu Miasta Kutna. T¹ integracyjn¹ imprezê uwietni³ wystêp
po³¹czonych zespo³ów piewaczych z Gminnego Orodka Kultury
w Strzelcach. wietnie zaprezntowa³y siê: Strzelcanki (kierownik Ewa
Karwowska) i Klonowianki (kierownik Tadeusz Sobczyk).
/B.G./

Biel w czerni

KTO NAS LECZY?
A¿ 48 procent czynnych zawodowo lekarzy przekroczy³o 50 rok
¿ycia, a¿ 12,5% ma powy¿ej...71 lat. To dane Naczelnej Izby
Lekarskiej.

WIEŚCI GMINNE

Dwiecie lat!

Mieszkanka Domu Pomocy Spo³ecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Katarzyna Stañczak obchodzi³a stulecie urodzin. Urodzi³a siê
6 marca 1916 r. w Woli Dziankowskiej, w gminie Lubieñ Kujawski,
powiat w³oc³awski.

Laureatka

GRATULACJE!

Natalia Bilska, uczennica klasy
III LO Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie,

zajê³a 3 miejsce (na 42 startuj¹cych)
w wojewódzkim konkursie ¯o³nierze Wyklêci, obudcie Polskê.
W nagrodê - pojedzie do Brukseli.

Bezrobocie

Na koniec stycznia 2015 r. w Kutnie
by³o 2572 bezrobotnych (w tym
1391 kobiet). W grudniu tego roku
bezrobocie spad³o do 2148 osób
(1174 kobiety). Uprawnienia do
zasi³ku posiada³o 352 bezrobotnych.

Szanowana Redakcjo!
W ostatnim numerze Powiatowego ¿ycia Kutna ze zdziwieniem przeczyta³em informacjê o sobie, ciesz¹c siê, ¿e moja skromna osoba zaprz¹ta
jeszcze uwagê obywateli mojego rodzinnego miasta, z którym ci¹gle jestem
bardzo zwi¹zany. Chcia³bym jednak dodaæ ma³e sprostowanie, poniewa¿
w Pañstwa notatce znalaz³y siê informacje zdezaktualizowane, prawdopodobnie zaczerpniête z Wikipedii, aby nie wprowadzaæ w b³¹d Waszych
czytelników. Ustawa z dnia 11.09.2003 O s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych, art. 111 pp. 5, okrela górn¹ granicê wieku ¿o³nierza
zawodowego na 60 lat ¿ycia, dlatego od pewnego czasu nie noszê ju¿
munduru. ledzê zmiany zachodz¹ce w Si³ach Zbrojnych RP i szczerze
gratulujê m³odszemu Kutnowianinowi, mianowanemu przez Pana Prezydenta na stopieñ genera³a brygady, Panu Jaros³awowi Kraszewskiemu.
Serdecznie pozdrawiam
kontradmira³ w stanie spoczynku Stefan M. Tandecki
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UDANY DEBIUT

PEJZAŻ RUDYMENTARNY

MALI ZNAWCY BAJEK

Kabaret seniorów Pozytywnie zakrêceni, zorganizowany przez Zarz¹d
Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kutnie,
wyst¹pi³ po raz pierwszy w wietlicy Centrum Organizacji Pozarz¹dowych Wspólny Dom. W poniedzia³ek, 14 marca, zebra³o siê w tym
gocinnym miejscu ponad siedemdziesiêciu widzów (cz³onków Zwi¹zku).
Kamienny plac, fontanny szmer, a Marsza³ek z góry spoziera na miasto
ró¿, gdzie w ka¿dym dniu nowa siê szansa otwiera.

W Muzeum Regionalnym w Kutnie odby³ siê finisa¿ trwaj¹cej aktualnie
wystawy poplenerowej Pejza¿ Rudymentarny, dzie³ powsta³ych w wyniku
spotkania artystów w Sulejowie. Na zaproszenie MRK i CKiS w Koninie
do Sulejowa przyby³o 12 osób z ró¿nych stron Polski. W sobotê mieli
Pañstwo okazjê spotkaæ: Krzysztofa Bry³ê, Adama Molendê, Jaros³awa
Skutnika i porozmawiaæ z nimi przy kieliszku wina. Spotkanie by³o tak¿e
podsumowaniem wybranych wystaw artystycznych w Muzeum i projektów
tworzonych wspólnie przez instytucje - kutnowsk¹ i koniñsk¹, st¹d niezbêdna obecnoæ Roberta Brzêckiego i Tomasza Czy¿ewskiego, którzy
na bie¿¹co komentowali pokaz slajdów z wybranych wystaw.
/T.C./
T¹ piosenk¹ kabaret rozpocz¹³ - wraz z widzami - programowy spacer po
kutnowskich ulicach. Imprezê - ca³kowicie zwi¹zan¹ z histori¹ i ¿yciem
naszego miasta, przygotowa³a Danuta Kawka. W sk³ad zespo³u wchodz¹:
Teresa Lipnowska, Henryk Paliga, Kazimiera Ciastek, Barbara Olesiñska,
Helena Strza³kowska, Stanis³aw Braszczyñski, Anna Milczewska, Zofia
Gralak, Wojciech Trzaskowki, Wies³aw Kotliñski i Bo¿enna Gawin. Do
programu Spacerkiem po Kutnie - trochê ¿artem, trochê serio oprawê
muzyczn¹ przygotowa³ Kazimierz Traczyk. By³ te¿ konkurs wiedzy
o Kutnie, w którym udzia³ mogli wzi¹æ wszyscy uczestnicy spotkania,
a zwyciêzcy - Piotr Jarczyñski, Anna Bajda i Alicja Szynkiewicz - otrzymali
nagrody. Gociem spotkania by³ Micha³ Kacprzak, naczelnik Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych i Ewidencji Dzia³alnoci Gospodarczej Urzêdu Miasta
Kutna, który wrêczy³ wszystkim artystom symboliczne ró¿e. By³y du¿e
brawa i gratulacje, toast za dalsz¹ pomylnoæ i du¿y tort. Inicjatorem
powstania zespo³u i jego g³ównym organizatorem jest przewodnicz¹cy
ZOR PZERiI w Kutnie Stanis³aw Braszczyñski. Redakcja P¯K ¿yczy
dalszych sukcesów!
/B.G./

KULTURALNE RETRO
 24 stycznia 1927 r., w kinie Polonia, sztukê Mecenas
Bulbeg i jego m¹¿ wystawi³ - ze swoim zespo³em estradowym
- Karol Adwentowicz (nastêpnie wystawi³ Syn Casanowy Don
Juan)...
 Juliusz Osterwa ze swoj¹ wileñsk¹ Redut¹ wystawi³ 122
przedstawienie lubów panieñskich Aleksandra Fredry...
 Stefan Jaracz wyst¹pi³ w Polonii w sztuce Szczêcie Frania
- W³odzimierza Perzyñskiego ... (27 grudnia ponownie)...
 w spektaklu ¯ywa maska J. Parandeli wyst¹pili: Juliusz
Osterwa i Junosza K. Stêpowski...
 30 kwietnia 1937 r. w Polonii wystawiono sztukê Ludzie
na sprzeda¿, w której wystapi³ m.in. Eugeniusz Bodo...
 Wydarzeniem kulturalnym Kutna w marcu 1936 by³ koncert wiatowej s³awy sopranistki koloraturowej - Ady Sari
(Jadwigi Szajer)...
 4 kwietnia 1937, o godzinie 17.00 na kutnowskim dworcu
zatrzyma³ siê poci¹g wioz¹cy trumnê z cia³em wybitnego kompozytora - pianisty Karola Szymanowskiego, który za ¿ycia
wyst¹pi³ w Kutnie 16 listopada 1927 r.
 W sali stra¿y w 1927 r. odby³ siê koncert kapeli w³ociañskiej
s³awnego Stanis³awa Namys³owskiego...
 Tancerka, piewaczka i aktorka Loda Halama wyst¹pi³a
3 marca 1939 r. w Polonii, w operze Roxy i jego dru¿yna.
 W lipcu 1938 r., przejazdem do Warszawy na dworcu
w Kutnie zatrzyma³ siê Jan Kiepura. Niestety, nie zapiewa³...
 W 1927 r. zorganizowano w Wierzbiu majówkê, na której do
wygrania by³... samochód...

W dniu 10 marca 2016 r., w Zespole Szkó³ w Byszewie, odby³ siê konkurs
wiedzowy pt. Znawca bajek. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas I-III.
Dzieci musia³y wykazaæ siê wiedz¹ znanych bajek Braci Grimm i H.CH.
Andersena. Rywalizacja odbywa³a siê w zespo³ach, w sk³ad których wchodzi³ reprezentant klasy I, II i III. Laureatami konkursu zostali: I miejsce
- Sobczyk Fabian, Edyta Molenda i Szymon I¿yñski; II miejsce - D¹browska Wiktoria, Królak Julia, Stefañski Micha³; III miejsce - Pawe³czyk
Weronika, Truskolawska Natalia, Florczak Kornel.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

NIE GIŃ POLSKO, JA ZA CIEBIE ZGINĘ

Pod tym has³em odby³ siê w minion¹ sobotê, w sali starostwa, patriotyczny
koncert w ramach powiatowych obchodów Narodowego Dnia Pamiêci ¯o³nierzy
Wyklêtych. Patronat nad koncertem objêli: pose³ na Sejm RP Tomasz Rzymkowski i starosta Krzysztof Debich. Przed zebranymi wyst¹pi³ Andrzej Ko³akowski, pieniarz i poeta, w którego twórczoci przewa¿a tematyka patriotycznohistoryczna. Artysta by³ dzia³aczem opozycyjnym w okresie PRL. To cz³onek
Komitetu Honorowego Fundacji £¹czka. Swój wystêp rozpocz¹³ piosenk¹
pod tytu³em Oskar¿eni o wiernoæ, powiêcon¹ pamiêci wszystkim polskim
¯o³nierzom Wyklêtym. Przed ka¿d¹ nastêpn¹ piosenk¹ wykonawca wspomina³ krótko o niedawnej historii naszego kraju. Walka z komunizmem to by³a
walka z diab³em, a marsze w obronie szpicla organizowane w Polsce le wiadcz¹ o naszym narodzie  mówi³ piewaj¹cy artysta. Wspomina³ wydarzenia
nawi¹zuj¹ce do roku 1951, do rozstrzeliwañ polskich patriotów  majora
£upaszki, Danuty Siedzikówny INKI, majora Józefa Kurasia, Antoniego
¯ubryda. Zabrzmia³y piosenki: Ostatni partyzant, Rozstrzelana armia, Inka
1946, Walczymy o koronê or³a, Gdy siê dla was skoñczy wojna. Specjalnie
skomponowan¹ dla polskich kobiet-wiêniarek, bêd¹cymi matkami, które
rodzi³y dzieci w celach wiêzienia by³a zapiewana przez niego piosenka, któr¹
zatytu³owa³ Ko³ysanka wiêzienna 1946. Wystêp przyjêty zosta³ gromkimi
oklaskami.
/A.B./

Czy wiecie, że...
- 8 XI - KRZYSZTOF W. DÊBSKI WYRÓ¯NI£ HONOROWYMI
NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA - STATUETKAMI LWA
KUTNOWSKIEGO HERMANA NIJHOFA, ZA£O¯YCIELA
I WSPÓ£W£ACICIELA FIRMY NIJHOF-WASSINK ORAZ
PREZESA KUTNOWSKICH ZAK£ADÓW DROBIARSKICH
EXDROB S.A. MIROS£AWA SZA£KOWKIEGO.
- 7 XII - KRZYSZTOF W. DÊBSKI WYRÓ¯NI£ HONOROWYMI
NAGRODAMI PREZYDENTA MIASTA - STATUETKAMI LWA
KUTNOWSKIEGO MIECZYS£AWA WOKÊ - PREZESA SPÓ£KI
POLFARMEX I GRZEGORZA HEIMANNA - PREZESA FLORIAN CENTRUM S.A.
Z: Kalendarium dziejów Kutna (1990-2010), rok 2000 i 2001 [w:] Kutno
poprzez wieki. Tom 2, s. 577 i 586
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WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na polskiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik Uzdrawiacz. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioenergoterapeutów oraz by³ym prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê wród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju Orodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim:
w chorobach oczu, kobiecych serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.
Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie

w lokalu P¯K, ul. Królewska 47 (I p.)
9 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa
¯yciowego ELILAH, tel. 506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Kutno - jak Warszawa! XX sesja Rady Miasta Kutna - g³osowanie, jak
w Sejmie! Nowoczesna tablica - komputerowo sterowana. Na ulicach
nazewnictwo i wizualizacje zabytków, nawet lepsze ni¿ na warszawskiej
Pradze, Woli czy Ochocie. Firmy - co prawda zagraniczne, ale za to ze
wiatow¹ technologi¹. Liczba marketów, galerii na osobê chyba najlepsza
w Polsce, a i nastêpne siê buduj¹. Domy jednorodzinne ju¿ nie tylko z kortami tenisowymi, ale nawet basenem i afrykañsk¹ oran¿eri¹. Liczba milionerów siêga ju¿ trzydziestki, z tej piêæsetki, co to w Polsce siêgnêli po
maj¹tki wiêksze, ni¿ reszta spo³eczeñstwa. Dwa samochody na g³owê mieszkañca! Mieszkañ buduje siê tyle, ¿e nabywcom brakuje ju¿ pieniêdzy
(podobnie, jak i kredytuj¹cym je hipotecznie bankom). Salonów fryzjerskich jest oko³o stu, gdy w siermiê¿nym czerwonym Kutnie by³o ich
zaledwie - piêæ! Warszawscy kibice zazdroszcz¹ kutnowianom, ¿e to
w Kutnie jest ekstraliga koszykarska Polfarmex (a w Warszawie Legia
ma tylko I ligê. Miasto z wygl¹du radosne, bo domy pokolorowano (g³ównie
na yellow bahama), a nie jak bure domostwa dzielnic Warszawy. To my,
a nie oni mamy prawdziwe porzekad³o: Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia
i wiata nie zna.... Wiêc dlaczego jeszcze tak wielu twierdzi, ¿e w Kutnie
nic dobrego siê nie dzieje... I wzdycha do dawnych czasów: DOBRZE TO
JU¯ BY£O.
Z najlepszymi ¿yczeniami wi¹t Wielkiej Nocy
Andrzej Stelmaszewski

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA
So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !
Chyba - to ju¿ wiosna, nie tylko kalendarzowa! piewaj¹ skowronki,
kêpami kwitn¹ w ogródku drobne i delikatne kwiaty przebiniegów i krokusów. Zreszt¹ w tym roku sezon na bazie trwa ju¿ od pocz¹tku marca...
Ale trzeba równie¿ pamiêtaæ o m¹droci przys³ów: W marcu - jak
w garncu czy Kwiecieñ - plecieñ.... Masz babo placek! Có¿ s³ychaæ!?
Ano od wschodu bez zmian, a gdy ju¿ s¹ to na gorsze. W 2015 r. eksport
tylko - spo¿ywczy, do Rosji skurczy³ siê o 55% (do 400 mln euro).
Teraz nasz s¹siad jest dopiero na 14 pozycji, w 2014 by³ siódmy, a 2013 TRZECI!!! To skutek wprowadzonego od sierpnia 2014 r. rosyjskiego
embarga na unijne owoce, warzywa, miêso, przetwory z mleka i ryby.
A ten klient by³ np. najwiêkszym rynkiem zbytu dla polskich jab³ek
i przetworów mleczarskich! Co gorzej, szanse na powrót Federacji Rosyjskiej, do dawnej sytuacji s¹... zerowe!!! Masz babo placek! Jedynie
dostawy do Unii Europejskiej napêdzaj¹ rozwój bran¿y rolno-spo¿ywczej,
które w ubieg³ym roku ukszta³towa³y siê na poziomie 13,2% ogólnych
rozmiarów eksportu. Wyniós³ on 23,6 mld euro (gdy w 2004 - 5,2 mld
euro). Co lepiej, saldo w handlu tymi produktami wynios³o 7,7 mld euro
(gdy w 2010 r. - 2,6). Najwiêcej tych artyku³ów lokujemy w Niemczech
(22,5%), Wielkiej Brytanii (8,5), Czechach (6,8) i Francji (6,5). Sprzyja
temu s³absza wobec euro - z³otówka. Masz babo placek! Za to kurczy siê
liczba gospodarstw nastawionych na produkcjê zarodow¹, jak te¿ na odchowanie w³asnych st¹d prosi¹t. Przyk³adowo, mamy w Polsce obecnie
o 900 tysiêcy loch mniej, ni¿ 10 lat temu. Dzisiaj mamy 15 milionów
tuczników (co przy pog³owiu 0,94 mln sztuk macior, daje 16 sztuk
wyprodukowanych wiñ w kraju na maciorê, na rok, podczas gdy w Danii
i Holandii wskanik ten wynosi 26-27 sztuk od maciory). Masz babo
placek! Z badañ Agribus 2015 zrealizowanych na zlecenie Banku BG¯
BNP Paribas wynika, ¿e polski rolnik najczêciej w internecie korzysta
z portali Facebok, Naszej klasy, Instagram i Twitter. Korzysta z dostêpu
do konta, ceni równie¿ informacje bran¿owe, mo¿liwoæ z³o¿enia wniosku
o kredyt i ubezpieczenia. Istotna jest dla niego mo¿liwoæ porównania
wydajnoci gospodartw oraz rozliczenia VAT. Masz babo placek! W ogóle
zmiany w polityce rolnej s¹ op³akane - proponowany ustrój rolny uderza
w prawa w³asnoci, których respektowanie nale¿y do warunków cz³onkostwa w UE, a ba³agan w wyp³acaniu dop³at dla rolników mo¿e spowodowaæ ich obni¿enie w przysz³oci. Co takiego UE zastosowa³a ju¿
wobec Wêgier (...) - twierdzi profesor Andrzej Stêpniak, ekonomista
z Uniwersytetu Gdañskiego w wywiadzie dla Dziennika £ódzkiego
z 15.03.2016 r. Có¿ dodaæ...?! Masz babo placek! Novum w dop³atach
bezporednich. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
bêdzie ¿¹da³a owiadczenia o posiadaniu tytu³u do ich u¿ytkowania... Niby
drobiazg, ale to mo¿e znacznie ukróciæ wy³udzenia dop³at do bezprawnie
u¿ytkowanej ziemi skarbu pañstwa... Masz babo placek!

POZYTYWNA DECYZJA
Marsza³ek Województwa £ódzkiego Witold Stêpieñ w pimie z dnia
3 marca 2016 r. informuje Pana Roberta Bary³ê Radnego Sejmiku Województwa £ódzkiego: Odpowiadaj¹c na interwencjê Pana Radnego z dnia
17 lutego 2016 (data wp³ywu 23 lutego 2016 r.) w sprawie rozk³adu jazdy
poci¹gów na linii kolejowej Kutno - £ód Kaliska, przekazujê stosowne
wyjanienia.
Linia kolejowa £ód Kaliska - Kutno jest lini¹ jednotorow¹ na odcinku
Zgierz - Kutno o bardzo z³ym stanie technicznym charakteryzuj¹c¹ siê
nisk¹ prêdkoci¹ max. Na przewa¿aj¹cym odcinku 70 km/h i licznymi
ograniczeniami prêdkoci do 20 km/h. Z tego wzglêdu posiada ograniczon¹ zdolnoæ przepustow¹. W zwi¹zku z tym na chwilê obecn¹ nie ma
mo¿liwoci uruchomienia poci¹gu dowo¿¹cego z Kutna do £odzi na
godzinê 6.00 z uwagi na zajêcie tej trasy przez poci¹gi PKP Intercity S.A.,
które zgodnie z Regulaminem przydzielania tras poci¹gów opracowanym
przez zarz¹dcê infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trasowane
s¹ w pierwszej kolejnoci pomimo, ¿e kursuj¹ jedynie w wybrane dni
oraz codziennie w okresie wakacji.
Wobec powy¿szego Województwo £ódzkie w porozumieniu z £ódzk¹
Kolej¹ Aglomeracyjn¹ Sp. z o.o. podejmie dzia³ania, aby uruchomiæ ww.
poci¹g w pierwszym mo¿liwym terminie, tj. od wrzenia br..
Otrzyma³: Pan Marek Mazur - przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa
£ódzkiego
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Felieton Bywalca

DZISIAJ
Dzisiaj nie bêdê pisa³ o upadku klasy politycznej, ani te¿
nie bêdê pisa³ o kretyñskich wypowiedziach co niektórych
wybrañców narodu. Klepanie g³upot, co lina na jêzyk przyniesie, jest ich specjalnoci¹ i niestety raczej tak ju¿ zostanie do czasu, kiedy naród siê wkurzy i w demokratycznych
wyborach wyle to towarzystwo na zielon¹ trawkê. Dla tej
w¹tpliwej elity naród jest potrzebny w dniu wyborów,
a póniej hulaj dusza piek³a nie ma i ludzkoæ zalewana jest
s³owotokiem tak potê¿nym jak woda w dorzeczu Amazonki
w porze deszczowej. Ponadto nie bêdê porusza³ wyczynów
kutnowskiej grupy trzymaj¹cej w³adzê. W szczególnoci nie
odniosê siê do starosty i Zarz¹du Powiatu, którzy skutecznie
demontuj¹ Kutnowski Szpital Samorz¹dowy przenosz¹c
akcenty na partnerów prywatnych. Ta kiepska, powiatowa
w³adza ostatnio zaczê³a grzebaæ w powiatowej owiacie, co
le wró¿y edukacji naszych m³odych obywateli. Dzisiaj nie
bêdzie w ogóle nic na temat kompletnego dziadostwa jakie
proponuj¹ nam nasi mieszni i groteskowi wybrañcy. Zbli¿a
siê wiosna, przyroda budzi siê do ¿ycia. Przed nami piêkne
wiêta Wielkonocne. Prze¿yjmy wiêc radonie i rodzinnie
ten czas. Wszystkim czytelnikom i sympatykom P¯K oraz
mieszkañcom regionu ¿yczê spokoju i odpornoci na zalewaj¹c¹ nas tandetê; ¿yczê równie¿ zdrowych i pogodnych
wi¹t Wielkanocnych.
Krzysztof Wac³aw Dêbski
Plan Morawieckiego

OKIEM EKONOMISTY
(...) Przed prywatyzacj¹ w Polsce funkcjonowa³o 240 przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych ponad 1000 pracowników. Nie brakowa³o
wród nich przedsiêbiorstw zaliczanych pod wzglêdem nowoczesnoci produkcji i efektywnoci do czo³ówki europejskiej. By³y
to stocznie oraz fabryki silników i obrabiarek sterowanych numerycznie, sprzedaj¹ce wyroby do kilkudziesiêciu krajów. W trakcie
prywatyzacji profil produkcji nikogo nie obchodzi³, liczy³ siê
jeden wskanik - czy fabryka na siebie zarabia. O to za nie by³o
³atwo, bo produkcja pañstwowa by³a opodatkowana znacznie
wy¿ej ni¿ produkcja prywatna. (...)
(...) Niemcy mog¹ siê poszczyciæ doskonale przeprowadzon¹ transformacj¹ swojego przemys³u. W okresie gdy Polska pozbywa³a
siê wielkich przedsiêbiorstw, oni spor¹ czêæ przekszta³cili w korporacje miêdzynarodowe, otaczaj¹c je tysi¹cami ma³ych i rednich
zak³adów i zapewniaj¹c wysok¹ elastycznoæ, a w lad za tym efektywnoæ produkcji. (...)
(...) Eksport zawdziêczamy g³ównie montowaniu wyrobów zagranicznych. (...)
(...) Przed prywatyzacj¹ w Polsce funkcjonowa³o 240 przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych ponad 1000 pracowników. Nic po nich
nie zosta³o. (...)
Przegl¹d nr 11 (845) z 11-20.03.2016 r., s. 32-34

Z innych szpalt
Ci¹gle ubywa sklepów. Od 2009 r. ich liczba spad³a z 371,8 tys.
do 298,3 tys. w 2015 r. Najwiêcej uby³o sklepów odzie¿owych,
które s¹ wypierane przez sieci miêdzynarodowe. Segment sklepów
owocowo-warzywnych skurczy³ siê w ci¹gu piêciu lat o ponad
30%. O 5% zmniejszy³a siê w zesz³ym roku liczba ksiêgarni, do
nieca³ych 5 tys. Za to o 48% wzros³a w tym samym czasie sieæ
sklepów monopolowych.
783 tys. u¿ywanych samochodów sprowadzili Polacy w 2015 r.,
g³ównie z Niemiec i Francji. 45% to modele marek niemieckich
z dominacj¹ volkswagenów (107 tys.) i audi (72 tys.).
Przegl¹d nr 10 (844) z 7-13 03.2016, s. 6 i 61
Rekordowa zbiórka Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
24 fina³ akcji Jurka Owsiaka przyniós³ 72 696 501,53 z³ na zakup
urz¹dzeñ medycznych dla oddzia³ów pediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Zbiórka kosztowa³a
2 258 098,74, czyli 3,1% zebranych pieniêdzy. W zesz³ym roku
zebrano ponad 53 mln z³.
Rz¹d skierowa³ do Sejmu projekt nowelizacji ustawy pozwalaj¹cej
na stawianie masztów telefonii komórkowej wbrew woli mieszkañców. Tak¿e tam, gdzie zakazuj¹ tego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
1,6 mln Polaków zalicza siê do grona pracuj¹cych, ale zarabiaj¹cych ma³o, by wyrwaæ siê z ubóstwa.
Jan Olszewski o odpowiedzialnoci elit - Za doprowadzenie do
tego, ¿e Polska jest jednym z najbardziej zacofanych spo³ecznie
krajów w Europie.
Przegl¹d nr 11 (845) z 14-20.03.2016, s. 6 i 63
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¯YCIOWE ROZMAITOCI

STRAŻACKI TURNIEJ
W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca w Kutnie przeprowadzono fina³
powiatowy XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
M³odzie¿ zapobiega po¿arom. Wziê³o w nim udzia³ 55 uczestników,
reprezentuj¹cych szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne.
Witaj¹c przyby³ych uczniów i ich opiekunów oraz zaproszonych goci
Jakub witkiewicz  prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP
w Kutnie, przypomnia³, i¿ turniej s³u¿y popularyzowaniu wród m³odzie¿y znajomoci przepisów przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania na
wypadek po¿aru, praktycznych umiejêtnoci pos³ugiwania siê podrêcznym sprzêtem ganiczym, wiedzy na temat techniki po¿arniczej, a nawet
historii i tradycji ruchu stra¿ackiego.

Uczestnicy turnieju rozwi¹zywali 30-pytaniowy test, a trzech pierwszych
z nich w ka¿dej grupie wiekowej wesz³o do cis³ego fina³u. Tu prawie
ka¿dy z finalistów mia³ problemy ze skompletowaniem odpowiedniego
sprzêtu do ugaszenia konkretnego po¿aru za pomoc¹ wody lub piany
ganiczej. Rywalizacjê finalistów ocenia³o 5-osobowe jury, któremu przewodniczy³ m³. brygadier PSP Marcin Adamiak, jego decyzje by³y ostateczne. W grupie szkó³ podstawowych zwyciê¿y³ Krzysztof Zachwieja
(Strzegocin) przed Jakubem Proniewskim (Plecka D¹browa) i Micha³em
Kaczmarkiem (Strzelce). W grupie gimnazja wygra³ Jêdrzej Czy¿ewski
(Gimnazjum nr 3 Kutno) przed Bartoszem Sobczakiem (Zespó³ Szkó³
Byszew) i Patrycj¹ Moskw¹ (Gimnazjum Kroniewice). W grupie szkó³
ponadgimnazjalnych: Monika Karpiñska (I LO Kutno), Jakub Waliszewski
(II LO Kutno), Dawid Chrzanowiecki (ZS nr 4 Azory). Uczestnikom
fina³u nagrody i dyplomy wrêcza³ brygadier PSP Marek Myszkowski. Nasz
powiat na turnieju wojewódzkim, jaki odbêdzie siê 22 kwietnia w Opocznie
reprezentowaæ bêd¹ uczniowie, którzy zajêli pierwsze miejsca.
/A.B./

CZYSTE POWIETRZE

Dzieci z Przedszkola Lokalnego w £aniêtach uczestnicz¹ w br. szkolnym
2015/2016 w realizacji programu edukacji antytytoniowej Czyste
powietrze wokó³ nas koordynowanego przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno
Epidemiologiczn¹ Kutnie. Program ma m.in. na celu zwiêkszenie wiedzy
na temat skutków palenia papierosów oraz wra¿liwoci dzieci na miejsca,
w których mog¹ byæ nara¿one na dym. Zajêcia maj¹ charakter warsztatowy,
w ramach których dzieci uczestnicz¹ w pogadankach, spacerach podczas
których obserwuj¹ ród³a dymu, aktywnie æwicz¹, wykonuj¹ prace plastyczne i piewaj¹ piosenki. W dniu 11 marca w przedszkolu organizowany
by³ Dzieñ Marchewki, podczas którego dzieci wraz z rodzicami aktywnie
w³¹czy³y siê w propagowanie zdrowego od¿ywiania. Koordynatorem programu w przedszkolu jest Ewa S³owikowska
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¯YCIOWE ROZMAITOCI

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Podczas XX Sesji Rady Miasta Kutna uhonorowano laureatów
konkursu Powiatowego ¯ycia Kutna na Najlepszego zawodnika, dru¿ynê i trenera Ziemi Kutnowskiej 2015 roku (w hali
SP nr 9 wczeniej nagrodzono koszykarski Polfarmex Kutno).
Prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski, przewodnicz¹cy Rady
Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki, przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego Marek Jankowski oraz redaktor naczelny P¯K
Andrzej Stelmaszewski wrêczyli, w uroczystej atmosferze, puchary
i fotograficzne dyplomy:

nadziejom olimpijskim - Sylwii Raciborskiej (kickboxing Alex),

Jakubowi Kasicy (kickboxing Alex), B³a¿ejowi Wilanowskiemu
(lekkoatletyka UKS Dziewi¹tka).
(ci¹g dalszy - strona 12)

ZADBAJ O ZDROWIE

W rodê, 16 marca 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego
mia³a miejsce akcja kierowania uczestników Projektu ¯yjesz dla
siebie i innych  zadbaj o zdrowie na bezp³atne badania i konsultacje lekarskie. Jego realizacj¹ kieruje Pawe³ £ebkowski ze Starostwa Powiatu. Zaznaczy³ m.in. i¿ celem projektu jest poprawa zdrowia
publicznego i ograniczenie zachorowalnoci na choroby zwi¹zane
ze stylem ¿ycia na obszarze powiatu kutnowskiego. Wartoæ przedsiêwziêcia opiewa na kwotê 3.465.115 z³otych, któr¹ w ca³oci
powiat pozyska³ z dofinansowania ze rodków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz ze rodków bud¿etu
powiatu w ramach tzw. Programu PL 13. W minion¹ rodê rozpoczêto odbiór ankiet  wywiadu medycznego. Na tej podstawie
wybranych zostanie 3.500 mieszkañców powiatu, którym zaproponowane zostan¹ dalsze badania diagnostyczne (laboratoryjne)
w kierunku profilaktyki chorób kr¹¿enia. Jak zaznacza Pawe³ £ebkowski osoby z nieprawid³owymi wynikami badañ zaproszone
zostan¹ na poszerzon¹ diagnostykê, stosown¹ do wieku badanej
osoby. Mog¹ to byæ na przyk³ad: USG (echo serca), USG têtnic
szyjnych czy próba wysi³kowa.
/A.B./
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¯YCIE SPORTOWE

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
(ci¹g dalszy ze strony 11)

Alojzemu Adamczykowi (foto) i Jerzemu Karolewskiemu (KSB Stal);

Mariuszowi Grzanowskiemu (MKS Stal BiS) i Aleksandrowi Grabowskiemu (Alex) - foto;

Antoniemu Kaliñskiemu (Kutno Masters);

oraz dru¿ynie MKS Stal BiS.

Następne wydanie
Podwójne trofea odebra³ mistrz £ukasz Wójcik (szybownictwo - Aeroklub W³oc³awski): za osi¹gniêcia sportowe i za promocjê m. Kutna
(wyró¿nienie specjalne Kutnowkiego Hitu 2015). Fotograficzn¹ relacjê
przygotowa³ Andrzej Bieñkowski.
/J.P./
(ci¹g dalszy - strona 16)
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„Powiatowego Życia Kutna”

5 kwietnia 2016 r.
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

DZIEŃ MACIEJA RATAJA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Znaczenie wiedzy historycznej w obecnych czasach jest nie do przecenienia, gdy¿ na niej buduj¹ swoj¹ przysz³oæ kolejne pokolenia Polaków.
Podczas uroczystoci m³odzie¿ przedstawi³a scenki zwi¹zane z ¿yciem
i dzia³alnoci¹ swojego patrona  Macieja Rataja. Ten polski polityk,
marsza³ek Sejmu, prezydent RP, dzia³acz ludowy i publicysta ¿yj¹cy na
prze³omie XIX i XX wieku jest wzorem godnym do naladowania dla
wspó³czesnych. Wywodzi³ siê z ludu. Dziêki ciê¿kiej pracy i wytrwa³oci
w realizacji swoich planów i marzeñ sta³ siê jedn¹ z najwa¿niejszych
postaci minionej epoki. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy
pierwszej Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Dyrektor Danuta Krawczyk
wrêczy³a m³odzie¿y certyfikaty EUROPASS. Szko³a pielêgnuje idee
wyznawane przez M. Rataja. uczniowie zdobywaj¹ tutaj nie tylko gruntown¹ wiedzê, ale tak¿e maj¹ mo¿liwoæ zdobycia umiejêtnoci podczas
zagranicznych praktyk. W roku szkolnym 2016/2017 ZSCKR w Mieczys³awowie oferuje nastêpuj¹ce kierunki kszta³cenia w technikum kszta³c¹cym
w zawodach: technik turystyki wiejskiej, technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Wszystkie kierunki kszta³cenie daj¹
kwalifikacje rolnicze i mo¿liwoæ korzystania z funduszy Unii Europejskiej.

ODKRYWCY TALENTÓW

BIEL W CZERNI
Na XX Sesji Rady Miasta Kutno radni jednog³onie podjêli uchwa³ê
Nr XX/223/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kutnowskiemu w kwocie 1.000.000 z³ z przeznaczeniem na podwy¿szenie
kapita³u Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Sp. z o.o. Stosown¹
umowê 17 marca podpisa³ prezydent Zbigniew Burzyñski oraz starosta
kutnowski Krzysztof Debich wraz z wicestarost¹ Zdzis³awem Trawczyñskim.
- Przekazany milion z³otych wykorzystany bêdzie jako wk³ad w³asny do
Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, o priorytetowa
IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia dzia³anie
9.1. infrastruktura ratownictwa medycznego. W zakres projektu wchodzi
m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonawczej przebudowy
Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego, wykonanie remontu pomieszczeñ,
zakupienie niezbêdnego sprzêtu do SOR, remont podjazdu dla karetek wraz
z zadaszeniem. Raz jeszcze chcia³bym w imieniu w³asnym i Zarz¹du
Powiatu podziêkowaæ prezydentowi miasta Kutna i radnym miejskim za
udzielone wsparcie dla naszego szpitala - mówi³ starosta kutnowski po
podpisaniu umowy.
W miarê posiadanych rodków finansowych miasto wspiera dzia³alnoæ
szpitala kutnowskiego poprzez zakupy sprzêtu medycznego oraz dofinansowanie zadañ inwestycyjnych. W latach 2007-2015 z bud¿etu miasta
Kutna wydatkowano ok. 3.130.000 z³ m.in. na modernizacjê l¹dowiska
dla mig³owców, remont Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego, zakup specjalistycznego sprzêtu i aparatury medycznej, niezbêdnej do ratowania
zdrowia i ¿ycia pacjentów. Wsparcie funkcjonowania kutnowskiego szpitala przez samorz¹d miejski bêdzie kontynuowane. W ramach Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2016-2023 uwzglêdniona jest
pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na
Kutnowski Szpital Samorz¹dowy w wysokoci 5.000.000 z³ w latach 20162020.
Biuro Prasowe
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Ju¿ po raz trzeci zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie
projekt pod tytu³em  Szko³a  odkrywca talentów 2016. Koordynatorem przedsiêwziêcia by³a Halina B³aszczyk, nauczyciel historii. Zaplanowano konkurencje w k¹ciku pracy twórczej i wystêpy artystyczne. Wród
bior¹cych w nich udzia³ byli uczniowie klas IV VI. Tegoroczn¹ imprezê
rozpoczêli uczniowie z klasy Va przedstawieniem Na Olimpie i w Hadesie.
T¹ grupê podziwiano nie tylko za zdolnoci aktorskie, ale tak¿e za piêkne
stroje przygotowane (oczywicie przez rodziców) w stylu kultury greckiej.
Zabrzmia³a te¿ znana melodia z filmu Grek Zorba. Uczniowie brali
udzia³ w konkursach rysunku, ortografii, przyrody, bezpieczeñstwa, tañca,
piewu w jêzyku angielskim oraz polskim, hula-hop, rzutach pi³k¹ do
kosza, grze na instrumentach, grze w szachy i scrabble. Dla wyró¿niaj¹cych siê w konkursach uczestników przygotowano medale z logo szko³y.
Na wyró¿nienie zas³u¿y³y swym wystêpem graj¹ce w duecie Katarzyna
Kirpluk  pianino i Amelia Lubecka  flet.
/A.B./
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¯YCIE HISTORYCZNE
PIERWSZE WYŚCIGI KOLARSKIE

WARSZTATY WIELKANOCNE

W kwietniu 1926 r. dzia³acze Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³
w Kutnie, przy pomocy w³adz miasta, powiatu kutnowskiego i Powiatowego Urzêdu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego,
zorganizowali pierwszy - historyczny w naszym regionie wycig kolarski
dooko³a powiatu kutnowskiego. Po jego zakoñczeniu gazeta G³os
Kutnowski 1926, nr 17, zamieci³a na swoich ³amach wyczerpuj¹ce
sprawozdanie z tej imprezy.
Sezon sportowy w Kutnie rozpoczê³o w bie¿¹cym roku Towarzystwo
Sportowe Sokó³ wielkim biegiem kolarskim naoko³o powiatu kutnowskiego z dystansem 102 km. Marszruta prowadzi³a przez nastêpuj¹ce miejscowoci: Kutno, M³ogoszyn, £êki, Pniewo, ¯ychlin, Oporów, D³ugo³êka,
Strzelce, £¹niêta, Ostrowy, Kroniewice i Kutno. Pomimo niesprzyjaj¹cej
pogody, ch³odu i deszczu o godz. 10.30, z rana na Nowym Rynku zebra³o
siê dowództwo 37 pp, w³adze Soko³a i liczna publicznoæ. Do zawodów
stanê³o 8 druhów. O godzinie 10.52 wyruszy³ pierwszy z zawodników
wed³ug losu, nastêpni wyje¿d¿ali co pó³ minuty. W godzinê póniej, jak
równie¿ podczas ca³ego biegu, do Kutna przychodzi³y doniesienia z posterunków policji o przeje¿d¿aj¹cych zawodnikach. O godzinie 4-ej min.
46 po po³udniu przyby³ do mety pierwszy druh Adam Ostrowski. Drugi o
godz. 5-ej min. 12 przyby³ Zygmunt From. Nastêpnie Stefan Adamczewski, godz. 5-ej min. 49, Antoni P³a¿ewski, godz. 5-ej min. 51
i Izydor Adamczyk, godz. 6-ej min. 2. Pierwsi dwaj zawodnicy przybyli
bardzo zmêczeni i wyczerpani. Nic w tym dziwnego, dystans 102 km, nie
najlepsze maszyny, a przede wszystkim rozmiêk³a droga i deszcz
wymaga³y nies³ychanego wysi³ku.
W 1927 r. odby³ siê drugi wycig kolarski dooko³a powiatu kutnowskiego.
Zawody ponownie zorganizowali dzia³acze TG Sokó³. Imprezê powy¿sz¹,
pod tytu³em Wielki bieg Soko³a, tak relacjonowa³ wówczas Tygodnik Kutnowski, z wrzenia 1927 r.
Jak by³o zapowiadane, w niedzielê 11 wrzenia odby³ siê wielki coroczny
bieg kolarski Soko³a na trasie 105 km. Trasa by³a nastêpuj¹ca; Kutno,
M³ogoszyn, £êki, Bedino, ¯ychlin, Oporów, Przyzórz, D³ugo³êka, Strzelce,
£¹niêta, Ostrowy, Kroniewice, Kutno. O godz. 8-ej z rana w Sokolni
zawodnicy w liczbie 7 poddani zostali badaniom lekarskim przez pp
S. Kamiñskiego i Niewêg³owskiego. Po dokonaniu wspólnej fotografii,
ostatecznym uporz¹dkowaniu rowerów i pokrzepieniu siê, zawodnicy
wypuszczani byli co minutê przez majora S³owiñskiego, w obecnoci
sêdziów. Po 12-ej w po³udnie zawodnicy zaczêli wracaæ do mety w nastêpuj¹cej kolejnoci; 1. Franciszek Wyganowski - bieg 4 godz. 7 min.,
2. Izydor Adamczyk - 4 godz. 37 min., 3. W³adys³aw Biernacki - 5 godz.
25 min., 4. Ignacy £uczak - 5 godz. 28 min., 5. Antoni P³a¿ewski - 5 godz.
58 min., 6. Mieczys³aw Lekiewicz - 6 godz. 47 min., 7. Adam Or³owski.
W drodze zosta³ zepchniêty przez jakiego przechodnia z szosy do rowu,
uleg³ pot³uczeniu, wskutek czego wycofa³ siê z biegu. Izydor Adamczyk
w drodze zab³¹dzi³ i przejecha³ 8 km wiêcej. Komisja sêdziowska w sk³adzie: pp F. W¹sowski, mjr Siewiñski, J. Szymañski, kom. Dobirski,
W³. Kamierski, J. Bogdañski - przyzna³a I nagrodê F. Wyganowskiemu,
II - I. Adamczykowi, III - W. Biernackiemu, IV - I. £uczakowi, V - A. P³a¿ewskiemu, VI - M. Lekiewiczowi. Wszyscy zawodnicy powrócili do
mety przy dobrym zdrowiu, zbadani przez pp Kamiñskiego i Niewêg³owskiego. Zawody wzbudzi³y du¿e zainteresowanie w ko³ach sportowych
m³odzie¿y.

W Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kroniewicach trwaj¹ warsztaty
wielkanocne. Zajêcia s¹ podzielone na dwie czêci: merytoryczn¹ i praktyczn¹.
W pierwszej dzieci przypominaj¹ sobie obrzêdy religijne, tradycje ludowe
i doszukuj¹ siê ró¿nic w obchodach wi¹t dawniej i dzi. Szczególn¹ uwagê
dzieci zwracaj¹ ciekawostki zwi¹zane z palemk¹ wielkanocn¹, koszyczkiem,
wi¹teczne potrawy i migus Dyngus. Uczestnicy dowiaduj¹ siê m. in. o tradycyjnym tworzeniu palemek, ich magicznej mocy przyci¹gaj¹cej szczêcie i zdrowie oraz chroni¹cej dom przed gromami w czasie burzy. Wiele umiechu
wywo³uje fakt, ¿e powieconymi palemkami po mszy w Niedzielê Palmow¹
lekko ok³adano domowników i zwierzêta wypêdzaj¹c wszystkie z³e moce,
a przywo³uj¹c szczêcie i zdrowie. W czêci powiêconej na znaczenie i zawartoæ koszyczka dzieci bior¹ czynnie udzia³. Znaj¹ symbolikê baranka, jajka,
chrzanu, wêdliny, soli i in. Poznaj¹ ró¿nice pomiêdzy kraszank¹ a pisank¹, jak
równie¿ inne tradycyjne i innowacyjne sposoby dekorowania wielkanocnych
jaj. Poznaj¹ znaczenie kolorów i dowiaduj¹ siê jak powinni przystroiæ wielkanocny stó³, by w ich rodzinnym domu panowa³a mi³oæ, radoæ, nadzieja i bogactwo. Najwiêksze zdziwienie wywo³uj¹ przepowiednie wielkanocne zwi¹zane - wed³ug staropolskich wierzeñ - z wydaniem panny za m¹¿. Te i wiele
innych informacji wywo³uje u dzieci poczucie odpowiedzialnoci za dobrobyt
i szczêcie w ich domu. Wielu z nich uzna³o, ¿e poprzez zdobyt¹ wiedzê wprowadzi magiê wielkanocnych wi¹t.

W czêci warsztatowej uczestnicy wykonuj¹ - w ramach wybranej propozycji
z ofert - palemki wielkanocne z wykorzystaniem w³asnorêcznie wykonanych
podczas zajêæ kwiatów z bibu³y, wi¹teczne stroiki, ozdoby na wielkanocny
stó³, kartki okolicznociowe, koszyczki wielkanocne lub ozdabiaj¹ jajka.
W zajêciach do tej pory uczestniczy³y dzieci i wychowawczynie z placówek
owiatowych z Kroniewic, ale tak¿e gocimy dzieci i nauczycieli z Ostrów,
£odzi i Imielna. Z uwagi na szerokie zainteresowanie warsztatami postanowilimy wyjæ z zajêciami do dzieci poza obiekt Muzeum. Zajêcia odby³y siê
w Kutnie - dzieci pozna³y tradycje wi¹t i wykona³y piêkne palmy wielkanocne.
Warto znaæ sw¹ kulturê, tradycje i obyczaje, dlatego te¿ serdecznie zapraszamy
wszystkich chêtnych na powy¿sze warsztaty w Muzeum w Kroniewicach.
/info: Emilia Tarka, foto: Tomasz Janczewski/

Oporów

PRZYKOŚCIELNE INSTYTUCJE
(...) Na podstawie analizy ksi¹g wiadomo, ¿e przy kociele i klasztorze
funkcjonowa³o wiele ró¿nych instytucji, co by³o typowe dla ówczesnej
struktury organizacyjnej kocio³ów. Ksiêgi odnotowuj¹ istnienie tutaj szko³y
parafialnej oraz szpitala - przytu³ku dla biednych. Szpital zosta³ za³o¿ony
w 1652 r. z fundacji Kazimierza Tarnowskiego, kanonika ³owickiego oraz
Mateusza Kucicñskiego. Pierwszy zapis o Mateuszu, rektorze miejscowej
szko³y odnajdujemy pod dat¹ 1628 r., aczkolwiek powsta³a ona du¿o wczeniej. Informacje na temat szko³y urywaj¹ siê w 1677 r., mo¿e to byæ zwi¹zane z upadkiem szkolnictwa parafialnego, który rozpocz¹³ siê oko³o
po³owy XVII w., zw³aszcza w okresie wojny szwedzkiej (1655-1660) oraz
katastrofalnej sytuacji ogólnej w kraju. Jednoczenie mo¿liwe jest, ¿e
obowi¹zki nauczyciela szko³y przej¹³ miejscowy organista, co czêsto
w tym czasie by³o jego drug¹ funkcj¹. W przebadanym okresie odnotowano pracê 17 rektorów i baka³arzy. Jeden z zapisów informuje, ¿e
czcigodny Justus Roch Pawe³ Sadkowski, prawdopodobnie pochodzenia
szlacheckiego, by³ równoczenie rektorem szko³y i krawcem (1666 r. do
1674 r.). Wród innych informacji zwi¹zanych z owiat¹ spotykamy,
pochodz¹cych z Oporowa, dwóch studentów ³owickich (1678 r., 1686 r.)
pobieraj¹cych nauki w Kolegium Pijarskim w £owiczu, kszta³c¹cym kandydatów na przysz³ych nauczycieli przed ich wst¹pieniem na Akademiê
Krakowsk¹. Znajdujemy równie¿ wiadomoæ o pobieraniu nauk u ojców
Paulinów przez Bart³omieja ¯akowskiego (1723 r.), który póniej zosta³
miejscowym karczmarzem.
Przez ca³y objêty badaniami okres zapisy potwierdzaj¹ istnienie tutaj szpitala - przytu³ku dla ubogich, w którym jako pensjonariuszy odnajdujemy
równie¿ zubo¿a³¹ szlachtê oraz liczne wzmianki o ¿ebrakach miejscowych i wêdruj¹cych. Natrafiamy na informacje o funkcjonowaniu browaru
klasztornego (1687 r., 1700 r.) oraz kramów przykocielnych. W 1716 r.
odnajdujemy wzmiankê o pochówku Kazimierza Badowskiego, ober¿ysty
miejscowego klasztoru. Zapiski potwierdzaj¹ liczn¹ s³u¿bê obs³uguj¹c¹
koció³, klasztor i zakonników, wród których odnajdujemy s³u¿¹cych,
krawca kocielnego, 6 woniców konwentu, szlachetnego Walentego
Zalewskiego, pisarza konwentu (1724 r.), kucharza, 2 stró¿y, 3 kluczników
konwentu, natomiast tylko 1 grabarza. Istnienie gospodarstwa przyklasztornego potwierdzaj¹ liczne zapisy o pasterzach, owczarzach oraz o poddanych konwentu.
Urszula Kowalska, Andrzej Urbaniak Najstarsze metryki kociele parafii Oporów jako ród³o do dziejów Oporowa i okolic [w:] Oporów. Stan
badañ, Oporów 2000

PREZYDENCKA WIZYTA
Ma³o znany jest fakt, ¿e 1937 r. szko³ê w Oporowie odwiedzili: prezydent
RP Ignacy Mocicki i minister Józef Beck. Przebywali w niej na zaproszenie
Wincentego Wenerskiego - kierownika szko³y (kawaler, wysoki, dobrze
zbudowany mê¿czyzna, który kierowa³ równie¿ wiejsk¹ organizacj¹ POW).

OSTAŁ SIĘ...

NARODOWA PAMIĘĆ
Kwiecieñ to miesi¹c pamiêci narodowej.
 Ju¿ 10 kwietnia, o godzinie 10, w Sanktuarium Maryjnym
w G³ogowcu, przy pomniku katyñskim, odbêdzie siê uroczysta
msza wiêta. W ten sposób Kutno odda ha³d poleg³ym 76 lat temu
ofiarom Zbrodni Katyñskiej.
 Natomiast 19 kwietnia, o godzinie 17.00, w Dniu Pamiêci o Kutnowskich ¯ydach, z³o¿one zostan¹ kwiaty pod tablic¹ na budynku
dawnej cukrowni Konstancja przy ulicy Mickiewicza 100.

Piosenka o Kutnie
Izydor Adamczyk, mistrz miasta Kutna w kolarstwie w 1926 r. (zbiory
Muzeum Regionalnego w Kutnie).
Pragnê zwróciæ uwagê czytelnikom, ¿e ju¿ w 1926 r. i 1927 r. by³y organizowane w naszym miecie pierwsze zawody kolarskie. Jak wynika
z doniesieñ ówczesnej prasy, wycigi te rozgrywano ze startu indywidualnego. Zawodników wypuszczano ze startu co minutê. By³y to chyba
jedne z pierwszych czasówek, rozgrywanych wówczas w kraju. Nale¿y
te¿ zwróciæ uwagê na doskona³¹ opiekê medyczn¹, zorganizowan¹ przez
kutnowskich lekarzy i dzia³aczy Soko³a. Najlepszych kolarzy nagradzano. Takie wycigi by³y równie¿ rozgrywane w latach póniejszych.
Mo¿e powinnimy powróciæ do tych kolarskiej kutnowskich tradycji?
Jerzy Truciñski, Pierwsze wycigi kolarskie [w:] Kutnowskie Zeszyty
Regionalne. Tom IX, TPZK, Kutno 2005

Wszak ka¿da wie istota,
¯e Pary¿ s³ynie z mód,
Honduras s³ynie ze z³ota,
A Druskienniki z wód.
Wenecja ma gondole,
Warszawa s³ynie z ciast,
Zgadnijcie, które wolê
Z tych najpiêkniejszych miast?
Ref.
To Kutno znad sinej Ochni fal,
Kutno, w nim czêsto koncert, bal,
Kutno, kochane Kutno,
To jedna z twierdz m³odzieñczych serc.
W Bombaju ¿ony bledn¹,
Gdy mówi do nich bej,
Znam miasto tylko jedno,
gdzie m³odzie¿ wodzi rej.
Ref. To Kutno...
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TYLKO KOMIN.
Pierwsza w Polsce koparka

KUTNOWSKI „BAGIER”
(...) Tygodnik kutnowski z 16 czerwca 1927 sensacyjnie donosi³: Do
robót ziemnych za Raszewem u¿yto maszyny zwanej bagier, która
kopie i odrzuca ziemiê na nasyp. Bagier ustawiony jest na tanku. Jest to
pierwsza i jedyna dotychczas w Polsce maszyna tego rodzaju u¿yta do
prac ziemnych. Wartoæ robót oblicza siê na 2 miliony z³.

SZCZYPTY HISTORII
 5-7 marca 1991 - Czes³aw Parysek, zawodnik KKS Czarni zdoby³
w Budapeszcie tytu³ wicemistrza wiata w chodzie na 5 km podczas
I Halowych Mistrzostw wiata Weteranów.
 16 III 1992 - rozpoczêto rozbiórkê pomnika tzw. Braterstwa Broni na
placu Pi³sudskiego. Faktycznie by³ to pomnik Krwi.
 25 III - Ojciec wiêty Jan Pawe³ II ustanowi³ Diecezjê £owick¹.
 31 III 2005 - Na stadionie w Kutnie rozegrano pierwszy miêdzynarodowy
mecz reprezentacji U-18 w pi³ce no¿nej kobiet Polska-Anglia (0:1).
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SAMO ¯YCIE

SPORTOWE PRZE¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Oszuci poszukiwani

Kroniewiccy policjanci poszukuj¹
z³odziejskiej pary (40-50 lat), która
okrad³a 84-letni¹ mieszkankê Nowych Ostrów. Ich ³upem pad³o 900
z³otych, które kobieta schowa³a
w segmencie. Z³odzieje weszli do
domu pod pozorem sprzeda¿y
butów. Poszkodowana kupi³a parê,
a portfel z gotówk¹ schowa³a. Mê¿czyzna wywabi³ j¹ na zewn¹trz,
a partnerka ukrad³a pieni¹dze.
Odjechali bia³ym autem.

Telekarciarz

W³aciciel kutnowskiego sklepu
zg³osi³ kradzie¿ kart do³adowuj¹cych telefony. Z³odziej skrad³ 32
karty o wartoci ponad 800 z³. Kryminalni z Kutna zatrzymali go
w kutnowskim hotelu. 25-latek jest
im znany i by³ wczeniej karany za
kradzie¿e.

Szaleñstwa ma³olatów

W ¯ychlinie, na osiedlu Wyzwolenia,
grasuj¹cy wandale przebijali opony
oraz rysowali i malowali sprayem
karoserie. Szkody zg³osi³o - póki co
- siedmiu poszkodowanych w³acicieli.
W Kutnie, przy ul. Troczewskiego,
kierowca skutera trafi³ w krawê¿nik,
przewróci³ siê i uderzy³ w drzewo.
21-letni mê¿czyzna dozna³ obra¿eñ,

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe M-5 (72,9 m2), dwukondygnacyjne, dwa balkony, IV piêtro.
wymienione okna. Kutno, ulica
Podrzeczna. Tel. 691-997-360
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Wynajmê mieszkanie w centrum
Gostynina 70 m2, wysoki standard
(mo¿na zaadaptowaæ na sklep,
gabinet lekarski, kancelariê). Tel.
602-528-813.
Wynajmê mieszkania dla firm
w Kutnie przy ulicy Wojska Polskiego i Tarnowskiego. Wysoki
standard. Tel. 602-528-813.
Sprzedam du¿y dom jednorodzinny
w zabudowie bliniaczej, dzia³ka
360 m2, wszystkie media, centrum
Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Woniaków. Tel.
605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki standard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507072-007
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jezioro Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje mo¿liwoæ wykupu komercyjnego dojcia do jeziora. Pe³ny las, do jeziora
150 m. Pow. dzia³ki 540 m2. Tel. 509302-316
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ul Jagielloñskiej  mieszkania 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605991-655
Sprzedam dzia³ki komercyjne od
dzia³alnoæ gospodarcz¹ o pow.
od 2000 m2 do 2500 m2, wszystkie
media w ulicy. Kutno, ul. Zielarska. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51. Tel.
605-072-824
Wynajmê lokal na dzia³alnoæ
handlowo-us³ugow¹ przy ul. Królewskiej. Tel. 519-762-235
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a pomocy udzielili mu przechodnie
i inni kierowcy. Zosta³ przewieziony
do kutnowskiego szpitala. Równie¿
pasa¿er dozna³ lekkich obra¿eñ.

Denat

W Janowie, gmina Bedlno, na torach
kolejowych poci¹g relacji P³ockSokó³ka jad¹cy w kierunku £owicza
najecha³ na le¿¹cego na torze mê¿czyznê. W wyniku obra¿eñ 24-latek
poniós³ mieræ na miejscu.

Prokuratorski nadzór

W jednym z kutnowskich zak³adów
przetwórstwa miêsnego zas³ab³ pracownik ubojni - obywatel Ukrainy.
Mimo reanimacji zmar³. To nie by³
wypadek w pracy, a zdarzenie pod
nadzorem prokuratora wyjania
kutnowska Policja.

W pustostanie

W Go³êbiewku Starym, gmina Kutno,
w pustostanie znaleziono zw³oki
33-atka. Cia³o znalaz³ najemca
nieruchomoci i powiadomi³ Policjê.
Lekarz wykluczy³ udzia³ osób trzecich,
a przyczyny zgonu wyka¿e sekcja.

Niecodzienna próba

W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic
Morcinka i Kociuszki, 31-letnia
kobieta z ¯ychlina i zamieszkuj¹ca
w pustostanie w Kutnie, próbowa³a
pope³niæ samobójstwo. Z no¿em
Posiadam lokal do wynajêcia, Kutno
ul. Królewska. Tel. 883- 922-764
Wynajmê domek 60 m2 dla przedstawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2
na dzia³alnoæ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wejcie.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD Bielawki k/Kutna. Domek,
woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wózkiem po schodach. Maks. obci¹¿enie
130 kg. Tel. 604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydromasa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne. Tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec na elewacjê budynków. Tel. 519762-235
Odst¹piê plac na cmentarzu w Kutnie przy 1 bramie. Tel. 667-218-122
Sprzedam 70,4 m 2 w centrum
Kutna, w³asnociowe, podlega
Wspólnocie Mieszkaniowej, 4 pokoje na podwy¿szonym parterze.
Tel. 606-185-176
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe
60,7 m2, 4 piêtro, ul. Chrobrego.
Tel. 607-754-736

Kurki, koguty
odchowane
oraz kaczko-gêsi,
perlice zamawiaæ
Sójki - Parcel

telefon:
(24) 252-11-34

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ
D¹browice rynek

telefon:
(24) 252-28-84

przy szyi blokowa³a ruch pojazdów
na ulicy. Policjanci przekonali desperatkê do dobrowolnego oddania
no¿a. Trafi³a pod opiekê lekarzy.
By³a pod wp³ywem alkoholu.

Dealerzy

W Kutnie policjanci zatrzymali
31-latka z torebk¹ 0,855 g marihuany i 35-latka, który sprzeda³ mu
narkotyki. Przy drugim (i w miejscu
jego zamieszkania) znaleziono 17 g
marihuany i 5 g amfetaminy. 31-letni
kutnianin us³ysza³ zarzut posiadania
narkotyków, a drugi - znany kutnowskim policjantom i karany równie¿ za inne przestêpstwa - zarzut
posiadania i handlu narkotykami.

Poszkodowana

W Kutnie, na ulicy Mickiewicza,
kobieta kieruj¹ca autem Peugeot
nie ust¹pi³a pierwszeñstwa rowerzystce. Rowerzystka trafi³a do
kutnowskiego szpitala.

Nieostro¿noæ!?

W Sk³ótach, gmina Kroniewice,
samochód osobowy Skoda z kutnowsk¹ rejestracj¹ zjecha³ do rowu.
Kierowca, którego przetransportowano do szpitala, by³ trzewy.

Czarny punkt

W Kutnie przy wiadukcie ulic Wardów i Warszawskie Przedmiecie Sprzedam mieszkanie w ¯ychlinie
47 m 2, 4 piêtro, 2 pokoje, du¿y
balkon. Tel. 693-297-833; 509238-386
Sprzedam mieszkanie 70 m 2 ,
zabudowania gospodarcze i dzia³kê
3000 m2 w Go³êbiewku Nowym.
Tel. 508-303-825
Zamieniê mieszkanie 30 m2 p+k na
wiêksze lub podobne, mo¿e byæ
zad³u¿one. Tel. 507-348-648
Sprzedam domek jednorodzinny,
osiedle w okolicy ulicy Olimpijskiej w Kutnie. Tel. 601-866-642
Sprzedam siedlisko 70 m 2 pow.
mieszk., wszystkie media, 140 m2
budynków gospodarczych oraz
dzia³ka 3000 m 2, Adamów. Tel.
508-303-825
Sprzedam lub zamieniê na bloki
dom piêtrowy w Kroniewicach.
Tel. 663-495-985
Sprzedam dzia³kê budowlan¹. Tel.
513-696-982, 514-832-799
Sprzedam tanie i atrakcyjne dzia³ki
budowlane i inwestycyjne w Wierzbiu. Tel. 789-101-389
Dzia³kê w m. Skrzynki sprzedam,
ok. 400 m2. Tel. 609-211-154
Sprzedam 5,86 ha ziemi rolnej niedaleko Kutna. Tel. 513-696-982,
514-832-799
Sprzedam dzia³ki rolnicze w okolicy: Wa³y, Malewo, Konary. Tel.
603-036-582
Posiadam gara¿ do wynajêcia na
os. Grunwald. Tel. 602-777-770
Kupiê Mercedesa (osobowego,
dostawczego, ciê¿arowego (pilne!).
Tel. 725-361-836
Sprzedam u¿ywany osprzêt c.o.:
piec mia³owy, bojler, pompki,
wymiennik, zawory - itp. Tel (24)
254-67-38
Sprzedam stó³ drewniany, tapczan
1-os., kody i szafê oraz bordowy
dywan 150x280. Tel. 694-089-198
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysokoci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam naro¿nik+2 fotele w kolorze zieleñ. Stan b. dobry. Tel. 692069-510

NAGROBKI

w miejscu kilku tragicznych zdarzeñ - Polskie Linie Kolejowe
umieci³y znak ostrzegaj¹cy przed
wypadkiem lub mierci¹. PLK
ostrzega przed bezmylnymi spacerami po torach oraz podaje liczbê
zabitych i rannych w tym miejscu.
To kolejny czarny punkt w Kutnie.
Inne stoj¹ przy dzikich przejciach.

Nie dla dopalaczy!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i KPP Kutno oraz
Poradnia Psychologiczna z udzia³em
Starostwa Powiatowego w Kutnie
zorganizowa³y konferencjê Nie
dla dopalaczy. Wziêli w niej
udzia³ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych z Kutna i rejonu. Zajêcia
prowadzili: Artur Gierula, aspirant
Edyta Machnik i Ma³gorzata
Andrzejczak.

Nowi policjanci

W rodê, 9 marca w KPP w Kutnie,
uroczyste lubowanie z³o¿yli dwaj
policjanci. Do kutnowskiej policji
wst¹pili: posterunkowi - Micha³
Kamierczak i Mateusz ¯ywica.
Policjanci odebrali z r¹k p.o. Komendanta Powiatowego w Kutnie
podinspektora Zbigniewa Gruszczyñskiego akty lubowania.

Dostawa Gazu
 Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
 Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
 Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288
Sprzedam siano ze stodo³y, w du¿ych belach. Tel. 797-049-957
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 692940-348
Sprzedam plac na Cmentarzu
Parafialnym w Kroniewicach. Tel.
511-937-463

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), kultywator i brony
pi¹tki (stan dobry), kabel do
si³y. Tel. 783-436-872
Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na drugiej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465
DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okolicznociowe.
Tel. 609-107-203

ARTYKUŁY METALOWE
• podkładki • nakrętki
• śruby • kołki • wkręty
Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980

Najtaniej w Kutnie

Sprzedam nowy dom, halê magazynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

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

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczyszczalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekuperacj¹. Cena 890 tys. z³.
Tel. 507-072-007

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

(ci¹g dalszy ze strony 12)
Równie¿ prezydent miasta Kutna przyzna³ nagrody i wyró¿nienia
zawodnikom i trenerom reprezentuj¹cym miasto na wiatowych,
europejskich i krajowych arenach sportowych.
 Nagrodê finansow¹ I stopnia w ³¹cznej wysokoci 9.000 z³ za
zdobycie tytu³u Mistrza Polski w Baseballu oraz I miejsca
w Pucharze Polski otrzyma³a dru¿yna seniorów Miejskiego
Klubu Sportowego STAL Baseball i Softball Kutno w sk³adzie:
Pawe³ Agacki, Gracjan Bielecki, Kacper Cichowski, Dominik
Gajdziñski, Mariusz Grzanowski, Patryk Kaliszuk, Kacper Kamiñski,
Jakub Kolasiñski, Jakub Nadolski, Mateusz Nowicki, Mateusz
Serafin, Mateusz Wasielewski, Artur Wojtczak, Jakub Wojtczak,
Maciej Wróblewski.
 Nagrodê finansow¹ II stopnia w ³¹cznej wysokoci 5.000 z³ za
awans do pó³fina³u Mistrzostw Polski otrzyma³a dru¿yna U-20
Koszykarskiego Klubu Sportowego Pro-Basket Kutno: Remigiusz Krzysztof wiatkowski, Maciej Poznañski, January Sobczak,
Hubert Lewandowski, Jakub £ukasiewicz, Mateusz ÆwirkoGodycki, Szymon Pawlak, Bart³omiej Smakowski, Robert Rejniak,
Adam Filiñski.
 Nagrodê finansow¹ II stopnia w ³¹cznej wysokoci 3.500 z³ za
awans do Ekstraklasy Polskiego Zwi¹zku Bryd¿a otrzyma³a
dru¿yna w sk³adzie: Przemys³aw B³aszczyk, Jacek Grzelczak,
Andrzej Kozikowski, Marta Maj-Rudnicka, Wies³aw Niciñski,
Adam Paw³owski, Kamila Szczepañska, Lech Warwocki.
 Nagrodê finansow¹ I stopnia w wysokoci 2.000 z³ otrzyma³a:
£ukasz Wójcik - zawodnik Aeroklubu W³oc³awskiego, mistrz
Europy w szybownictwie w klasie otwartej, zdobywca Z³otego
Cumulusa 2015, tytu³u najlepszego sportowca lotniczego.
 Nagrody finansowe II stopnia w kwocie 500 z³otych otrzymali
zawodnicy Akademii Sportów Walki i Rekreacji ALEX Kutno:
Jakub Kasica i Cezary Miklas. Jakub Kasica za II miejsce na
Mistrzostwach Polski Seniorów i Kadetów w kat. 89 kg w formule
light contact i pointfighting. Cezary Miklas za III miejsce na
Mistrzostwach Polski Seniorów i Kadetów w kat. 84 kg w formule
light contact.
 Nagrody rzeczowe II stopnia o wartoci 5.000 z³otych za zdobycie
Wicemistrzostwa Polski w baseballu otrzyma³a dru¿yna juniorów
Miejskiego Klubu Sportowego STAL Baseball i Softball Kutno
w sk³adzie: Kacper Cichowski, Dominik Gajdziñski, Daniel
Gajewski, Rados³aw Jówiak, Bartosz Kopczyñski, Jakub Kopeæ,
Adrian Krawczyk, Bartosz Maciejewski, £ukasz Siejka, Marcin
Stasiak, Karol Harasim, Micha³ Wysocki, Jêdrzej Hintertan,
Patryk Jañczak.
 Nagrody rzeczowe II stopnia o wartoci 500 z³otych otrzymali:
Julia Myszkowska i Ma³gorzata Siatkowska  za zajêcie III miejsca
w Fina³ach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Koszykówce
Kobiet; Sylwia Raciborska  zawodniczka Akademii Sportów
Walki i Rekreacji ALEX Kutno za I miejsce na Mistrzostwach
Polski Juniorów w kat. 65 kg - light contact; B³a¿ej Wilanowski 
zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Dziewi¹tka za
zajêcie XI miejsca na Mistrzostwa Polski M³odzików w biegu na
1000 m.
 Wyró¿nienie w postaci grawertonu otrzyma³a dru¿yna seniorów
Koszykarskiego Klubu Sportowego Pro-Basket Kutno S.A za
awans i utrzymanie w ekstraklasie Polskiej Ligi Koszykówki
(Tauron Basket Lidze) w sezonie 2014/2015.
 Wyró¿nienia dla trenerów oraz osób wyró¿niaj¹cych siê osi¹gniêciami w dzia³alnoci sportowej w postaci okolicznociowego
grawertonu otrzymali: Aleksander Grabowski  trener Akademii
Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno; Mariusz Konwerski 
trener Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno;
S³awomir Kryska  trener Miejskiego Klubu Sportowego STAL
Baseball i Softball Kutno; Andrzej Pietrzak  trener Miejskiego
Klubu Sportowego STAL Baseball i Softball Kutno; Krzysztof
Szablowski  trener Koszykarskiego Klubu Sportowego ProBasket Kutno.
 Nagrodê rzeczow¹ II stopnia o wartoci 5.000 z³otych dla dru¿yny m³odzików Miejskiego Klubu Sportowego STAL Baseball i Softball Kutno za zajêcie I miejsca w Miêdzywojewódzkich
Mistrzostwach M³odzików i Pucharu Polski M³odzików: Bartosz
Ciesielski, Grzegorz Æwikliñski, Hubert Drzewiecki, Oskar Fr¹tczak, Jan G³owienka, Jakub Grodzicki, Szymon Ka³êbasiak, Dawid Ka³u¿a, Micha³ Nowicki, Marcel Rusin, Kacper Wojciechowski, Adam Wojciechowski, Wojciech Zagawa, Micha³ Zielak.
 Dyplomami zostali wyró¿nieni zawodnicy i zawodniczki: Akademii Sportów Walki i Rekreacji ALEX Kutno; Uczniowskiego
Klubu Sportowego Delfinek Kutno; Uczniowskiego Klubu Sportowego Dziewi¹tka w Kutnie; Warszawskiego Klubu Sportowego G³uchych WARS; dru¿yna softbollistek Miejskiego Klubu
Sportowego STAL Baseball i Softball Kutno za zajêcie IV miejsca
w Polskiej Lidze Softballu Kobiet i II miejsca na Mistrzostwach
Polski Juniorek w Softballu.

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 6/427 • 24 MARCA 2016 R.

¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

LAURY DLA KUTNA
W hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 9 w Kutnie odby³ siê Turniej
Fina³owy o Mistrzostwo Województwa £ódzkiego w kategorii U-12
(¿aczek) w koszykówce dziewcz¹t. Runda zasadnicza wy³oni³a 4 najlepsze
dru¿yny fina³u: KKS Pro Basket Kutno, Grot II Pabianice, TK Basket
Stryków, UKS Orlik Ujazd. W pierwszym meczu pó³fina³owym spotka³y
siê pierwsza dru¿yna rundy zasadniczej KKS Pro Basket Kutno z czwart¹
dru¿yn¹ rundy zasadniczej TK Basket Stryków, mecz zakoñczy³ siê
wygran¹ kutnianek 65 do 21; wyniki kwart (23:2, 19:3, 13:8, 10:8).
W drugim meczu pó³fina³owym spotka³y siê ze sob¹ druga i trzecia dru¿yna rundy zasadniczej Grot II Pabianice i UKS Olik Ujazd. Spotkanie to
zakoñczy³o siê zwyciêstwem dru¿yny z Pabianic 28 do 17; wyniki kwart
(4:5, 6:8, 4:0, 14:4). Mecze pó³fina³owe wy³oni³y finalistów turnieju
i dru¿yny graj¹ce o miejsca 3-4. W meczu o 3 miejsce UKS Orlik Ujazd
pokona³ dru¿ynê TK Basket Stryków 37 do 34; wyniki kwart (8:6, 10:10,
12:8, 7:10). Zawody rozegrane pomiêdzy tymi dru¿ynami by³y pe³ne emocji,
zwrotów akcji, wielokrotnie zmienia³o siê prowadzenie, a koñcowy wynik
rozstrzygn¹³ siê w ostatniej minucie czwartej kwarty na korzyæ koszykarek
Orlika Ujazd. W wielkim finale zagra³y KKS Pro-Basket Kutno z Grot II
Pabianice. Spotkanie zakoñczy³o siê wysokim zwyciêstwem kutnowskich
koszykarek 64 do 34; wyniki kwart (24:2, 8:6, 12:7, 20:19).

Koszykówka

Koszykówka

TRIUMF KKS PRO−BASKET SIRMAX

16 WYGRANA POLFARMEX−U

W hali Szko³y Podstawowej Nr 9 w Kutnie wysokim zwyciêstwem nad
UKS BASKET Aleksandrów £ódzki, koszykarki KKS PRO-BASKET
SIRMAX Kutno zakoñczy³y rozgrywki wojewódzkiej ligi m³odziczek U-14K.
Po dobrej grze ca³ego zespo³u pokona³y przeciwniczki 66:16 (9:5, 16:2,
18:3, 23:6) i zapewni³y sobie I miejsce i udzia³ w zawodach strefowych
w Bydgoszczy. Tylko w I kwarcie zawodniczki z Aleksandrowa toczy³y
równ¹ walkê z kutniankami. Od II kwarty zaczê³a siê dominacja dru¿yny
KKS PRO-BASKET SIRMAX Kutno i trwa³a do koñca meczu. KKS PROBASKET SIRMAX Kutno z Aleksandrowem gra³ w sk³adzie: Kozarska
Justyna - 13 pkt., Myszkowska Julia - 8, Kubiak Sara - 0, Ambroziak
Julita  2, Brewiñska Julia - 0, Stasinowska Kinga - 4, Woniak Kinga - 18,
Sikorska Zuzanna - 0, Ferensztajn Dorota - 2, Janczak Zuzanna - 7, Pietrzak Natalia - 12, Nadolska Gabriela - 1. Zwyciêstwo w tym meczu by³a
uhonorowaniem bardzo dobrego sezonu dru¿yny. W rozgrywkach zespó³
rozegra³ 16 spotkañ. W rundzie zasadniczej i finale A wygra³ 15 meczy
i poniós³ tylko jedn¹ pora¿kê. Trzy zawodniczki: Myszkowska Julia, Pietrzak
Natalia i Woniak Iga reprezentowa³y województwo ³ódzkie Fina³ach
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Jeleniej Górze. Dobra gra w pó³finale i finale zaowocowa³a powo³aniem ca³ej trójki zawodniczek KKS
PRO-BASKET SIRMAX Kutno do szerokiej kadry Polski U-14K.
W dniach 2-3 kwietnia 2016 r. zespó³ m³odziczek KKS PRO-BASKET
SIRMAX Kutno graæ bêdzie zawody strefowe w Bydgoszczy, w których
bêdzie walczy³ o awans do æwieræfina³ów Mistrzostw Polski U-14K.

Cenne zwyciêstwo Kutna. W dotychczasowej historii dru¿yna z Sopotu
by³a w trzech meczach z naszymi lepsza. Podopieczni trenera Jaros³awa
Krysiewicza zagrali dobry mecz, w którym prowadzili przez 34 minuty.
W zespole Polfarmex-u zadebiutowa³ Amerykanin Krys Faber. Mia³
4 zbiórki i zdoby³ 4 punkty, gra³ ponad 11 minut (szerzej o nim w nastêpnym numerze P¯K).
Polfarmex Kutno - Trefl Sopot 74:62
(w kwartach: 22:13, 17:17, 21:16, 14:16)
Dla Polfarmex-u punkty zdobywali: Faber 4, Jarecki 5, Grochowski 3,
Malczyk 2, Gabiñski 11, Bartosz 1, Fraser 16, Parker 19 (3x3), Zyskowski 13
(2x6). Teraz cztery mecze wyjazdowe, a w Kutnie kibice bêda mog³o oklaskiwaæ Polfarmex 16 kwietnia na meczu z Ros¹ Radom.

Szachy

UCZNIOWSKA PASJA

STELMET TO JEDNAK POTĘGA!
Mecze z dru¿yn¹ z Zielonej Góry by³y zawsze zaciête, wyrównane i do
tej pory grozi³y niespodziank¹ in plus ze strony Kutna. Tym razem
tak nie by³o. Podopieczni trenera Saso Filipovskiego prowadzili przez
ca³y mecz, ani na moment nie dopuszczaj¹c do g³osu Naszych. Pierwsze
punkty dla Polfarmexu zdoby³ Michael Fraser w 7 minucie przy stanie
0:15.Zawiod³a zdecydowanie skutecznoæ, a by³a ona wrêcz katastrofalna
przy rzutach za 3 punkty. Na 24 oddane celne by³y dwa (8,3%). Ze Stelmetem wygralimy tylko zbiórki (33:31). Pora¿ka z mistrzem Polski z ub.
roku, zdobywc¹ Pucharu Polski z ub. roku i aktualnym æwieræfinalist¹
Pucharu Europy ujmy nie przynosi. Tylko jest ona stanowczo za wysoka.
Na pewno na usprawiedliwienie przegranej zas³uguje fakt, ¿e nie gra³
Kevin Johnson (kontuzja eliminuje go z gry do koñca sezonu - zerwany
lewy miêsieñ Achillesa). Zosta³ przyjêty (ju¿ po operacji) entuzjastycznie
przez wspania³¹ publicznoæ.

W Klubie Szachowym Szach-Centrum w £odzi odby³ siê III Klasyfikacyjny Turniej Szachowy dla Dzieci, roczniki 2010-2004. Tempo gry P15
+ 15. System szwajcarski, 7 rund. Organizator i sêdzia, to Piotr Straupisz.
Udzia³ wziê³o 17 zawodników z £odzi i okolic. redni ranking zawodów:
1183. I tym razem wród uczestników cyklu potyczek wystartowali uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie. III miejsce zdoby³ Igor Filipczak
z piêcioma wygranymi, uzyskuj¹c ranking 1381 i spe³niaj¹c normê na
IV kategoriê. Siódmy by³ jego m³odszy brat Oskar z 4 du¿ymi punktami,
uzyskuj¹c ranking 1256 i równie¿ stopniowo zbli¿aj¹c siê do wype³nienia
normy na kategoriê IV. Swój debiut na tego typu zawodach zwieñczy³
sukcesem trzeci beneficjent Kutnowskich Grantów Owiatowych Szachy
 Królewska Pasja Igor Matusiak, który uplasowa³ siê na 11 miejscu
z rankingiem 1057 i wype³nion¹ norm¹ na V kategoriê. M³ody szachista
zrobi³ wyrane postêpy podczas feryjnych Grantów Szach-Mat, PingPong w SP nr 6.

Scrabble
Kutnowskie koszykarki rozegra³y bardzo dobre zawody i od samego
pocz¹tku po koñcow¹ syrenê kontrolowa³y przebieg spotkania niesione
gor¹cym dopingiem kibiców zgromadzonych na hali. Po meczu fina³owym odby³a siê uroczysta dekoracja na której wrêczone zosta³y z r¹k
prezesa £ódzkiego Zwi¹zku Koszykówki Bart³omieja Wojdaka pami¹tkowe puchary, medale i dyplomy. Ka¿da z zawodniczek uhonorowana
zosta³a pami¹tkowymi nagrodami ufundowanymi przez organizatora
turnieju KKS Pro Basket Kutno.
M³ode adeptki koszykówki z Kutna zakoñczy³y walkê o Mistrzostwo
Województwa £ódzkiego pokonuj¹c wszystkie dru¿yny odnosz¹c 12 zwyciêstw i nie notuj¹c ¿adnej pora¿ki, jest to drugi z rzêdu tytu³ mistrzowski.
Dziewczêta w swojej kategorii wiekowej od 2 lat pozostaj¹ niepokonane.
Turniej fina³owy by³ ukoronowaniem ich pracy i powiêcenia przez ca³y
rok. W meczach fina³owych na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹: PONISZEWSKA Paulina, KRAWCZYK Paulina, BUDNER Milena, ANDZIAK
Justyna, TOMASIK Nikola, DRESLER Julia. Mistrzowska dru¿yna
z Kutna zagra³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: BUDNER Milena (kapitan)
(14:4), SIECZKA Edyta (4:2), KACPERSKA Wiktoria (3:6), DRESLER
Julia (12:10), PONISZEWSKA Paulina (2:19), ANDZIAK Justyna (4,4)
,ZALEWSKA Weronika (12:2), JAROSIÑSKA Zuzanna (2:0), WOJTCZAK Wiktoria (2:6), KRAWCZYK Paulina (7:6), WUJKOWSKA
Michalina (2:6), TOMASIK Nicola (0:0), JASZCZAK Julia, SOBIECKA
Karolina, KADZIAK Sandra, KRUKOWSKA Julia, LENARCZYK Zofia.
Trener: Karolina Kociurska-Tomczak.

Pi³ka no¿na

SKARB KIBICA
Oto terminarz rundy wiosennej sezonu 2015-2016 ³ódzkiej ligi okrêgowej, w której podopieczni trenera S³awomira Ryszkiewicza i kierownika
zespo³u Andrzeja Królaka prowadz¹ po rundzie jesiennej.
 26 marca, g. 15.00; W³ókniarz Pabianice - KS Sand Bus Kutno
 02 kwietnia, g. 15.00; KS Sand Bus - Górnik 1956 £êczyca
 09 kwietnia, g. 16.00; W³ókniarz Konstantynów £ódzki - KS Sand Bus
 16 kwietnia, g. 17.00; MKS Tuszyn - KS Sand Bus
 23 kwietnia, g. 15.00; KS Sand Bus - Orze³ Parzêczew
 29 kwietnia, g. 17.00; Start Brzeziny - KS Sand Bus
 04 maja, g. 16.00; KS Sand Bus - Sokó³ II Aleksandrów £ódzki
 07 maja, g. 17.00; PTC Pabianice - KS Sand Bus
 14 maja, g. 16.30; KS Sand Bus - Termy Uniejów
 22 maja, g. 16.00; Ostrovia Ostrowy - KS Sand Bus
 25 maja, g. 17.00; KS Sand Bus - Start £ód
 29 maja, g. 11.00; Zawisza II Rzgów - KS Sand Bus
 1 czerwca, g. 18.00; KS Sand Bus - LZS Justynów
 11 czerwca, g. 17.00; GLKS D³utów - KS Sand Bus
 19 czerwca, g. 16.00; KS Sand Bus - KKS Koluszki

BRĄZ DLA “DWÓJKI”
Polfarmex Kutno - Stelmet Zielona Góra 50:81
(w kwartach: 5:23, 15:18, 18:19, 12:21)
Polfarmex: Jarecki 5, Grochowski 5, Malczyk 0, Wo³oszyn 6, Gabiñski 16,
Bartosz 2, Fraser 10, Parker 0, Zyskowski 6.
W przerwie meczu prezes £ZKOSZ Bart³omiej Wojdak i prezes KKS ProBasket Kutno S³awomir Erwiñski, przy aplauzie licznych mi³oników
basketu, uhonorowali m³odzie¿owe dru¿yny Kutna za mistrzostwo regionu ³ódzkiego. Brawa dla zespo³u KKS Sirmax Pro-Basket Kutno (m³odziczki U-14) - trener Adam Paw³owski i zespo³u KKS Pro-Basket Kutno
(¿aczki U-12) - Trener Karolina Kociurska-Tomczak.

Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Po raz pierwszy dru¿yna Sand Bus Kutno - przygotowuj¹ca siê do rundy
wiosennej sezonu 2015/2016 w ³ódzkiej klasie okrêgowej i bêd¹ca jej
liderem po jesieni - rozegra³o mecz w Kutnie i to na normalnej p³ycie
futbolowej (chocia¿ po zimie boisko ex Kutnowianki przedstawia³o siê,
mówi¹c delikatnie, nie najlepiej!). Do tej pory siedem spotkañ kutnianie
grali na szucznych nawierzchniach w Uniejowie, P³ocku, W³oc³awku,
Skierniewicach i £owiczu (w Kutnie ich nie ma mimo wielu monitów
i prób!). W przedostatnim sparingu rywalem zespo³u trenera S³awomira
Ryszkiewicza, kierownika dru¿yny Andrzeja Królaka (dodajmy, ¿e szkoleniowcem bramkarzy jest ambitny ex golkiper Kutna Pawe³ Klekowicki)
by³a ekipa Stali G³owno, która broni siê przed spadkiem z IV ligi ³ódzkiej.
Team kutnowski mia³ w tym meczu wyran¹ przewagê; zarówno w polu
jak i w sytuacjach podbramkowych. Nie wykorzysta³ Jej. Gocie przeprowadzili tylko dwie sk³adne akcje, z których - po b³êdach miejscowych
defensorów - zdobyli dwie bramki; w 60 minucie Patryk Ma³ynkin i w 80
Jakub Materka. Taki jest ten sport - czasami... niesprawiedliwy! Zespó³
kutnowski przedstawia³ siê w ca³oci niele, ale trzeba jeszcze popracowaæ
nad skuteczn¹ obron¹ i nad strza³ami na bramkê przeciwnika, bo indolencja
w ich oddawaniu ze Stal¹ G³owno by³a... pisz¹c skromnie du¿a. Dobrze,
¿e to tylko sparing. Ostatni mecz kontrolny KS Sand Bus Kutno rozegra³
u siebie z dru¿yn¹ mazowieckiej okrêgówki Delt¹ S³ubice, której trenerem jest by³y wietny pi³karz III ligowego MKS-u Kutno Przemys³aw
Michalski. Po dobrym meczu kutnianie wygrali 4:2 (2:1) po ³adnych bramkach
strzelonych przez Jakuba Kustrê (5), Kamila Zagajewskiego (25, g³ow¹),
Andrzeja Grzegorka (68) i Piotra Kierusa (82).
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Uczniowie z Gimnazjalnego Ko³a Scrabble LITERKA w Gimnazjum nr 2
im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie uczestniczyli w VI Ogólnopolskim
Turnieju Scrabble o Puchar Gimnazjum Niepublicznego nr 12 im. Lotników
Amerykañskich w Warszawie. Tym razem w gronie bardzo dowiadczonych graczy na podium stan¹³ kutnowski zawodnik, Krzysztof Tomczak,
który zaj¹³ III miejsce w kategorii gimnazjalistów. Mateusz Jówiak by³
pi¹ty, a B³a¿ej Wilanowski siódmy. Turniej sta³ na wysokim poziomie.
Kutno, z dobrymi wynikami, reprezentowali tak¿e debiutuj¹cy na Turnieju
uczniowie ze Szkolnego Ko³a Scrabble KO£O SZYN ze Szko³y Podstawowej nr 6 im. M. Sk³odowskiej-Curie. Nie³atwo by³o pokonaæ dowiadczonych graczy, a rozgrywki prowadzone bez podzia³u na kategorie wiekowe powodowa³y, ¿e m.in. gimnazjalici grali z licealistami, a uczniowie
ze szko³y podstawowej równie¿ ze starszymi zawodnikami. Piêæ rund rozgrywek przebieg³o w sympatycznej atmosferze. Wszyscy mieli zapewniony obiad, napoje i zdrowe przek¹ski. Poza pucharami dla najlepszych
trójek w trzech kategoriach wiekowych, dla wszystkich zawodników
organizator przewidzia³ nagrody rzeczowe i karty upominkowe. Udzia³
w turnieju by³ form¹ sprawdzenia umiejêtnoci kutnowskich scrabblistów
przed XIV Ogólnopolskimi Mistrzostwami Szkó³ w SCRABBLE Kutno
2016, które odbêd¹ siê 3 czerwca w Gimnazjum nr 2 w Kutnie. M³odzi
scrabblici pojechali pod opiekê nauczycieli: Renaty Chodorowskiej,
Ma³gorzaty Sieradzon i Wies³awa Zwarycza, a prezydent miasta Kutno
pokry³ koszty dojazdu.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Dawid Kwiatkowski w Kutnie

UTALENTOWANY WOKALISTA

NIE PAL!

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 427

Ten m³odszy brat Micha³a Kwiatkowskiego wyst¹pi³ w naszym miecie
(zreszt¹ pierwszy raz) podczas ubieg³orocznej Kutnowskiej Majówki.
Wzbudzi³ od razu (szczególnie u najm³odszej widowni i u p³ci piêknej)
aplauz. Ten m³odziutki piosenkarz - urodzony 1 stycznia 1996 roku
w Gorzowie Wielkopolskim - jest laureatem Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy.

Uczniowie klas I-III Szko³y Podstawowej w Micinie uczestnicz¹ w br.
szkolnym w realizacji koordynowanego przez Powiatow¹ Stacj¹ SanitarnoEpidemiologiczna w Kutnie programu edukacyjnego Nie pal przy mnie
proszê. W ramach programu wychowawczynie, klasy I Maryla Szymañska
i klasy III Katarzyna Szulczewska, zorganizowa³y dla wszystkich uczniów
zawody sportowe pn. OLIMPIADA ZDROWIA, podczas których odby³a siê rozmowa dot. zdrowia, co nale¿y zrobiæ, aby byæ zdrowym oraz
jakich zachowañ nale¿y unikaæ.
19 lipca 2013 roku odby³a siê premiera debiutanckiego singla piosenkarza
pod tytu³em Biegnijmy. Utwór zosta³ wydany nak³adem HQT Music
Group, a produkcj¹ zajê³o siê Adi Owsianik Group. 29 padziernika 2013
roku zosta³ nagrodzony dwiema statuetkami w kategoriach Modny
debiut ESKA.pl oraz Odkrycie roku podczas gali Glam awards 2013
zorganizowany w Pa³acu Prymasowskim w Warszawie. 19 listopada tego
samego roku ukaza³ siê jego debiutancki album zatytu³owany 9893
wyprodukowany przez Paw³a Gawlika. Nagrania wyda³a wytwórnia p³ytowa My Music. Materia³ zadebiutowa³ na pierwszym miejscu polskiej
listy przebojów OLiS. 12 stycznia 2014 roku piosenkarz wyst¹pi³ podczas koncertu z okazji XX Fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
w Zawierciu. W ramach aukcji przeznaczy³ Statuetkê za Odkrycie Roku
oraz egzemplarz swojej debiutanckiej p³yty. W kwietniu 2014 roku zosta³
ambasadorem reklamowym marki kosmetyków Garnier produkowanych
przez koncern LOreal Polska. 28 maja tego samego roku ukaza³ siê akustyczny album artysty zatytu³owany 9893 Akustycznie zawieraj¹cy
utwory z debiutanckiego wydawnictwa, w zupe³nie nowych i akustycznych aran¿acjach. 19 listopada 2014 roku wzi¹³ udzia³ w telewizyjnym
programie Dancing with stars. Taniec z gwiazdami emitowanym na
antenie popularnego Polsatu. Jego partnerk¹ by³a Janja Lesar. Para ostatecznie zajê³a trzecie miejsce, odpadaj¹c w pó³finale. Trzeci album,
muzyczny Dawida Kwiatkowskiego, wydany 19 listopada 2014 roku przez
Wytwórniê My Music, nosi tytu³ Pop and Roll i ma nazwê Platynowej
P³yty. M³ody wokalista ma tak¿e w dorobku 15 teledysków o znamiennych tytu³ach, miêdzy innymi: Jak zapomnieæ, Na zawsze, Tylko
raz, Obud siê, Uwierz, Krótka chwila, Nie zmusisz mnie, Jak
to, Szepczê. Mimo dwudziestu lat Dawid ma na koncie artystycznym
kilka znacz¹cych nagród. Zdoby³ w 2014 roku Kids Choice Awards
w kategorii Ulubiona polska gwiazda i Debiut Roku. By³ trzykrotnie
nominowany: dwukrotnie (2015 rok) do SuperJedynki za Super-Album
(Pop and Roll) i SuperArtysta oraz do MTV Europe Music Awards 2014
w kategorii Najlepszy wykonawca wiata. Przed Danielem Kwiatkowskim
wielka kariera artystyczna - na scenie muzycznej i estradowej.
Jerzy Papiewski

Na zakoñczenie olimpiady zmêczeni, ale szczêliwi zawodnicy chórem
stwierdzili, ¿e Ruch to zdrowie!. Ponadto w szkole zorganizowany
zosta³ happening pod has³em Nie pal, nie truj! Dbaj o swoje zdrowie!.
Podczas d³ugiej przerwy uczniowie spacerowali po szkole i wykrzykiwali
has³a nawo³uj¹ce do zdrowia oraz niepalenia papierosów.

Poziomo: A-1. ... bia³ych mew, kabaretowa piosenka W. Go³asa A-7. Miêdzynarodowa organizacja narciarska B-9. ... strach
film B. Sass z Dymn¹ i Segd¹ C-1. Zajêcie Hefajstosa D-9. Okolice E-1. Znany wybielacz E-5. Bywa asfaltowa G-1 Rolina
zielna (om¿yn) I-1. Stanowi¹ najwy¿sze wzniesienie Polski I-6.
Wirtualna rozmowa J-9. W³ókna ochronne poczwarki K-1. Ogó³
biskupów L-9. Pierwiastek chemiczny (europejski) M-1. Ukochana Manru z opery Paderewskiego M-5. Rozpadlina.
Pionowo: 1-A. Kalebasa 1-I. Jadalna rolina z krzy¿owych
2-E. ... i inni film Kluby z R. Filipskim 3-A. ... pióra powieæ
L. Kruczkowskiego 3-I. Partita 4-F. Marka telefonów komórkowych 5-A. Matematyk i filozof z Miletu 5-J. Sztuka G. Zapolskiej
6-E. Tytu³ noweli A. Dygasiñskiego 7-A. Zimowe okrycie wierzchnie 7-I. S³omiany, a tak¿e twórczy 9-A. Zas³ona okienna 9-I.
Figurka przed namiotem indiañskim 11-A. Drzewo owocowe
11-I. Kokietowanie 13-A. Antonim z³a 13-I. Od stawu skokowego
do palców.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka
Has³o: C3-K3-D10-G4-B12-M6-N-A4-E2

Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: POWIATOWE ¯YCIE KUTNA, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kutnie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

Telefon:

724−126−378

US£UGI
Projektowanie i nadzór
w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

BIURO
OBRACHUNKOWE
wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
 ksiêgi handlowe
 rozliczenia z ZUS

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem
Dla 5-8 osób: 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, hall. Umeblowane. Wysoki
standard. Do dyspozycji du¿y ogród do rekreacji, miejsce na grila, 6-8 miejsc
parkingowych na terenie, 10 minut dojazd do centrum Kutna. Cena 20 z³
za dobê od osoby. Wystawiam fakturê Vat lub rachunek. Mo¿liwoæ parkowania na terenie posiad³oci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497
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Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,
Holter, nadcinienie, 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

Masz problem
z komputerem
DZWOŃ 605−65−17−76
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¯YCIE DIECEZJALNE
WIELKANOCNIE W „DOBRODZIEJÓWCE”

MIESZKAŃCY KUTNA OD 5 LAT WSPOMAGAJĄ
BUDOWĘ ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
− WOTUM NARODU NA WARSZAWSKIM WILANOWIE
DOŁĄCZ DO GRONA DARCZYŃCÓW

W OKGK LESZCZYNEK
W Dniu Kobiet w Leszczynku wyst¹pili:

Szanowni Pañstwo
Bo¿ena, Zbigniew Wirscy
Umi³owani w Chrystusie Panu,
Pañstwo Bo¿eno i Zbigniewie!

Cz³onkowie Klubu Wiedzy Uniwersalnej spotkali siê ju¿ po raz dwudziesty
w gocinnych progach muzealnych domostwa ksiêdza Jana Dobrodzieja. By³o
piêknie, radonie, rodzinnie i... twórczo, a to za spraw¹ Wspania³ych Klubowiczów i ich goci - wielkich (chocia¿ nie wzrostem) mi³oników Ziemi
Kutnowskiej. Jubileuszowe spotkanie rozpoczê³o siê od mianowania na
Klubowicza (szabl¹ licz¹c¹ 200 lat) aktywnych dzia³aczy Stowarzyszenia
37 Pu³k Piechoty Kutno Wies³awa Paluchowskiego i Konrada Podwysockiego
(s¹ twórcami ju¿ znanej w Polsce Odysei Historycznej) oraz Grzegorza
Dêbskiego, dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kroniewicach. Tê ceremoniê celebrowa³ w sposób bardzo uroczysty fanatyk naszej
Ma³ej Ojczyzny Jan Dobrodziej. O dzia³alnoci i kierunkach perspektywicznych
Kutnowskiego Muzeum Regionalnego bardzo rzeczowo i przekonywuj¹co
mówi³ Grzegorz Skrzynecki, dyrektor tej operatywnej placówki. Szczególn¹
uwagê zwróci³ na przysz³ociow¹ pere³kê grodu nad Ochni¹ - Pa³ac Saski.
O¿ywiona w tym temacie by³a dyskusja. Konstruktywnie wypowiadali siê
m.in.: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Jankowski, dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury Rados³aw Rojewski, W³odzimierz Klimecki,
Teresa Jankowska, Ryszard Olesiñski, Barbara Dwinacka, Andrzej Pisarski,
Ryszard Zab³ocki, p³k Aleksander Rzenik. By³a te¿ mowa o Bitwie pod
Kutnem (I wojna wiatowa) w ramach Operacji £ódzkiej. W drugiej czêci
spotkania klubowicze zapoznali siê z histori¹ wi¹t Wielkanocnych. O piêknych ich tradycjach mówili m. in.: ks. Jan Dobrodziej, Grzegorz Skrzynecki,
Barbara Dwinacka, Zofia Tomaszewska i Andrzej Zielonka. Wypowiedziom
towarzyszy³y wi¹teczne symboliczne potrawy przygotowane przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez Trzeci¹ Rzeszê (Zofia Tomaszewska),
Ko³o Wêdkarskie Metalurg (Zbigniew Gralewski, Aleksander Rzenik),
Uniwersytet Trzeciego Wieku (Andrzej Zielonka z ma³¿onk¹ Marlen¹), Teresê
Jankowsk¹ i PCK (Halina Olesiñska). Oprócz szczerych ¿yczeñ by³y te¿ dowcipy i radosne umiechy, bo autentyczna integracja ludzi to idealny sposób na
¿ycie. Tak trzymaæ!
/J.P./

Z ca³ego serca pragnê podziêkowaæ Pañstwu za wk³ad
w budowê wi¹tyni Opatrznoci Bo¿ej - symbol naszego
zawierzenia siê Bogu w przesz³oci i w przysz³oci. Wznosz¹c
wi¹tyniê, wype³niamy zobowi¹zanie naszych praojców,
którzy z³o¿yli Bogu obietnicê wybudowania Wotum Narodu.
Spe³niamy j¹ po ponad 200 latach, wysi³kiem blisko 80
tysiêcy Darczyñców i wielu ludzi dobrej woli, niestrudzenie
tworz¹cych to dzie³o. To w³anie wiadectwo tego, jak wa¿n¹
rolê w ¿yciu ka¿dego z nas i w historii naszego narodu
odgrywa Pan Bóg im Jego opieka nad nami. Chcemy, aby
wi¹tynia by³a miejscem wszystkich Polaków, gdzie bêdziemy
mogli przychodziæ, modliæ siê i zawierzaæ Panu Bogu wszystkie
nasze sprawy, naszych Rodzin i ca³ej Ojczyzny.
Pe³ni wdziêcznoci za dotychczas otrzyman¹ pomoc, prosimy
Pañstwa i zachowanie naszego wspólnego dzie³a w ¿yczliwej
pamiêci. Gdyby ka¿dy Cz³onek naszej Wspólnoty zechcia³
jeszcze w tym roku wesprzeæ budowê wi¹tyni kwot¹ 70 z³
i zaprosi³by do tego dzie³a choæby jedn¹ osobê, pozwoli³oby
to nam sfinansowaæ koszt tegorocznych prac.
Zapewniam Pañstwa o sta³ej modlitwie w intencji naszych
Darczyñców oraz ich Rodzin, równie¿ Pañstwa. Proszê przyj¹æ moje wielkie dziêkujê, którego nie sposób w pe³ni
wyraziæ s³owami, za to co robi¹ Pañstwo dla tego miejsca.
Zwracam siê do ca³ej Wspólnoty Darczyñców i proszê Was
bardzo nie ustawajcie dalej, a jeli Bóg pozwoli, w tym roku
otworzymy drzwi wi¹tyni dla wiernych.
Z Chrystusowym pozdrowieniem
+ Kazimierz Kard. Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Centrum Opatrznoci Bo¿ej- Wotum Narodu

- Witaszewiacy (gocinnie) - zaprzyjaniona kapela z Witaszewic, gmina
Góra wiêtej Ma³gorzaty;

- M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Orodka Kultury Gminy Kutno, która dzia³a
od 3 lat; skupia 13 osób z terenu gminy Kutno; prowadzi j¹ kapelmistrz
Stanis³aw Wasiak; próby orkiestry odbywaj¹ siê w Strzegocinie;

- Leszczynianki - ludowy zespó³ wokalno-instrumentalny OKGK; dzia³a
od ponad 5 lat, skupia 21 osób, g³ównie z terenu gminy Kutno; kierownikiem zespo³u jest Wies³aw Kowalski;

KONTRAKTACJA
OGÓRKA
Spó³dzielnia Ogrodnicza
w Kutnie, ul. Majdany 14

Tel. (24) 254-69-08
607-092-666

Wydzierżawię
magazyny

o powierzchni
od 220 m2 do 540 m2
Kutno, ul. Majdany 14

Tel. 607-092-666

- Kapela Biesiadna Okowita - dzia³a od roku. W jej sk³ad wchodzi szeciu
muzyków graj¹cych na akordeonach, klarnecie, skrzypcach, kontrabasie
i bêbnie; szefem kapeli jest Wies³aw Kowalski. Sk³ad: Micha³ £uczak
- bêben, Wies³aw Kowalski - akordeon I, Zbigniew G¹siorowski - akordeon II, Iwona Szubska - skrzypce, Sylwester Jêdruszkiewicz - kontrabas,
Jerzy Florczak - klarnet.

Przekazując 1% podatku, pomagasz mi...
Beata Witkowska - 13.01.2008 r. - wypadek samochodowy. Diagnoza - uszkodzenie rdzenia krêgowego na poziomie C7-Th1 (parali¿ koñczyn dolnych).
Przekazuj¹c swój 1% pomagasz mi nie tylko w rehabilitacji, ale i w zakupie
niezbêdnych sprzêtów, które s¹ potrzebne w codziennym funkcjonowaniu.
Wystarczy tylko w odpowiednim polu (dla PIT 37 to 124 i 125) uzupe³niæ
informacje: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie nr KRS:
0000076301, z dopiskiem Dla Beaty Witkowskiej.
Dziêkujê wszystkim przyjaznym ludziom za pomoc, któr¹ uzyska³am zarówno s³owem, jak i czynem i Tym, którzy s¹ ze mn¹ przez wszystkie lata.
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