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SWOJSKIE − OBCE

Po raz trzynasty w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Kutnie zorganizowana
zosta³a gala �Miêdzygimnazjalnego Konkursu Jêzyków Obcych � 2016�.
Gimnazjali�ci z Kutna oraz powiatów: kutnowskiego i ³êczyckiego spraw-
dzili swoj¹ wiedzê i umiejêtno�ci z jêzyków obcych: angielskiego, fran-
cuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W swoich szko³ach najpierw uczest-
niczyli w przeprowadzonych tam eliminacjach, a najlepsi z nich wziêli
udzia³ w finale jaki odby³ siê w �D¹browszczaku�. Podsumowaniem
ca³o�ci by³a wspomniana wy¿ej uroczysta gala, podczas której dokonano
podsumowania konkursu, wrêczenia dyplomów i nagród.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Aleksandra Wiklak, uczennica klasy IIIa I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie, uzyska³a tytu³ finalisty LVII Olim-
piady Wiedzy o Polsce i �wiecie Wspó³czesnym. Sukces ten jest równo-
znaczny ze zwolnieniem z egzaminu maturalnego z wiedzy o spo³eczeñ-
stwie i uzyskaniem wyniku 100% na poziomie rozszerzonym. Olimpiada
jest skierowana do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w ca³ym kraju.
Jej uczestnicy musz¹ wykazaæ siê wiedz¹ na temat struktur ¿ycia poli-
tycznego w kraju i na �wiecie oraz przemian spo³eczno-politycznych. Co
roku na uczniów czekaj¹ tak¿e szczegó³owe pytania z zakresu jednej
z wybranych dziedzin ¿ycia spo³ecznego. W tym roku uczniowie wyka-
zywali siê wiedz¹ na temat bezpieczeñstwa Polski w systemie miêdzyna-
rodowym. Uczennica by³a przygotowywana pod kierunkiem Emili
Konwerskiej.

FINALISTKA

POD POMNIKIEM KATYŃSKIM

W niedzielê, 10 kwietnia 2016 roku, w³adze samorz¹dowe miasta i powiatu
kutnowskiego, gminy Kutno, delegacje organizacji politycznych, zwi¹z-
kowych i m³odzie¿y, oraz liczne poczty sztandarowe wziê³y udzia³ w ob-
chodach 76 rocznicy Zbrodni Katyñskiej.         (ci¹g dalszy - strona 15)

ZGAŚ RYZYKO

To has³o jest nie tylko nazw¹ projektu czy szeroko pojêtej akcji, ale rów-
nie¿ konferencji jaka mia³a miejsce 12 kwietnia 2016 roku w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca. Rozpocz¹³ j¹ krótki wystêp harcerskiej grupy
muzycznej �Nienazwani�. Zebranych powita³a Anna Kamela z I Kutnow-
skiego Szczepu Innominata, zapraszaj¹c do wyg³oszenia prelekcji:
komendanta PSP w Kutnie brygadiera Marka Myszkowskiego, rzecznika
komendanta wojewódzkiego PSP w £odzi m³odszego brygadiera Tomasza
Matusiaka oraz komendanta Grupy Ratownictwa Medycznego OSP
�D¹browszczak� Krzysztofa Stasiaka.           (ci¹g dalszy - strona 4)

1050 LAT

Wielu z nas zna zapewne powiedzenie: �Jak ten czas leci�. Sprawdzi³o siê
to w przypadku, istniej¹cej od 5 kwietnia 2006 roku, firmy DiMa Sp. z o.o.
w ¯ychlinie.           (ci¹g dalszy - strona 4)

DEKALOG “DIMY”

HITOWA GALA

Pi¹tek, 15 kwietnia wieczorem. Restauracja �Elida�, ale na
Sieciechowie. To by³o wrêczenie �Kutnowskiego Hitu 2015�
Przedsiêbiorstwu Wielobran¿owemu �Hydrobud� Sp. z o.o. z Lesz-
czynka. Impreza nawi¹za³a do najlepszych tradycji wielkich, hi-
towych  gali jakie w przesz³o�ci mia³y miejsce chocia¿by w nie-
istniej¹cym ju¿ �Fabimasie�.             (ci¹g dalszy - strona 9-12)

POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI

W roku 966 − Mieszko I, przyjmując chrzest
wprowadził Polskę do chrześcijańskiej
Europy.

W niedzielę, 17 kwietnia, w Kościele Świętego
Wawrzyńca w Kutnie, odbył się koncert pieśni
narodowo Patriotycznych z okazji 1050−lecia
Chrztu Polski.           (ciag dalszy - strona 2)
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Obidów to nieistniej¹ca ju¿ dzi� miejscowo�æ w gminie Kutno, w powiecie
kutnowskim. Obidów po³o¿ony by³ najdalej na po³udnie w�ród miejscowo�ci
gminy, oddalony od Strzegocina o 3,5 km. Do 1954 r. znajdowa³ siê w powiecie
³êczyckim, w gminie Witonia, w dawnej gromadzie Strzegocin. W latach 1955-
1972 Obidów wchodzi³ w sk³ad so³ectwa Strzegocin i nale¿a³ do nowej gromady
Strzegocin, jako najni¿szego stopnia podzia³u administracyjnego kraju (Gro-
madzka Rada Narodowa w Strzegocinie). W 1998 roku Minister Spraw
Wewnêtrznych w³¹czy³ miejscowo�æ do wsi Obidówek jako czê�æ tej wsi.
Obidów przesta³ byæ samodzieln¹ jednostk¹ osadnicz¹. 15 grudnia 2006 roku
wówczas Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji zniós³ nazwê Obidów
jako czê�æ wsi Obidówek  i tak miejscowo�æ przesta³a istnieæ (Rozporz¹dzenie
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w spra-
wie ustalenia, zmiany i znoszenia urzêdowych nazw miejscowo�ci, za³¹cznik
nr 2, poz. 81). Dzi� s¹ tu tylko ruiny dwóch budynków, mieszkalnego i czê�æ
gospodarczego po by³ym maj¹tku oraz fragment �ciany mieszkania po Stru-
giñskim.
Teren Obidowa le¿y na wysoko�ci 104 m n.p.m., nad Kana³em Strzegociñ-
skim, lewym dop³ywem Bzury. Nad kana³em le¿¹ ³¹ki, które przecina dodatkowy
rów odwadniaj¹cy. Grunty orne s¹ dobrej jako�ci i nale¿¹  g³ównie do drugiej
i trzeciej klasy bonitacyjnej. W by³ym Obidowie jest jeden staw naturalny,
poro�niêty dzi� szuwarami.

NIE MA JUŻ OBIDOWA

Budynki po maj¹tku Obidów (fot. H.Z.P.)

Zbli¿a siê �wiêto 37 Pu³ku Piechoty. 26 maja, jak dzieje siê to od wielu lat,
przy budynku by³ych koszar zbierze siê grupa zainteresowanych, by to
�wiêto uczciæ. Pod pami¹tkow¹ tablic¹, któr¹ ufundowa³o TPZK, z³o¿one
zostan¹ kwiaty i oddany ho³d pamiêci jego ¿o³nierzom. Miejsce obcho-
dów zlokalizowane przy niegdysiejszym wej�ciu do budynku koszarowego,
staje siê coraz bardziej k³opotliwe dla uczestników spotkañ. Zmieniaj¹ca
siê zabudowa miasta spowodowa³a, ¿e dzieje siê to tu¿ obok skrzy¿owania
dwóch ruchliwych ulic (Kardyna³a Wyszyñskiego i ̄ wirki i Wigury). Wyda-
wa³o siê, ¿e znaleziono godn¹ lokalizacjê dla upamiêtnienie i uczczenia
37 Pu³ku Piechoty Ziemi £êczyckiej im. Ks. Józefa poniatowskiego. Pu³k
ten (w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci) w czasie bez ma³a 20 letniego pobytu
w Kutnie, wpisa³ siê w historiê miasta samymi pozytywami, za� zas³ugi
wojenne predysponuj¹ go do oddania mu nale¿nego szacunku. Pomy�la³y
o tym w pierwszej kolejno�ci ¿yj¹ce dzieci kadry zawodowej 37 Pu³ku.
W 2010 r. powsta³ Kr¹g Rodzin Wojskowych sk³adaj¹cy siê z dzieci ofi-
cerów i podoficerów zawodowych pu³ku. Tam w³a�nie zrodzi³a siê my�l
zbudowania w Kutnie pomnika upamiêtniaj¹cego ¿o³nierzy. Podjê³y tê
inicjatywê inne jeszcze osoby, którym dzieje Kutna s¹ bliskie. Powo³ano
wiêc do ¿ycia Komitet Budowy Pomnika 37 Pu³ku, w sk³ad którego
weszli: Kr¹g Rodzin Wojskowych, dyrektorzy kutnowskiego Muzeum,
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki oraz TPZK, cz³onkowie Kutnowskiego
Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Tradycji 37 p.p tudzie¿ Sto-
warzyszenie Historyczne Pu³k 37. Prezesem Komitetu zosta³ Jerzy Pi¹tek,
wiceprezesem Kazimierz Ci¹¿ela. Wyst¹piono do w³adz miasta i powiatu
z pro�b¹ o poparcie i pomoc w budowie pomnika. W obu przypadkach
spotkano siê z ¿yczliw¹ opini¹. �ciera³y siê pogl¹dy dotycz¹ce lokalizacji
i kszta³tu pomnika. By³o to powodem m.in. wycofania siê z prac Komitetu
Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. Po zmianie zarz¹du z Komi-
tetu wycofa³o siê TPZK, zamykaj¹c jednocze�nie dostêp do swego konta
bankowego, które mia³o byæ miejscem gromadzenia �rodków na budowê
pomnika. W dalszej kolejno�ci wycofa³o siê Stowarzyszenie Historyczne
37 Pu³k. W uzgodnieniu z Urzêdem Miasta zdecydowano ostatecznie, i¿
w³a�ciw¹ lokalizacj¹ pomnika by³by Park nad Ochni¹. Obok tego miejsca
pu³k maszerowa³ na uroczysto�ci religijne do ko�cio³a garnizonowego
w £¹koszynie. Zatwierdzono nastêpnie projekt pomnika i zabudowy terenu
przyleg³ego, opracowane przez kutnowskie przedsiêbiorstwo Mag-Bud.
Opracowanie to zawiera tak¿e projekt techniczny. Powa¿ne przedsiêbior-
stwo wyceni³o koszt budowy na 150000 z³. Kolejnym krokiem by³o wyst¹-
pienie do Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa o zaopiniowanie
pomys³u i projektu pomnika upamiêtniaj¹cego 37 p.p. 15 listopada 2004 r.
Rada wyda³a pozytywn¹ opiniê w tej sprawie. Naturalnym nastêpstwem
by³ wniosek do Urzêdu Miasta Kutno o wydanie stosownej zgody. Uchwa³¹
Nr III/39/15 z dnia 10 lutego 2015 r. Rada Miasta postanowi³a wznie�æ
pomnik upamiêtniaj¹cy 37 Pu³k Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Parku nad Ochni¹, wg za³¹czonego projektu. Wykonanie uchwa³y
powierzono prezydentowi miasta, za� sfinansowanie maj¹ zapewniæ fun-
dusze spo³eczne. Oczywistym jest, ¿e w pierwszym rzêdzie o te fundusze
winien staraæ siê Komitet Budowy. Jako, ¿e nie posiada on osobowo�ci
prawnej, nie mo¿e za³o¿yæ w³asnego konta bankowego. Zwrócono siê wiêc
do przewodnicz¹cego Rady Miasta o udostêpnienie konta fundacji istnie-
j¹cej przy tej Radzie. Otrzymawszy odmown¹ odpowied�, podjêto kolejne
starania o dostêp do konta. Efektem starañ by³o zawarcie porozumienia
z Zarz¹dem Ko³a �wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w Kutnie. W dniu
28.05.2005 r. zawarto takowe porozumienie, które udostêpni³o konto
w Banku Spó³dzielczym w Kutnie, bêd¹ce w dyspozycji Ko³a AK. Ponadto
w celu uproszczenia operacji bankowych, po mojej rezygnacji z funkcji
wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Budowy, na t¹ funkcje powo³ano Józefa
Stockiego prezesa Ko³a �Z¯ AK w Kutnie. Wydawaæ siê mog³o, ¿e otwar³a
siê droga do gromadzenia funduszy na budowê. Niestety konto AK zosta³o
zamkniête. Wygl¹da to wrêcz groteskowo. S¹ osoby chêtne do wp³acania
pieniêdzy, a nie maj¹ mo¿liwo�ci tego zrobiæ. Wydaje siê, ¿e tak Rada,
jak i Urz¹d Miasta nie s¹ zainteresowane �rodkami finansowymi ze �róde³
spo³ecznych. Byæ mo¿e trzeba zmieniæ sposób my�lenia o budowie
pomnika. Pad³a ju¿ propozycja umieszczenia tej budowy w projekcie
bud¿etu obywatelskiego. Ten sposób mo¿e u³atwiæ realizacjê tej szlachetnej
idei zawartej w uchwale RM, tak Komitetowi Budowy, jak i prezydentowi
Kutna. Chcieliby�my doczekaæ spe³nienia naszego marzenia � ods³oniêcia
pomnika 37 Pu³ku Piechoty. Piszê to tak¿e w imieniu wiekowych ju¿ dzieci
kadry zawodowej pu³ku. Od powo³ania Krêgu Rodzin Wojskowych do
dzi� zmar³o ju¿ dwóch naszych kolegów: W³odzimierz Czerniec i Zbi-
gniew Paw³owski, oni tak¿e czekali na pomnik. Nasze starania trwaj¹ ju¿
5 lat. Jak d³ugo jeszcze potrwaj¹? W dniu 11.04.2016 r. przedstawiciele
Komitetu Budowy otrzymali informacjê z Urzêdu Miasta, ¿e istnieje nowa
koncepcja dotycz¹ca budowy pomnika. Dotyczy ona tak kszta³tu, jak
i miejsca jego usytuowania. Liczymy na projekt mo¿liwy do akceptacji
i jego szybk¹ realizacjê.

Od reakcji: pomnik ma stan¹æ przy Rondzie 37 Pu³ku Piechoty (przy skrzy-
¿owaniu ulic ¯wirki i Wigury, Stefana Wyszyñskiego, Grunwaldzkiej
i Antoniego Troczewskiego), przed Gimnazjum nr 1 (vis a vis dawnego
budynku �Miflexu� i koszar 37 P.P.).

1050 LAT

Katyń
Oficerowie Polski
Ojczyzna Was potrzebowa³a
Zbrodnicza rêka
w sowieckich obozach
Was zamordowa³a.

Jak cierñ w sercach
Polaków ta zbrodnia zosta³a
Która nigdy nie zostanie zapomniana

To nie guziki od mundurów
Lecz ho³d i pamiêæ Polaków
po Was pozosta³a.

Zabrzmijcie fanfary
do samego nieba
za polskich oficerów
zamordowanych w Katyniu
Charkowie, Starobielsku, Kozielsku
Ostaszkowie i Miednoje.

Halina Marciniak

POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI

CO DALEJ Z POMNIKIEM 37 P.P.?

Wyst¹pi³a Orkiestra Reprezentacyjna Policji, kapelmistrz podinspektor
Janusz Trzepizur z solistk¹ Katarzyn¹ Bochyñsk¹-Wojdy³.

(ci¹g dalszy ze strony 1)

W SALI WIDOWISKOWEJ KUTNOWSKIEGO DOMU
KULTURY ODBY£ SIÊ KONCERT Z OKAZJI 1050-LECIA
CHRZTU POLSKI. WYST¥PI£Y ZESPO£Y: PAÑSTWO-
WEJ SZKO£Y MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. KAROLA
KURPIÑSKIEGO W KUTNIE, SMYKI, RYTMICZNY
TANECZNY; CHÓRY PSM I I II STOPNIA, ORKIESTRA
SMYCZKOWA, JAZZOWE COMBO, ZESPÓ£ OPEROWY.

KONCERT 1050−LECIA

�ród³a historyczne datuj¹ osadê w 1387 roku (Ksiêgi s¹dowe ³êczyckie od 1385-
1419, cz. 1-2, Teki A. Pawiñskiego, t. 3-4, Warszawa 1897, 1 nr 587). W XII
wieku by³a wsi¹ dziesiêcinn¹ kolegiaty ³êczyckiej, musia³a wiêc powstaæ
w okresie monarchii wczesnofeudalnej, a wiêc przed rokiem 1138. W starych
dokumentach figuruje nazwa Obidowo Ma³e, pó�niej Obidów. W ksiêgach
s¹dowych ³êczyckich z czerwca 1392 roku wymieniona jest Helena z Obidowa,
siostra Jaros³awa z Pomorzan, która Pomorzany da³a w zastaw Bart³omiejowi
Malskiemu z Ma³ego nad Nerem. W³a�cicielami Obidowa byli Obidowscy,
herbu Sulima. Wed³ug rejestru skarbowego ³êczyckiego poborcy podatku z 1576
roku Obidów nale¿a³ do Jana Obidowskiego, który posiada³ tu 1 ³an gruntu,
2 zagrodników i 1 kolonistê; Wawrzyniec Obidowski posiada³ tu 1 zagrodnika
i 1 kolonistê (A. Pawiñski, Wielkopolska, t. 2, s. 86). W XVII wieku Obidów
nale¿a³ do Grabskich, pisz¹cych siê z Grabi (Grabie stanowi³y pó�niej czê�æ
wsi Kuchary). Maj¹tek Obidów nale¿a³ do dóbr Strzegocin. W 1758 roku Jan
Grabski z Kuchar sprzeda³ nale¿¹c¹ do niego czê�æ Strzegocina z przydatkami
(w tym Obidów) Aleksandrowi z Górek Górskiemu herbu Bo¿awola (ok. 1730 r.),
pisarzowi grodzkiemu gostyñskiemu i Konstancji Brzeziñskiej. W ten sposób
maj¹tek Obidów wszed³ w posiadanie Górskich ze Strzegocina. Po Aleksandrze
Górskim maj¹tek przej¹³ jego syn � Tomasz Górski (ok. 1736 - 11 VIII 1811)
i jego ¿ona Prakseda z Wilkanowskich Górska (ok. 1840 � 16 IX 1824). Po
�mierci mê¿a Prakseda zamieszka³a w Obidowie. Tu te¿ w 1837 zmar³a Józefa
Justyna z Ma³achowa herbu Gryf Górska (ok. 1784 - 1854), ¿ona Antoniego
Górskiego (1769 � zm. 9 III 1835 w Warszawie), pu³kownika artylerii. Józefa
Górska po �mierci mê¿a sprawowa³a rz¹dy tward¹ rêk¹. Spadek po niej przejê³y
jej córki: Teresa Dzierzbicka i Julia Ordê¿yna (Ordêga). W 1843 roku Obidów
zosta³ wydzielony z dóbr Strzegocin jako posag Julii z Górskiej Wolf. Julia
wysz³a za m¹¿ za Maurycego Wolfa, a po rozwodzie z nim, za Antoniego Wodziñ-
skiego z Kter. Po jego �mierci wysz³a za m¹¿ za Macieja Ordêgê. W 1871 roku
Julia z Górskich Ordêga (1810-1881) sprzeda³a Obidów Janowi Góreckiemu
herbu Szeliga (1823-1899) za 20 000 rubli. Spis lasów Guberni Warszawskiej
wylicza las w Obidowie, nale¿¹cy do Zofii Górskiej. W drugiej po³owie XIX
wieku  (przed 1880 rokiem) Obidów mia³ 2 domy i 28 mieszkañców. Folwark
liczy³ 305 mórg gruntu, w³o�cianie posiadali tylko 5 mórg gruntu. (S³ownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, Warszawa
1888, t. VII, s. 325). W pó�niejszym okresie Obidów nale¿a³ do Boles³awa
Góreckiego (lata 1899-1919), Emilii Góreckiej (lata 1919-1928), nastêpnie do
1939 roku do rodziny Oko³o-Ku³aków ze Strzegocina. Po regulacji serwitutów
w 1932 roku (odpad³o 42,83 ha) pozosta³o 118 ha. W 1946 roku folwark zosta³
rozparcelowany. Maj¹tek mia³ obszar 126 ha, w tym  grunty orne � 84,66 ha,
³¹ki  i pastwiska � 21,5 ha, grunty pod zabudowaniami � 7,30 ha, staw z przy-
leg³o�ciami � 6,28 ha, inne � 6,26 ha. Na zabudowania sk³ada³y siê � 1 budynek
mieszkalny, stodo³a i obora z mieszkaniem, murowane, z kamienia i ceg³y.
Mieszkañcy czerpali wodê ze studni po³o¿onej przy ³¹ce, w odleg³o�ci 180 m
od zabudowañ. Studnia po 1960 roku zosta³a zasypana. W wyniku parcelacji
maj¹tku grunty naby³o 61 mieszkañców, w tym zamieszkali: w maj¹tku Obi-
dów � 2  mieszkañców, w maj¹tku Obidówek � 6 mieszkañców, w maj¹tku
Strzegocin � 33 mieszkañców (w tym 1 mieszkaniec otrzyma³ 2 ha gruntów
ornych, pozostali ³¹ki po 0,50 ha), we wsi Obidówek � 20 mieszkañców.
Wed³ug area³u grunty otrzyma³o: do 1 ha � 33 mieszkañców, od 1 do 2 ha � 10
mieszkañców, od 2 do 3 ha � 8 mieszkañców, od 3 do 4 ha � 2 mieszkañców, od
4 do 5 ha � 8 mieszkañców. Z mieszkaj¹cych w maj¹tku Obidów ziemiê otrzy-
mali: Antoni Strugiñski i Marcin Motyliñski, który w maj¹tku by³ w³odarzem.
Budynki folwarczne zosta³y rozebrane, a materia³ wykorzystany zosta³ na
budowê mieszkañ i budynków gospodarczych prze mieszkañców Obidowa
i Obidówka. W Obidowie pobudowa³ siê tylko Antoni Strugiñski. Marcin
Motyliñski otrzyma³ istniej¹cy budynek mieszkalny (zbudowany w okresie oku-
pacji niemieckiej), w którym ju¿ mieszka³ oraz czê�æ nie rozebranego budynku
gospodarczego, znajduj¹cych siê na dzia³ce  Pañstwowego Funduszu Ziemi.
W 1955 roku by³y w Obidowie dwa gospodarstwa rolne. W 1970 roku by³y tu
trzy nieruchomo�ci: dwie nale¿¹ce do rolników i jedna do Pañstwowego
Funduszu Ziemi. W 1972 roku by³y tu dwie zagrody z domami mieszkalnymi
i zabudowaniami gospodarczymi. Zamieszkiwa³o w nich 10 osób. Ostatnia
rodzina, która tu zamieszkiwa³a, Jêdrzejczakowie, wyprowadzi³a siê w 2002
roku do Kutna.             Henryk Zenon Pêgowski
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SPACERKIEM PO KUTNIE(ci¹g dalszy ze strony 1)
By³ te¿ minikoncert piosenek wykonywanych w jêzykach obcych przez
licealistów. W opinii jurorów jêzyk angielski najlepiej opanowali: Dominik
Paw³owski z Gimnazjum w Go³êbiewku, Oliwia Jencerowicz z Gimna-
zjum nr 3, Mateusz Narkiewicz z Gimnazjum nr 2; jêzyk francuski: Oliwia
Jencerowicz z Gimnazjum nr 3, Maja Podziewska z Gimnazjum nr 2,
Wiktoria Baliñska z Gimnazjum nr 3, Julia Skrzynecka Gimnazjum nr 1,
Joanna Rosiak Gimnazjum nr 3; jêzyk niemiecki: Marta Michalkiewicz
i Mateusz Narkiewicz oboje z Gimnazjum nr 2, Karolina Kominiak z Gim-
nazjum w Pi¹tku; jêzyk rosyjski: Anna Art, Justyna Tomczak, Angelika
Fr¹tczak, £ukasz Dutkiewicz � wszyscy Gimnazjum w Witoni. Gratulacje
finalistom konkursu sk³adali: starosta kutnowski Krzysztof Debich oraz
wicedyrektor I LO Wojciech Ladorudzki, a ca³¹ imprezê poprowadzili
liceali�ci: Julia Korowajska i Marcin Adamek.           /A.B./

SWOJSKIE − OBCE
�Troczewski� to wyj¹tkowa szko³a, z niesamowitym klimatem - prze-
konywali gimnazjalistów starsi koledzy. Opowiadali o zaletach kszta³-
cenia zawodowego, praktykach zawodowych oraz o wysokich wynikach
egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje w zawodzie. Prezentowali
d³ug¹ historiê szko³y, wpisan¹ na trwa³e w historiê miasta, przypomi-
naj¹c sylwetki absolwentów, laureatów olimpiad przedmiotowych,
finalistów konkursów zawodowych.
W ten bardzo ciep³y, wiosenny dzieñ gimnazjali�ci mogli poznaæ choæ
cz¹stkê tego z czego szko³a s³ynie. Pod okiem przewodników zwie-
dzali szko³ê: ogl¹dali sale lekcyjne, a w nich uczestniczyli w ró¿no-
rodnych pokazach, (m.in. baristycznym), konkursach jêzykowych
i ekonomicznych, do�wiadczeniach laboratoryjnych, prezentacjach
multimedialnych. Degustowali tak¿e �wie¿o przygotowane soki, chipsy
jab³kowe i wyroby cukiernicze.
Okazuje siê, ¿e �Troczewski� to szko³a ci¹gle rozwijaj¹ca siê, stawiaj¹ca
ka¿dego roku nowe cele i realizuj¹ca zamierzone plany. Wycieczki,
dzia³ania spo³eczne, profilaktyczne i charytatywne, konkursy umo¿li-
wiaj¹ wszechstronny rozwój m³odzie¿y, a tak¿e doskonalenie umie-
jêtno�ci potrzebnych na rynku pracy, zdobywanych nie tylko na
zajêciach lekcyjnych. Czas wspólnie spêdzony w �Troczewskim�
dostarczy³ wszystkim, organizatorom oraz go�ciom  du¿o przyjemno�ci i
pozytywnych wra¿eñ, o czym �wiadcz¹ zdjêcia z zabawnej sesji foto-
graficznej przygotowanej przez Samorz¹d Uczniowski.
Teraz przed gimnazjalistami czas na podjêcie ostatecznej decyzji co
do dalszego kierunku kszta³cenia. Czêsto od tego wyboru zale¿y ich
przysz³o�æ. Dlatego uczniowie i nauczyciele szko³y przekonuj¹, ¿e
warto zaplanowaæ swoj¹ przysz³o�æ w³a�nie z �Troczewskim�!

DRZWI OTWARTE
Tegoroczne Drzwi Otwarte w �Troczewskim� by³y wyj¹tkowe. Rado-
sna, pozytywna atmosfera panuj¹ca w szkole udzieli³a siê wszystkim
go�ciom. Gimnazjali�ci nie kryli swojego zainteresowania ofert¹
edukacyjn¹ szko³y. Zaproszenie na spotkanie przyjêli: pose³ na Sejm
RP Tadeusz Wo�niak, radny Sejmiku Wojewódzkiego Robert
Bary³a, wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu Jolanta Pietrusiak, prze-
wodnicz¹ca NSZZ �Solidarno�æ� Pracowników O�wiaty i Wychowania
w Kutnie Jolanta Bujalska-Kowalczyk, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Kutnie: Jerzy Pawlak i Artur Gierula, przedstawiciele
zak³adów wspó³pracuj¹cych ze szko³¹ - Hotel Rondo, Zorina Sp. z o.o.
- absolwenci naszej szko³y.

W �Troczewskim�

Inwestycje 2016 roku
Budowa i modernizacja dróg w ul.: Ga³-
czyñskiego, Uskok, Wojska Polskiego,
Kochanowskiego - I etap, Sk³odowskiej,
Kró³owej Jadwigi - II etap, £¹koszyñskiej
- siêgacze oraz chodniki przy ul. Chod-
kiewicza, Przemys³owej Moniuszki, par-
king przy GM nr 2 , ³¹cznik ul. Grun-
waldzkiej do ul Chrobrego; kontynuacja
budowy mieszkañ komunalnych przy
ul. Kochanowskiego; zakoñczenie moder-
nizacji sali gimnastycznej przy SP nr 1;
budowa kanalizacji deszczowej w ulicy

46 gimnazjalistów z 7 szkó³ z terenu powiatu kutnowskiego wziê³o udzia³
w XII edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego. Rywalizacjê zorgani-
zowa³o II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Patronat
nad konkursem obj¹³ starosta kutnowski. Po rozwi¹zaniu testu sk³adaj¹cego
siê z 30 zadañ zamkniêtych wy³oniono zwyciêzców: I miejsce zaj¹³ Hubert
Podlewski z Gimnazjum nr 1 w Kutnie (przygotowanie Sylwia Borzuchowska-
Zapa³a), II miejsce � Marcin Miko³ajczak z Gimnazjum w Krzy¿anowie (przy-
gotowanie Izabela Siuda), III miejsce Jakub Grams z Gimnazjum nr 2 (przygo-
towanie £ucja Zagawa). Wszyscy bior¹cy udzia³ w konkursie gimnazjali�ci
wykazali siê du¿¹ wiedz¹ matematyczn¹, a ró¿nice punktów zdobytych przez
poszczególnych uczniów by³y stosunkowo niewielkie. Wyj¹tkow¹ atrakcjê sta-
nowi³ przygotowany przez profesora S³awomira Klarzaka pokaz do�wiadczeñ
fizycznych. Nagrody zwyciêzcom, a dyplomy wszystkim uczestnikom, wrêczy³
cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego Artur Gierula. Coroczny konkurs
zosta³ przygotowany przez nauczycieli matematyki - S³awomira Tomassego
i Marcina Michalskiego. Wszystkim uczestnikom konkursu dziêkujemy za liczny
udzia³ i serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników.

KONKURS MATEMATYCZNY

Bohaterów Walk nad Bzur¹. To zadania
w ramach Kutnowskiego Bud¿etu Oby-
watelskiego.

Cyrkowe wezwanie
Mieszkaniec Kutna, 38 lat, wezwa³ ka-
retkê pogotowia... do psa! Konkretnie
jamnika, który uderzy³ siê w g³owê.
�Falck� przyjecha³, bowiem �sprytny
tatu�� wezwa³ go do 8-letniego syna.
Jakie¿ by³o zdziwienie sprawcy zdarzenia,
kiedy policjanci ukarali go 500 z³otowym
mandatem. Szkoda, ¿e nie otrzyma³
mandatu w górnej granicy, czyli 1500 z³.
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¯YCIE REGIONALNE

WIEŚCI GMINNE

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

Z MUZYK¥ NA ¯YWO.
Zapewniamy mi³¹ atmosferê, przepyszne jedzenie oraz dosko-
na³¹ zabawê, równie¿ taneczn¹, przy d�wiêkach najwiêkszych
�wiatowych i polskich przebojów zagranych przez zespó³
z³o¿ony z do�wiadczonych artystów.

Zapraszamy w ka¿dy pi¹tek i sobotê
od godz. 1800 oraz w niedzielê od godz. 1300.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Wieczory w kompleksie �Dwór Sójki�

Z MUZYKĄ NA ŻYWOTê wiadomo�æ mo¿na potraktowaæ jako ciekawostkê. Ale równie¿ jako
sensacjê! Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji pismem z dnia
2 kwietnia, znak DAP-WZPiK-0158-5-54/2016 KH-1978, poinformowa³
wójta Gminy Kutno Jerzego Bry³ê:
�Szanowny Panie Wójcie,
W zwi¹zku z wnioskiem z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zaopiniowania
projektu sztandaru gminy Kutno, stosownie do postanowieñ art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 38) uprzejmie informujê, ¿e projekt opiniujê pozytywnie.
Podstawê wyra¿enia powy¿szej opinii stanowi uchwa³a Komisji Heral-
dycznej, która zawiera merytoryczn¹ ocenê projektu w zakresie jego zgod-
no�ci z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscow¹ tradycj¹ historyczn¹.
W za³¹czeniu przesy³am kopiê w/w uchwa³y do stosownego wykorzystania�.
Co� siê nam widzi, ¿e to bêdzie jedyna gmina w Kutnowskiem ze sztandarem!
Zreszt¹, chyba nie tylko w powiecie ...           /K.S./

PIERWSZY SZTANDAR

Rekordzistka
Mieszkanka Zagórza, gmina D¹-
browice, Janina Korytek 2 kwietnia
�wiêtowa³a 103-lecie swoich
urodzin.

Kaspry...
Ju¿ po raz 26 uczniowie II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kasprowicza w Kutnie wybrali
swoje �Kaspry i Kasperki�.
Nauczycielskie �Kaspry� zdobyli:
Atena - Renata Saramonowicz,
Hestia - Ma³gorzata Walerczak,
Posejdon - S³awomir Klarzak,

P³at sztandaru jest kwadratem o wymiarach 100 cm x 100 cm, obszytym
frêdzl¹ srebrn¹ o szeroko�ci 5 cm, z trzech stron nieprzylegaj¹cych do
drzewca. Prawa strona sztandaru gminy Kutno to czerwony p³at z god³em
pañstwowym w centrum o wysoko�ci 63 cm. Lewa strona sztandaru sta-
nowi b³êkitny p³at z god³em herbowym gminy Kutno luzem: w dolnej
czê�ci mur blankowany z czerwonej ceg³y o wysoko�ci 25 cm, biegn¹cy
przez ca³¹ szeroko�æ p³ata. Zza muru pó³ lwa z³otego dzier¿¹cego z³ot¹
obrêcz; od czo³a, na prawo od lwa, lilia naturalna srebrna. God³o umiesz-
czono w czê�ci centralnej (szeroko�æ 60 cm, wysoko�æ razem z murem 72 cm).
Ponad god³em umieszczono napis majuskulny GMINA KUTNO wyso-
ko�ci 7,5 cm. G³owica sztandaru, wykonana z metalu posrebrzanego,
wysoko�ci 15 cm, ma postaæ plastycznej (trójwymiarowej) srebrnej lilii
naturalnej i osadzona jest na drzewcu d³ugo�ci 250 cm. Dobór materia³ów
pozostawia siê w gestii w³adz gminy Kutno. Autorem projektu jest
pracownica Urzêdu Gminy Kutno Kinga £uczak. Projekt sztandaru
zatwierdzi³a Rada Gminy Kutno na sesji 14 kwietnia 2016 roku.

Z g³êbokim ¿alem ¿egnamy

�.P.

Waldemara Dr¹¿kiewicza
zas³u¿onego Dzia³acza samorz¹dowego,

Cz³onka Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego,
naszego Kolegê i dobrego Cz³owieka

�NIE UMIERA TEN, KTO DOBRZE ZAS£U¯ONY
OJCZY�NIE��

Rodzinie Zmar³ego oraz wszystkim pogr¹¿onym w smutku
sk³adamy szczere wyrazy wspó³czucia

Tadeusz Wo�niak
Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Robert Bary³a
Radny Sejmiku Samorz¹dowego Województwa £ódzkiego

Dyrektor Biura Poselskiego
Jolanta Pietrusiak

Wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu w Kutnie
Asystentka Pos³a

ZGAŚ RYZYKO
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Projekt realizowany jest od marca do sierpnia 2016 roku w�ród uczniów szkó³
podstawowych na terenie naszego powiatu. Jego celem jest przede wszystkim
profilaktyka przeciwpo¿arowa oraz kszta³towanie w�ród uczniów umiejêtno�ci
radzenia sobie w sytuacjach zagro¿enia, z my�l¹ udzielania równie¿ pierwszej
pomocy przedmedycznej. Prowadzone bêd¹ szkolenia edukacyjne w szko³ach
powiatu kutnowskiego, szkolenia dla pracowników samorz¹dowych w zakresie
profilaktyki przeciwpo¿arowej. Podsumowanie za³o¿eñ projektu nast¹pi
w dniach 17 i 18 czerwca br. W�ród uczestników konferencji byli równie¿ samo-
rz¹dowcy z gmin powiatu kutnowskiego, a tak¿e zastêpca ³ódzkiego komendanta
wojewódzkiego PSP w £odzi, m³odszy brygadier Grzegorz Janowski.      /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zak³adali j¹: Leif Meller Jacobsen i Ma³gorzata Russek. Dzi� s¹ ma³¿eñ-
stwem maj¹cym urocze dzieci. To pierwsze litery z ich imion: Di � Ma
(córki i syna) s¹ w logo firmy. W tym miesi¹cu firma obchodzi swój jubi-
leusz i decyzj¹ ich w³a�cicieli podobny jubileusz obchodzi ju¿ czworo
pracowników: ADAM STAROSTA (kierownik zmianowy), WIES£AW
BRASZKIEWICZ (kierownik produkcji), S£AWOMIR RAUROWICZ
(technolog) i MA£GORZATA RUSSEK (wiceprezes firmy). Wszyscy
oni rozpoczêli tu pracê w kwietniu 2006 roku. Podczas spotkania, przy
kawie i ciastku, w gabinecie prezesa firmy wspominano minione lata ogl¹-
daj¹c kolorowy folder z ¿ycia spó³ki. Spotkanie z Jubilatami jest dla nas
bardzo wa¿nym dniem, wa¿n¹ uroczysto�ci¹ � nadmieni³ prezes Jacobsen.
Zaczynali�my dziesiêæ lat temu od zatrudnienia 10 osób, dzi� jest oko³o 130.
W tym roku swój jubileusz bêdzie obchodziæ dziesiêciu pracowników. Te
osoby stanowi¹ jakby korzenie naszej firmy, to m.in. dziêki nim mo¿na
by³o osi¹gaæ coraz lepsze efekty. Jeste�my jedn¹ z lepiej certyfikowanych
firm w zakresie bran¿y metalowej i konstrukcji stalowych. Dziêki nim mamy
wiêksze szanse na znalezienie pracy z zewn¹trz. Bêdziemy jeszcze w tym
roku zabiegaæ o certyfikat normy ISO 18000 potwierdzaj¹cy m.in. troskê
o pracowników. Ju¿ teraz firma ma znaczne zamówienia, w zwi¹zku z czym
przewidujemy, ¿e zatrudnimy dodatkowo oko³o 25 osób. Co do samej
firmy prezes Jacobsen kieruje siê prost¹, ale jak wa¿n¹ dewiz¹, której
tre�ci¹ jest: Zaufanie, Wiarygodno�æ i Szybko�æ Dzia³ania.           /A.B./

DEKALOG “DIMY”

Konrad K³opotowski                                                 Kutno, dnia 14.04.2016 r.
Radny Rady Powiatu w Kutnie

Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d Powiatu w Kutnie
2. Rada Nadzorcza KSS Sp. z o.o.
3. Rada Powiatu w Kutnie
4.Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kutnie

Informujê, ¿e zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹-
dzie powiatowym (Dz. U. 2015, poz. 1445 z pó�niejszymi zmianami) grupa
radnych sk³ada do Wojewody £ódzkiego uzasadniony wniosek o uchylenie
uchwa³y Rady Powiatu w Kutnie z dnia 13.04.2016 r. w sprawie obci¹¿enia
hipotek¹ u³amkowej czê�ci nieruchomo�ci.
W zwi¹zku z tym proszê o niezw³oczne spowodowanie, by Kutnowski Szpi-
tal Samorz¹dowy Sp. z o.o. nie podejmowa³ ¿adnych dzia³añ dotycz¹cych
podpisania umowy z MEDFinance S.A. w sprawie po¿yczki 10 milionów
z³otych, do czasu rozstrzygniêcia przez Wojewodê £ódzkiego wniosku
o uchylenie uchwa³y.
Nie mo¿e byæ naszej zgody na cich¹ prywatyzacjê kutnowskiego szpitala.
Dotychczasowe dzia³ania Zarz¹du Powiatu i organów Spó³ki zwi¹zane
z rezygnacj¹ z kontraktów z NFZ i przekazywanie ich podmiotowi pry-
watnemu �wiadcz¹ o tym, ¿e pierwsze kroki zmierzaj¹ce do prywatyzacji
zosta³y ju¿ zrealizowane. Po¿yczka mo¿e byæ nastêpnym etapem przybli-
¿aj¹cym nas do prywatyzacji i przejêcia udzia³ów przez podmiot prywatny.
W przypadku uruchomienia po¿yczki i uchylenia uchwa³y przez Wojewodê
£ódzkiego pe³n¹ odpowiedzialno�æ za wszelkie koszty zwi¹zane z t¹
po¿yczk¹ ponosiæ bêd¹ Zarz¹d Powiatu / Zgromadzenie Wspólników oraz
organy statutowe KSS Sp. z o.o.    Konrad K³opotowski

Ares - Kamil Kobus, Zeus - Artur
Ciurlej. �Kasperki� dla uczniów
wywalczyli: Hefajstos - Weronika
Michalska, Eros - Michalina Szczê-
sna i Rafa³ Szyd³owski, Apollo
- Beniamin Przeradowski, Hermes
- Olga Jó�wiak, Herakles - Maciej
Poznañski.

Królowa ró¿
Dominikê Walczak, uczennicê II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego nr II im. Jana
Kasprowicza w Kutnie, wybrano
�Królow¹ Ró¿�. Tegoroczne �wiêto
odbêdzie siê w dniach 9-11 wrze�nia.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

14 maja 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

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.

Do Muzeum Regionalnego w Kutnie po raz kolejny zawita³o przeno�ne
planetarium Ursa Major. W podró¿ w niezwyk³y �wiat astronomii w ci¹gu
3 dni uda³o siê 35 grup z kutnowskich przedszkoli i szkó³ podstawowych.
Dziêki pokazom dzieci mog³y lepiej zrozumieæ zjawiska astronomiczne
i geograficzne zachodz¹ce na niebie. W kopule, pokrytej materia³em
zapewniaj¹cym we wnêtrzu niezbêdn¹ ciemno�æ, dzieci ogl¹da³y fazy ksiê-
¿yca, znaki zodiaku, uk³ad planet, podziwia³y rozgwie¿d¿one niebo,
meteoryty, a tak¿e stacjê kosmiczn¹.

MOBILNE PLANETARIUM
Od pó³tora roku w podkutnowskim Krzesinku funkcjonuje, na wzor-
cowych zasadach XVIII-wiecznych Obiadów Czwartkowych u Króla
Stanis³awa Poniatowskiego, Spo³eczny Klub Wiedzy Uniwersalnej.
Nale¿¹ do niego osoby ró¿nych zainteresowañ i profesji. £¹czy ich
jedno - mi³o�æ do Ma³ej Ojczyzny, do Ziemi Kutnowskiej. W prywat-
nym i go�cinnym domostwie ksiêdza Jana Dobrodzieja spotykaj¹ siê
ludzie kultury, biznesu, sportu, polityki. S¹ w�ród nich tak¿e samo-
rz¹dowcy, przedstawiciele licznych organizacji pozarz¹dowych, w³adz
miasta Kutna i powiatu kutnowskiego. Po tematycznych prelekcjach
jest zawsze o¿ywiona i twórcza konwersacja. Nie brakuje polemik...
dodajmy konstruktywnych. Odby³o siê ju¿ 20 spotkañ o ró¿norodnej
tematyce. Pierwsze - inauguruj¹ce dzia³alno�æ Klubu Wiedzy Uni-
wersalnej - po�wiêcone by³o beatyfikacji papie¿a Polaka Jana Paw³a II.
A nastêpne to: twórczo�æ ksiêdza Jana Twardowskiego; rocznice:
Wrzesieñ 1939 i Bitwa pod Kutnem, Bitwa pod Kutnem 1914,
Powstanie Listopadowe 1830, Powstanie Styczniowe 1863, Powstanie
Warszawskie 1944. Ciekawe by³y referaty - dokumentowane filmem
lub ksi¹¿k¹ - zwi¹zane z II wojn¹ �wiatow¹ i udzia³em w niej pol-
skich ¿o³nierzy (szczególnie z powiatu kutnowskiego). Wyg³aszali je
historyczni rekonstruktorzy integralnie zwi¹zani ze Stowarzyszeniem
37 Pu³k Piechoty Kutno (wzruszaj¹cy by³ m. in. ich film i opowie�æ
o Bitwie pod Arnhem). Na bie¿¹co analizowana jest praca - przy
pomocy autorytetów z placówek upowszechniania wiedzy o kulturze
- Kutnowskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego w Kutnie,
czy Muzeum im. Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach. Interesuj¹co przedstawiana by³a praca
m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ko³a Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w Kutnie, Ko³a �Metalurg� Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
w Kutnie czy Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez
Trzeci¹ Rzeszê. Czêsto spotkaniom w KWU towarzyszy muzyka zna-
komicie wykonywana przez kapelê biesiadn¹ �Okowita� z O�rodka
Kultury Gminy Kutno.

W �Dobrodziejówce�

PRĘŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Wszystkich Klubowiczów integruje pasja i umi³owanie historii (do
ich dyspozycji jest prywatne muzeum ksiêdza Jana - g³ówny kustosz
w nim). Za swoj¹ dzia³alno�æ �Dobrodziejówka� i Klub zostali doce-
nieni i uhonorowani Specjalnym Wyró¿nieniem Kapitu³y Kutnowskiego
Hitu 2014. Gratulujemy Klubowiczom i �Dobrodziejówce�.      /J.P./
P.S. Dodajmy jeszcze, ¿e wstêpuj¹cy do KWU �obywatel� jest uro-
czy�cie pasowany (szabl¹ 200 letni¹) na Cz³onka!

Jak co roku, na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, odbêdzie siê 5 maja
w godzinach 11.00-16.00 impreza zorganizowana przez Ko³o nr 1 w Kutnie
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym.
Obchody Dnia Godno�ci Osoby z Niepe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹ s¹
doskona³a okazj¹ do integracji zarówno ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹ jak
i osobami sprawnymi inaczej z ró¿nych typów placówek z terenu regionu
³ódzkiego oraz do zaprezentowania przez nie swoich umiejêtno�ci i arty-
stycznego dorobku. Dzieñ ten - pod patronatem prasowym �Powiatowego
¯ycia Kutna� - jest szczególnie wa¿ny i uroczysty dla osób niepe³nospraw-
nych.            /J.P./

DZIEŃ GODNOŚCI

Na ekspozycji mo¿na podziwiaæ ponad 100 obiektów rzemios³a artystycz-
nego i u¿ytkowego, m.in. przepiêkne, rêcznie wykonane batiki typu tulis,
a tak¿e te zdobione przy pomocy klocków batikarskich, tradycyjn¹ broñ
oraz ró¿ne formy lalek i masek prezentuj¹ce teatr cieni, teatry marionetek,
teatr masek. Autorka wystawy Eleonora Tenerowicz, kustosz Muzeum
Etnograficznego w Krakowie, opowiedzia³a o eksponatach - obiektach
prezentuj¹cych ró¿ne kultury Indonezji, zarówno sztuki wysoko rozwi-
niêtej, jak i tej pochodz¹cej od ludów plemiennych. W tym kraju wystêpuje
niezwyk³e zró¿nicowanie form sztuki. Od najdawniejszych czasów krzy-
¿uj¹ siê tu wp³ywy starych kultur Wschodu, chiñskiej, hinduskiej, arabskiej
czy wreszcie europejskiej, które nak³adaj¹ siê na rodzime pod³o¿e malajskie.
Dobrym tego przyk³adem mog¹ byæ chocia¿by: figurka kremacyjna �ukur�
wykonana ze starych chiñskich monet oraz lalki i maski z ró¿nych form
teatralnych powsta³ych w wyniku rozlicznych wp³ywów, którym podlega³
teatr indonezyjski. Na specjaln¹ uwagê zas³uguj¹ rze�by pary m³odej
zwi¹zane z symbolik¹ ma³¿eñstwa w tradycji jawajskiej. W tej kulturze
za�lubiny to nie tylko publiczne uznanie zwi¹zku dwojga ludzi, ale akt
maj¹cy zapewniæ trwanie wszech�wiata.
Wiêkszo�æ obiektów pokazywanych na wystawie pochodzi z koñca XIX
i I po³owy XX wieku. Te najstarsze zosta³y pozyskane do zbiorów Muzeum
Etnograficznego w Krakowie przez s³ynnych polskich uczonych, którzy
prowadzili badania na Jawie: botanika prof. Mariana Raciborskiego oraz
zoologa prof. Micha³a Siedleckiego. Zbiory te maj¹ dzi� warto�æ szcze-
góln¹, gdy¿ nie by³y one wytworem masowej produkcji przeznaczonej
dla turystów, lecz tworzono je z potrzeby duszy, a anonimowi czêsto twórcy
dok³adali wszelkich starañ, by ich dzie³a by³y jak najdoskonalsze. �wia-
domo�æ tego sprawia, ¿e i dzi� obiekty te wydaj¹ siê mieæ w³asn¹ duszê
i moc oddzia³ywania na widza i jego wyobra�niê.
Wystawê mo¿na bêdzie ogl¹daæ w kutnowskim Muzeum do 8 maja (od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10:00-18:00 i w niedziele w godz.
10:00-16:00).      Joanna Leitgeber

Wernisa¿ wystawy

INDONEZJA. MOZAIKA TRADYCJI I KULTUR
6 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Kutnie odby³ siê wernisa¿ wystawy
�Indonezja. Mozaika tradycji i kultur�. W klimat tego wyspiarskiego kraju
zgromadzonych widzów wprowadzi³ wystêp Diah Anggraini-Martin,
indonezyjskiej tancerki i choreograf, która zaprezentowa³a dynamiczne
i zmys³owe zarazem tañce Jaipong i Klono Topeng.
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...
MASZ BABO PLACEK !

So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

... ten mo¿e nie wiedzieæ jaka jest sytuacja w kutnowskim szpitalu. Ostatnio
w prasie medycznej ukaza³y siê og³oszenia o poszukiwaniu do tej pla-
cówki lekarzy... Czyli nie inaczej, ni¿ w pozosta³ych placówkach szpitalno-
leczniczych w naszym kraju. Ale jak ich znale�æ, je�li brakuje ich w ca³ej
Polsce - ni mniej, ni wiêcej - ale a¿ 130 (sto trzydzie�ci) tysiêcy! Na 1.000
Polaków przypada 2,2 lekarzy (czy jak kto woli 1 na 454 osoby...).
Du¿o to czy ma³o!? Przyk³adowo w Grecji wska�nik ten wynosi 6,3;
w Niemczech 4,1, a �rednia dla krajów OECD to 3,3. Wiêcej lekarzy ni¿
Polska ma nawet Rumunia (!) Co gorzej, nasi medycy licz¹ sobie �rednio
55 lat, wiêc trudno byæ nawet optymist¹ na przysz³o�æ. Kraje OECD na
ochronê zdrowia jednej osoby przeznaczaj¹ 3.453 dolarów rocznie. Polska
- 1.500 (za nami jest tylko £otwa). Czemu o tych sprawach siê milczy?
Dlaczego stanowi¹ one temat tabu? A przecie¿ w powszechnej, plotkarskiej
opinii twierdzi siê, ¿e kutnowski, a tak¿e inne szpitale, nie przyjmuj¹...
nowych lekarzy. Bo i sk¹d ich wzi¹æ? Wiêc kim leczyæ...? Jak mawiaj¹
uznani kutnowscy lekarze (od paru lat emeryci, ale wci¹¿ pracuj¹cy),
powodem jest ucieczka m³odych - na Zachód. Otrzymuj¹ tam - niejako od
razu - 5-6 razy wiêksze pobory ni¿ w Polsce. Dlaczego nikt na to u nas nie
reaguje!? Ale na koniec trochê �bieli� w tej medycznej �czerni�. Gratu-
lacje dla Allenortu!!! Za us³ugi, których jako�ci chcieliby�my oczekiwaæ
od wszystkich szpitalnych specjalistów kutnowskiego szpitala. Rów-
nie¿ za sprywatyzowane us³ugi w zakresie wszczepiania endoprotez.
TAK TRZYMAÆ!            Andrzej Stelmaszewski
P.S. Wykorzystano dane z tekstu Paw³a Janosza �Chcesz d³ugo ¿yæ? Wyjed�
za granicê�. Dyskusja biznesowa, Angora nr 15 (1347) z 10.04.2016 r., s. 6

Ju¿ posiano, co mia³o byæ posiane Teraz ju¿ wszystko praktycznie zale¿y od nie-
bios. Pocz¹tek jest niez³y. Opady przysz³y w porê, wiêc zanosi siê, ¿e zbiory bêd¹
udane. Oby tak by³o, bo ju¿ podliczamy straty jakie poczyni³a w uprawach zima.
Masz babo placek! Ju¿ �wybuch³a� prawdziwa wiosna. Na ¿ó³to zakwit³y forsycje.
�Pêkaj¹� równie¿ p¹ki coraz liczniej wystêpuj¹cej, szczególnie w �powiecie�,
magnolii. Ju¿ zaczynaj¹ siê p¹ki u lilaków, czyli bzów. Masowo zakwit³y tulipany...
Co� mi siê widzi, ¿e kwiaty zwiastuj¹ wiosnê, kwitn¹ ciut wcze�niej ni¿ w poprzed-
nich latach ...!? Masz babo placek! Zaskoczeniem dla wierz¹cych rolników by³a
poprawka PiS w ustawie o mo¿liwo�ci nabywania ziemi przez ko�cio³y!? W Polsce
dzia³aj¹ - a¿ siê wierzyæ nie chce - 163 ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe. Który z nich
ile posiada gruntów, oficjalnie nie wiadomo!? Prawdopodobnie ko�ció³ katolicki
posiada ich 160 tysiêcy hektarów. Masz babo placek! Do 29 kwietnia Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc dla m³odych
rolników. Stutysiêczn¹ �premiê� mog¹ otrzymaæ ci, którzy m.in. nie maj¹ wiêcej ni¿
40 lat, posiadaj¹ uprawnienia zawodowe oraz otrzymali ziemiê co najmniej 18 mie-
siêcy przed z³o¿eniem wniosku. Masz babo placek! Nawet 900 tysiêcy jest do wziêcia,

W jej trakcie prezydent Zbigniew Burzyñski omówi³ realizacjê bud¿etu
za pierwszy kwarta³ 2016 roku, który wykonano w dochodach 29,2%.
Równie¿ przedstawi³ sytuacjê w £ódzkiej Strefie Ekonomicznej, gdzie
pracuje ju¿ 17 zak³adów. Wiceprezydent Zbigniew Wdowiak omówi³
 program �Rodzina 500+�, którego g³ównym realizatorem jest Miejski
O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Kutnie (ul. Warszawskie Przedmie�cie 10a,
strona internetowa: www.mops.kutno.pl). Obejmie on oko³o 2500 rodzin
(w tym 1400 rodzin te¿ na pierwsze dziecko). Dla wszystkich zaintereso-
wanych bêd¹ miejsca, chocia¿ s¹ problemy z 6-latkami, które zostaj¹
w przedszkolach. Na klasy przedszkolne w SP nr 9 bêd¹ adoptowane
pomieszczenia (5-6 latki). Jest mo¿liwo�æ przyjêcia 3 latków w innych
przedszkolach (najczê�ciej w PM nr 15). Na polepszenie sytuacji w przed-
szkolach miasto dodatkowo wyda z bud¿etu 200 tysiêcy z³otych. Uczêszczaæ
bêdzie do tych placówek oko³o 1250 dzieci razem z oddzia³ami przed-
szkolnymi w szko³ach. O realizacji zadañ inwestycyjnych mówi³ wice-
prezydent Jacek Boczkaja. Projektuje siê budowê boiska lekkoatletycz-
nego i pe³nowymiarowego boiska do pi³ki no¿nej (90 m x 54 m) ze sztuczn¹
nawierzchni¹ i o�wietleniem przy SP nr 9.            /J.P./

„PRASÓWKA”

gdy rolnik inwestuje w rozwój produkcji prosi¹t. Na rozwój produkcji mleka kro-
wiego i rozwoju produkcji byd³a miêsnego wsparcie wynosi 500 tysiêcy z³otych.
Szczegó³owe dane mo¿na uzyskaæ w ARiMR w Kutnie, któr¹ kieruje pe³nomocnik
kutnowskiego PiS Konrad K³opotowski. Masz babo placek! Czy wiecie pañstwo,
¿e w Polsce znajduje siê 14,7 milionów hektarów gruntów rolnych (z tego klasy
I-III ma 3,8 miliona hektarów). Natomiast w zasobach Agencji Nieruchomo�ci Rol-
nych znajduje siê jeszcze a¿ 1,5 miliona hektarów! Masz babo placek! Prawie dwustu
specjalistów uczestniczy³o w poznañskiej konferencji �Polski sektor drobiarski w obli-
czu globalnych wyzwañ� zorganizowanej przez Krajow¹ Radê Drobiarsk¹. W trakcie
obrad prezes tego Stowarzyszenia Rajmund Paczkowski (b. prezes p³ockiego
�Sadrobu�, cz³onek Zarz¹du, a aktualnie cz³onek Rady Nadzorczej kutnowskiego
�Exdrobu�) zwróci³ uwagê na fakt, ¿e w latach 60-tych XX wieku, gdy polski chów
drobiu zmienia³ siê z przydomowego na przemys³owy, jego spo¿ycie wynosi³o 2 kg
�na ³ebka�. Teraz... ponad 29 kg. W 2015 r. na rynek dostarczono oko³o 2.159 tysiêcy
ton miêsa drobiowego, czyli jeste�my rekordzistami Europy. Eksport tej bran¿y osi¹-
gn¹³ 1.902 miliony euro. G³ówn¹ nasz¹ atrakcj¹ by³a niska cena polskiego drobiu,
gdy¿ za 100 kg sprzedawanego na zachodzie miêsa brojlerów otrzymywali�my ponad
129 euro (gdy �rednia cena wynosi³a 187 euro). Poda¿ polskiego drobiu przekracza
o ponad po³owê krajowy popyt, (a na Zachodzie polskiego eksportu drobiu jest o
6% za du¿o)... Wiêc jest tak dobrze, ¿e a¿... �le... Masz babo placek!

Felieton Bywalca

KANAŁ
Wpuszczanie w kana³ jest nagann¹ przypad³o�ci¹ wielu polityków i dzia³aczy pu-
blicznych. Pominê tutaj bogate do�wiadczenia co niektórych wybrañców narodu
zasiadaj¹cych w ³awach polskiego parlamentu, bowiem wyliczanka ich dokonañ
jest tak d³uga jak telewizyjne, tasiemcowe seriale kipi¹ce mega tandet¹. Dzisiaj
zatrzymam siê nad ostatnimi dokonaniami naszej w³adzy w powiatowym samorz¹dzie.
Zarz¹d Powiatu Kutnowskiego wpad³ na kiepski pomys³ maj¹cy na celu wyciszenie
opozycji. Od kilku miesiêcy stosowana jest praktyka odwracania kota ogonem. Sesje
zwyczajne sta³y siê sesjami nadzwyczajnymi i odwrotnie sesje nadzwyczajne zastêpuj¹
sesje zwyczajne. Jest pytanie - o co tutaj chodzi? Odpowiedz jest prosta. Zarz¹d
Powiatu uzna³, ¿e opozycja nie bêdzie go mêczyæ trudnymi pytaniami i interpela-
cjami. Taki punkt obowi¹zkowo musi byæ umieszczony w porz¹dku sesji zwyczajnej,
a w porz¹dku sesji nadzwyczajnej ju¿ nie musi. W realizacjê tego beznadziejnie
g³upiego pomys³u wpisa³ siê równie¿ dyspozycyjny przewodnicz¹cy Rady Marek
Jankowski. Zamiast samodzielnych decyzji zwi¹zanych z organizowaniem pracy
Rady Powiatu Marek Jankowski ³amie prawo, czego znamiennym przyk³adem jest
przetrzymywanie i bezprawne niestosowanie siê do terminów za³atwiania skarg
i pism kierowanych do Rady Powiatu. Kuriozalna jest sytuacja zwi¹zana z zanie-
chaniem rozpatrywania problemów zg³aszanych w miesi¹cu styczniu przez Zespó³
Szkó³ Zawodowych nr 2 w Kutnie. T³umaczenie przewodnicz¹cego Marka Jankow-
skiego, ¿e trwa dialog, jest tak pokrêtne. A¿ prosi siê by przewodnicz¹cy siêgn¹³ do
s³ownika jêzyka polskiego i zapozna³ siê z definicjami dialogu i monologu, który
w tym przypadku mia³ zastosowanie. S³owa przewodnicz¹cego o dialogu pad³y oko³o
pó³nocy, na drugiej w tym roku sesji zwyczajnej. Byæ mo¿e, ¿e przewodnicz¹cy by³
zmêczony i wyg³osi³ je w pó³�nie. Sesja odby³a siê 13 kwietnia 2016 roku. Trwa³a
ona niespe³na 15 godzin. Zaczê³a siê o godzinie 10 i zakoñczy³a po pó³nocy. Zarz¹d
Powiatu z rozmys³em zasypa³ radnych sprawozdaniami instytucji zewnêtrznych sta-
raj¹c siê rozmiêkczyæ i zamuliæ tematy zasadnicze, które Rada Powiatu mia³a pó�niej
podj¹æ. G³osowanie nad odwo³aniem starosty Krzysztofa Debicha odby³o siê oko³o
godziny 22. Radni z opozycji twierdz¹, ¿e starosta Krzysztof Debich i wicestarosta
Zdzis³aw Trawczyñski z reszt¹ egzotycznej koalicji ustalili, ¿e wype³niaj¹c wniosek

wojewody ³ódzkiego, odwo³aj¹ starostê, który naruszy³ ustawê antykorupcyjn¹.
Podobno egzotyczna koalicja zamierza³a dalej powtórzyæ manewr Zdzis³awa Traw-
czyñskiego z 2013 roku i po krótkim czasie powo³aæ ponownie Krzysztofa Debicha
na stanowisko starosty. Gwoli przypomnienia ówczesny cz³onek Zarz¹du Zdzis³aw
Trawczyñski równie¿ z³ama³ ustawê antykorupcyjn¹ i na wniosek CBA ust¹pi³
z funkcji, po czym szybko ówczesna koalicja powo³a³a go ponownie na cz³onka
Zarz¹du. W przypadku odwo³ania przez Radê Powiatu starosty Krzysztofa Debicha
dalsza procedura prawna wojewody ³ódzkiego sta³aby siê bezprzedmiotowa. Ten
scenariusz nie móg³ byæ zrealizowany, bowiem Rada Powiatu nie odwo³a³a Krzysztofa
Debicha, który podobno takim obrotem sprawy by³ mocno zaskoczony. W zaistnia³ej
sytuacji wojewoda ³ódzki raczej wyda zarz¹dzenie zastêpcze w sprawie odwo³ania
starosty. Drugim super wa¿nym tematem rozpatrywanym w pó�nych godzinach noc-
nych by³a czwarta ju¿ próba podjêcia uchwa³y wyra¿aj¹cej zgodê na obci¹¿enie
hipoteki nieruchomo�ci szpitalnej kwot¹ 20 milionów z³otych w zamian za po¿yczkê
10 milionów z³otych, która ma byæ zaci¹gniêta przez kutnowski szpital. Sprawa jest
dêta i w¹tpliwa, bowiem nie kwestionuj¹c potrzeby zasilenia finansowego szpitala,
trio: Krzysztof Debich, Zdzis³aw Trawczyñski i Artur Gierula wraz z reszt¹ egzo-
tycznej koalicji, wybrali wariant najgorszy z mo¿liwych, który prawdopodobnie
zakoñczy siê totalna klap¹ i kompromitacj¹. Rok temu panowie odrzucili wspó³pracê
z Grup¹ PZU zarz¹dzan¹ przez Skarb Pañstwa, która by³a gotowa zainwestowaæ do
50 milionów z³otych. Dzisiaj ci sami panowie namawiaj¹ samorz¹d do w³o¿enia
g³owy pod szafot i zaci¹gniêcie po¿yczki 10 milionów z³otych od firmy, której w³a-
�cicielem jest ciesz¹cy siê z³¹ s³aw¹ Magellan. Zaci¹gniêcie po¿yczki pod ustano-
wienie hipoteki 20 milionów z³otych mo¿na porównaæ do gry w trzy karty. W tym
hazardzie na koñcu gór¹ zawsze jest rozdaj¹cy karty, a gracz wychodzi z pustymi
torbami, go³y jak �wiêty turecki. Po¿yczka, któr¹ nie bêdzie w stanie sp³aciæ ani
szpital, ani starostwo - bêdzie prosta drog¹ do wrogiej prywatyzacji. Podjêta uchwa³a
jest kolejnym milowym krokiem do utraty szpitala samorz¹dowego. Wcze�niej
takimi krokami by³o dobrowolna rezygnacja z kontraktów z NFZ, które nastêpnie
trafia³y do podmiotu prywatnego. Dzisiaj mamy do czynienia z chorym partner-
stwem publiczno-prywatnym, a jutro mo¿emy mieæ do czynienia z wrogim przejê-
ciem szpitala. Opozycja widz¹c te zagro¿enia wyst¹pi³a do wojewody ³ódzkiego
z uzasadnionym wnioskiem o uchylenie uchwa³y. Zobaczymy jaki bêdzie ostateczny
efekt tego dzia³ania. Póki co, kiepski Zarz¹d Powiatu trzyma siê korytka samorz¹-
dowego i wpuszcza w kana³ zdrowie i o�wiatê.             Krzysztof Wac³aw Dêbski
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¯YCIE REKLAMOWE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 8/429 • 21 KWIETNIA 2016 R.8

¯YCIE OBYWATELSKIE

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W KUTNIE

Takie has³o towarzyszy³o konferencji, która
przez cztery godziny odbywa³a siê w Centrum
Teatru, Muzyki i Tañca. Zamyka³a jakby ona
podany w ha�le kutnowski projekt. Otwarcia
konferencji dokona³ Micha³ Adamski, który
wyg³osi³ prelekcjê �Bud¿et Obywatelski po
Kutnowsku�; naczelnik Wydzia³u Kultury,
Promocji i Rozwoju Miasta Kutna jest odpo-
wiedzialny od pierwszej edycji za realizacjê Kut-
nowskiego Bud¿etu Obywatelskiego (KBO).
W pierwszej edycji w 2014 roku do g³osowania
przyst¹pi³o 5 tysiêcy mieszkañców, z³o¿ono 60 pro-
jektów, z których 24 zosta³o poddanych pod
g³osowanie. Uznali�my to za wynik zadowalaj¹cy,
bior¹c pod uwagê debiut projektu, krótki czas
sk³adania wniosków oraz ca³ej organizacji zada-
nia. � informowa³ naczelnik � W drugiej edycji
zag³osowa³o prawie 15 tys. mieszkañców, to du¿y
sukces i jeden z ogólnopolskich rekordów. W tym
roku czekaj¹ nas zmiany. Chcemy wzmocniæ szanse
mieszkañców niezwi¹zanych z instytucjami i in-
nymi wspólnotami � doda³ Adamski.
Nastêpnie Dariusz Kraszewski mówi³ na temat:
�Bud¿et Partycypacjny w Polsce. Idea i prak-
tyka�. To trener, edukator partycypacji i samo-
rz¹dowiec. Od 2004 roku cz³onek Rady do
spraw Bud¿etu Partycypacyjnego przy prezy-
dencie miasta sto³ecznego Warszawy, koordy-
nator merytoryczny wspierania realizacji
bud¿etów obywatelskich w ramach akcji �Masz
G³os, Masz Wybór� oraz ekspert Fundacji
imienia Stefana Batorego. Przez wiele lat zaan-
ga¿owany w dzia³ania na rzecz przejrzysto�ci
¿ycia publicznego w Polsce, wspó³twórca pro-
gramów �Laboratorium Monitoringu Bud¿etu�
�Bud¿et Obywatelski Stowarzyszenia Watchdog
Polska�.
Brawo, gratulacje! Zaanga¿owanie mieszkañców
Kutna w Bud¿et Obywatelski to jeden z najwy¿-
szych, je¿eli nie najwy¿szy w Polsce poziom � pod-
sumowa³ Kraszewski.

Kolejnym ciekawym mówc¹ by³ Micha³ Hanzler
- ekspert od 10 lat w szeroko rozumianej
komunikacji. Pocz¹tkowo dziennikarz (Polityka,
PAP, �wiat Nauki); nastêpnie niezale¿ny kon-
sultant specjalizuj¹cy siê w komunikacyjnym
wsparciu NGO. Za³o¿yciel Kliniki Dialogu
(www.klinikadialogu.pl) - wspó³praca miêdzy
innymi: z Fundacj¹ Batorego, Stowarzyszeniem
Klon/Jawor, Kampani¹ Przeciw Homofobii,
Caritas. Jest specjalist¹ w dziedzinie public
relations i cz³onkiem Polskiego Stowarzyszenia
Public. Wyg³osi³ referat �Bud¿et Obywatelski
- o czym warto rozmawiaæ i w jaki sposób�. Po
przerwie kawowej odby³ siê panel dyskusyjny
z udzia³em wnioskodawców do Kutnowskiego
Bud¿etu Obywatelskiego. Jego moderatorem
by³ Dariusz Kraszewski. Uczestnikami panelu
byli: Ewa Ch³opska-Wasielewska, wnioskodaw-
czyni w II edycji Kutnowskiego Bud¿etu Oby-
watelskiego. Projekt z³o¿ony przez ni¹ dotyczy³
wyposa¿enia placów zabaw w zabawki dla osób
niepe³nosprawnych (tytu³ projektu: �Rozhu�tani
bez barier�); Krzysztof Stasiak - wnioskodawca
w I i II edycji Kutnowskiego Bud¿etu Obywa-
telskiego. Tytu³ projektu z³o¿onego w poprzedniej
edycji: �Rozwój Dzia³alno�ci Grupy Ratownic-
twa Medycznego OSP �D¹browszczak�; Paulina
Matysiak - Inspektor Wydzia³u Kultury, Pro-
mocji i Rozwoju Miasta Kutna odpowiedzial-
nego za realizacjê Kutnowskiego Bud¿etu
Obywatelskiego; £ukasz Waszak - jeden z g³ów-
nych za³o¿ycieli Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS, trener doradca
oraz specjalista w dziedzinie szeroko pojêtej
partycypacji Obywatelskiej. Organizatorami tej
praktycznej konferencji byli: Spo³eczna Fundacja
Miasta Kutna, Miasto Kutno i Centrum OPUS,
a projekt realizowany jest w ramach programu
�Obywatele dla Demokracji�, finansowanego
z Funduszy EOG (EEA GRANTS), Fundacja
Batorego i Fundacji Polska Dzieci i M³odzie¿y.
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Oczywi�cie, JEJ BOHATERAMI BY£A PRZEDE
WSZYSTKIM 62-OSOBOWA ZA£OGA FIRMY SPOD
KUTNA Z JEJ TWÓRCAMI MA£GORZAT¥ I PAW£EM
Z£OTOWSKIMI ORAZ ANN¥ ANTOSIK (SPECJALI-
ST¥ DS. PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI) I ADAMEM
GROCHOWIN¥ (KIEROWNIKIEM ZESPO£U BUDÓW)
NA CZELE. Godny charakter uroczysto�ci hitowa gala
zawdziêcza równie¿ obecno�ci w�ród go�ci m.in.: starosty
kutnowskiego Krzysztofa Debicha; przewodnicz¹cego Rady
Powiatu Kutnowskiego Marka Jankowskiego; prezydenta miasta
Kutna Zbigniewa Burzyñskiego; przewodnicz¹cego Rady Miasta
Kutna Grzegorza Chojnackiego; wójta gminy Kutno Jerzego
Bry³y; przewodnicz¹cego Rady Gminy Kutno Dariusza Mroczka.
By³ równie¿ Zdzis³aw Sapiejka - wieloletni radny i by³y prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego. Byli te¿ ksi¹dz Piotr
Kalisiak z G³ogowca i Henryk Chybowski z Wo�niakowa. W�ród
120 osób - uczestników tej imprezy - byli równie¿ przedstawi-
ciele redakcji �Powiatowego ¯ycia Kutna�: Krzysztof Stelma-
szewski - w³a�ciciel gazety, dr Andrzej Stelmaszewski - redak-
tor naczelny gazety i Jerzy Papiewski - sekretarz redakcji
(prowadz¹cy uroczysto�æ wrêczenia nagrody). �Kutnowski Hit
2015�, Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe �Hydrobud� Sp. z o.o.
w podkutnowskim Leszczynku, otrzyma³o za wykonanie
w skrajnie trudnych warunkach prawie 9-kilometrowej sieci
kanalizacyjnej w so³ectwach: Malina, Stara Wie�, Bielawki.
To wspólna inwestycja gminy Kutno i miasta Kutna, która
umo¿liwi³a w³¹czenie tych terenów do Grupowej Oczyszczalni
�cieków w Kutnie. Przypomnijmy, ¿e nagroda �Kutnowski Hit�
funkcjonuje ju¿ 21 (�oczko�) lat i ma ju¿ ustalon¹ renomê. Po
uroczysto�ci wrêczenia nagrody by³a zabawa, w której gospo-
darze i go�cie imprezy udowodnili s³uszno�æ lokalnego porze-
kad³a �Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia i �wiata nie widzia³...
Tañce - w tym wspólny �polonez�, wystêp solistki - instru-
mentalistki, grupowe �rodzinne� zdjêcia, czy te¿ plenerowy
pokaz ¿ywego ognia...
BRAWO! JAKI KTO DO PRACY, TAKI I DO ZABAWY!
P.S. Chocia¿ w czê�ci atmosferê tej imprezy oddaje fotoreporta¿
Artura Andziaka zamieszczony równie¿ na stronie 10 i 11.

HITOWA GALA
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Muzealne skarby

�Na terenie powiatu kutnowskiego utworzono trzy getta: w Kro�niewi-
cach - 10 maja 1940 r., w Kutnie 15 czerwca 1940 r. i w ̄ ychlinie 20 lipca
1940 r. £¹cznie w tych trzech gettach przebywa³o oko³o 10 000 ludno�ci
¿ydowskiej. Getto w Kutnie mie�ci³o siê w dawnej Cukrowni �Konstancja�,
przy ulicy Adama Mickiewicza. Getta te istnia³y do 15 kwietnia 1942 r.,
kiedy ¿yj¹cych jeszcze ̄ ydów przetransportowano i zagazowano w Che³mnie
nad Nerem (...).
(...) Ogromne straty materialne ponios³a ludno�æ powiatu kutnowskiego
na skutek akcji wysiedleñczej. Wysiedlono ogó³em 22.500 Polaków.
Pocz¹wszy od 15 czerwca 1941 r., w zwi¹zku z zamkniêciem granicy do
Generalnego Gubernatorstwa, dla transportów wysiedleñczych zaczêto
stosowaæ wysiedlenia wewnêtrzne lub przesiedlenia, szczególnie w gmi-
nach: Kro�niewice, £aniêta, Ostrowy, D¹browice. Nastêpowa³ proces
niemczenia wsi poprzez komasacjê gruntów, inaczej mówi¹c nastêpowa³a
likwidacja gospodarstw ch³opskich do 5 ha i przy³¹czanie ich do innych
gospodarstw rolnych lub maj¹tków ziemskich. Okupant zagarn¹³ kutnow-
skie zak³ady przemys³owe, by produkowa³y na potrzeby wojny. Pocz¹wszy
od 1942 r. wszystkich mieszkañców powiatu kutnowskiego rejestrowano
w urzêdach pracy, wydawano te¿ �ksi¹¿ki pracy�.

Zarys historii kutnowskiej o�wiaty w latach 1905-1995.
ZO ZNP w Kutnie, s. 152-153

w Polsce, ale tak¿e za granic¹. �wiadczy o tym wspó³praca miêdzy rze�-
biarzem a Stowarzyszeniem Polskich Artystów Cepelia, które zajmowa³o
siê (i nadal siê zajmuje)  propagowaniem, a tak¿e sprzeda¿¹ prac polskich
artystów w kraju i zagranic¹. W ci¹gu jednego miesi¹ca pan Edward by³
w stanie dostarczyæ do Stowarzyszenia oko³o 20 prac przeznaczonych na
sprzeda¿, g³ównie do Niemiec. Aby spe³niæ tak wysokie zapotrzebowanie
ca³a rodzina artysty pomaga³a mu w tworzeniu dzie³ sztuki, pracuj¹c razem
w kuchni, maluj¹c czy czyszcz¹c gotowe wyroby. Pan Niewiadomski zwyk³
mówiæ, ¿e inspiracjê do swoich prac czerpie ze snów. W swoich snach
widzia³ rozmaite twarze, które potem przenosi³ na swoje rze�by. Czêsto
opisywa³ je w szczegó³ach swojemu synowi Mirkowi, aby ten sporz¹dzi³
dla niego dok³adny ich szkic, który potem móg³ pos³u¿yæ jako wzór
w trakcie wykonywania rze�by. Artysta by³ cz³owiekiem pogodnym po-
siadaj¹cym wielu przyjació³ i znajomych. Dlatego te¿ gdy mia³ on ochotê
sprawiæ komu� przyjemno�æ w postaci jakiego� upominku, prezentem by³y
jego w³asne rze�by. Omawiany �Aptekarz� by³ prezentem dla pana Jerzego
Dunin-Borkowskiego. Zanim powsta³o w Kro�niewicach muzeum, znaj-
dowa³a siê tam apteka, której kierownikiem by³ pan Jerzy. Czêsto wchodz¹c
do �rodka apteki mo¿na by³o zastaæ pana Jerzego w fartuchu aptekarza,
dlatego te¿ �Aptekarz� prezentuje pana Jerzego w stroju aptekarza z mo�-
dzierzem i mis¹. Stworzenie tej ma³ej podobizny pana Borkowskiego zajê³o
arty�cie oko³o tygodnia czasu. Innym przyk³adem rze�b stworzonych dla
znajomych jest figurka Boruty podarowana pracownikowi nowo otwartego
Muzeum oraz p³askorze�ba �Ostatnia Wieczerza� licz¹ca sobie metr osiem-
dziesi¹t d³ugo�ci i oko³o 50 cm wysoko�ci, sk³adaj¹ca siê z trzech czê�ci
podarowana znajomemu ksiêdzu. Prezentem by³y równie¿ rozmaite pary
nowo¿eñców, czy ludzie tañcz¹cy lub przynosz¹ce szczê�cie kominiarze.
Dla rodziny wyrze�bi³ komplet figur szachowych oraz planszê do gry.
Jego pracê charakteryzowa³y siê intensywn¹ kolorystyk¹, która sprawia³a,
i¿ rze�ba o¿ywia³a.
Rze�ba �Aptekarz� liczy sobie 40cm wysoko�ci i 10,5 centymetra szero-
ko�ci. Przedstawia ona postaæ mê¿czyzny ubranego w bia³y d³ugi fartuch
aptekarza, zielone spodnie, czarne buty, oraz bia³¹ koszule znajduj¹c¹ siê
pod fartuchem. W rêkach trzyma on du¿¹ bia³¹ misê, w której za pomoc¹
bia³ego mo�dzierza ubija br¹zowe ziele. Twarz �Aptekarza� spokojna
z dwoma du¿ymi brwiami i prostym nosem. Oczy szerokie, ciemnego koloru,
du¿e usta oraz wystaj¹ca szczêka. Na g³owie znajduj¹ siê bujne czarne
w³osy starannie u³o¿one. Rze�ba �Aptekarz� zalicza siê do kanonu Polskiej
Rze�by Ludowej praktykowanej od koñca �redniowiecza do po³owy XX
wieku. W okolicach Kro�niewic i Kutna pracowa³o i nadal pracuje kilku-
dziesiêciu artystów ludowych zajmuj¹cych siê nie tylko rze�b¹ ale jeszcze,
haftem, malarstwem czy kowalstwem artystycznym. Sztuka lokalna znaj-
duje rynki zbytu w�ród kolekcjonerów, turystów czy lokalnych placówek
muzealniczych. Rze�bê �Aptekarz� Edwarda Niewiadomskiego oraz inne
rze�by artystów z województwa ³ódzkiego i mazowieckiego mo¿na ogl¹daæ
na wystawie czasowej pod tytu³em �Wiejskie �wiêtowanie� w Muzeum
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach. Na wystawê oraz sta³¹
ekspozycjê serdecznie zapraszamy.   Tomasz Janczewski

“APTEKARZ”
9 kwietnia 2016 roku w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego mia³o
miejsce otwarcie nowej wystawy po�wiêconej �Wiejskiemu �wiêtowaniu�.
G³ównym elementem tej¿e wystawy s¹ malowane drewniane rze�by
lokalnych artystów z województw mazowieckiego i ³ódzkiego. Dlatego
te¿ eksponatem miesi¹ca kwietnia jest drewniana rze�ba �Aptekarz�
Edwarda Niewiadomskiego przedstawiaj¹ca za³o¿yciela muzeum Jerzego
Dunin-Borkowskiego w stroju aptekarza.

Edward Niewiadomski przyszed³
na �wiat w ma³ej wsi pod Kro�nie-
wicami, o jak¿e wdziêcznej nazwie
Mi³osna. Ca³e ¿ycie zwi¹zany by³
z Kro�niewicami, tutaj ¿y³, praco-
wa³ oraz tworzy³, a¿ do �mierci.
Zanim ca³kowicie po�wiêci³ siê
rze�bie ludowej pracowa³ jako
kierowca, a pó�niej szklarz w lo-
kalnych zak³adach przemys³owych.
Ju¿ od dziecka zajmowa³ siê �d³u-
baniem� w drewnie tworz¹c drobne
dzie³a sztuki, które w wiêkszo�ci
nie zachowywa³y siê na d³ugo.
Dopiero w wieku 35 lat ca³kowicie
po�wiêci³ siê swojej pasji i da³ siê
poch³on¹æ magii rze�biarstwa.
Sztuki rze�biarskiej nie uczy³ siê
od innych artystów. Rozwija³ j¹
sam na w³asn¹ rêkê, dodatkowo
korzysta³ z w³asnych narzêdzi, które
sam tworzy³. Dlatego mo¿na uznaæ
pana Edwarda za prawdziwego
samouka. Prace pana Edwarda
Niewiadomskiego cieszy³y siê
ogromn¹ popularno�ci¹ nie tylko

� Nowy cmentarz grzebalny w �polu� w drodze do Go³êbiewa powsta³
najprawdopodobniej w 1811 r. Natomiast podczas wizytacji kanonicznej
parafii kutnowskiej w 1826 r. nowy cmentarz po�wiêcono. To dzisiejszy
cmentarz �wiêtego Wawrzyñca przy ulicy Cmentarnej 1.
� Szczególny rozkwit osady Ostrowy nast¹pi³ po uruchomieniu w 1848 r.
cukrowni. Ciekawe, ¿e zatrudnia³a ona oko³o 1000 (TYSI¥C) robotników.
� Gabriel Sokolnicki (1877-1975), urodzony w Kaszewach Ko�cielnych,
by³ nie tylko profesorem Politechniki Lwowskiej, dziekanem (Wydzia³u
Mechanicznego i Elektrotechnicznego), ale nawet rektorem tej uczelni,
cz³onkiem Akademii Nauk Technicznych...
� Przed II wojn¹ �wiatow¹ grupa konstruktorów Polskich Zak³adów Elek-
trycznych Brown - Boverei S.A. w ¯ychlinie, skonstruowa³a wirnik silnika
pr¹du sta³ego do napêdu ³odzi podwodnej �Sêp�.
� Sk¹d wziê³a siê nazwa �Miflex�, ongi� najwiêkszego Zak³adu Podze-
spo³ów Radiowych w Kutnie? Powsta³a jako zbitka skróconych nazw die-
lektryków: miki i styrotleksu, stosowanych do produkcji kondensatorów
w pierwszym okresie za³o¿onego w 1977 r. ZPR �Miflex� S.A.
� Rekordzist¹ w�ród dyrektorów - prezesów ZPR �Miflex� S.A. jest
Krzysztof Andrzejewski sprawuj¹cy tê funkcjê ju¿ - 20 lat...

OKUPACYJNE STRATY
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� 185 lat temu, w 1831 r., powsta³a  Szko³a w Go³êbiewie jako pierwsza
polska szko³a w okolicy. Za³o¿y³ j¹ ówczesny w³a�ciciel maj¹tku Go³ê-
biew hrabia Wodzyñski, znany z ofiarno�ci na cele spo³eczne i kulturalne.
Pierwszy budynek by³ drewniany, kryty s³om¹. Drugi budynek te¿ drew-
niany, ale kryty gontem. W 1907 r. pobudowany murowany budynek by³
kryty pap¹, z obszern¹ izb¹ szkoln¹ i trzema izbami mieszkañ dla nauczy-
ciela. Nastêpuj¹cy po sobie nauczyciele zagospodarowali otoczenie szko³y
- posadzono sad owocowy, ogrodzono teren szko³y, wybudowano
czynem spo³ecznym bit¹ drogê przez wie� do szko³y. W roku szkolnym
1919/20 pobiera³o naukê w czterech oddzia³ach 130 dzieci z okolicznych
wiosek. Po rozbudowaniu szko³y, od 1937 r. szko³a funkcjonowa³a jako
pe³na sze�cioklasówka z 190 uczniami. W okresie okupacji szko³a
funkcjonowa³a, ale tylko dla dzieci niemieckich osadników przyby³ych
z Wo³ynia.
� 120 lat temu, w 1896 roku, decyzj¹ Rady Gminy Sójki z 29 czerwca
1896 r., na podstawie rozporz¹dzenia naczelnika Warszawskiej Dyrekcji
O�wiatowej z 5 czerwca 1896 r. powo³ano Szko³ê Podstawow¹ w Wierzbiu.
Szko³a w Wierzbiu powsta³a po likwidacji szko³y elementarnej w Holen-
drach Strzeleckich i przeniesieniu jej do wsi Wierzbie. Pracê szko³a rozpo-
czê³a jesieni¹ 1896 r., jako placówka pocz¹tkowo trójoddzia³owa. Zajêcia
odbywa³y siê w budynku podworskim, w³a�cicielem którego by³ Wojciech
Pasikowski. Do szko³y uczêszcza³o oko³o 90 dzieci. Pierwszym nauczy-
cielem by³ Aleksander Duszczyk.
� 105 lat temu w 1911 roku otwarto Szko³ê Podstawow¹ w Leszczynku.
Mie�ci³a siê w budynku folwarcznym. Pierwszym nauczycielem by³ Teodor
Czerniak. Uczy³ oko³o 40 dzieci w trzech oddzia³ach Szko³a by³a czynna
przez trzy lata szkolne, do 1914 roku.
� 100 lat temu w 1916 roku powsta³a Szko³a Podstawowa w Go³êbiewku
(wed³ug innych �róde³ oko³o 1900 r.) jako szko³a dworska. W 1919 roku
przyjê³a nazwê Publicznej Szko³y Powszechnej w Go³êbiewku. Pierwszy
budynek szko³y by³ parterowy, na kamiennej podmurówce. Mia³ jedno
wej�cie. Po obu stronach korytarza mie�ci³y siê po 2 izby lekcyjne, jasne,
wysokie oko³o 3 m, wielko�æ 54 m2. Oprócz korytarza, czterech izb
lekcyjnych, znajdowa³a siê bardzo ma³a kancelaria szko³y. Jedn¹ z izb
lekcyjnych przedzielono drewnianym przepierzeniem w celu uzyskania
mieszkania dla kierownika szko³y.
� 90 rocznicê powstania obchodzi równie¿ Szko³a Podstawowa nr 2 im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie. Jej budowê rozpoczêto bowiem
w 1924 r. a ukoñczono 3 listopada w pa�dzierniku 1926 r.W pa�dzierniku
1927 roku 7-klasowa Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2 otrzyma³a imiê
Marsza³ka.
� Ju¿ 150 lat temu, bo od 1866 r. dzia³a³a Szko³a Podstawowa w Ostrowach.
Pocz¹tkowo w wynajêtym lokalu prywatnym pañstwa Fija³kowskich. Od
1872 roku staraniem gminy wybudowany zosta³ w³asny dom, w którym
szko³a funkcjonowa³a do 1934 r. Pierwszym w niej nauczycielem by³ pan
Pazdyñski.
� W 1881 r. wybudowano budynek szko³y w Klonowcu. By³ murowany,
piêtrowy, stanowi³ w³asno�æ gminy Sójki.
� Ale chyba najstarsz¹ szko³¹ w powiecie kutnowskim by³a Przyklasztorna
Szko³a Podstawowa w Oporowie. Wzmianki o niej dotycz¹ dzia³alno�ci
przed 1450 r. (!).

SZKOLNE ROCZNICE

Cukrzyca zaliczana jest do chorób spo³ecznych. Pó�no rozpoznana, czy
�le leczona, grozi wieloma powik³aniami. Ci, którzy na ni¹ choruj¹
powinni mieæ pod rêk¹ co� s³odkiego, glukometr, ci�nieniomierz, wstrzy-
kiwacz insuliny � czyli przedmioty niezbêdne w razie nag³ych ataków
choroby. Chorzy na cukrzycê musz¹ dbaæ o swój jad³ospis. I tu z pomoc¹
przychodzi Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej inicjuj¹c projekt
pod nazw¹ �Sztuka ¿ywienia � Piramida SED, Dobrze kupiæ � zdrowo
je�æ� w ramach III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Spo³ecznej SED
2016  pod has³em �Wyprzedzamy cukrzycê�. Odpowiadaj¹c na apel
Stowarzyszenia, pod którym podpisa³a siê Beata Stepanow (prezes),
w naszym mie�cie odby³o siê pierwsze spotkanie grupy diabetyków, które
poprowadzi³a Krystyna Bawarska  pracuj¹ca w Przychodni �Rodzina�.
Jego g³ównym celem by³o przedstawienie najwa¿niejszych elementów
zasad zdrowego ¿ywienia opartych na ¿ywieniowej Piramidzie SED, która
bêdzie wiod¹cym narzêdziem edukacyjnym wykorzystywanym podczas
warsztatów z pacjentami. Pani Krystyna jest w grupie osób najbardziej
zaanga¿owanych w naszym kraju w edukacjê pacjenta diabetologicznego
i profilaktykê zdrowotn¹. Podczas spotkania mówi³a nie tylko o elemen-
tach po¿ywienia wa¿nego w diecie cukrzycowej, o zasadach zdrowego
od¿ywiania, ale te¿ o przygotowaniu siê chorego do zakupu produktów
¿ywno�ciowych, ich kupowania i co najwa¿niejsze do ich prawid³owego
przechowania. Zaznaczy³a, ¿e dieta osoby z cukrzyc¹ powinna dostar-
czaæ odpowiedniej ilo�ci energii i pokrywaæ zapotrzebowanie na wszystkie
niezbêdne sk³adniki od¿ywcze, szczególnie zwracaj¹c uwagê na ilo�æ
wêglowodanów.           /A.B./

EDUKACJA DIABETYKÓW
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Wynajmê domek 60 m2 dla przed-
stawiciela firmy (wszystkie media).
Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³alno�æ
us³ugowo-handlow¹, Kutno, ul. Kró-
lewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
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 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 - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel. 519-
762-235
Odst¹piê plac na cmentarzu w Kut-
nie przy 1 bramie. Tel. 667-218-122
Sprzedam dom w budowie Kutno
ul. Wspólna 4. Tel. 514-447-358
Sprzedam mieszkanie 58,30 m2,
IV piêtro, Kutno Grunwald, bardzo
dobry stan. Tel. 698-644-514
Sprzedam 70,4 m2 w centrum
Kutna, w³asno�ciowe, wspólnota
mieszkaniowa, 4 pokoje, podwy¿-
szony parter. Tel. 606-185-176
Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe
60,7 m2, 4 piêtro, ul. Chrobrego.
Tel. 607-754-736
Sprzedam mieszkanie w ̄ ychlinie
47 m2, IV piêtro, dwa pokoje, du¿y
balkon. Tel. 693-297-833, 509-238-
386
Sprzedam mieszkanie 70 m2,
zabudowania gospodarcze i dzia³-
kê 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
Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze
48 m2, parter - na mniejsze
(40 m2) do drugiego piêtra. Tel.
699-648-195

SPORTOWE PRZE¯YCIE

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

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M-5 (72,9 m2), dwukondy-
gnacyjne, dwa balkony, IV piêtro.
wymienione okna. Kutno, ulica
Podrzeczna. Tel. 691-997-360
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
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.
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków. Tel.
605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam dzia³kê z budynkiem
przy ul Jagielloñskiej � mieszka-
nia 51 m2 i 32 m2, lokal sklepowy
48 m2, poddasze 100 m2. Tel. 605-
991-655
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
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

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

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

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

Sprzedam dzia³ki budowlane
po ok. 1500 m2 ka¿da, po³o¿one
oko³o 8 km od Kutna. Jedna
z dzia³ek zupe³nie pusta, na dru-
giej kilka drzew owocowych.
Media w drodze po stronie dzia³ek
(linia energetyczna i wodoci¹-
gowa). Dojazd drog¹ asfaltow¹.
Cena 38.000 z³ za dzia³kê (do
negocjacji). Dzia³ki gotowe do
budowy lub zagospodarowania.
W celach informacyjnych lub
obejrzenia - tel. 665-841-465

Sprzedam 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

Wendetta
W sobotê, 2 kwietnia 2016 roku
o godzinie 14.00, oficer dy¿urny
KPP otrzyma³ informacjê, ¿e
w miejscowo�ci Wola Chru�ciñska
postrzelono cz³owieka. 50-letni
mieszkaniec Warszawy podczas
k³ótni u¿y³ broni w stosunku do
35-letniego mieszkañca powiatu
kutnowskiego. Jak ustalili poli-
cjanci do awantur miêdzy dwoma
mê¿czyznami dochodzi³o ju¿ wcze-
�niej. Mieszkaniec Warszawy, który
na terenie powiatu kutnowskiego
posiada³ grunty rolne by³ w konflikcie
z s¹siadem od kilku lat. Feralnego
dnia równie¿ dosz³o do awantury,
która niestety zakoñczy³a siê
tragicznie. Podczas k³ótni 50-letni
mieszkaniec Warszawy u¿y³ w sto-
sunku do swojego s¹siada broni
palnej. Jak twierdzi zrobi³ to
w obronie w³asnej. Trafiony z re-
wolweru w klatkê piersiowa mê¿-

czyzna zosta³ przetransportowany
Lotniczym Pogotowiem Ratunko-
wym do jednego z ³ódzkich szpitali.
Jego stan jest stabilny. Sprawca
zosta³ zatrzymany przez kutnow-
skich policjantów. Policjanci zabez-
pieczyli tak¿e broñ z której strzela³.
Mê¿czyzna posiada³ na ni¹ pozwo-
lenie. 3 kwietnia 50-latek us³ysza³
zarzuty usi³owania zabójstwa.

Kro�niewicki no¿ownik
W sobotnie popo³udnie, oko³o
godziny 1700, na ulicy £êczyckiej
w Kro�niewicach dosz³o do
sprzeczki miêdzy dwoma m³o-
dzieñcami licz¹cymi sobie po
osiemna�cie lat. Jeden z nich pro-
wokowa³ drugiego, w koñcu ten nie
wytrzyma³... Najprawdopodobniej
wyj¹³ nó¿ i zada³ mu trzy ciosy!
Szczê�cie, ¿e nie spowodowa³y one
obra¿eñ organów wewnêtrznych.
Ofierze niezw³ocznie udzielono
pomocy lekarskiej. Napastnik

zosta³ zatrzymany. Co ciekawe, nie
przyzna³ siê do winy i stwierdzi³, ¿e
poszkodowany sam nadzia³ siê na nó¿.

Autostradowi z³oczyñcy
W Dêbinie, gmina Oporów, z³o-
czyñca po zdemontowaniu wa³u na
wiadukcie drogi A-1, ukrad³ 8 me-
trów kostki granitowej. Straty
wynios³y tysi¹c z³otych.
W Wieszczycach, gmina Strzelce,
po otwarciu niezabezpieczonych
studzienek na wiadukcie A-1 z³o-
dziej ukrad³ kabel energetyczny
d³ugo�ci 36 metrów, czym  zak³óci³
dzia³anie o�wietlenia autostrady.

Ko�cielna hiena
W Kutnie, 4 kwietnia, ko�cielny
jednego z ko�cio³ów rzymsko-
katolickich zauwa¿y³ m³odego
cz³owieka, który oderwa³ rynnê od
ko�cio³a i zacz¹³ uciekaæ z ni¹
w kierunku centrum. Ko�cielny po
po�cigu zatrzyma³ go i powiadomi³
kutnowskich policjantów. Sprawca

to 22-letni mieszkaniec Kutna, ju¿
wcze�niej notowany za podobne
przestêpstwa. Grozi mu do 5 lat
wiêzienia.

Wiosenne przesadzenia
W Rustowie, gmina Krzy¿anów, po
przeciêciu siatki ogrodzeniowej
w prywatnej posesji z³odziej skrad³
250 sztuk drzewek ozdobnych.

Z³odziejski cyklosport
W ¯ychlinie, na ulicy Bliziñskiego,
z niezabezpieczonej komórki z³o-
dziej skrad³ motorower Imstar.
Straty w³a�ciciela to oko³o 1000 z³.

Pirat
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ¯wirki
i Wigury z Wyszyñskiego, kieruj¹cy
Alf¹ Romeo 24-latek nie zastoso-
wa³ siê do sygnalizacji �wietlnej
i uderzy³ w prawid³owo jad¹cego
Forda Mondeo. Kierowca Alfy
i pasa¿erka Mondeo doznali urazu
klatki piersiowej. Do usuwania p³ynów
samochodowych wezwano stra¿aków.

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

Tel. 609-107-203

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów, i¿ w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista
dr. n. med.

Ma³gorzata
Marszal-Marciniak

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

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

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

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

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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Wynajmê mieszkanie w centrum,
II piêtro z balkonem. Tel. 24 356-
60-87 w godz. od 17.00-19.00
Sprzedam nowo wybudowany
dom 137 m2+gara¿, Kutno Florek,
dzia³ka 1500 m2. Tel. 669-365-953
Sprzedam dom w centrum Kro-
�niewic (piêtrowy+3 gara¿e+2 bu-
dynki gospodarcze i ogród). Tel.
663-495-985
Sprzedam lub wynajmê dom ok.
300 m2 i 3 gara¿e (blaszaki) oraz
dzia³kê 0,30 ha. Tel. 663-112-226
Sprzedam dzia³ki rolne z przezna-
czeniem na rekreacjê, sprzeda¿
notarialna, okolice Wa³ów. Tel.
603-036-582
Sprzedam 5,86 ha ziemi rolnej
niedaleko Kutna. Tel. 513-696-982,
514-832-799
Posiadam gara¿ do wynajêcia na
os. Grunwald. Tel. 602-777-770
Sprzedam kiosk nr 171 �Manhat-
tan�. Tel. 600-971-027
Sprzeam biurko i krzes³o �IKEA�
do komputera w bardzo dobrym sta-
nie. Tel. 662-061-772
Sprzedam ma³o u¿ywany materac
(na pilota) do masa¿u krêgos³upa
i innych czê�ci cia³a. Tel. 661-134-
475
Sprzedam tanio palmê (ok. 2 m
wysoko�ci) i dwie szafki kuchenne
nowe. Tel. 696-508-588
Sprzedam okno dachowe �FA-
KRO� z rolet¹. Tel. 692-069-510
Sprzedam tanio prêty zbrojeniowe
do betonu - oko³o 1 tony oraz 500
sztuk ceg³y. Tel. 783-112-775
Sprzedam u¿ywany osprzêt c.o.:
Piec mia³owy, bojler, pompki,
wymiennik, zawory - itp. Tel. (24)
254-67-38
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 692-
940-348
Sprzedam plac na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel. 511-
937-463

Beniaminek Tauron Basket Ligi - zespó³ z Kutna - rozgrywki mistrzow-
skie 2014/2015 zakoñczy³ na 10 miejscu (13 zwyciêstw i 17 pora¿ek). Do
spotkañ polskiej ekstraklasy w latach 2015/2016 przyst¹pi³ w sk³adzie:
Jacek Jarecki, Grzegorz Grochowski, Marcin Malczyk, January Sobczak,
Bart³omiej Wo³oszyn, Szymon Pawlak, Micha³ Gabiñski, Mateusz Bar-
tosz (kapitan), Michael Fraser, Josh Parker, Jaros³aw Zyskowski, Kevin
Johnson. Udzia³ wziê³o 17 zespo³ów: Stelmet BC Zielona Góra, Polski
Cukier Toruñ, Asseco Gdynia, Anwil W³oc³awek, AZS Koszalin, Rosa
Radom, Polfarmex Kutno, Energa Czarni S³upsk, MKS D¹browa Górnicza,
King Wilki Morskie Szczecin, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, PGE
Turów Zgorzelec, Trefl Sopot, Siarka Tarnobrzeg, Start Lublin, WKS �l¹sk
Wroc³aw, Polpharma Starogard Gdañski.

II SEZON POLFARMEXU W TBL

U siebie odnie�li 6 zwyciêstw, na wyjazdach 3; u siebie przegrali 3 i na
wyjazdach 4 razy. Po I etapie rundy zasadniczej sezonu 2015/2016
Polfarmex zajmowa³ 6 miejsce (16 meczów) z 25 punktami i ma³ymi +11.
Prowadzi³ Stelmet - 15 meczy, 28 pkt. i ma³e +198. Najskuteczniejszymi
zawodnikami w teamie z Kutna byli: Josh Parker 229 punktów, Michael
Fraser 191, Jaros³aw Zyskowski 169, Bart³omiej Wo³oszyn 152, Kevin
Johnson 117, Micha³ Gabiñski 66, Grzegorz Grochowski 46, Marcin
Malczyk 38, Mateusz Bartosz 37.

Jerzy Papiewski, foto: Artur Andziak
P.S. Podsumowanie etapu II rundy zasadniczej rewan¿owej w nastêpnym
numerze �P¯K�.

Podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza w pierwszej rundzie zasadniczej
osi¹gnêli rezultaty: z MKS D¹browa Górnicza (dom) 57:51, z Asseco
Gdynia (wyjazd) 62:71, z AZS Koszalin (dom) 74:70 (dogrywka), z WKS
�l¹sk (wyjazd) 64:56, z King Wilki Morskie (dom) 72:70, z Siark¹ (dom)
77:60, z Polpharm¹ (wyjazd) 94:81, z Energ¹ Czarni (dom) 77:79, ze Stel-
metem (wyjazd) 68:81, z Treflem (wyjazd) 48:61, z PGE Turów (wyjazd)
70:68, z Polskim Cukrem (dom) 67:74, ze Startem (dom) 67:58, z Anwilem
W³oc³awek (dom) 54:58, z Ros¹ (wyjazd) 71:79, z BM Slam Stal (dom)
74:68 (dogrywka). Kutnianie u siebie (hala SP nr 9) grali w pierwszym
etapie 9 razy, a na wyjazdach 7.
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¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Ciê¿ary

Kto rano wstaje, ... ten idzie do �wietlicy albo na zajêcia kó³ka scrabble®
�Ko³o Szyn� w Szkole Podstawowej nr 6. Uczniowie spotykaj¹ siê w pi¹tki
o godzinie 7:00. Jest ich oko³o dwudziestki. Zazwyczaj graj¹ w parach,
trójkach, czwórkach, a nawet w wiêkszych sk³adach. Wielopoziomowa
(s³owa, uk³ad przestrzenny, punkty), a jednocze�nie klarowna konstrukcja
gry, odzwierciedla strukturê jêzyka. Dziêki temu zabawa daje uczniom
do�wiadczenie, ¿e jêzyk jest skomplikowany, a jednocze�nie uporz¹dko-
wany i po przyswojeniu sobie jego podstawowych zasad, logiczny i prze-
widywalny. Scrabble bêd¹c ³amig³ówk¹ s³own¹ ucz¹ równie¿ innych spo-
sobów �³amania sobie g³owy�. Wa¿ne jest prawid³owe uk³adanie s³ów,
wkomponowywanie liter pomiêdzy te roz³o¿one na planszy, szukanie jak
najlepszego uk³adu przestrzennego, który daje szansê na pola premiowane.
Zdaniem psychologów dzieciêcych wszystko to zachêca do kreatywnego
my�lenia, uczy wytrwa³ego szukania nowych rozwi¹zañ i kszta³tuje logiczne
my�lenie. Gra Scrabble pomaga dzieciom przezwyciê¿yæ typow¹ dla nich
impulsywno�æ, gwa³towno�æ i oczekiwanie na natychmiastowy efekt.
Bawi¹c siê z innymi w rozk³adanie literek na planszy uczeñ do�wiadcza
korzy�ci z czekania, gdy¿ z ka¿dym ruchem partnerów przybywa liter,
czyli nowych mo¿liwo�ci komponowania s³ów i zdobywania punktów.
Naturalna dla gry chêæ odniesienia zwyciêstwa ³¹czy siê z uwa¿nym �le-
dzeniem poczynañ przeciwnika. W ten sposób dziecko odczuwa pozy-
tywny efekt dania szansy innym, co uczy wspó³dzia³ania. Gra pokazuje
znaczenie wspó³pracy � pomimo rywalizacji, a konkurenta przedstawia
jednocze�nie jako partnera. Uczniowie uczestnicz¹cy w zajêciach w ramach
Kutnowskich Grantów O�wiatowych bardzo lubi¹ graæ, ale gdy tylko na
stronie  Ogólnopolskiego Programu �Scrabble® w szkole� pojawi siê nowe
zadanie Ligii Scrabble®, to wiêkszo�æ z nich ogarnia mania rozwi¹zywania.
I nie chodzi tu tylko o cenne nagrody i sukces, ale o wspó³pracê, rywali-
zacjê fair play, pozytywn¹ samoocenê i poczucie po¿ytecznego spêdzenia
wolnego czasu z osobami o podobnych zainteresowaniach.
Przedwczoraj og³oszono wyniki kolejnego zadania (lutowo-marcowego),
które nazywa³o siê �Scrabblowy ³añcuch�. Nale¿a³o z p³ytek scrabblowych
uk³adanych w s³owa wg �ci�le okre�lonych regu³, stworzyæ ³añcuch i zdobyæ
jak najwiêcej punktów. Pierwsze s³owo zaczyna³o siê od pola A-1 i by³o
poziome. Drugie by³o pionowe i jego pierwsza litera by³a jednocze�nie
pierwsz¹ lub ostatni¹ liter¹ s³owa poziomego. Trzecie znów by³o poziome,
itd... Na planszy mo¿na by³o u¿ywaæ dowolnych s³ów (z wyj¹tkiem wul-
garyzmów), które znajduj¹ siê w OSPS ( Oficjalny S³ownik Polskiego
Scrabblisty). OSPS dostêpny jest od niedawna na stronie internetowej
Polskiej Federacji Scrabble® - http://www.pfs.org.pl/ - pod has³em ANA-
GRAMATOR - ARBITER i uczniowie mog¹ teraz z niego korzystaæ u¿ywaj¹c
smart-fonów. Na zajêciach przydaje im siê czêsto tablica interaktywna,
wiêc u¿ywaj¹ jej ostro¿nie, ¿eby d³ugo mog³a wszystkim s³u¿yæ. Prowa-
dz¹cy zajêcia jest dumny ze swoich �scrabblemaniaków�. Mówi, ¿e s¹
wyj¹tkowi i za samo zrywanie siê z ³ó¿ek skoro �wit nale¿y im siê nagroda.
Zadanie �Scrabblowy ³añcuch� nale¿a³o wykonaæ prawid³owo, uzyskaæ
³¹cznie jak najwiêcej punktów i bezb³êdnie rozpisaæ je w tabelce. W�ród
szkó³ ponadgimnazjalnych nie by³o prawid³owych rozwi¹zañ. Spo�ród
krajowych gimnazjów zwyciê¿y³o tradycyjnie GKS �Literka� z Gimna-
zjum nr 2 w Kutnie, a spomiêdzy polskich �podstawówek� - KS �Ko³o
Szyn� ze Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie. Najbardziej zaanga¿owa-
nymi w rozwi¹zanie zadania byli szóstoklasi�ci: Piotr Wykrêtowicz,
Justyna Bryszewska, Natalia Maækowiak, Oliwia Brz¹kalska, Daria Gaw-
ryszczak, Klaudia Go³êbiewska, oraz pi¹toklasistki: Julia Tuliñska, Olga
Baranowska i Nikola Florczak. Nagrod¹ dla uczniów bêd¹ praktyczne
gry SCRABBLE® TRAVEL.

„ZAGŁĘBIE” SCRABBLOWE

Sukcesem zakoñczy³ siê start Kutnian w Miêdzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski Federacji GPC I WUAP w Martwym Ci¹gu i Wyciskaniu
Le¿¹c, które odby³y siê w Zalesiu z udzia³em 270 zawodników z 11 krajów
Europy. Zawodnicy z Kutna indywidualnie zdobyli piêæ tytu³ów mistrza
Polski i jeden wicemistrza oraz ustanowili dwa rekordy �wiata i cztery
rekordy Polski.
Martwy ci¹g Federacja GPC: Mateusz Kaczmarek (junior do 23 lat, kat.
wagowa do 67,5 kg) - I miejsce i tytu³ mistrza Polski z wynikiem 190 kg,
rekord Polski oraz III miejsce open junior. Antoni Kaliñski (masters, 60-64
lata, kat. wagowa do 67,5 kg) - I miejsce i tytu³ mistrza Polski z wynikiem
145 kg, rekord �wiata.
Wyciskanie le¿¹c Federacja WUAP: Antoni Kaliñski (masters, 60-64 lata,
kat. wag do 67,5 kg) mistrz Polski z wynikiem 110,0 kg, rekord Polski
oraz III miejsce open weteran. Mateusz Czarnecki (junior, 16-17 lat, kat.
wag. do 82,5 kg) mistrz Polski z wynikiem 170 kg, rekord �wiata. Mateusz
Kaczmarek (junior, 23 lata, kat. wag. do 67,5 kg) wicemistrz Polski
z wynikiem 117.5 kg, rekord Polski. £ukasz Zdobiak (senior, kat. wag.
do 125 kg) mistrz Polski z wynikiem 250 kg, rekord Polski.

NASI GÓRĄ

Pi³ka no¿na

Zajmuj¹c I miejsce dru¿yna Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego
w Kutnie awansowa³a do II etapu eliminacji w/w turnieju. Sk³ad dru¿yny:
Kubiak Jakub, Florczak Micha³, Józefowicz Maciej, Czuba Jakub, �wir-
czyñski Damian, Zielonka Cezary, Walczak Mateusz, Okrasiñski Oskar,
Niezgoda Tymon, Sienkiewicz Mi³osz. Opiekun dru¿yny: Andrzej
Karbowski.
Rozpoczêcia zawodów dokona³ przedstawiciel Urzêdu Miasta Kutna Pawe³
Szczepanik, a zawody podsumowa³ dyrektor MOSiR w Kutnie Pawe³ �lêzak,
któremu dziêkujemy za pomoc w sfinansowaniu organizacji w/w turnieju.
Turniej odby³ siê dziêki uprzejmo�ci dyrekcji SP nr 6 w Kutnie, która
udostêpni³a boisko ORLIK.

WYGRANA „DWÓJKI‘’
Na ORLIKU przy SP nr 6 w Kutnie zosta³ rozegrany I etap rundy elimi-
nacyjnej Ogólnopolskiego Turnieju Pi³ki No¿nej Coca Cola Cup 2016
w kategorii ch³opców, którego organizatorem by³ nauczyciel wychowania
fizycznego Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie Andrzej
Karbowski. W zawodach bra³o udzia³ osiem dru¿yn podzielonych na dwie
grupy. Dwa najlepsze zespo³y z ka¿dej grupy awansowa³y do pó³fina³ów,
nastêpnie ich zwyciêzcy spotkali siê w finale za� przegrane dru¿yny
rywalizowa³y w meczu o trzecie miejsce.
Mecze grupowe: GIM. NR 2 KUTNO � GIM. BIELAWY 7:1; GIM. NR 2
KUTNO � GIM. KRZY¯ANÓW 2:0; GIM. NR 2 KUTNO � GIM. £A-
NIÊTA 3:1. Mecz pó³fina³owy: GIM. NR 2 KUTNO � GIM. OSTROWY
2:1. Mecz fina³owy: GIM.NR 2 KUTNO � GIM. NR 3 KUTNO 1:0.

Stowarzyszenie Integracja z Kro�niewic (prezes El¿bieta Szadkowska),
lokalny portal internetowy EKU.24, Klub Sportowy �Kutno� (prezes
Dominik Tomczak) zorganizowali mecz pi³karski, z którego ca³kowity
dochód przeznaczony zosta³ na rehabilitacjê i leczenie dzia³acza sportowego
i radnego Edwarda Ksi¹¿ka. Spotkaniu towarzyszy³a sprzeda¿ cegie³ek
i licytacja ró¿nych przedmiotów u¿yteczno�ci domowej ofiarowanych
przez kutnowskie firmy i sponsorów. Zebrano ponad dwa tysi¹ce z³otych.
Panu Edwardowi �P¯K� ¿yczy jak najszybszego powrotu do dawnej rów-
nowagi zdrowotnej.

CHARYTATYWNA AKCJA

Dru¿yna trenera S³awomira Ryszkiewicza idzie jak przys³owiowa �burza�.
Trzy kolejki rundy wiosennej w ³ódzkiej klasie okrêgowej i trzy... zwy-
ciêstwa. Po wygranej w Pabianicach 3:0 z W³ókniarzem i u siebie 2:1
z Górnikiem £êczyca... sympatyczni i ambitni kutnianie rozgromili w Kon-
stantynowie £ódzkim miejscowego W³ókniarza a¿ 7:1. Wynik mówi sam
za siebie!

W³ókniarz Konstantynów £. - KS Sand Bus Kutno 1:7 (0:2)
Bramki: 0:1 - Maciej Kowalczyk (23), 0:2 - Mariusz Jakubowski (36),
0:3 - Kamil Zagajewski (65), 1:3 - Adrian Andrasiewicz (70), 1:4 - Jakub
Kustra (73), 1:5 - Mariusz Jakubowski (76), 1:6 - Bartosz Kaczor (80),
1:7 - Jakub Kustra (83).

MKS Tuszyn - KS Sand Bus Kutno 2:3 (1:1)
Bramki: 1:0 - Jakub Gajewski (12), 1:1 - Maciej Kowalczyk (29); poda-
wa³ z rzutu ro¿nego Mariusz Jakubowski, 1:2 - Kamil Zagajewski (47);
�wietne zagranie juniora Adriana Krzemieniewskiego, 2:2 - Micha³
Rosiak (63), 2:3 - Mariusz Jakubowski (69); podanie Kamila Zagajew-
skiego. Cenne zwyciêstwo, dodajmy czwarte z rzêdu, odnios³a dru¿yna
kutnowska na ciê¿kim gruncie pod³ódzkiego Tuszyna udowadniaj¹c, ¿e
nie ma silnych na ni¹ w V lidze ³ódzkiej. Gospodarzom nie pomog³o ani
fatalne boisko, ani niedysponowany arbiter Zbigniew Patora. Kutnianie
byli lepsi pod ka¿dym wzglêdem. Zespó³ KS Sand Bus umocni³ siê na
I miejscu maj¹c 5 punktów przewagi nad Or³em Parzêczew, który zremi-
sowa³ z Górnikiem £êczyca 2:2.
23 kwietnia o godzinie 15.00 dojdzie na Stadionie Miejskim w Kutnie do
meczu na szczycie miêdzy tymi zespo³ami.

Zwyciêstwo zespo³u Jaros³awa Krysiewicza, z ostatni¹ dru¿yn¹ w tabeli
Tauron Basket Ligi, nie przysz³o wcale ³atwo co podkre�li³ po meczu
w Lublinie wierny kibic kutnowskiego teamu Mieczys³aw Orliñski. Pierwsz¹
kwartê wygrali gospodarze ró¿nic¹ o�miu punktów, ale nastêpne by³y ju¿
Nasze. Na sze�æ i pó³ minuty przed koñcem spotkania gospodarze nawet
prowadzili. By³o 68:67 dla nich. Prym w�ród lublinian dzier¿y³ graj¹cy
kiedy� w £ódzkim Klubie Sportowym Marcin Salamonik. Emocjonuj¹ca
by³a koñcówka. Kutnianie na dwie i pó³ minuty przed koñcem spotkania
prowadzili tylko 75:73, ale potem ich sze�æ rzutów osobistych (na osiem
wykonywanych) by³o skuteczne. To cenna wygrana, zw³aszcza ¿e rywali-
zacja o wysokie miejsce w tabeli przed play-offami ze szczeciñsk¹ dru¿yn¹
King Wilki Morskie jest coraz ciekawsza (szczecinianie przegrali niespo-
dziewanie u siebie z Asseco Gdynia 100:106).

Start Lublin - Polfarmex Kutno 75:81
(w kwartach: 21:13, 14:23, 24:25, 16:20)

Polfarmex: Josh Parker 18, Michael Fraser 15, Micha³ Gabiñski 13, Bar-
t³omiej Wo³oszyn 11, Jaros³aw Zyskowski 11, Mateusz Bartosz 7, Krys
Faber 4, Grzegorz Grochowski 2, Marcin Malczyk 0, Jacek Jarecki 0.
Najskuteczniejszym kutnowskim koszykarzem po 29 kolejkach jest Parker,
który zdoby³ 374 punkty. Za nim plasuj¹ siê: Zyskowski 353pkt., Fraser
336 pkt. i Wo³oszyn 249 pkt.
Przegrana z czo³ow¹ dru¿yn¹ TBL ujmy nie przynosi, chocia¿ mog³aby
byæ mniejsza (w Kutnie by³a 54:58). Trener Krysiewicz da³ szansê junio-
rowi Szymonowi Pawlakowi. Zdoby³ on 3 punkty. Gra³ te¿ utalentowany
junior January Sobczak.

Anwil W³oc³awek - Polfarmex Kutno 84:58
(w kwartach: 16:11, 23:18, 22:20, 23:9)

�Kutno�: Gabiñski 18, Zyskowski 11, Parker 10, Jarecki 7, Fraser 4,
Faber 3, Pawlak 3, Malczyk 2, Grochowski 0, Sobczak 0, Wo³oszyn 0,
Bartosz 0.

ZWYCIĘSTWO I PORAŻKA

„KUTNO” GÓRĄ
Pi³ka no¿na

To bêdzie impreza sportowa wielkiego formatu, 20 kwietnia - o godzinie
14.00 - na Stadionie Miejskim imienia p³k. Henryka Tomasza Reymana
w Kutnie rozpocznie siê ogólnopolska inauguracja rundy wiosennej XXII
Edycji Czwartków Lekkoatletycznych z PKN Orlen. Przyznanie naszemu
Miastu tak presti¿owych zawodów to dowód uznania dla kutnowskiego
Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji (dyr Pawe³ �lêzak) za w³a�ciwy
klimat dla królowej sportu i wzorow¹ pracê z m³odzie¿¹. W Kutnie - na
zawsze �wietnie przygotowanych obiektach do lekkiej atletyki - podczas
Czwartków Lekkoatletycznych swój talent pokazali miêdzy innymi: Artur
Kuciapski (Oporów) i Micha³ Pietrzak (Kro�niewice), pó�niejsi... olim-
pijczycy. Koordynatorem wszystkich Czwartków, i dodajmy udanych mi-
tyngów lekkoatletycznych, jest Marek Witkowski. Na inauguracjê do Kutna
przyjedzie m.in. wybitny i utytu³owany sprinter - mistrz Marian Woronin.

Lekkoatletyka

ZAPROSZENIE!
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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

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¿liwo�æ parko-
wania na terenie posiad³o�ci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 429

Has³o:  C4-E7-D9-M9-A8-L5-D10-J12-B1
  E5-A5 E1-K9-A3-I9

Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Poziomo: A-1. Bada je grafolog A-7. Przynêta, wabik B-9. Zwa-
ny �wiñsk¹ traw¹ C-1. Osoba p³ci ¿eñskiej D-9. �nie¿na na
drzewach E-1. Lekki metal spotykany w przyrodzie do�æ rzad-
ko (pierwiastek) E-5. Arthur Conan ... (autor powie�ci detek-
tywistycznych z Sherlockiem Holmesem) G-1. Z rwaniem
w dwuboju olimpijskim I-1. Lucy ... Montgomery I-6. Niety-
kalna �wiêto�æ (w przeno�ni) J-9. Karaku³owe na futro K-1.
Zespó³ urz¹dzeñ L-9. Gatunek foki M-1. Wiatr we W³oszech
M-5. Stolica nad rzek¹ Czerwon¹.

Pionowo: 1-A. Publiczna dyskusja specjalistów 1-I. Nazwa,
przydomek 2-E. �... ksiê¿niczka Burgunda� Gombrowicza
3-A. Mowa zakochanych 3-I. Pretensja 4-F. Opad atmosferyczny
5-A. Po³udniowy posi³ek 5-J. Jednostka prêdko�ci dla samolo-
tów i rakiet 6-E. Obni¿enie ceny 7-A. �... �piewaj¹ce� A. Osiec-
kiej 7-I. Kleryk 9-A. Syzyfowe u ¯eromskiego 9-I. �Przybyli
pod okienko� w piosence 11-A. Z rodziny siewek 11-I. Zarodnik
13-A. Pierwszy krêg szyjny 13-I. Podpora, fundament.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Urodzi³a siê w 1978 roku. Znana jest przede wszystkim jako specja-
listka wysokiej klasy w tañcach latynoamerykañskich i standardowych.
Czasami mo¿na j¹ podziwiaæ te¿ jako prezenterkê telewizyjn¹.
W naszym mie�cie, jako artystka, by³a po raz pierwszy i swój estradowo-
kobiecy wdziêk, i talent pokaza³a w piêknej, scenicznej sk³adance
(muzyka, piosenka, taniec) w Kutnowskim Domu Kultury. Oklaski
(zreszt¹ s³uszne) by³y na stoj¹co. Zanim zaczê³a osi¹gaæ sukcesy
profesjonalne b³yszcza³a w klasie amatorskiej. Miêdzy innymi: wywal-
czy³a pierwsze miejsce w Mistrzostwach Okrêgu Mazowieckiego,
wygra³a Otwarte Mistrzostwa Warszawy, zwyciê¿y³a w Pucharze
Ekspressu Ilustrowanego. Na Otwartych Amatorskich Mistrzostwach
�wiata w Odessie zajê³a ósm¹ lokatê, ale nastêpnie by³a pierwsza
w Grand Prix Polski i Grand Prix £odzi oraz w Otwartych Mistrzo-
stwach Kanady w Ottawie. Je¿eli chodzi o jej jeszcze osi¹gniêcia
amatorskie to nale¿y wspomnieæ o 4 miejscu w Miêdzynarodowym
Festiwalu Tañca �Dnipro Open� na Ukrainie oraz o ósmych lokatach
w Rosji i £otwie oraz 14 pozycji w Pucharze �wiata w Wilnie.
W miêdzyczasie wygra³a �Z³ote Pantofelki� w Bia³ymstoku. Zawo-
dowo tañczy³a w parze z Adamem Królem i Marcinem Wrzesiñskim.
Uczy³a tañca w Zespo³ach Szkó³ Publicznych nr 1 i nr 3 oraz w Miej-
skim Domu Kultury w Koby³ce. Wyst¹pi³a te¿ z powodzeniem w tele-
dyskach do piosenek zespo³ów disco polo: Bossanowa (�Kochaj
mnie�), Casanova (�S³odkie wino�), Classic (�Piêkn¹ mia³a� twarz�),
Panorama (�Honoratka�), Ambasador (�Tak jak przed laty�). W 2007
roku wyst¹pi³a w reklamie preparatu oczyszczaj¹cego organizm
MethodDraine Detox. Zosta³a równie¿ ambasadork¹ ogólnopolskiego
programu edukacyjnego �Uwolnij siê od Toksyn� prowadzonego pod
patronatem preparatu. W 2005 zadebiutowa³a jako tancerka tañca
w pierwszej edycji programu �Taniec z gwiazdami� emitowanego przez
telewizjê TVN. Partnerowa³a wówczas znanemu wokali�cie zespo³u
�VOX� Witoldowi Pasztowi, z którym zajê³a ostatecznie drugie miejsce.
Jesieni¹ tego samego roku wyst¹pi³a, w drugim sezonie programu,
w parze z piosenkarzem-aktorem Piotrem G¹sowskim zajmuj¹c w nim
pi¹te miejsce. W kolejnych latach by³a partnerk¹ taneczn¹: Roberta
Rozmusa (V miejsce), £ukasza Zagrobelnego (VIII miejsce), Steve�a
Allena (IV miejsce), Piotra Zelta IX miejsce), Piotra Szwedesa
V miejsce), Roberta Korzeniowskiego (XII miejsce) i Kacpra Kru-
szewskiego, z którym wygra³a 13 (!) edycjê programu w 2011 roku.
Od 2005 roku jest partnerk¹ ¿yciow¹ wspomnianego Piotra G¹sow-
skiego, �wietnego estradowego showmana. Maj¹ 9 letni¹ córkê Juliê.
W 2013 roku Anna G³ogowska prowadzi³a dwie ostatnie edycje
programu �Got to Dance. Tylko Taniec� wraz z Maciejem Dowborem.
W latach 2014-2015, wraz z Krzysztofem Ibiszem, prowadzi³a
program �Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami� w telewizji
Polsat. Ma na koncie du¿o sukcesów w tañcu zawodowym. Do nich
m.in. zaliczyæ mo¿na: Otwarte Mistrzostwa W³och (lipiec 2002 - Alassio)
i 6 miejsce Mistrzostwa Europy �Latinamerican Show Dance� we Francji
(2003) - 9 miejsce, French Open - Otwarte Mistrzostwa Francji;
Le Mans 2003 - 3 miejsce, Kryszta³owa Korona - Mariupol - Ukraina
(2004) - 2 miejsce, Kiye 5 Mayor Open Coup, Kijów (2004) - 2 miejsce,
Irish Open Championships - Tralee (2005) 5 miejsce, Signano
Sabbiadoro (2005) - Mistrzostwa �wiata w Showdance, 4 miejsce
(2005). Nale¿y te¿ podkre�liæ, ¿e ta sympatyczna i bardzo komunika-
tywna estradowa osoba zagra³a - jako Arleta - w serialu telewizyjnym
�Daleko od noszy�.      Jerzy Papiewski

Anna G³ogowska w Kutnie

SUPER − TANCERKA W czasie mistrzostw Polski w szachach, które odbywa³y siê
w Poznaniu od 30 marca do 7 kwietnia 2016 r. wszystkie szko³y
ogólnopolskiego projektu �Edukacja przez Szachy w Szkole�
zaproszono do wziêcia udzia³u w konkursie rozwi¹zywania zadañ
szachowych og³aszanych w trakcie  internetowej transmisji w studio
telewizyjnym, w bloku po�wiêconym szachom w szkole. Codzien-
nie publikowano 5 zadañ o ró¿nym stopniu trudno�ci (w sumie 30
zadañ). Zadania rozwi¹zywali podczas lekcji edukacji przez
szachy uczniowie klasy IIb (Bart³omiej Kolasa i Filip Sybid³o),
klasy IIe (wyró¿nili siê Amelia Berliñska i Hubert Ciszek),
uczestnicy zajêæ �wietlicowych i dzieci uczestnicz¹ce w zajêciach
ko³a szachowego �Królewska pasja� w ramach Kutnowskich Grantów
O�wiatowych, a przede wszystkim  zawodnicy przygotowuj¹cy
siê do Dru¿ynowych Mistrzostw Polski  w £ukêcinie � Wiktor
Wiklak i Oskar Filipczak.

Tegoroczny �wiatowy Dzieñ Zdrowia przebiega pod has³em �Zatrzymaæ
cukrzycê�. Jak podaj¹ eksperci z  Instytutu ¯ywno�ci i ¯ywienia w War-
szawie w Polsce jest jeden z najwy¿szych wska�ników na �wiecie ludzi
oty³ych i z nadwag¹. Niechlubnie przodujemy w�ród spo³eczeñstw
spo¿ywaj¹c za du¿o cukrów i za ma³o ruszaj¹c siê. Liczba chorych na
cukrzycê typu 2 ro�nie zatrwa¿aj¹co. Niestety, gwa³towny wzrost zacho-
rowañ na tê niebezpieczn¹ chorobê obserwujemy u coraz wiêkszej liczby
dzieci i m³odzie¿y. Martyna Ignaczak, wychowawczyni klasy III Szko³y
Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie, zorganizo-
wa³a 7 kwietnia akcjê informacyjn¹ dotycz¹c¹ objawów i sposobów
walki z cukrzyc¹ typu 2. Uczniowie wszystkich klas przynosili zdrowe
przek¹ski. Lekcje wychowania fizycznego i wszelkie zajêcia ruchowe
u�wiadamia³y dzieciom konieczno�æ codziennej porcji ruchu. Dzieci
z klasy II i III wykona³y nowe piramidy zdrowia przedstawiaj¹ce graficzny
obraz odpowiednich proporcji ró¿nych niezbêdnych w codziennej diecie
grup produktów spo¿ywczych. Mamy nadziejê, ¿e dziêki tej akcji ucznio-
wie wiedz¹, ¿e oty³o�æ jest g³ównym czynnikiem zachorowania na
cukrzycê typu 2.

WALCZYMY Z CUKRZYCĄ

EDUKACJA PRZEZ SZACHY

Organizatorzy zapowiedzieli nagrody dla 3 najlepszych szkó³.
Ostatecznie nagrodzono 4 szko³y, w�ród których znalaz³a siê Szko³a
Podstawowa nr 6 im. M. Sk³odowskiej-Curie w Kutnie, zdoby-
waj¹c najnowszy zegar renomowanej holenderskiej firmy DGT.
Zegar DGT 1001 ma du¿y, przejrzysty wy�wietlacz, jest prosty
w obs³udze i klasyczny w swoim wygl¹dzie. Idealnie siê nadaje
dla szkó³ i klubów szachowych! To pierwszy szachowy zegar elek-
troniczny w posiadaniu szko³y.

PŻKPŻKPŻKPŻKPŻK
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POD POMNIKIEM KATYŃSKIM

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysto�ci rozpoczê³a msza �wiêta w Sanktuarium Matki Bo¿ej w G³o-
gowcu odprawiona przez ksiêdza kanonika Piotra Kalisiaka w intencji
pomordowanych na Wschodzie oraz tragicznie zmar³ych Polaków w ka-
tastrofie lotniczej pod Smoleñskiem. Oprawê muzyczn¹ przygotowali: chór
Cantores Kutnoviensis oraz orkiestra dêta OSP w Kutnie. Dalsza czê�æ
uroczysto�ci mia³a miejsce na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem
Katyñskim.

Tu zebrani wys³uchali okoliczno�ciowego przemówienia prezydenta miasta
Zbigniewa Burzyñskiego. Mówi³ m.in. �Nasze wspólne tu przebywanie
w G³ogowcu na Ziemi Kutnowskiej, gdzie z³o¿ono prochy zamordowanych
oficerów, jak równie¿ ziemiê z miejsca katastrofy smoleñskiej �wiadczy
o tym, ¿e pamiêtamy. Tê pamiêæ wiernym Synom Rzeczpospolitej jeste�my
winni. Dzi� � w 76 rocznicê Zbrodni Katyñskiej - spo³eczno�æ kutnowska
sk³ada równie¿ ho³d ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem w dniu
10 kwietnia 2010 roku. �mieræ ponie�li  najwy¿si rang¹ przedstawiciele
Rzeczpospolitej z panem prezydentem Lechem Kaczyñskim na czele, chcieli
z³o¿yæ ho³d i uczciæ pamiêæ pomordowanych w Katyniu i innych miej-
scach zbrodni stalinowskich�. Delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów,
wys³uchano �Marsza Sybiraków� i od�piewano �Rotê�. Wartê honorow¹
przy pomniku pe³nili uczniowie I LO  PUL.           /A.B./

£ódzkie Ko³o £owieckie Nr 2 �£owiec� opiekuje siê m³odzie¿¹ w piêciu
szko³ach na terenie Gminy Grabów i Gminy Kutno. W ramach wspó³pracy
organizuje spotkania, pogadanki, wycieczki i konkursy w celu przybli¿enia
m³odzie¿y wiedzy o �rodowisku naturalnym, zwierzêtach podlegaj¹cych
ochronie i dba³o�ci o nasze �rodowisko oraz umiejêtno�ci gospodarowania
darami natury. Prowadzona przez Ko³o Szko³a Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Sobótce Starej zosta³a zaproszona w dniu 29.02.2012 r.
przez PZ£ ZO w Piotrkowie Trybunalskim i redakcjê �£owiec Polski� do
odbioru nagrody za wej�cie do �cis³ego fina³u programu aktywnej edukacji
ekologicznej �O¿ywiæ pola - Rok Sarny�. By³a to jedyna nagrodzona Szko³a
z okrêgu ³ódzkiego. Aktualnie Komisja ds. Wspó³pracy ze Szko³ami, dzia-
³aj¹ca w Kole £owieckim nr 2 �£owiec� w £odzi, organizuje doroczny
szósty ju¿ konkurs wiedzy ekologiczno-³owieckiej w tym wiedzy o �ro-
dowisku o puchar Zarz¹du Ko³a £owieckiego Nr 2 �£owiec� w £odzi.
Konkurs po raz kolejny bêdzie organizowany w Szkole Podstawowej
w Starej Sobótce. Uczestnikami konkursu bêd¹ reprezentacje sze�ciu szkó³
podstawowych dzia³aj¹cych na terenach obwodów dzier¿awionych przez
nasze Ko³o.

Z pozdrowieniem ³owieckim - Darz Bór!
my�liwi Ko³a £owieckiego Nr 2 �£owiec� w £odzi
koordynatorzy ds. wspó³pracy ze szko³ami
Edward Ozdobiñski i Miros³aw Kaczmarek

MYŚLIWI Z MŁODZIEŻĄ

Na pocz¹tku czerwca b.r. ksi¹dz Mieczys³aw Podsêdek (z prawej) obchodziæ
bêdzie 40-lecie dzia³alno�ci jako duszpasterz. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³
w Warszawie od Wielkiego Polaka - Prymasa Tysi¹clecia Stefana Wyszyñskiego
w 1976 r. Pierwsz¹ parafi¹, któr¹ kierowa³ by³ podkutnowski Mnich, a nastêpnie
Miêdzyborów ko³o ¯yrardowa. Od 2002 r. jest proboszczem w ko�ciele pod
wezwaniem Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Ostrowach. Niedawno zosta³ mia-
nowany kanonikiem. Dokona³ tego Ksi¹dz Biskup Profesor Andrzej Franciszek
Dziuba, ordynariusz Diecezji £owickiej. Podczas czternastoletniej Pos³ugi Bo¿ej
w Ostrowach ksi¹dz Mieczys³aw da³ siê poznaæ jako wspania³y cz³owiek; wra¿-
liwy na wszystko to co zwi¹zane jest z codzienn¹ egzystencj¹ ludzi, z ich smut-
kiem i rado�ci¹. Emanuje z Niego zawsze dobroæ i ¿yczliwo�æ, i to dla ka¿dego
- niezale¿nie od wieku. Jest tak¿e konstruktywnym cz³onkiem Klubu Wiedzy
Uniwersalnej w �Dobrodziejówce�. Cieszy siê du¿ym uznaniem spo³eczeñstwa
nie tylko w swojej Parafii, ale i w�ród prze³o¿onych w Kurii £owickiej, co
wykaza³a ostatnia, dwudniowa wizytacja kanoniczna w Ostrowach (odbywa
siê taka co piêæ lat). Podczas Niej by³o m.in. spotkanie z m³odzie¿¹, która
zaprezentowa³a program poezji �piewanej zatytu³owany �Hymn o mi³o�ci�
i po�wiêcony �w. Paw³owi oraz spotkanie z w³adzami Gminy Nowe Ostrowy.
Ks. Biskup A. F. Dziuba dokona³ równie¿ uroczystego aktu bierzmowania
m³odzie¿y gimnazjalnej w tutejszym ko�ciele. Ksiêdzu Jubilatowi Mieczys³a-
wowi Podsêdkowi Redakcja �P¯K� ¿yczy du¿o zdrowia i dalszej twórczej pracy
na rzecz Parafii w Ostrowach i spo³eczeñstwa Ziemi Kutnowskiej.            /J.P./

AKTYWNY JUBILATAKTYWNY JUBILAT

/foto: Walenc Justyna/

Puchar ufundowany przez Biskupa £owickiego Andrzeja Franciszka Dziubê
zdoby³a dru¿yna z miejscowo�ci ¯elazna i ona bêdzie reprezentowa³a
diecezjê ³owick¹ na Mistrzostwach Polski w Rzeszowie. Drugie miejsce
i puchar Wojewody £ódzkiego Zbigniewa Rau  zdoby³a dru¿yna z ¯yrar-
dowa za� trzecie miejsce i puchar Wójta Gminy Kutno Jerzego Bry³y zdo-
by³a dru¿yna z £owicza. Kolejne miejsca zajê³y dru¿yny z Be³chowa,
Dybowa � Kutno, Sochaczewa, Witonii, Lubochni i Góry �w. Ma³gorzaty.
Turniej zakoñczono wspóln¹ modlitw¹, której przewodniczy³ ksi¹dz
Ireneusz Chmielowski.           /A.B./

O PUCHAR BISKUPA
W hali sportowej Zespo³u Szkó³ im. W³adys³awa Reymonta w Go³êbiewku
odby³o siê XII Grand Prix Diecezji £owickiej w pi³ce no¿nej ministrantów
i lektorów o puchar biskupa ³owickiego. By³y to zawody o charakterze
sportowo-religijnym, w których wziê³o udzia³ dziewiêæ piêcioosobowych
dru¿yn w kategorii �szko³a ponadgimnazjalna�. Rozgrywki prowadzono
systemem ka¿dy z ka¿dym w dwóch grupach. Ich gospodarzem by³a
parafia Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych na Dybowie i to jej dru¿yna
reprezentowa³a okrêg kutnowski. Podczas otwarcia turnieju pomiêdzy
dru¿ynami z £owicza i Be³chowa pierwszego kopniêcia pi³ki dokona³ sta-
rosta powiatu kutnowskiego Krzysztof Debich. Po trwaj¹cych prawie piêæ
godzin zawodach o wynikach i zajêtych kolejno miejscach poinformowa³
zebranych w hali kibiców ksi¹dz Sebastian Antosik, g³ówny organizator
turnieju.




